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Sedan Sist

Penningvärde eller människovärde?

- 
den ftägar har på nytt aktualiserats. Den r5

maj t97r publicerade påven Paulus VI en skrivelse
till 8o-fusminnet av Leo XIII:s encyklika, Rerum
novarum, den första pävliga encyklika som behand-
lade sociala problem. Kommunikationsmedierna ger

allt stöme utrymme åt debatten om kronor och
ören. Påven påminner oss emellertid om att ekono-
min bara ät en sida av livet bredvid andra minst
lika viktiga. Många länder skakas av en ständig
dragkamp om höjda iöner och ökad vinst. Paulus

VI aktualiserar på nytt kyrkans sociala evange-

lium: människan framför allt!
Man kan spåra kyrkans tankar om människan och

människans värdighet långt titlbaka i tiden. Även
på det sociala och det ekonomiska planet gjorde
kyrkan sin insats långt före Marx' och Engels' kom-
munistiska manifest. Ekonomin är till för männi-
skans skull, inte wärtom. Det är innebörden hos den
romerska principen från början. Så förhåller det sig
alltjämt. Ändå har den förblivande grundinställ-
ningen genomgått en inte växt, allt efter den ut-
veckling industrialiseringen genomgått och de kon-
sekvenser den fått. En tad påvliga dokument marke-
fzu stationerna på vägen.

I Rerun noaarilln som utsändes r89r och utgör
det första stege! har Leo XIII (r878-r9o3) fram-
för allt gjort två invändningar mot den tidens wå
ledande ekonomiska system. Industriarbetarnas in-
satser i produktionen får inte behandlas som en
rara, och företagaren ffu inte berövas all ägande-

rätt Påven ingrep alltså på wå fronter. Han vände
sig mot den ekonomiska liberalism som på den ti-
den förordade de ekonomiska krafternas helt fria
och obundna spel. Laissez faire, laissez passer, le
monde va de lui-mäme, var den liberala trosbe-
kännelsen. Bakom dess till synes menlösa ordaly-
delse och optimistiska tro på frihetens välsignel-
ser dolde sig ofta nog en skrämmande verklighet,
Utan hänsyn till en proletariserad arbetarklass slog
kapitalkraftiga kretsar vakt om sitt kapital och sina
produktionsmedel. Det är mot detta påven ingriper

- 
för övrigt vid samma tid som Emile Tnla pä

sitt typiska sätt trädde upp till försvar för indus-
trins hjälplösa offet. Men Leo XIII kritiserade inte
bara den liberalistiska extremlösningen av sociala
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problem utan även den kollektivistiska. Marxis-
terna ville avskaffa all privat egendom. Ingen en-
skild person fickäga mer än sitt bohag. Ä11 ägande-
rär till produktionsmedel skulle överföras till stats-
kollektivet Leo XIII:s rundskrivelse återspeglar lä-
get sådant det var vid r8oo-talets slut.

Qaadragetimo anno, ltf'å'rd^des år r93r under
Pius XI (t9zz-t939), och måste suderas mot bak-
grunden av den tidens förändrade läge. Indusuin
hade vuxit men produktionen följde i stort sett
samma metoder som tidigare. Industrin var strängt
nationell. Socialteologin hade däremot nu blivit en
självständig gren bland de teologiska specialveten-
skaperna. Rundskrivelsen Quadragesimo anno är ett
resultat därav. Den bilda faktiskt höjdpunkten i
kyrkans sociala förkunnelse. I den behandlar påven
inte längre enbart arbetarnas ställning utan han
sttäcker sig till mera omfattande ämneskomplex.
I ett slags ungdomlig optimism drog Pius XI upp
grundlinjerna till en fullständig samhällsordning.
Han framlade förslag till en samhällssttuktur som i
syfte att bevan alla medborgares och alla social-
gruppers välfärd skilde sig avsevärt från veder-
tagna organisationsformer i den västliga världen.
Poängen läg i att klass-samhäilet skulle ersättas
med vad man skulle kunna kalla ett yrkesgrupp-
samhälle. Det var alltså inte de ekonomiska för-
hållandena, det var i stället uppgifterna som skulle
bilda basen för samhällets sociala och juridiska
utformning och för upprättandet av behövliga sub-
strukturer. De natudiga yrkesgrupperna inom jord-
bruket, industrin, hälsovården, utbildningen m. m.
skulle bilda var sin sammanslutning och förena
ledande och tjänande, övetordnade och underord-
nade, rika och fattiga. Den >horisontala> skikt-
ningen efter ekonomisk ställning skulle alltså er-
sättas med en )vertikalr gruppering efter de olika
vetksamhetsområdenas sakliga innehåll. Id6n är int-
ressant, men det skulle ha behövts nära nog en re-
volution för att genomföra den med tanke på in-
körda vanors seghet att överleva. Det vet vi nu
och det var givewis inte avsikten. Tanken * alltsä
en aning utopisk och har faktiskt aldrig kunnat
förverkligas. Ingen tänker i dag ens på att försöka.

Ja, Oswald v. Nell-Breuning, en av de ledande ka-

tolska socialteologerna, har nyligen sagt, att Quad-
ragesimo anno i dag är helt överspelad.
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Sed.an sist

Mater et rnagistra, som påven Johannes XXIII
sände ut för nu tio år sedan, seår för många ännu
i färskt minne. Den präglas av Roncallis personliga

särart. Stilen är otrnrngen. Påven gör inte anspråk
på aa komma med nya ideer. Avsnittet om jord-

bruket visar att påven var bondson, har det sagts,

och han visar i varje fall ett särskilt inuesse här.
Blickfältet har vidgats i samma mån som industtin
förändrats. För första gåogen behandlar påven ny-
hetsförmedlineier som ett element i människornas
samlevnad. Uwecklingsländernas problem tas upp
med ett betonat engagemang. Påven framhåller att
en av vfu tids största uppgifter är att åstadkomma
en utjämning mellan i- och u-länder. Vetenskaps-
män, tekniker, finans- och förvaltningsexperter, ja,

kulrurarbetare och inte minst själasöriate bör arbeta
sida vid sida och tillsammans lösa de många pro-
blemen 

- 
som dessutom gfu in i vatandra. Till

och med socialisterna blev imponerade. Johannes
XXIII krävde nämligen en familjemedveten löne-
politik 

- 
dagens svenska socialdemokrater känner

sig nog inte tilltalade av den 
- 

och hävdade att
staten har en kontrollerande funktion när det gäl-

ler den ekonomiska uwecklingen inom ett land. Ja,
han framförde som en önskvärd uweckling aft
asbetarna skulle beredas tillfälle att i lämpliga for-
mer bli delägare i de företag de arbetade i och så-

ledes få medbestämmanderätt i företagen. Libera-
lerna å sin sida noterade med tillfredsställelse att
påven beuaktade privat äganderätt som ett ofrån-
komligt element i samhällslivet. Johannes XXIII
blundade dock inte för den frestelse som är ge-

mensam både för det libetalistiska och det marxis-
tiska misstaget. Båda gör nämligen sina anhängare
benägna att beuakta världen som något i sig självt
slutet. I encyklikan betonar påven däremot att ska-

pelsen ingalunda är sig själv nog. Den vilar i Ska-
parens händer. Skapelsens karaktär av skapelse
måste vi människor ta med i beräkningen även när
det gäller en ekonomisk ordning som svarar mot
sio naturgivna uppgift.

Årets socialteologiska dokument som börjar med
orden Octogerinza adaenien's skiljer sig i flera av-
seenden från de föregående. Mater et magistra
hade redan övergivit den anspråksfulla målsättning
som utmärkte Quadragesimo anno och anlagt mera
dämpade tongångar. Paulus VI:s skrivelse präglas
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av en kännbar oro 
- 

för att inte säga rådvill-
het 

- 
inför det läge vi bat åkat in i. Valet av

adressat visar genast att Paulus VI dr angelägen
att undvika allt som skulle kunna lukta auktoritet.
Populorum ptogxessio, encyklikan om folkens ut-
veckling (rg6l), var ännu riktad till biskoparna,
kyrkfolket och till alla människor av god vilja. Nu
skriver påven endast ett brev till kardinal Roy,
chef för kommissionen Iustitia et pax och för lek-
mannarådet, och brevet är uppenbarligen inte hel-
ler avsett att \ara en vägledning i detaljfrågor. På-
ven kan snarare anses ha gjort upp en förteckning
över de ptoblem som finns i vår värld. Hans brev
framståt som en appell till att utan kortsynthet ta
itu med problemen och problemen gäller inte längre
enskilda samhäiisgrupper. I dag är det inte endast
människans värde som måste skyddas, det är männi-
skosläktets framtid som är i Iata. Ffudiga recept
och lättillämpade knep duger inte. Läget har nått
dithän att det krävs mångsidig specialkunskap
för att kunna klara det. Lösningar på problemen
kan vi inte längre finna inom de enskilda län-
derna 

- 
inte ens inom världsdelarna. Industrin har

internationaliserats. Problemen har b[vit världsom-
fattande: luftföroreningar, förgiftning av vattnet
även i världshaven, kommunikationsmediernas väx-
ande inflytande. Urbaniseringsprocessen och emigra-
tionen och i samband därmed ungdomens och
kvinnans ställning kräver en solidaritet som inte
kan tillåtas komma i konflikt med urmodiga grärs-
dragningar. Det som krävs av oss är modet att
spränga historiskt givna former och göra oss fria
från vanda tankebanor. Världen har förändrats. De
gamla kläderna har blivit f& uånga-

Försiktighet när det gäller detaljproblem, känne-
tecknar alltså det nya påvliga ställningstagandet
i de sociala ftägorna. Ja, påven är starkt medveten
om att problemen kan lösas pä flera sätt och den
kristna tron stfu ingalunda främmande inför olika
möjligheter. I en viktig och grundläggande ttäga
ger dock påven klart besked. Människan får inte
betraktas som en konsumtionsvarelse. Hon är inte
bara en varelse som går omkring och släpar på en
börda av idel behov. Företagsekonomiska kategorier
är alltså otillräckliga för den som vill förstå henne
och för dem som försöker hejda den uweckling
som i historiens nuvarande skede visar sig inne-



bära ett hot mot människan själv. Det dr männi-
skan själv som gestaltar samhällslivet och bestäm-
mer den ekonomiska uwecklingen. Hon avgör själv
hur llingt automationen skall genomföras och hur
nffinerad. tekniseringen skall tillåtas bli. Uweck-
lingen måste emellertid med nödvändighet gå på

sned om människorna av idel glädje över vad de

åstadkommit 
- 

möjligen endast av tillfredsstäl-
lelse över vad de förtjänar i reda pengar 

- 
glöm-

mer bort sig själva. Påven dr övertygad om att ett
sådant läge som nu har uppkommit ur en i och
för sig nödvändig 

- 
och häpnadsväckande 

- 
tek-

nisering vållar bekymmer just därför att människan
till en viss grad har förlorat sig själv. Vfut nöd-
läge ät invecklat. Det förefaller svåråtkomligt. Men
det är ett utslag av den brisdällighet som de prin-
ciper varit behäftade med, som bildat den ofta out-
talade grundvalen för vad som gjorts. Många, även

bland ansvariga och inflytelserika män och kvinnor
anser att penningar och penningars värde har en
större betydelse än de verkligen har. Mot denna
uend träder påven upp. Det är hans budskap. En
balanserad syn på materiell välfärd är också början
till en räddning ur nödläget.

Octogesima adveniens dr pråglad av de nya er-
farenheterna under de senaste tio åren. Det påven
skriver förblir dock i grund och botten enkelt. Han
säter upp penningvärdet mot människovärdet. Han
gör vad kyrkan gör, försvarar människan. Hut än
läget skiftar med tiden måste viljan att läta män-
niskan stå i centrum vara den avgörande driv-
kraften i allt jordiskt. Människan framför allt!

Prästernas celibat
behandlas i den pågående debatten nästan uteslu-
tande som prästerskapets personliga angelägenhet,
för att inte säga prästernas privatsak. Efter de eu-
ropeiska prästrådens sammanträde i Genäve (jfr
rapporter nedan sid. rySff.) och före biskopssyno-
den i Rom i höst (jfr Credo denna årg. sid. z8 f.)
kan det vara päkallat att se prästernas levnadssätt
i ett fylligare sammanhang.

Personlig trivsel och tillfredsställelse är vad den
enskilde eftersuävar inom allt flera livsområden.
Det är en tend i tiden. Ämbetsmännens funktion i
samhället reduceras följaktligen till ett jobb, äkten-
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skapet skärs ner till ett område för sexuell till-
fredsställelse och utlevelse. Man medger visserligen
på en del håll att celibatet kan vara en rimlig livs-
form i och för sig, framför allt för präster, men
allt fler även bland prästerna vill överlåta åt deo
enskilde pråisten afi. avgöra, om han skall gifta sig
eller inte. Man menar sig kämpa för en frigörelse.
I själ'ta velket är det celibatets id6 man inte har
fattat. Man anar den inte ens.

Då Mose vat pä väg ned från berget fick han
se att folket dansade kring den gyllene kalven.
Han kastade då tavlorna ifrån sig och slog sönder
dem. Hans vrede över folkets tilltag var våldsam.
De hade avfallit i stället för att hålla enheten med
Gud och med honom. Det var ju som folkets rep-
resentant inföt Jahve Mose fått ta emot dekalogen.
En liknande besvikelse har ptästerna i dag all
anledning att känna, när Guds folk inte längre har
förståelse för prästernas åligganden. Att prästerna
lever ogifta är ju i första hand folkets egen sak.

Celibatet har en funktion att fylla i kyrkan. Det
är i det sammanhanget celibatet får sin mening.

På Gamla testamentets tid offrades markens först-
lingsfrukt och de förstfödda av boskapen åt Jahve.
I vissa religioner gick man så längt att man offrade
människor. Men ännu i perversionen förblev kulten
ett uttryck för den dyrkan och den fruktan männi-
skor hyste inför gudomen. I Nya testamentet före-
kommer endast ett offer, nämligen Kristi eget. Här
har kulten nått sin kulmen. Kristi offer är inte bara
kult längre utan blodig verklighet, så verkligt som
människornas liv är. Bredvid och utan samman-
hang med korsoffret blir därför andra offer me-
ningslösa. Men Kristi of.fer år representerat i euka-
ristin och blir på så sätt närvarande i alla tider.
Diirför blir människornas reaktioner när de på olika
sätt konfronteras med eukaristins verkliga inne-
börd 

- 
en både oroande och lockande realitet 

-så mycket mera genomgripande. Mysteriet ställer
krav. Det ingriper i den enskildes liv. Det är diir-
för som det redan i fornkyrkan fanns enskilda präs-
ter som avstod från äktenskap och därmed fuär, att
fortleva i barn och barnbarn. Det fanns en ranke,
en id6, bakom deras uppoffring: man ville ge det
bästa man kände till för att visa sin vördnad inför
mysteriet och för att samtidigt kunna vara säker på
äktheten hos sin uo. Menigheten var solidarisk
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med munkar och biskopar, och deras celibatdra liv
blev ett stimulerande utuyck för den egna
trosentusiasmen. Visserligen spelade även egoistiska
motiv en roll, här som i allt mänskligt, men grund-
tanken förblev verksam. Det var kyrkfolket i ge-

men som insåg att allas samlade vördnad koncen-
trerades i just det förhållandet att enskilda hängav
sig själva. Något värdefullt kan måhända anses ha
gått förlorat, men den förlusten innebar till sist

en vinst genom att kyrkan offrade något. Celibatets
id6 är således att v^ta ett påtagligt tecken på och
en levande bekännelse till den gudomliga realitet
som sakramenten är knutna till och som kyrkan är.

Som i alla mänskliga sammanhang har något så

allvarligt som celibatet givewis också för många
varit en stötesten.

Den förflackning av synen på celibatet som nu
nästan tycks dominera debatten är mycket förvå-
nansvärd i dag samtidigt som längtan efter gemen-

skap intensifieras, både inom kyrkan och i profana
sammanhang. Hippies av olika sorter demonstetar
mot de etablerades, medelålders samhälle och liv
som de upplever som stelnat. Det är i en funge-
rande gemenskap de själva vill leva. De vill känna

stöd från den egna gruppen men är samtidigt be'
redda att avstå från åtskilligt personligt till för-
mån för gruppen. Ändra Vatikankonciliets kyr-
kokonstitution, en frukt av flera generationers teolo-
giska tänkande, betonar att kyrkan är Guds folk.
Den liturgiska förnyelsen accentuerar gemenskaps-

karaktären hos det sakramentala skeendet 
- 

ibland
på bekostnad av andra aspekter. Gemenskapstanken
har alltså pä flera sätt fått officiell sanktion. Men
när det gäller celibatet blir gruppdimensionen helt
plötsligt bortglömd. Debattörerna framhåller att
det inte är av dogmatiska skäl som prästerna lever
ogifta, det vill säga i celibat. Det är helt en-

kelt en ordningsfråga, menar de. Men om det nu
inte utan vidare gfu att sätta likhetstecken mellan
celibat och ogift civilstånd 

- 
det finns en hel

del evangeliska präster helt utan celibatstankar som

lever ogifta 
- 

orn nu frågan om celibatet skulle
ha en ekklesiologisk innebörd, vilket den i själva
verket har, känner man sig i den pågående diskus-
sionen i alla f.all minimalt oroad därav.

Hela frägan om celibatet är bland annat en

Iräga om representation, en fräga som inte ens på
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katolskt håll är tillräckligt genomtänkt. Det är ett
djärvt påstående men det får sin förklaring genom
ett så enkelt faktum som att representationsfrågan
alltid varit självklar och aldrig hitintills varit kon-
troversiell eller ens aktuell i den katolska kyrkan.
Och det syns tydligt på argumentationen.

I kyrkans historia finns det exempel på hur Guds
folk reagerat efter sitt inbyggda sunda fötnuft och
rättat till extremisters härjningar 

- 
det finns för

all del exempel på motsatsen också. Det gamla för-
bundets ordningar omhuldades av det uwalda fol-
ket och det nya förbundets folk har på samma sätt
hitintills omhuldat en sådan i Bibel och uadition
grundad ordning som celibatet är 

- 
undantagen

härifrån är huvudsakligen de evangeliska kristna
som har inaugurerat en annan kyrkosyn (den orto-
doxa kyrkan omhuldar som bekant celibatet). Är
måhända tiden nu inne för det sunda förnuftets
reaktion hos dagens kyrkfolk? Detta under förut-
sättning att man i ureaktion" inte inlägger gängse

vänstervridna tolkningar av ordet utan den balan-
serade betydelsen att det är nödvändigt att bevara
det som bör bevaras för att vi skall kunna för-
ändra det som behöver förändras. Celibatet tillhör
just det som behöver bevaras. Varför? Jo, därför att
celibadrågan inte enbart är en ordningsfråga. Det
är som ovan nämnts bland annat en ftäga om rep-
resentation. Kyrkfolket behöver åter bli medvetet
om och enas om att det är genom prästerna kyrk-
folket representeras (det är viktigt att lågga märke
till att ,representation> här är ett teologiskt be-
grepp och inte betyder folkrepresentation i betydel-
sen av riksdag och dylikt; >representation, har
en liknande innebörd som vid det tillfälle Mose
,representerade> Israels barn på Sinai, ett för-
kroppsligande alltså). Kyrkfolket representeras av
präster som förverkligar gemenskapen med allt det
som Guds folk självt är, och prästen utför sin gär-

ning ingalunda enbart med sina ord och sitt kul-
tiska handlande utan även med sitt sätt att leva.

Det är ju inte alldeles obekant att det på det
personliga planet i varje människas liv finns både
gjädjeämnen och umbäranden antingen man lever i
celibat eller i äktenskap. Det kan ingen undgå.
Den som i livet endast söker personlig tillfreds-
ställelse - 

trivsel 
- 

och försöker på allt sätt

undvika livets hårda krav, gät därigenom miste om

t



chansen till personlig lycka- Inte ens epikur6erna
som brukar beskyllas för en ytlig hedonism 

- 
och

som inte heller levde i vår upplysta tid 
- 

inte
ens de var kortsynta nog att tänka så.

Vi människor har behov av gemenskap det är
sant. Vi kao tåf.f.a jämlikar och ha roligt tillsam-
mans. Men innerst inne är vi inriktade på något
mer. Grupptrivsel och samvaro bata f.ör nöjes skull,
för avkoppling och försuöelse kan i längden inte
ge full tillfredsställelse åt någon. Den gemenskap

vi verkligen behöver kan vi endast finna hos så-

dana som tillsammans strävar mot stora måI. Ytterst
är det överpersonliga sammanhang människorna
strävar efter att ing| i, 

- 
sammanhang där vi kan

få uträtta någonting som det är mödan värt att
arbeta för, ja, till och med lida för. Ur det per-
spektivet skall celibatet ses. Prästens liv och lev-
nadssätt har sina rötter i den gemenskap som är
kyrkans sanna natur och har en integrerande upp-
gift i denna gemenskap.

Celibatet år nägot tämligen komplext, både i sin
historia och till sin innebörd. Et, element har här
framhävts. Det finns flera. Men utan att ta hänsyn
till celibatets ekklesiologiska innebörd både beuäf-
fande representation och gemenskap och dess roll
i kyrkan kan ingen förstå meningen med något så

>omänskligtn som ett celibatärt liv.

Ftia ellet bundna?

är den fråga som i all korthet kan sammanfatta
åtskilligt av det som avhandlades på den kongress

UCIP 
- 

Union Catholique Internationale de la
Presse 

- 
höll i Luxembourg i juli i år. Ämnet

för kongressen var den allmänna opinionen i ky-
kan. Frägan om frihet kom allaå att dominera de-

batten. Opinionen måste van f.ri även i kyrkan.
Publicister som har till livsuppgift att vara opi-
nionsbildare är särskilt måna om det. Det man tän-
ker måste man få skriva.

Frihet är emellettid inte något helt oproblema-
tiskt vare sig inom kyrkan eller utanför. Även fri-
heten är begränsad. Tjuvar beuaktas inte i något
samhälle som utövare av ett erkänt yrke, och drift
med inkarnationen anses inte anständigt i något

Sedan sist

kristet samfund. Men var går gränserna? Gräns-
dragningsfrågorna blev följaktligen oroande i Lux-
embourg. Det är lätt att förstå. Pressen och den
allmänna opinionen har inom kyrkan en mera in-
vecklad funktion än i det profana livet Kyrkan för-
fogar ju över en instans som kan göra slutgiltiga
yruanden vilket kan verka försvårande. Men i ett
visst avseende är situationen ändå lättare. De uttal-
anden som ligger inom läroämbetets kompetensom-
råde kan från människans horisont varken verifieras
eller falsifieras. Härav följer att läroämbetet inga-
lunda inskränker vår frihet att tänka och forska.

I praktiken dyker emellertid ofta större svfuig-
heter upp än vad man kan ana sig till av prin-
ciperna. Luxembourgkongressen blev faktiskt iri-
terad av ett brev som kardinalstatssekreteraren Vil-
lot skrivit till kongressen. Den allmänna opinionen
i kyrkan är tillåten, framhöll kardinalen, till och
med önskvärd. Samtidigt påpekade han emellertid
att den allmänna opinionen inte kan tillåtas rucka
pä centrala uoshemligheter. Om dem slår läroäm-
betet vakt.

Här skall inte göras en uuedning om i vad mån
katdinalen och journalisterna talade olika språk.
Men en enkel fråga är vad incidenten inspirerar
till: Kan det tänkas att det finns något samband
mellan den moderna termen uden allmänna opi-
nionen, och det äldre begreppet "uaditionen>?
Om den ömsesidiga förståelsen och det ömsesidiga
förtroendet mellan pressen och läroämbetet inte
skall rubbas förefaller det lämpligt att man utre-
der f.rägar och bringar klarhet i förhållandet. I
åtminstone ett avseende finns det en viss likhet
mellan opinion och uadition. Ingendera går att ut-
tömmande förklara med ord. Och då kan vi inte
undgå att undra om inte i kyrkan traditionen rentav
är samma sak som den allmänna opinionen. Här
måste expertisen rycka in, både den teologiska och
den journalistiska. Journalisterna har nog en viss

benägenhet att glömma hur stor frihet de i sjäIva
verket har i kyrkan, medan teologerna å sin sida

ofta förbiser att 'rarje teologiskt sakförhållande har
en allmänmänsklig kätna. Alla mänskliga stuk-
turer finner vi faktiskt oclså i kyrkan.
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PETER SCHREINER En sensationell
upptäckt

Ett nytt blad av Codex argenteus, även kallad Silverbibeln, har
upptäckts. Dr Peter Schreiner (Berlin) har identifierat bladet. Hdr
lämnar han en redogörelse.

Codex argenteus som befinner srg i Uppsala universitetsbibliotek, innehåller biskop

Ulfilas' översättning av Bibeln till gotiska och hör till de värdefullaste handskrifter
vi äger. Bibelöversättningen är det mest omfattande bevarade dokumentet på gotiska

och är därför av särskilt intresse för språkforskaren. Lekmannen år mera imponerad
av handskriftens yftre skick. Bladen består av purpurfärgat pergament och bok-
stäverna är skrivna med silverbläck. Det är också den sistnämnda omständighet
som handskdftens latinska namn syftar på, alltså inte de silverpärmar som riks-
kanslern Magnus Gabriel de la Gardie Iät föfitudiga pä t66o-talet. Det är Bona-

ventura Vulcanius (ry8t64), från r58r professor i grekiska vid universitetet
i Leiden, som första gången använder benämningen Silverbibeln.l

Ulfilas foddes omkring är 3rr i trakten norr om Donaus nedre lopp, västgo-
ternas dåtida område. Antagligen var han son till en gotisk far och en från
Kappadokien i Mindre Asien härstammande mor.2 Vid omkring 3o ärs ålder vigdes

han av den arianske biskopen Eusebios av Nikomedien till biskop. En kristen-
domsf<;rfc;ljelse bland goterna nödgade honom att tillsammans med en grupp tros-

fränder söka skydd på det romerska rikets mark.3 Han dog antagligen är 383
i Konstantinopel. Av hans talrika verk på latin, grekiska och gotiska har endast

delar av hans gotiska bibelöversättning bevarats. Ulfilas skapade ett eget gotiskt
alfabet. Han tog element från grekernas och från romarnas alfabet samt från den
germanska runskriften. Det finns inga gotiska handskrifter från Ulfilas' tid som

skulle kunna ge exempel på den skriftstil bibelöversrittaren gick ut ifrån. De
få fragment av gotisk litteratur som vi har kvar tyder på norra Italien under Teo-

derik den stores tid (47t-526). Där har också Codex argenteus kommit till, för-
modligen i Ravenna vid Teoderiks hov.a

Det är okänt vilka öden Codex argenteus hade under nära tusen år. Handskriften

dyker upp i mitten av r5oo+alet i benediktinklostret T7erden vid Ruhr (en av

Rhens bifloder). Det kan tänkas att Luidger, som grundade klostret före år 8oo,

har förvärvat handskriften i Italien.s Av de utsprungligen T6 bladen har r87

1 Bonaventura Vulcanius, De literis et lingua Getarum sive Gothorum, Leiden 1597,4.
2 Den utförligaste och modernaste skildringen av Ulfilas' liv och betydelse är skriven av Adolf
Lippold: artikeln Ulfila i Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, z. Reihe,
bd 17, Stuttgart 196r sp. 5t2-131.3 Orsakerna till denna kristendomsförföljelse är höljda i dunkel. Det är inte säkert att Ulfilas
var biskop i Nikopolis, som i litteraturen mestadels uppges. Jfr Lippold, a.st.t Forskningen av gotisk litteratur behandlas av St. Sonderegger i: Geschichte der Textiiberlie-
feruog der antiken und mittelalterlichen Literatur, II, Ziirich 1964,72r-73o'
o Otto von Friesen, C.odex Argenteus Uppsaliensis iussu senatus universitatis phototypice editus,
Upsala ry27,85.
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bevarats. Det är mycket sannolikt att handskriften var ofullständig tedan då den
kom till \Zerden. Mot slutet av r5oo-talet efterskänkte kejsar Rudolf II klostret
dess skulder och fick Codex argenteus i gengäld. Den fördes till Prag där den år
1648 erövrades av svenskarna, som tog den med till Stockholm. Är 1655 fordes
dokumentet till Holland. DäÅfån köptes det tillbaka av rikskanslern Magnus

Gabriel de la Gardie, som lät förse det med pärmar av silver och år t669 done-
rade det till Uppsala universitet.

I januaÅ r97r fick f.öfiattaren dll föreliggande redogörelse en f.öfirägan trän
chefen för stiftsarkivet i Speyer (vid Rhen). Det gällde att identifiera ett blad
som påstods vara fullskrivet med grekiska bokstäver. Fotografier visade genast att
det omöjligen kunde vala nägot ann t ån ett blad av Codex argenteus. Upptäckaren,
Dr Franz Haffner, har anmdit fyndet i den lokala tidskriften Pfålzer Heimat, årg.

zz (Speyer rgTt), sid. r-5. Hans artikel innehåller många sakfel.
Det nyfunna bladet utgör slutet av Markusevangeliet, kap. 16: r2-2o. Framsidan

är reproducerad här ovan före sid. r47. Den innehåller verserna rz-r8, de övriga
står på baksidan. Bladets storlek fu 26,6x2r,7 cm. Texten anknyter omedelbart
till den i Uppsala befintliga Silverbibeln, som slutar med vers r r.

Det är ännu inte klart hur bladet kom till Speyer, inte heller under vilka om-
ständigheter det påträffades. Enligt ett muntligt meddelande av Herr Haffner till
mig fanns bladet i en gammal grav. Enligt berättelsen i Pfä,lzer Heimat var bladet
emellertid vecklat kring en träbit och fanns i en tygpåse med relikerna efter biskop
Erasmus (som vördas i Gaeta i ltalien). Men relikerna kan inte med säkerhet iden-
tifieras, såsom i de flesta liknande fall. Det är ävenledes osäkert om bladet från
borjan bevarats tillsammans med relikerna. Man vet att i samband med sekulari-
seringen i Tyskland vid r8oo-talets början reliker och andra kyrkoskatter fördes
Iån Mainz till Speyer. Svängrummet för gissningar angäende bladet är sålunda
mycket stort. En noggrann undersökning av den träbit kring vilken bladet var veck-
lat torde kunna bidra till bestämmande av proveniensen. Men man kan förmoda
att bladet vid en för oss okänt tillfälle fördes från Italien till trakten kring Mainz
eller Speyer. Antagligen hade det rivits ur handskriften redan innan denna kom
till \ferden.

I varje f.al| är det en sensation för vetenskapen att ett nytt blad av Ulfilasl
Bibel upptäckts nästan r5oo år efter dess dllkomst. Yi fär hoppas att inom över-
skådlig tid en kritisk edition gör bladet tillgängligt för allmänheten och för den
vetenskapliga forskningen.
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Gissningar kring en konflikt

Att en man blivit hundbiten anses som bekant inte vara något tjänligt ämne för en
journalistisk rubrik; det motsatta förhållandet kan däremot förväntas stimulera
lösnummerförsäljningen. När den svenska regeringen ät ry58 förordnade om riks-
dagsupplösning och nyval, kommenterades förhållandet under sistnämnda rubrik i
en ansedd engelsk tidskrift. Klyschan ligger ntua till hands ä propos den öppna
arbetskonflikt som under nägra veckor i februari och mars detta år utkämpades
på den svenska offentliga arbetsmarknaden. De högre tjänstemännens och framför
allt akademikernas organisationer utlöste vissa punkwis insatta men mycket känn-
bara strejker, och den statlige arbetsgivaren svarade med en massiv lock-out, främst
inom den högre undervisningen. Lock-outen såg ut att vidgas till bl. a. försvars-
väsendet, då regeringen ingrep med en lagstiftning - i uppgivet syfte att >>frysa

ned> konflikten i sex veckor innebar att såväl strejk som lock-out för-
bjods. Under och efter >nedfrysningen>> fortsatte förhandlingar som emellertid hit-
tills inte lett till något resulta,t.

Erägan vilka fOrlopp och vilket agerande från de berörda organisationernas och

den statliga förhandlingspartens - avtalsverkets - sida som utlöste konflikten
och påverkade dess utformning i enskildheter är omstridd och lär svårligen kunna
besvaras objektiw på lång tid. Uppgift står mot uppgift på ett sätt som nog får
betecknas som förvånande med hänsyn till den miljö och nivå där förhandlingarna
ägt rum. Klart är att gapet mellan löntagarsidans anspråk och de medgivanden

som överhuvudtaget kunde förväntas från motsidan från början var och alLtjämt dr

sådant, att en kompromisslösning föreföll och alltjämt förefaller svåruppnåelig.

Det intressantaste med konflikten - de aspekter som kan motivera åtminstone

några gissningar om förloppet som politisk händelse och som symptom på ett sam-

hällstillstånd - torde emellertid yara att söka på ett annat plan än detaljkrönikans.
Ar ry65 genomfördes i Sverige en lagstiftning, som principiellt gav den of-

fentliga arbetsmarknaden i huvudsak sarnma rättsliga strukrur och status som den
prwata. De väsentligaste förändringarna var att statstjänstemännen tillerkändes
samma förhandlings- och avtalsrätr samt tillgång till samma stridsåtgärder som pri-
vatanställda. Med vissa reservationer beträffande samhällsfadiga konflikter och med

vissa speciella undantag trädde sarnma förhandlingsmekanismer som på den pri-
vata marknaden i stället för det traditionella ensidiga fastställandet av den offent-
liga sektorns löner. En särskild, principiellt oberoende myndighet, statens avtals-

verk, fick uppgiften att företräda arbetsgivarparten i de framtida förhandlingarna.
Lagstiftningen antogs av en i huvudsak enhällig riksdag. Den ansågs som pro-

gressiv - vilket ibland kan vara skäl nog för en modern svensk lagändring.

Det kan emellertid vata ay intresse att dröja något vid skälen för förändringen.

r54



Man bites d.og

Först och främst f.önjänar det understrykas, att det nog är tveksamt i vilken
omfattning de som framförde eller godkande ry65 års lagstiftning verkligen ansåg

sig genomföra en reell förändring. Under efterkrigstiden hade de offentliga tjänste-
männen byggt .rpp starka organisationer, som d,e facto drivit förhandlingar, även

om dessa rättsligt och formellt saknade avgörande betydelse för anställningsvill-
korens utformning och även om de stridsmedel som kommit till användning -massuppsägning och blockad - hade haft en något wivelaktig rättslig karaktär
och i varje fall inneburit stora risker. Man levde ännu i den edanderska erans

lyckliga eufori och reella samarbetsvilja - och i en i stort sett obruten högkon-
junktur, som tycktes utlova att den kaka som svenskarna hade att dela även i
framtiden skulle växa fort nog f.öt att ökad aptit skulle kunna tillgodoses utan
slagsmål med grannarna. Det är åtminstone sannolikt att mänga betraktade lag-
stiftningen mer som en formell bekräftelse av ett faktiskt tillstånd än som en verk-
lig nyhet.

Accepterar man uppfatmingen, att det likväl var en väsentlig förändring som
ägde rum, är det rimligt att försr söka motiven för lagstiftarens agerande i de
uttalanden som gjordes i lagförarbetena. Svensk politik innefattar säkert element av
rdvspel, men knappam i så hög grad att det generellt är anledning att söka det
politiska handlandets motiv på alla andra ställen än dtu de offentligt framlägges.
I de officiella uttalandena dominerar vissa tankegångar. Man ville vara >>progres-

siv>>: iddn att >>överheten> patriarkaliskt fastställde sina anställdas löner utan för-
handling på lika villkor var förlegad. Man ville gå tjänstemännens - eller i varje
fall deras organisationers - krav rtill mötes. Ty det är helt klart, att tjänstemanna-
organisationerna sedan länge krävde en förändring i stil med den som kom arr
förverkligas. I lagmotiven framträder emellertid också den ljusa förtröstan, att de
rättigheter man nu gav de offentliga tjänstemännen skulle utövas med samma
>>ansvarskänsla>> som pråglat den privata marknadens organisationer. Man räknade
med andra ord knappast med några öppna konflikter.

Det är ingen anledning bewivla de officiella uttalandenas uppriktighet. Huru-
vida de bär den blinda euforiens prägel eller var uttryck för en i början av 196o-
talet helt berättigad optimism kan lämnas därhän. Men det är svårt att inte för-
våna sig över hur lätt man gled över wå väsentliga punkter.

Först: den privata sektorns löneförhandlingar sker på en >>marknad>> i ordets
traditionella nationalekonomiska mening; marknaden tillhandahåller en ekonomisk
ram, och denna är ett korrektiv mot oförnuftigt agerande från båda håll. Det
låter sig åtminstone teoretiskt, med vissa hypoteser om motsidans resurser, fram-
räknas var en uppgörelse bör ligga för att ge pafterna optimala förhandlingsresul-
tat. Pä den offentliga sektorn, som i huvudsak driver icke-ekonomisk verksamhet
och alltså icke omges av en >>marknad>>, saknas dessa korrektiv. Påtryckningsmed-
len blir politiska, inte ekonomiska. En skolkonflikt, t. ex., kostar inte det allmänna
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(men däremot organisationerna) några ekonomiska förluster. De strejkande tömmer
sina kassor men påverkar endast indirekt och obetydligt arbetsgivarens ekonomi.
Så länge strejkkassorna racker, är det opinionen som tillhandahåller korrektiven.

Härnäst: det kan te sig överraskande att en politisk regim med ambitionen
att i grund förändra samhällff i utjämnande riktning avsäger sig sina möjligheter
at utnyttja den ensidiga lönefixeringen till praktiskt förverkligande av program-
met inom den stora och växande offentliga sektorn. Genom att åtminstone prin-
cipiellt låta >marknadsmässiga> mekanismer trdda in avsvor sig staten både ett
ansvar och en handlingsmöjlighet. Vill man söka förklaringar till detta handlande
är det naturligwis allra enklast att antaga, att man på socialdemokratiskt håll
inte såg problemet så. Det kan emellertid också tänkas, att socialdemokratins
ideologiska bundenhet vid >facklig friheo som ett centralt värde var starkare än

utjämningsprograrnmets krav. Möjligt är också att man återigen står inför ett ut-
slag av tillvrixt- och högkonjunktureufori: kakan skulle växt fort nog f.ör att
undvika konflikter om delningen. Till slut kan man kanske inte helt awisa id6n
att socialdemokratin accepterade och framförde tjänstemannalagstiftningen lust d,är-

fr;r att man ville i möjligaste mån undgå det politiska ansvaret för kvardröjande
löneklyftor. Den svällande offentliga sektorn behövde duktigt folk i konkurrens
med en privat marknad, där elitlönerna gick snabbt uppåt: partiet behövde tjäns-

temannaröster - ärer närmast före och efter 196o markerade stora socialdemokra-

tiska inbrytningar i traditionellt >borgerliga> skikt - och i dessa den snabba

automationens år måste rörelsen ha haft särskilda skäl att fundera över hur man
skulle gardera sig om det egna >>normala>> rekryteringsundedaget, kroppsarbetarna,

blev allt färre och teknokraterna allt fIer. Från båda dessa synpunkter var sti-
gande tjänstemannalöner nödvändiga, och det måste vara ldttarc aft gentemot

>vårt folk> ursäkta en sådan uweckling om den åtminstone kunde framställas som

resultatet av nägot så respektabelt som tackliga kraftmätningar än om tjänste-
männens löneökningar framstod som grundade i statsmakternas egna politiska
beslut.

Ett sista motiv till ry65 fus lagstiftning kan likväl - i stället för eller jämte

de här iftägasatta - ha varit utjämningstänkande: vad man sopade bort var inte
blott den i förhållande till sina anställda enväldigt regerande överhetsstaten - det
var också de överhetsanställdas särställning och prestige. Kollektivavtal på den of-
fentliga sektorn närmade denna till den privata i ett psykologiskt kanske inte
helt oväsentligt hänseende.

Vad har hänt sedan ry65, dä regeringen trots sin formella opartiskhet som

avtalsverkets fjänan huvudman - en orimlighet bland andra i lagstiftningen -alltmer öppet gått till attack mot de högre tjänstemannagruppernas fackliga or-
ganisationer och krav för att med kraft driva avtalsrörelsen enligt en >låglöne-
profil>? Det är naturligwis ett förlopp på många plan. Inte ens personliga för-
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hållanden kan utan vidare awisas som irrelevanta. Håller man sig emellertid till
ungefär samma abstraktionsnivå som valts beträffande motiven far ry65 års lag-

stiftning ar foljande gissningar kanske inte helt orimliga.
Man behöver inte vara marxist för att rtillskriva ekonomiska fodopp en be-

tydande andel i uwecklingen. Omkring ry67 intrd'dde en konjunkturavmattning,
som kanske inte var särskilt kraftig i siffror mätt men som sannolikt fick stora

konsekvenser. Ekonomiska förlopp får sin fulla betydelse först i tolkat skick: det

är mindre det faktiska än det upplevda skeendet som ger politiskt utslag. Svackan

omkring l967 var den första efter en lång obruten, jämn och exceptionell till-
vrixtperiod. Det var slutet på en eufori. Den sammanföll med, förstärkte - och

förstärktes möjligen av - en klar politisk klimatförsämring. Man bötjade inse

att hur kakan än växte, skulle den svenska måltiden bjuda på fördelningsproblem.
Man bory'ade också tvivla på kakans kontinuerliga snabba växt. Låglöneproblema-

tiken kom pä aILvar i blickpunkten och torde bl. a. ha fätt socialdemokratin att
ifågasätta om inte tjänstemannasatsningen byggt på ett misstag - 4111611141iensn

skapade fler lågbetalda serviceyrken än ingenjörsbefattningar - och i varje fall
riskerade att kosta partiet för många röster till vänster. Blottot i välståndsrust-
ningen borjade i ökad omfattning att märkas eller åtminstone omtalas. Ungdoms-

radikalismen blev ett svårbedömt men säkert pådrivande fenomen. De något ut-

tjatade parollerna om storfinansens avskaffande började te sig alltmer orealistiska

i ett samhälle där de högavlönade teknokratetna axlat patronernas mantel. Ålla
dessa svårhanterliga fågor måste lösas, och lösas mot bakgrund av ett ekonomiskt

och socialt förvänmingstryck från de egna leden som fötts och uppammats under

de goda åren och som nu inte kunde leirttas med en handrörelse.

Det är inte förvånande att de högre tjänstemännens organisationet mötte mot-
hugg, förhandlingsovilja och till slut direkta attacker, när de uppträdde med an-

språk som innebar att både penningvärdesförsämring och skattetryck - detta av-

siktligt nyftiade utjämningsinstrument - skulle kompenseras vid t97t års löne-

överenskommelse. Förvånande år knappast heller sammanstötningens ovanliga bru-

talitet och skärpa. Men hur går det sen?

Jag vägar inte ens gissa om den kommande uppgörelsen för de båda organisa-

tionerna SACO och SR. Am resultatet blir väsentligt sämre än begärt förefaller
utan vidare klart. Att ry65 ärs lagstiftning inte kommer att lämnas orörd synes

i varje fall ytterst sannolikt. Men än mer intressanta är konfliktens verkningar
på attitydernas och de långsiktiga politiska verkningarnas plan.

Man skall förmodligen akta sig för att överdriva konfliktens effekt på det

politiska planet i snäv mening. SACO och SR representerar inte särskilt mänga
våIjare, och oppositionen stddde >nedfrysningen> av konflikten i mars r97r: inget
parti vågade identifiera sig med denna lilla grupp. Emellertid är det knappast nå-
gon överdrift att hävda, att konflikten åstadkommit en verklig förtroendekris mel-
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I

Det är bara en vardagshistoria 
- 

ty sådana historier tillhör nu livets alldaglig-
heter.

En mycket ung flicka, Maria Goretti, blev överfallen av en debil person utan
bildning och utan kontroll över sig själv. Han mördade henne i syfte att våldta
henne.

Hon är nu helgonförklarad. Vid hennes helgonförklaring satr en lekbroder
framme vid altaret och följde den högtidliga akten. Det var hennes mördare.

Hur hängde detta ihop?

När mördaren greps, kunde han berätta, att flickans sista ord inneburit en för-
färad och förtvivlad bön till Gud 

- 
icke för hennes eget liv utan för våldsman-

nens. Hon förstod, att han genom sin gärning riskerade sin själs salighet. Utan
att tänka på sitt eget ode bad hon, döende, för sin mördare. Och med tiden
blev han omvänd.

Inför wå sådana okända, anonyma människor böjer sig världskyrkan i djupaste

vördnad och inräknar dem bland sina helgon, vid sidan av Jeanne d'Arc, Katarina
av Siena, Franciskus, Teresa av Avila, Don Bosco 

- 
alla Guds stora och berömda

tjdnare.

2

Detta kommer mig att tänka på historiens mera och mindre kända skikt.
Den militära historien har sin egen tradition, den ekonomiska och politiska

historien har sin. Om man förr grupperade de historiska händelserna efter fältslag

lan socialdemokratin och dess mest kvalificerade teknokratiska medarbetare. Sam-

tidigt har arbetarnas f.ackliga organisationer på ett sätt som tidigare knappast före-
kommit tagit parti mot en annan för sina intressen kämpande organisation. Vare
sig regeringen önskar det eller inte kan konflikten komma att accentuera radikali-
seringen - eller kanske snarare det återfunna populistiska draga - i socialdemo-
kratisk politik. Det är inte uteslutet, men kanske heller inte särskilt troligt, att
valmässiga konsekvenser inträder.

Konflikten kan emellertid, alldeles bortsett från valresultaten - det är en sista

gissning - öka polariseringen i svenskt samhällsliv och ge den en aggressivare

prägel. Vid sidan av alla partibeteckningar skymtar en motsättning mellan den
tysta men alltmer oumbärliga teknokratins anspråk och de åtminstone i officiell
ideologi allt starkare jämlikhetsanspråken, som det ännu återstår att finna formler
för aa lösa.
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och krigiska bragder, efter kungar och deras mätresser, så grupperar modern veten-
skap det historiska skeendet efter spannmålspriser och levnadsstandard, efter sociala

forhållanden och klasskonflikter.
Båda synpunkterna kan försvaras.

Men det finns en annan, som är minst lika berättigad.
Genom historiens blodiga kaos går en obruten linje av - otta anonyma - of-

fer- och kärlekshandlingar. Den linjen börjar med Kristus som gråter som en van-
lig människa över sina vänners lidanden och uppväcker de döda för att sedan själv
ge sitt liv för mänskligheten. Den fortsätter över martyrerna, århundrade efter
århundrade, och den d,'r ån idag lika levande - bl. a. i den ryska och polska martyr-
kyrkan. I detta ädla sammanhang står påfallande mänga unga kvinnor.

Redan som ung bondflicka hade Jeanne d'Arc fascinerats av den hållning med
vilken tvä av hennes käraste helgon mötte världens brutalitet. Hon delar efter
slaget vid Patay inte sin omgivnings rusiga glädje över triumfen; hon ser från sin
häst med medlidande på sina fiender, och när en av dem, en okänd krigare, dignar
vid vägkanten, fruktar hon att han skall dö oförsonad med sin Gud, varför hon
hoppar av och tar hans huvud i sitt knä, medan han biktar för en präst. Det är
samma unga kvinna som nyss ropade, att om så engelsmännen flyr ända upp i
molnen, så skall hon hinna fatt dem. Rövaren på korset hann i en snabb vision
upptäcka, vem den man vat som torterades vid hans sida - en enda generös och
uppriktig rörelse i hans förmörkade själ var nog, för att Frälsaren skulle lova
honom paradiset. Den okände engelske soldaten, som omkring sig sett bata brutala
och oförsonliga fiender, vet inte att hans huvud vilar i ett ungt helgons rena famn.

Bilden är oförgätligt skön. Den moderne historikern betraktar den likgiltigt
och konstaterar, att Jeanne inte tycks ha spelat någon större roll för slagets ut-
gång. Judarna konstaterade också att Kristus svek dem och inte ville leda deras
politiska frihetskamp. När en gång historiens upprörda svall lagt sig, när mördan-
det är slut och domen stundar, skall det visa sig var kungslinjen i västerlandets
historia går. I regel kan det inte iakttagas av människoögon.

Dess hjältedater ar anonyma, dolda i tysta kloster, i ensamma celler, i barrala
grå hem, i plikttroget rtigande arbete, i livslånga, obeaktade försonings- och offer-
garningar, i millioner små ansatser av god vilja. Men någon gång låter historiens
Herre oss se denna linje framträda i sin sublima skönhet.

En jungfru ligger på knä vid vägkanten; hästarna frustar omkring henne, de
mördades skrän ekar.

Hon trycker en okänd, döende fiendes hand mot sitt bröst och ber för hans
själ .. .
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t
Många moderna kritiker hänar vär tids kristendom - den är ingenting värd,
den betyder ingenting, den kosta.r vederbörande ingenting. Vilket erbarmligt strunt-
prat!

Bara den enklaste kristna livslinje, genomförd i tysthet men med allvar och envis-

het, kostar - blod.! Det anses oumera humant och livsvänligt att överge en äkten-
skaplig partner, om han eller hon inte motsvarar vära själviska luav. Man byter
och skickar nummer ett på asyl. Den kristne gör inte så. Han håller ut.
Han veq att äktenskapets mening inte är att servera lust i behagliga ransoner.

Lusten kommer ändä - och försvinner snabbt. Äktenskapets mening fu att lära
syndiga människor gemenskap, överseende, födåtelse. Alla tidens röster skriker
i våra öron: >>Ja, men du blir nedgången, du förlorar din livskraft, du kan inte
producera, du kan inte göra dig själv rätrvisa, om du offrar dina bästa krafter på

detta sorgliga förctag. Byt, byt - så kvickt som möjligt!>> Liksom det skulle
hjalpa! Professor Hedenius talar om >sinnenas :uygga värld>>, dit vi borde fly. Just
en snygg rrygghet! >Otryggare kan ingen vara dn lustans lilla porno-skara! >> Men
även om det är sang att en sådan självålagd börda kan ytligt sen minska min
livsglädje, mina s. k. möjligheter - så kan en kristen aldrig weka. Du skall älska
i nöd. ... Allt mänskligt samliv är i högre eller mindre grad nöd. Kristendom
är att segt, tyst, tappert, i rtro härda ut - kanske f.ät man betala med sorg, nevroser,

reducering - men samtidigt föds någonting annat och viktigare: en stor trygghet:
du handlar rätt. Och: du är inte ensam. Det går en annan vid din sida.

Tänk en tanke på alla vära anonyma präster och pamorer i deras ofta inte så

välbesatta kyrkor! De smädas i pressen, de får dagligen höra att kyrkans tid är ute,

eller åtminstone aft kyrkan aldrig upplevat en ömkligare dekadens än nu.

De fortsätter. Ingen vet eller kommer att veta deras namn. Men var skulle vi
stå utan dem? Om kyrkorna stod tomma? Om man lyckades helt fördriva kristen-
domen ur skolorna? Om den kristna människosyn, som är kärnan i vår svenska

bildning, skulle vittra bort?
Att vara genial och tala med stor f.ramgäng under applåder är ingen sak. Det

gör kanske inte heller i längden så stor effekt. Men att gå i mowind, att tala
om viktiga ting, rtrofast och envist, är efter år, oavsett hur många man förefaller
nå - det år svärarc och viktigare.

Prästen vet, att han aldrig ensam skulle orka med det. Men han är inte ensam.

Någon går osynlig vid hans sida.

4

And,rö Maurois har skrivit en äktenskapsroman, som på svenska heter >Greppet
om lyckan>>.

En man som älskar sin hustru fär pä olika vägar veta, att hans dotter
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foddes innan äktenskapet formellt ingicks - inte kanvara hans barn. Hans hustru
har länge velat fija hemligheten men har inte vågat. Till slut får hon besked om att
barnets fader i sitt testamente insatt flickan som sin enda arvinge. Därmed har
krisen mognat - nu måste sanninsen fram. Hon anar inte, att mannen i alla ät
känt till denna sanning.

Boken är inte något litterärt mästerverk - Maurois är ingen stor romanförfat-
tare. Men den har ett of<;rglomligt slutkapitel.

De wå makarna och dottern sitter en kväll tillsammans. Makan stickar på en
scarf:

- Fem aviga, wä tåta, ett omtag, t.trä tåta, f.em aviga,minska . . .

Han sitter under tiden och ser på sin hustru och sin dotter (som han vet inte är
hans dotter, i fysisk mening).

- Ingentin g har förändrats, tänker han. Ingenting kommer heller att för-
ändras . .. Om jag hade låtit mig ledas mer av stolthet än av kärlek, skulle jag
ha förlorat dem båda t..r| ...

Men trots allt satt det fortfarande kvar en liten tagg djupast inne i såret: att
hans hustru verkligen så länge hade kunnat dölja för honom den tanke, som stäfl-
digt måste ha plägat henne! Varför hade hon aldrig berättat det? !

Det hände, aft han med en lätt rysning tyckte sig mårka, att hans hustru
tänkte: >>Stackars Gaston.>> Det var också verkligen så, att Valentine inte kunde
låta bli att ibland svaghet - ett kort ögonblick triumfera över vad hon
trodde vara mannens blindhet. Då kunde han se en glimt i hennes ögon som av
en öm och flyktig ironi. Hur många tankar smyger sig inte mellan människorna,
tankar alltför spröda för ord men lika verkliga, hka flatliga som de små mikrober
vi inte kan se annat än med de starkaste förstoringsglas, och vilkas närvarc barc
visar sig genom de smärtsamma rubbningar som de framkallar!

Just nu lyfte hans hustru blicken. Då hon såg mannen sitta där så drömmande
och allvadig, blev hon litet orolig. Men han log stilla mot henne, och hon förstod,
att han alltjämt älskade henne.

.- Vad han är modig och god! tänkte hon. I tjugo års tid har han gått och
burit på denna ohyggliga hemlighet utan en fräga, utan en förebråelse .. . Ingen-
ting i hans uppträdande har kunnat väcka minsta wivel, den allra minsta aning
hos vår flicka Colette. Han halt. o. m. funnit sig i den löjliga rollen att i mina
ögon ha låtit lura sig, fast detta ju alls inte var fallet... Vilken befrielse
att veta, att denna kamp äntligen är slut!

I spiseln föll småveden sönder i röda glöd; nu borjade de stora vedkubbarna
brinna, och lågorna från dem steg sakta och med mindre sprakande mot höjden.
Flickan Colete, som ryckts ur sin läsning av ljusspelet i brasan, gjorde en rörelse,
och när hon så9, att hennes föräldrar av någon för henne okand anledning såg

lyckliga ut, betraktade även hon dem med ömhet.
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- Vad var det egentligen jagvar rädd för? tänkte modern.
Hon öppnade munnen för att tala men kande sig liksom domnad, trollbunden.

- Nu tappade jag en maska, sade hon.

Och så bOjde hon sig igen ned över sitt arbete . . .

Det är inte uttryckligen en bok om kristna människor. Men den nobless och för-
soningsvilja som här framträder är som en modell av vad de kristna menar med ett
äktenskap.

5

Hur ser den kristne på den aktuella världsutvecklingen? Ett jordiskt fridsrike vågar
ingen längre hoppas på. Gudsriket är inte av denna vädden. Ingen har bedömt
historiens sannolika slutfas med större pessimism än Kristus själv - skulle det
över huvud finnas några lärjungar Tsrat vid hans återkomst?

I Frankrike fanns kring sekelskiftet en märklig enstöring, en vildvuxen diktare
och våldsam profet, som hette Läon Bloy. Trots alla sina uppenbara mänskliga
brister - han var full av hat, han hade massor av fördomar, han kunde vara
otacksam, brutal, omänsklig - fanns hos honom någonting, som gjorde honom till
ett ytterst fint instrument för Guds avsikter. Det kan räcka med att sdga, att
Frankrikes största katolska personlighet i detta århundrade, filosofen Jacques Mari-
tain, blev kristen tack vare denne egendomlige vildman.

l6on Bloy säger sig inte vänta någonting alls av historien:
>Absolut ingenting annat än natfi'arden i katakomberna och en väntan på den

okände befriare, som Anden kommer att sända oss, när y'orden renats av blodet
från oräkneliga sttaffade och tärarna från ett fåtal uwalda. . .>>

Han slutar med en fruktansvärd profetia, som i mycket få ord uttrycker exakt
vad den samlade kristenheten känner i det ögonblick, då makt att utrota inte bara
kulturen och andelivet utan också det fysiska universum lagts i händerna den ryska
robot- och terrorstaten. Han skriver enkelt och skakande?

>Jagvåntar på kosackerna - och på den Helige Ande ...>>
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grundl^g

Planer och problem

I mitten av mars i år skickades förslaget till en grundlag för den katolska kyrkan
(den s. k. >lex Ecclesia fundamentalis>) till alla biskopar för att de skulle avge
utlåtande och ta ställning. Den rättsreform inom den katolska lryrkan som man
arbetat på sedan ry66 har därmed kommit en god bit på väg. Biskoparna över
hela världen och deras rådgivare står inför ett avgörande, som kommer att få stor
betydelse för kyrkans framtid.

För första gången i kyrkans historia skall man nu skapa en grundlag. Kyrkan
har visserligen länge haft en skriven f.örf.attning i form av en räffsordning, som
grundläggande bestämmer hennes väsen och handlande som en del av samhället.
I kyrkans lagbok, Codex Iuris Canonici, som gäller sedan r9r8, återfinns för-
fattningsrätten huvudsakligen i andra boken, i den del som betitlas >Om priisterna(!)
i synnerhet> (Can. z15-486 CIC). Men kyrkan har hittills aldrig haft någon
lag, som systematiskt sammanfattar de av Kristus stiftade och de under historiens
gång tillkomna normerna - och endast de - som i princip står över alla andra
lagar och lagbdcker och alltså grundläggande bestämmer kyrkans liv och handlande,
såväl de troendes som hierarkins. Skapandet av denna grundlag, som allrtså skall
gälla för hela den katolska kyrkan - inrc bara den latinsk-västerländska utan också
de orientaliska - är en händelse vars betydelse för kyrkans och kyrkorättens
utveckling i framtiden knappast kan överdrivas. Men projektet leder också till
frägor, av vilka vi här skall ta upp nägra.

I. De oli.ka förslagen

Det var på konciliet förslaget att skapa en för den latinska och för de öster-
ländska kyrkorna enhetlig rättskodex först kom upp. Iddn kom - förvånande nog -från östkyrkan. Biskoparna i den maronitiska kyrkan framlade en önskan om en
enda, enhetlig och omfattande rättsstruktur, i vilken de livsformer och lagar som
är olika fc;r de olika riterna-kyrkorna (och så bOr forblit; skulle baddas in. Det
skulle alltså röra sig om €n grund- och ramordning för hela kyrkan.l Med stöd
fuän de ukrainska biskoparna lade de fram detta ärende på nytt vid biskops-
synoden i Rom ry67. Men här mötte de ett avgjort motstånd från andra orien-
taliska biskopar. Melkiterna såg projektet som ett försök att latinisera den orien-
taliska kyrkan i en utsträckning som aldrig förr.2 Redan hår anar vi oss till ett av
de svåra problem, som följer med en sådan enhetlig kodex för kyrkan: det gäller

' Dumont: Grandeur et risques d'un projet, i: Istina Paris rz, ry67, sid.34.
' Se Andra Vatikankonciliets dekret om de katolska östkyrkorna, särskilt nr 5 f.
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inte bara forhållandet till de orientaliska kyrkorna, utan det fu f.räga om ett all-

mänekumeniskt problem.
Påven Paulus VI och den officiella kommissionen för en kyrkorättsreform

fångade upp frågan. Kommissionen prövade den i maj 1965. När påven den zo
november det året gjorde följande uttalande, speglade han kommissionens upp-

fattning: >En särskilt tungt vägande fåga uppkommer därigenom att det finns

wå lagb<icker, en för den latinska och en för den orientaliska kyrkan, nämligen

Iågan om det är tillrådligt att skapa er gemensam och grundläggande lagbok
(codex fundamentalis), som skulle innehålla kyrkans föfiattni.ngsrätt (ius constitu-

tivum).> I påvens ord kan man dock spåra ännu ett problem, ett osäkert moment:

om kyrkan skulle skapa en sådan gemensam lagbok, vad skulle den då innetatta?

Atta de f<;r kyrkan gällande lagarna, den för alla gällande grundordningen (ius

fundamentale), eller enbart kyrkans gemensamma författningsnofmer, kyrkokonsti-

tutionen? Denna wekan kom i vart fall fram vid de kardinalers plenarsession den

z5 november 1965, som ingår i kommissionen för kodexreformen, och som beslöt

artt en >>lex fundamentalis seu constitutionalis>> (!) borde skapas. Hade man verk-

ligen tillräckligt skilt på dessa båda begrepp när man dryftat ftägan?3 Dittills hade

man i officiell terminologi endast talat om en >>lex fundamentalis>.

I juli ry66 förelåg en >>prima quaedam adumbrata proposition Codicis Ecclesiae

fundamentalis>. Detta första provisoriska schema dryftades av experterna i kodex-

kommissionens centrala arbetsgrupp - och förkastades. I april ry67 forcläg ett
andra förslag. Det är inte känt vem som har utarbetat det. Den centrala arbets-

gruppen behandlade också detta schema och antog det i princip. Samtidigt till-
sattes en särskild arbetsgrupp, som skulle fardigstalla en >>lex fundamentalis>.

I den ingår nio rådgivare, yarav sju är experter på kanonisk rätt och verksamma

i Rom. Relativt sent fogades till denna grupp ytterligare fyra biskopar, däribland

en orientalisk (maronit) och sekreteraren i kongregationen för de orientaliska kyr-
korna (en italienare). Ordförande är presidenten i kommissionen för kodexreformen"

kardinal Pericle Felici.

Den romerska biskopssynoden informerades om läget, och uttalade sig den 3
oktober ry67 för en >>lex fundamentalis>>. Den z4 maj ry69 lade arbetsgruppen

fram ett tredje förslag.a Tillsammans med en rapport av Vilhelm Onclin, expert

på kanonisk rätt i Louvain, skickades förslaget den z4 oktober samma år till
rädgivana i kongregationen för trosläran (det tidigare Sacrum Officium) och till
medlemmarna av den pävliga teologkommissionen. Man bad dem ta ställning och

inge förslag fram till bOrl'an av är t97o. Kardinalkommissionen lade fram sina

s Tvekan visar sig också i ,Communicatiollss' (organ för kommissionen för kodexreformen) r'
1969, sid. rtr;2, rg7o, sid.8:.
a Jfr ,Communicationeso t, ry69, sid. rr4-rzo; 2, r97o, sid' 8z-89.
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synpunkter vid en session, medan teologkommissionen hittills inte alls har befat-
tat sig med planerna på en >>lex fundamentalis>>, detta trots att den sammanträdde
i Rom i oktober r97o.

Sommaren r97o behandlade expertarbetsgruppen de inkomna ändringsförslagen

och tog med en del av dessa i ett fiärde förslag. Den ändrade dock inte det
tredje förslaget på någon väsentlig punkt. Det fjärde och hittills sista förslaget
sändes i mars i år ut till alla biskoparna, återigen försett med en utforlig rapport
av \Tilhelm Onclin. Vid den romerska biskopssynoden i höst kommer det en

> notif icatio>> över förslaget.

II. Planer

Vad bör och kan man då uppnå med en sådan >lex fundamentalis>? Vi skall här
ge en del synpunkter.

r. De för hela kyrkan framdeles gällande grundnormena fär en enhetlig formu-
lering, ordnas systematiskt och kommer att föreligga i sammanfatming i en enda

bok. Men denna grundlag torde inte bara komma att innehålla författningsnor-
merna, framför allt de på gudomlig rätt vilande grundvalarna för det kyrkliga äm-
betet, utan också de på mänsklig rätt vilande principerna.

z. Grundlagen utgör en ramordning, dvs. innehåller de lagar som principiellt
står över alla andra lagar och är bindande både for kyrkan som helhet och för
alla kyrkliga substrukturer. Därmed skulle man uppnå, att den grundläggande
enhet i kyrkan, som består trots all nödvändig mångfald och olikh$ vad beträffar
kyrkolivet, blir synlig och verksam också rättsligt.

3. Samtidigt är därmed också grunden given för en flerdelad kyrkorätt, dvs. för
flera lagbcicker med olika giltighet: en grundläggande lag med giltighet för hela
kyrkan samt lagar med mer begränsad giltighet, exemplevis på det nationella
planet. Det verkar som om detta vore en lösning på det gamla, på senare tid allt
tydligare problemet att beyala både den viktiga rättsliga enheten och den nödvän-
diga rättsliga pluraliteten i kyrkan, som svarar mot Llrrkolivets differentiering i
verkligheten. Strukturellt blir kyrkorätten, samtidigt som den grundläggande en-
heten bevaras, möjlig at anpassa till tid och rum och därigenom mera verklighets-
nära. Därmed är en grundförutsättning för en för människan verkligen >gällande>>

rätt uppfylld. Strulcturellt seft bevaras dven subsidiariteten i kyrkans lagstiftande
verksamhet.

4. En för hela kyrkan gällande grundlag framhäver delkyrkornas juridiska obero-
ende. Ramordningen omfattar nämligen inte bara den grundordning som alla kyr-
kor har för att bevara enheten, utan den ger därmed också varje delkyrka dess

friher och ger rum för det lokala kyrkolivets egenart. Delkyrkans ställning är
uttryckt i lag och garanterad. Faran för exempelvis en latiniserin g fu avvå'rjd. Eku-
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menisht är detta mycket viktigt, och det inte bara med tanke på de orientaliska
kyrkorna.

5. Vi vill dessutom till sist påpeka, att de kyrkliga lagarnas och förordningarnas
olika karaktär, olika vikt, olika grad av föränderlighet och varaktighet bättre
kommer fram om lagbikkerna är uppdelade pä flera btrcker.

III. Problen

Hur mycket positivt skapandet av en >>lex fundamentalis> än kan innebära för
kyrkans rättsordning, så uppkommer ändå en rad viktiga f.rägor, inte bara av kano-

nisk utan framför allt av ekklesiologisk art.

Vi kan inte här gå in på problemet med en lämplig systematik i lagboken.

Inga system är fullkomliga: de måste alla innehålla kompromisser och vilar i så

måtto på en awägning mellan för- och nackdelar.

Det fjärde förslaget till en >>lex Ecclesiae fundamentalis> är uppbyggt på föl-
jande sätt: lagbokens 95 paragrafer (canones) är sammanfattade i tre kapitel.
Första kapitlet handlar om lcyrkan som Guds folk. Det talar först i 3o paragraf.er

om de troende, deras grundläggande rättigheter och deras plikter, och därefter i
zo parugraf.er om hierarkin, om påven, om biskoparna som kollegium och som

individer, om prästerna och om diakonerna. Andra kapitlet (:r-81) har som rubrik
>>Kyrkans ämbeten (munera)>. I anslutning till Kristi ttef.aldiga ämbete framställs
kyrkans lr.efaldiga uppdrag: att lina, >helga>> och leda. I tredje kapitlet behandlas

i rz paragrafer kyrkans förhållande tili den mänskliga gemenskapen.

r. Det första stora problemet - frånsett rättens problematik och dess ställning
i kyrkan överhuvudtaget - fu f.rägan, om en sådan >>lex fundamentalis> för kyrkan
är möjlig. Svarar den mot kyrkans väsen? Är den förenlig med Bibeln som grund-

lag för den kyrkliga gemenskapen: måste den inte med nödvändighet förkorta och

begränsa Bibeln? Låter sig kyrkan och kyrkans lära överhuvudtaget förstås och ut-
tryckas juridiskt adekvat? Redan här inser man, att detta rättsprojekt skapar inte
bara kanoniska, utan djupast sett också bibliska och ekklesiologiska problem, och

att det måste analyseras på det planet först. Har så verkligen skett i tillräckligt
hög grad? Har det förslag som nu föreligger inte alltför mycket utformats >>bara>>

av experter på kanonisk rätt?
z. Hdrav inser vi hela vidden av de ekumeniska problem, som vi har tagit upp.

Är en grundlag i nuvarande läge överhuvudtaget försvarbar i ekumeniskt hän-

seende, och inte ett steg dllbaka ekumeniskt sett? Löper man inte risken att låsa

dörrar, som hade kunnat stå öppna - och måste göra det? En sak torde emeller-
tid stå klar: i det ekumeniska närmandet gäller det alltid kyrkans (lcyrkornas) rro
ocb rättsord,ning.

3. Medför inte en fardigkoncipierad, skriftligt fastlagd grundlag, att den oskrivna
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hävd, som har haft stor betydelse för och stort inflytande på kyrkans liv och ut-
veckling i historien, utesluts i framtiden, ja till och med förklaras för orättmätig?
Är därmed inte faran för en juridisk stelhet, som rimmar illa med kyrkan som en
levande och dynamisk storhet, oundviklig? Fastställer man inte alldör lätt det
tidsbetingade som omedelbar och oförändedig >gudomlig rätt>>, och inskränker
möjligheten att inkarnera de element, som stafl)mar f.rän Kristus och som inte
gfu att upphäva, i lämpligare former av mänskligt liv? Det htijs på alla häll
krav på, att >lex fundamentalis> skall stå öppen för en ständig vidarer:,tveckling.
Men hur skall man juridiskt sett baka in detta krav i grundlagen, utan att det
svär emot en grundlags beständiga och varaktiga karaktär?

4. Det förslag som nu föreligger underställer - i likhet med den nuvarande
kodex - i princip alla döpta kyrkans positiva rätt Detta innebär ett särskilt
problem. Även om det teologiskt står klart, att alla döpta är döpta in i Kristi enda

kyrka, så innebär det inte automatiskt, att de därmed också måste underställas
kyrkorätten. Denna Ätr år en ordning för kyrkans synliga gemenskap, till vilken
man ju inte helt enkelt kan rdkna alla döpta - katoliker och ickekatoliker. Man
kan fräg sig, om man i förslaget har &agit de rättsliga konsekvenserna av andra
Vatikankonciliets teologiska insikt om att det finns olika grader av tillhörighet
till kyrkan.s Både teologiskt, rättsligt och ekumeniskt är det tvivelaktigt att alla
döpta skulle vara konkret bundna till kyrkorätten.

5. Förslaget har visserligen ett kapitel om kyrkans förhållande till det mänskliga
samhället, men inget avsnitt om kyrkans förhållande till de andra kristna kyrkorna
och religiösa samfunden. Principerna för en framtida mellankyrklig rått saknas.

Borde de inte ingå i >lex fundamentalis>? Men går de då överhuvudtaget att for-
mulera? Har man 'tillräckligt tänkt igenom konciliets teologiska utsagor om de
ickekatolska kyrkorna och samfunden och deras förhållande till kyrkan och deras
rättsliga konsekvenser ?

De problem vi anfört torde ha klargjort, vad som egentligen är den akuta
problematiken i hela projektet och som ingår i alla enskilda f.rägor: är det över-
huvudtaget möjligt att formulera en grundlag? Har inte kyrkan alltsedan koncilier
befunnit sig i en genomgripande uweckling, vars slutresultat ännu inte gär att
överblicka eller juridiskt fastställa? Har man tillräckligt 'tänkt igenom vissa fun-
damentala aspekter av den konciliära eckesiologin (t. ex. kollegialiteten, det reella
förhållandet mellan enhet och mångfald, mellan kyrkan som helhet och delkyr-
kyrkorna, mellan kyrkans hierarkiska och synodala struktur), teologiskt och i syn-
nerhet juridiskt? Kommer grundlagen för rtidigt? Kommer inte en grundlag som
skapas nu snarc att distanseras av uwecklingen - till skada för dess anseende?

5 Se Lumen gentium, nt r4f. Förslaget till Lex {undamentalis tar upp dessa tankegångar i kanon
7 och 8, men ser inte deras rättsliga konsekvenser.
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Författarinnan till denna artikel avled plötsligt den 15 maj t97t,
7o är gammal. Hon var född grevinna Coudenhove-Kalergi och
gifte sig med ingenjören Carl Josef Göres. Hennes omfångs-
rika författarskap visar orubblig kärlek till kyrkan och kom-
promisslöst mod att i[tägasätta fastlåsta former. Hon kämpade för
en äkta förnyelse inom kyrkan och höjde efter konciliet oför-
skräckt sin röst mot teologiska äventyrligheter. Hennes artikel
låter läsaren ana nägot av hennes temperament. 

- 
Tidigare har

artiklar av Ida Görres publicerats i Credo 3z (rgjr),3j Gg54)
och 5r (r97o).

Det kräuer nood,

att ta till orda i det ämne rubriken anger. Det kan synas utmanande, i all synnerhet
som jag inte tänker förse rubriken med frågetecken. Jag kommer rväftom atr
försvara den. Dessutom fu det jag håt lågger fram mer än en privat bekännelse.
Kardinal Newman hade rätt när han menade aft en skribent som endast fram-
för rent ptivata åsikter bor liknas vid en gycklare som underhåller folket med sina
språng.

Det finns ännu ett skal till att dff kräver mod att behandla ämnet tillit till
kyrkan. Det är kyrkan det gäller. Och var och en som yttrar sig om kyrkan kan
ju kritiseras. Ingen kan fatta henne. Kyrkan är en helhet. Hon är oöverskådligt
rik och mångsidig. Det går inte att få ett definitivt grepp om henne - hon är
som en kvicksilverkula. Det går inte att skära itu henne, dissekera henne och pre-
sentera henne biwis. Ändå tar jug opp ämnet.

Det är det som är det mest brännande problemet. Eller vill man rent av med
grundlagens hjälp bromsa upp den nuvarande uwecklingen, så aff man därmed
begär för mycket av grundlagen och ördelägger den - till skada för kyrkan?

Vad kan man göra? Det står klart att man måste skrida till verket med den
största försiktighet. Experterna på kanonisk ratt har lagt fram ett förslag. Det måste
ränkas och diskuteras igenom grundligt Framför allt måste man inse och belysa
de vittgående 

'teologiska 
implikationerna av förslaget. Hår fu det i synnerhet ekkle-

siologerna som måste yttra sig: utan deras bidrag kommer man inte att lyckas. Och
biskoparna, som nu har fätt sig förslaget tillsänt, borde inte nöja sig med att ta
ställning till det som enskilda: >>lex fundamentalis> kräver en biskopssynod. Det
kräver denna lagboks betydelse för hela kyrkan och biskopssynodens betydelse som
hela kyrkans kollegiala centrum.
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Föruining

Tilliten till kyrkan är vad jag vill fö:,a f:m;m och detta i dag då vi råkat i förvining
då klara gränser suddas ut, principer vacklar och gamla ljus slocknar, då murar störtar
ihop och källor sinar. Förtroende för kyrkan i dag dä nästan allting ifrågasättes!

Tio Guds bud ansågs en gång i tiden förpliktande och oemotsägLga. I dag får skolbarnen
endast höra något om tio bibelord. De återger originaltexten filologiskt oklanderligt, men
de anses endast innebäravackra modellföteställningar och etiska önskedrömmar.

Trosbekännelsen, koncipierad som en sammanfattning av uons innehåll, förnekas i dag
i nästan alla sina delar. Skapelsen och människoblivandet, jungfrufödelsen och frälsningen
genom Kristi korsdöd, Kristi uppståndelse och himmelsfärd, hans återkomst, kyrkan den
Helige Andes skapelse, det eviga livet 

- 
var och en av dessa trossatser har förnekats,

omtolkats, ja, förlöjligats. Det är emellertid inte vem som helst som gjort det utan vigda
präster och frejdade tmloger, predikanter och själasörjare.

Sakramenten? Det mesta av vår övertygelse sägs vara missuppfattningar. Barndopet ned-
värderas på samma sätt som man nedvärderar förvandlingen i eukaristin. Präswigningen,
belräftelsen, de sjukas sakrament framställs som rester av hednisk magi. Bikten tas iote
på allvar. Äktenskap ingås med förbehåll, och antikonceptiva metoder påstås vara tillåtna,
metoder som dock är en styggelse för hinduer och fromma judar. Munkar lämnar sina
kloster och abbotar gifter sig.

Änglar och djävlar är givewis avskaffade.
När tron på eukaristin vacklar förlorar även kyrkorummet sin mening. Kyrkor skall

ersättas med lokaler avsedda för flera ändamåI, för diskussioner, underhållning, dans.

Finns det då någon vi kan \ta p,ä? På teologer som bankruttförklarar sin vetenskap
och som i stället för att tolka uppenbarelsen förnekar uaditionen, upplöser Bibeln, be-
wivlar läroämbetet och slutligen uppfunnit den absoluta blasfemin att uGud iir död'?
Vem kan vi lita på? På moralteoretiker som villigt anpassar sig till alla missfoster av
världsligt beteende och som ängsligt undviker varje klar åtskillnad mellan gott och ont?

Finns det då något som stå.r fast? Liturgireformen har visserligen införts av kyrkans
kompetenta instanser och har givit oss värdefulla nyheter, men den har oclså inndburit
inskränkningar. Fastor och festdagar har avskaffats, böner och ceremonier har tagits bort
förutom de fuligen återkommande läsningarna som vi var förtrogna med och som ger trygg-
het. Det var för övrigt ett av de ännu levande förbindelseleden med reformatorisk kyrko-
sed.

Finns det då någon som vi kan ha föraoende för? För präster som inte längre vill
vara präster alls, som betraktar sig som funktionärer och mäter betydelsen hos sin tjänst
med det petsonliga utbyte de har at den, som de inte rent av värderar den efter de
lyckokänslor de ffu?

Vi har redan vant oss vid åtskilligt Vi blir inte längre överaskade av någonting. Men
frågan står kvar: vem kan vi lita på? Även där troheten emot kyrkans hela förkunnelse inte
har sviktat är förhållandena ofta flog inte tillfredsställande. Unga människor som söker
och frågar kan inte komma på den tanken att det skulle röra sig om sanning och om
Guds lraft, när de ställs inför åtskilligt som förekommer i dagens kyrka- Det som världen
med skadeglädje och illvilja klandrar de troende f.öt, är inte det ofta en pinsam verk-
lighet? Är inte just kristna människor i många fall blinda inför tidens behov, envisa,
hfuda? Hur mänga är egentligen drivna av Anden? Hur mycket ytligt tal förekommer inte?

fig



Id.a Fried.erike Gönes

Bekymmersamma frågor
Yar år profeterna i Israel? När jag tänker på den reservationslösa tillit som ett
troende folk hitintills hyst för kyrkan och särskilt för hennes präster, mrirker jag

hur mycket dagens förvirring och förgiftning förstört. Det var ju tidigare inga-

lunda enbart fuäga om dumhet, naivitet, infantilism eller servilitet inför ett feo-

dalistiskt-patriarkaliskt auktoritetsbeteende. Sådant förekom också, det är sant. Men
det var bara beklagliga och möjligen ofrånkomliga fciljdfenomen. Kärnan i förhål-
landet har de som föraktat det inte ens lagt märke till, detta unika och stor-

slagna och annorstädes okända förtroende där den enskilda människan kunde känna

sig i harmoni med en bdrande gudomlig ordning. Hedningarnas tillit till till-
varon hade genom uppenbarelsen och nåden upphöjts, uwidgats och definitivt
bekräftats. Nu är denna outsägligt djupa förankring i tillvaron hotad.

Är det då någontin g att yata förvånad över när även människor av bästa vilja
i stilla stunder och under sömnlösa nätter pinas av en smygande ångest? Skulle
kritikerna ändå ha rätt? Det finns ju så många intelligenta människor bland dem,

en del i ansvarsfulla ställningar. Kan dä jag ensam befinna mig på den råtta
vägen? Kommer framtiden eventuellt trots allt tillhöra rebellerna? Kommer det

som förefaller yara upplösning och förstörelse i verkligheten att svara mot en

styrande Guds vill'a? Är det sålunda klentroget och ofromt att stå emot? Förhåller

det sig så att vi lever på en havererad båt som långsamt håller på att sjunka så

att det inte endast är rättorna som ger sig i väg utan just de som är förnuftiga
och nyktra?

Vem kan ge oss svar på sådana smärtsamma frågor? Vem kan vi vända oss till?

Kykan!

Det är endast kyrkan som kan ge svaret. Hon, den stora, den hela, hon som på
jorden aldrig dör. Hon som är identisk med sig själv och på ett unikt sätt som

endast tillkommer henne är identisk även med sin Herre. Kyrkan är och forblir den

fortlevande Kristus, hur mycket man än försökt misstänkliggöra detta ord. Det
år han som i kyrkan ger oss sin nåd och sina svar. Ädressaten för våra fäders

och vår egen bergfasta tro ät fottf.atande densamma: kyrkan - ordet nu använt
i sin fulla och oinskränkta mening.

Kyrkan är mer än dagens alla katoliker, mer än ett system eller en id6, eller
en livsåskådningsgrupp eller en struktur. Hon är den oerhörda uppenbarelse som

finns till sedan apostlarnas tid, som växer genom århundradena, som kämpar, som

insjuknar och tillfrisknar och som i och med allt detta mognar ända till Herrens

återkomst. Kyrkan är Guds mest förvånande verk - unik, brokig, rik på mot-
sättningar. Ingen förmår omfatta henne, ingen utomstående ens se hennes realitet.
Förstå henne och bedöma henne kan endast lryrkan själv, hon som ser på sig i tron,
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som genomtänker sig i den troende teologin, som skådar sig i sina mystiker, älskar
sig i sina barn. Bara den som tror och som är inlemmad i den organism hon är,
inbäddad i henne, bara den som ingår i hennes liv i kunskap, tro och kärlek,
bara den deltar i det vetande i vilket hon återspeglar sig själv och i den anda i
vilken hon förstår sig.

Mysterion och skandalen - hemligheten och stötestenen hos kyrkan ligger i att
hon har en dubbel beskaffenhet. Hon lever på det empiriska planet. Hon kan alltså
iakttas, bli föremål för olika vetenskaplig forskning. Hon verkar och motarbetas.
Men samtidigt är hon också vad tron säger om henne: Guds folk, Kristi kropp,
vinträd, Guds stad, brud. Var och en av dessa bilder är namn som kretsar kring
henne, öppnar outtömliga djup, stammar fram något av hennes outsäglighet. Om
kyrkan gäller vad Herren sade om sig själv: Salig är den som inte stöter sig på

mig för vilken jag icke blir en stötesten.

För ett kritiskt intellekt kan det verka som en utmaning. Men för en kristen
människa är det inte ens osannolikt. Hon finner ju något liknande, fast i minimi-
format, bos sig själu.

Jag är den person jag är, den empiriska individen, objekt för olika slags veten-
skaplig forskning och underkastad olika krafter. lag fu en produkt av arvmassa,

miljö och uppfomran. laghar mitt personliga öde och min karaktår, jaghar brister
och fel, jag gör fnmgängar och får ta emot balslag, jag presterar något och för-
summar något annat. Jag är älskvärd och avskyvärd på en gär,g - vilken bland-
ning! På samma gäng år jagändä något annat. Jagtu skapad till Guds avbild - det
är min tro - älskad från evighet, syster eller broder till Kristus, räddad genom

hans blod, arvinge till hans härlighet. Allt detta år jag. Är det inte väl mycket för
någon som ser med bara litet kritik på medmänniskorna och på sig själv?

Men för den som går med pä alk detta, verkar även kyrkans wå grundelement
någorlunda rimliga, samtidigt som inget ar mera självklart än att det är e t svalg
dem emellan. Id6 och verklighet gfu isär. Avståndet mellan honom som uppen-
barar sig och dem som är kallade att representera honom är stort. Alltid råder
en spänning i kyrkan, i henne själv, alltid måste hon reformeras, alltid lider just

hennes bästa barn av henne och ropar i kärlek och smärta efter omvändelse och

botgöring.

Det J(iregnd i d,agens läge

Den avgörande trösten {inner vi i kyrkohistorien, den historia som ingalunda är
enbart vad de illvilliga brukar framhålla en chronique scandaleuse utan något avse-

värt mer. Kyrkohistorien kan hjälpa oss att se händelserna i dag i deras rätta
sammanhang. Okunnigheten i kyrkans historia hos annars goda och bildade kristna
spelar till och med en viktig roll i dagens lris. Och det är just de mörka epokerna

vi borde känna till. Renässanstidens laster och brott har borjat bli långtråkiga. Vi
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kan i stället tånka pä de stora heresierna under fornkyrkans dagar, på vikingatågen
och arabstormen, på r5oo-talets nöd, på upplysningen och på sekulariseringen för
bara tre generationer 56das - för att här endast nämna några exempel.

Det som är karakteristiskt för vår tid dr att wä strömningar blandar sig med
varandra.De är till synes mycket lika varandra men de är i själva verket varandras
motsatser: förnyelse och revolution. Vår tid har ett dubbelansiktg och dubbeltydig-
het är dagens signatur och den medför dess speciella fara.

Jämsides med förnyelsen, ja, inom den själv har en rörelse uppstått som inte
syftar till luttring, växt och pånyttfödelse hos kyrkan utan till förstörelse. Den
vill förstöra henne och ersärta henne med något annat. Det är alltså en äkta re-
volution som arbetar med suggestion, överrumpling och vilseledande maskeringar.
Dess anhängarchar i vissa fall nått nyckelpositioner.

Fenomenet är märkligt. Hittills har förnyelsevågor inom kyrkan uppstått ur from-
het, botgöring och omvändelse. Kyrkan tycks när sådana strömningar kommit ånger-
fullt ha återvänt till sig själv. Det var aldrig rättigheter och anspråk som först kom
fram, inte lättnader i kraven eller bekvämligt liv de talade för som var med i
btirjan. I stället var det evangelium, som de satte högt, villig underkastelse under
Guds stränga bud de sökte, bättring och bot de predikade, lydnad och lyhördhet
de hade.

Alla hittills kända motståndare till lryrkan har haft ett drag gemensamt, näm-
ligen en fullständig frånvaro av inuesset för kyrkans inre liv, för dogmer, liturgi
och fromhet. Men just på den punkten är dagens revoltörer annorlunda. Fastän det
i verkligheten endast är tidsandans pseudoreligion de känner till - framsteg,
vetenskap, moralisk autonomi och det därur uppstående framtidsparadiset - är
det kyrkan de störtar sig över för atc förändra allting och winga in henne i sina
banor. De är intelligenta och väl informerade och det är aIIa andra de helst skulle
vilja råda över.

Medlöparna är olika. En del år sädana som inte känner till alltför mycket och
för vilka allting är likartat. En del är otillfredsställda, besvikna. Åtskilliga kan-
ner sig uttråkade därför att den förnyelse de eftersträvat inte kommit tillräck-
ligt snabbt. Hos en del är lidelsen större än eftertanken, vreden större än tålamodet,
möjligen även äregirigheten större än offerviljan. Och så faller de for fagra löften
om aktion och om radikala ingrepp.

Allt möjligt är blandat, men det lömska i läget är att de wå fundamental,t
motsatta inriktningarna är sammankopplade, ja, flyter ihop, ofta i en och samma
person. Det är omöjligt att genast urskilja dem i de konkreta fallen. Hur sror an-
ledning har vi då inte atr be om discretio spirituum, om förmågan att kunna
åtskilja andarna! Vissedigen känner vi till principerna, men ofta nog är sam-
bandet med dem mycket svårutrett. Det handlar mestadels om smygande infek-
tioner och om tidiga svårbedömda växtprocesser. Mycket är ännu oklart. Man
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kan förstå hierarkins representanter när de tycks weka och fatta sina beslut lång-
samt. Är de osäkra och beredda till kompromisser eller är de försiktiga inför ett
brutet rör för att inte sönderkrossa det?

Meningen

Men har då krisen inga hälsosamma följder och var finner man dem? För min del
tror jagattsjukdomenialla fallinteärtilldcjds.Tvärtom, jaglitar påenframtid,
som redan nu inte kan förstöras, för den ena heliga katolska och apostoliska kyr-
kan.

Prognoserna är emellertid dystra. Förförelse och avfall har ju inte ens kommit
upp i varv. Kommer också vi framdeles att ha andliga kallelser? Hur kommer vära
teologiska fakulteter att se ut? Kommer våra kyrkor att bli museer? Mänga menar
att Uppenbarelsebokens utsagor nu går i uppfyllelse. För egen del är jag över-
tygad, om att den yttersta dagen har många generalrepetitioner innan den till sist

kommer som en överraskning. Så står ju också skrivet.

Jag kan föreställa mig en mycket dyster uwerkling. Men jag råknar ingalunda
med att den måste komma. Är inte väddshistorien full av överraskningar, de mest

snillrika beräkningar till trots? Är den inte fylld av plötsliga omsvängningar, un-
derbara räddningar, obegripliga segrar mot alla odds för små grupper? Gud har
inte alls alltid varit med där det grövsta artilleriet fanns. Om allt sådant gäller
redan för profana forhållanden, hur mycket mer då inte i kyrkan, där det inte endast

är kött och blod som kämpar utan helt andra makter på båda sidor.

Jag kan tielt enkelt inte tro att den Helige Ande drar sig tillbaka, om bara
vi själva inte kapitulerar i förtid. Kan han överge så mycket som 

'tycks 
lovande

av allt det som vi dock får bevittna? I sista hand har det ju utgått från honom
själv.

Jag litar på kyrkans dolda, uppbyggande krafter. Jag tror pä vära osynliga allie-
rade, de heligas samfund, där vi som lever på jorden endast är en försvinnande
liten del och där vi aldrig är ensamma.

Jag Iitar pä att även de värsta och mest motbjudande sidorna i dagens kris-
Iåge ingfu i den reningsprocess som Kristi mystiska kropp genomgår som gudomlig
terapi. T

Ännu med' litar jag på lidandet i kyrkan. Det förekommer mycket tyst lidande,
framför allt hos de många goda och trogna prästerna, män som knappast någonsin
framträder inför offentligheten, men som offrar sig för sina får. De står hjälp-
lösa inför forforelsen. Deras lidande kan föra till kroppsliga eller psykiska sam-

manbrott, men det är dock långt ifrån förgäves.

Jag litar på den bedjande och botgörande kyrkan, hur löjeväckande sådana ord
än ter sig för många. lag uor på de dolda helgonen i kyrkan och jag tror att
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Om biskopsämbetet

Jesus Kristus, den evige Herden, har byggt den heliga Kyrkan genom att sända

apostlarna såsom han själv hade sänts av Fadern. Han ville, att deras efteruädare,

biskoparna, skulle vara herdar i hans Kyrka intill tidens ände. Men f& att biskops-

tjänsten själv skulle vara en och odelad, ställde han den helige Petrus i spetsen

for de andra apostlarna och stiftade i honom en alltid förblivande och synligt
framträdande princip och grundval för trons och gemenskapens enhet.

Andra Vatikankonciliets dogmatiska
konstitution om Kyrkan, 18.

det är mänga. De tillhör inte dem som synes, de är tvärtom gömda, men ändå

verksamma (som värmepannan i pannrummet, är man nästan frestad att säga).

Jag tror på de mänga rcna hjårtan hos ungdomarna som hungrar och törstar
efter rättfärdighet och som långsamt mognar.

Än så länge måste vi nöja oss med att. lita pä att staden på berget är täckt

av moln så att den blivit osynlig för många. Vi måste härda ut unde,r stjärn-
lösa nåtter, och tänka pä att st1'ärnorna ar meta varcktiga än dimman. Vi måste

be om klarsynthet och rätwisa, tålamod och en orubblig karlek till kyrkan. Bara

den som älskar kan överhuvudtaget se. Vi behöver alltså inte bli rädda för vad

sädana säger som inte älskar kyrkan.
Vi måste be om mod att bevan det som anförtrotts oss, att försvara det till

varje pris. Inte ens i den profana historien har segern kommit till fega lata utan

till de modig a kämpatna.
Origenes har under fornkyrkans tid talat om månsymboliken. Det verkar som en

profetia. Kyrkan är den måne vars glans överskuggas av våra synder, så att den för-
mörkas. Men i sista minuten rör Kristus vid henne och fyller henne igen med ett

tilltagande ljus.
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Rapport från Genöve

Som en följd av det andra Vatikankonciliet har en
omstruktureringsprocess kommit igång inom den
romersk-katolska kyrkan. En rad samarbetsorgan på

olika nivåer håller för närvarande pä att växa fram.
Ett av dessa fu prästrål,et som har i uppgift att
bistå biskopen att leda hans stift.

75 delegater frän t6 nationers olika prästråd
samlades för första gängen till en europeisk präst-
rådskonferens i Genöve der zo-23 april i fu för
att dryf.ta och uttala sig om aktuella 'prästproblem'
för att därigenom ge ett konstruktivt bidrag till
höstens biskopssynod, som kommer att ha 'präst-
krisen' på dagordningen. Flera nationella biskops-
konferenser var representerade i Genöve, bl. a. den
skandinaviska genom biskop Gran, Oslo, som själv
kommer att deltaga vid synoden i Rom.

Genövekonferensen begränsades genom de öst-
europeiska prästernas frånvaro, bristfällig förbere-
delse i vissa länder och en negativ inställning till
själva konferensen hos en del biskopar och de kon-
testerande dvs. de 'solidariska' prästerna. De flesta
deltagana i konferensen var delegerade av sina
prästråd, medan vissa var utsedda av sina biskopar
(uofficiella" präster).

Konferensen hade förberetts genom en enkät vars
resultat var samrnanställt i sex rapporter. På den
skandinaviska delegationens begåran beslöt konfe-
rensen att även ta hänsyn till det romerska doku-
mentet 'De sacerdotio ministeriali' 

- 
ett utkast till

arbetsmaterial för den kommande synoden 
- 

som
tillställts biskopskonferenserna f ör utlåtande.

Den första rapporten som handlade om t'örhål-
landet rnelkn kyrkan, hennet Prärter ocb oiirld.en
aa id,ag hade sammanställts av den franska delega-
tionen. I den påföljande diskussionen framträdde
olika åsikter om lämpligheten av att prästen en-
gagew sig politiskt och socialt. Engelsmännen be-
tonade prästämbetets andliga karaktiir, medan hol-
ländarna insisterade på nödvändigheten av att präs-
ten engagerar sig i samhället. Konferensen antog
emellertid följande text: )Kyrkan, Guds folk, och
följaktligen även prästen, kan varken leva eller för-
kunna Evangeliet i dess helhet utan att på ett för-
pliktande sätt likt Kristus och profeterna ta ställ-

ning till konkreta förhållanden såsom orättvisa, för-
uyck, upprustning etc.r ,Kyrkan må alltid betona
att hennes uppgift i sig inte är av ekonomiskt,
politiskt eller socialt slag. Om kyrkan emellertid
förklarar sig neuual inför sådana problem tar hon
politiskt ställning, ty tron ställer sig på den eta-
blerade ordningens sida- Det är uteslutet att kyr-
kan som helhet skall kunna gå in för ett parti-
politiskt program. Hon måste alltid förbli mora-
liskt och juridiskt fri för att kunna fördöma allt
som är emot evangeliet . .., >När det handlar om
val av ett politiskt parti eller en speciell politisk
frågeställning kan prästen, inspirerad av evange-
liet, liksom varje medborgare ta ställning. I så fall
måste han förbli den som vittnar om enheten i
den kristna gemenskapen. I det fall det handlar
om att försvara och främja grundläggande mänsk-
liga rättigheter i samhället, särskilt när det gäller
de mindre gynnade, är det hans plikt att kriti-
sera samhället i evangeliets namn ... När det gäl-
ler sådana frågor skall prästeo inte ta ställning så-

som privatperson utan som medlem av kyrkans ge-

menskap.,
En av Genåvekonferensens stora överraskningar

var den spanska rapporten om ptärrenr uppgif,
ocb tjäns, I den framhävdes att prästkrisen inte är
en trons kris utan de kyrkliga institutionernas kris.
>Det vore ragiskt om den kommande synoden
skulle arbeta i den ödesdigra illusionen att grund-
problemet är en tmlogisk kris hos prästerna. Det
handlar om en kris i de kyrkliga institutionerna,
vilka alltjämt tänks i perspektiv av en förgången
landsbyggdskultur. Det handlar om en byråkratisk
organisation som inte är evangelisk, om en rela-
tionskris med en auktoritet som är mer feodal än
evangelisk. Det handlar om en troskris hos biskop-
arna, som avlägsnat sig från folket u Konferensen
hoppades därför, "att den kommande biskopssy-
ooden inte nöjer sig med att ge råd och uppmunt-
ran till prästerna utan ifrågasätter de aktuella struk-
turerna.) De närvarande ansåg även att >prästerna
i sin ämbetsutövning skulle erkännas rätt till ini-
tiativ), att ,de allmänna juridiska förpliktelserna
i kyrkan måtte bli reducerade till det absolut nöd-
vändiga, som är obligatoriskt Iör alla", att >eo plu-
ralistisk kyrkostruktur erkännes, som med bibehål-
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lande av enheten inte kräver en uniformitet, och
att nkyrkan bör respektera och främja nya gemen-
skapstyper och pastorala struktuteru.

Den tredje rapporten som handlade om prätrens

mbete i en tjärande ocb lattig kyka hade sam-
manställts av den belgiska delegationen och speg-
lade wå olika tendenser: heltids och deltidsan-
ställda präster, vilket även kommer till uttryck i de

antagna resolutionerna: rSändningens fundamentala
krav i den sociala och historiska situationen kräver
av prästerna, att de delar de människors liv till
vilka de har blivit sända ... Denna målsättning
leder till en pluriformitet i utövningen av ämbe-
tet. Prästen som i förening med den rättmätiga auk-
toriteten direkt deltar i människornas liv genom
profant arbete (fabrik, kontor, vetenskap, vård, un-
dervisning etc.), hans arbete kan vara ett utuyck för
det prästerliga ansvaret i de kristna gemenskapetna,
antingen de redan finns eller kommer till genom
en kyrkans missionsinsats på just detta sätt. Dock
bör prästerna undvika att identifiera sig med en

icke-reflekterad arbetsideologi, inte minst med
tanke på att det samhälle som helt domineras av
'effektivitetsprincipen' id,ag är ifrågasatt.n rPasto-

ralt arbete i syfte aa uppbygga den kristna gemen-
skapen (förkunnelse och katekes på olika nivåer,
sakramentsförvaltning, bön, liturgi, kristen fortbild-
ning för ungdom och vuxna, socialc, karitativt och
kulturellt arbete, evangelisation etc.) är i sig en
värdefull och krävande mänsklig arbetsuppgift ...
På grund av omsorgen om mänoiskan kan den be-
traktas som en verklig yrkesuppgift.> Som en följd
av den första resolutionen ansåg därför konferen-
sen att man inte bara bör uppmuntra prästet an
utöva ett profant yrke utan att man även bör väcka
kallelser bland dem som är pastoralt engagerade
och som utövar ett yrke och är accepterade av mil-
jön.

Rapporten om prärrens celibat had,e anförtrotts
åt den tyska och den österrikiska delegationen. Vär-
det av celibatet som karisma och tecken ifågasat-
tes ints, samtidigt som man i en resolution antog
att usambandet mellan celibatet och prastämbetet

inte är av dogmatiskt slag, utan av pastoralt med
teologiska implikationer., Konferensen önskade att
,uwecklingen av den aktuella lagstiftningen i fram-

tiden bör beslutas av biskopskonferenserna i gemen-
skap med påven och biskoparna tillsammans med
de andra medlemmarna av Guds folk utifrån den
pastorala situationen.u uDet är önskvdrt att det ges

störe möjlighet till prästvigning av redan gifta
män varvid man bör ta hänsyn till:
a) kyrkornas pastorala behov,
b) kandidatens möjlighet att realisera denna livsstil,
c) en adekvat utbildning med tanke på det ämbete
som skall förvaltas.>
I anslutning hd.rtill antogs ett tilläggsförslag fram-
tört av den belgiska delegationen: "Prästvigning av
redan gifta män skall inte företas av endast nöd-
vändighetsskäI, utan av det positiva skälet att det
är berikande för den kristna gemenskapen.,

När det gäller det celibatära prästadömet öns-
kade man att ett "slutgiltigt ställningstagande bör
tas inför präswigningenu och inte som nu inför
subdiakonvigningen, vilket skulle innebära >att de
diakoner som inte beslutar sig för ett celibatärt
prästadöme utan ingår äktenskap kan fortsätta att
utöva sina funktionerr. Beträffande möjlighet till
dispens från celibatet önskade man att en sådan
skulle ges ät varje biskop enligt den nationella bis-
kopskonferensens lagstiftning som utarbetats i sam-
arbete med prästråden. En irländsk motion om att
den aktuella lagstiftningen är tillräcklig för de
präster som önskar 'reduceras'till lekmän avslogs.

Den femte rapporterr som handlade om auk ori-
teten framlades av den engelska delegationen. Kon-
ferensen anbefallde en större decentralisering i kraft
av kollegialitets- och subsidiaritetsprincipen. Påvens
rätt att utnämna biskopar inom den latinska riten
erkändes, merr marr ansäg att präster och lekmän
genom sina representativa organ borde deltaga i
beslutsprocessen. Däremot inte den apostoliske nun-
tien, som inte är kompetent, då han är diplomat och
ackrediterad hos regeringen. uHan må inte beaak-
tas som en person som har medansvar i lokala
angelägenheter.u Likaså erkändes biskoparnas rätt
att företa utnämningar i sina stift, men konferen-
sen menade att också desa skulle föregås av råd-
fÅgning och att de skulle vara tidsbegränsade.

Den sjätte och sista rapporten om prärteu ar-
bild.ning var redigerad av den holländska delega-
tionen. Konferensen önskade att ftägal om präst-
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vigning av kvinnor skulle lämnas öppen. En per-
manent pastoral utbildning förordades. >Den första
och den permanenta utbildningen bör på förhand
organiseras som en helhet."

Till slut beslöts att en ny konferens skulle arran-
geras om wå fu inför nästa biskopssynod.

Vilken betydelse kommer Genövekonferensen
att ha? Frågan är svår att besvara, men man kom-
mer nog inte att helt kunna bortse från de antagna
resolutionerna, då de deltagande prästerna intar en
nyckelposition mellan biskopar och präster. I ett
inlägg uppmanade biskop Gran delegationelna att
bemöda sig om att få biskopskonferenserna att ta
hänsyn till Genövekonferensen, då de tar ställ-
ning till det romerska dokumentet 'De sacerdotio
ministeriali'.

Jan Smitb

Den katolska kytkan i Kina

En $at i staren

För många europöer har Kina alltid varit ett okänt
land och är det fortfarande. Vi intresserar oss mer
för EEC och NATO än för Pekingregimen. Men
det finns tecken som tyder på en förändring: Frank-
rike erkände den kinesiska Folkrepubliken för flera
år sedan, och Italien gjorde det i fjol. Belgien och
öterrike yäntas göra det i år. Denna trend bland
de europeiska länderna avspeglas i FN:s general-
församling, där en enkel majoritet i fjol för första
gången röstade för Folkrepublikens inträde. Det
återstår att se om man senare i år kommer att uppnå
den wå uedjedels majoritet som krävs för med-
lemsskap. Allteftersom dessa förändringar i natio-
nernas inställning till Folkrepubliken fortgår, kom-
mer kristna i Bryssel, \7ien, Rom eller Stockholm
att ställa en fuäga som alltför ofta har försummats:
vilka är den katolska kyrkans villkor i Kina i dag?
Svaret ligger både i Kinas historiska förflutna och
i Folkrepublikens inställning till organiserad reli-
gion.

Det traditionella Kina, som på sätt och vis va-
rade fram ttll t949, hade haft kristendom i flera
hundra år. Franciskanernas pionjärinsatser under
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r3oo-talet under ledning av Johannes de Monte
Corvino förintades när Mingdynastin fördrev de
mongoliska inkräktarna 1368. Men under samma
dynastis sista fu lade ett nytt försök under jesuiten
Matteo Ricci, som anlände till Peking 16or, grun-
den till de goda relationer som hans ordensbröder
förde vidare. Men de bitua fejderna mellan de
religiösa ordnarna och kurians utsända missionärer
om Riccis s. k. ackomodationsmetod och i synner-
het hans inställning till kinesiska riter och det kor-
rekta kinesiska namnet på den kristne Guden, som
ledde till de kända kinesiska ritstriderna. Denna
längvariga fejd, som bilades av den Heliga Stolen
först år ry42 efter decennier av argumenterande,
skadade allvarligt den unga kyrkan i Kina. För ki-
neserra under den tidiga Ch'ingdynastin var konfu-
cianismens, taoismens och buddhismens läror vä-
gatna till livet. Av dessa tre kunde bara buddhismen
kallas en religion i västerländsk mening. Både tao-
ismen, som var polyteistisk, och konfucianismen,
som var ett etiskt system, hörde från början hemma
i Kina. Buddhismen hade uots sitt indiska ursprung
blivit så självklart kinesisk att termen san chiao
i stor utsträckning har kommit att beteckna >de

tre sanningarna>. Mot slutet av rToo-talet karak-
teriserades katolicismen som västerländsk, utländsk
och splittrad till följd av ritsuiderna.

Det är inte utan skäl som kineserna i Folkrepub-
liken och andra länder djupt beklagar kristendo-
mens omfattande försök att sprida sin lära i r8oo-
talets Kina. De opiumkrig som England och Frank-
rike förde mot Kina och de fördrag som slöts
wingade Kina att öppna sina gränser för missionä-
fer, trots att den övervägande delen av kineserna
själva inte ville ha in utlänningar. Skolor, sjukhus
och andra både protestantiska och katolska institu-
tioner blev faktiskt 

- 
även om det inte alltid

skedde på legal väg 
- 

förgreningar av de ut-
ländska koncessioner som låg utanför de kinesiska
myndigheternas kontroll. Den kristna missionen
blev en stat i staten. Boxarupproret år rgoo ut-
bröt som en kulmen på r8oo-talets kinesiska reak-
tion på missionsverksamheten 

- 
en reaktion som

inte upphörde förän det sista av de orättvisa för-
dragen med sina exterritorialklausuler upphävdes
under andra världskriget
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Regimens .jihngrepp

Efter utropandet av Folkrepubliken ät 1949 inråt-
tade den nya regimen ett departement för religions-
[rägor f& att kunna kontrollera de religiösa orga-
nisationerna. Regimen bildade föreningar (t. ex. den
kinesiska islamitiska föreningen får. r95z) I& att
införliva de element som kunde tänkas bli splitt-
rande faktorer med sin enhetsfront f.ör att bygga
upp ett nytt Kina.

Denna politik tillämpades pragmatiskt, inte kon-
sekvent. Muhammedanerna hade trots att de trängde
in i Kina redan på 7oo-talet aldrig riktigt kommit
att utgöra en del av den kinesiska kulturen utan
förblivit en isolerad grupp. Folkrepublikens för-
fattning av är 1954 erkände detta historiska fak-
tum genom att beteckna muhammedanelna som en
nationell minoritet De lever huvudsakligen i Sin-
kiang, Yunnan och Kansu och uppgår till cirka 14

miljoner. Ftån regeringens synpunkt var dena er-
kännande av muhammedanerna som efl nationell
minoritet en politisk åtgärd för landets bästa, efter-
som de lever i de gränsområden som var föremål
för wister mellan Kina och Sovjetunionen långt
innan det kom till en öppen brytning under 196o-
talet.

Buddhismen blev med tiden allt mindre attraktiv
vör kineserna i norr. Sin största förankring hade
den bland bönderna i södra Kina. Vad gäller de
cirka 55 miljonerna buddhister gick man något
försiktigare fram för att inte bönderna i den arm6
som fört regimen tiil makten skulle bii missnöjda.
Klosuen fick inte längre åga jord, men buddhis-
terna tilläts att lämrra både klostren och munkarna
understöd. Regeringen lät till och med restaurera
nägra av de berömda helgedomar som ansågs vata
monument över Kinas gamla kultur.

Kristendomen v,u nog den religion som råkade
värst illa ut. Man beräknar att det fanns en miljon
protestanter och tre miljoner katoliker i Kina år
1949. De som har besökt landet under de två
sista decennierna har rapporterat att det enligt offi-
ciella uppgifter nu finns 7oo ooo protestanter och
re miljoner katoliker. (De siffrorna tycks dock
endast upprepa stadstiken från före 1949.) Men
inte ens sammantagna utgör de beräknade |yra mil-

jonerna kristna mer än en mycket liten del av be-
folkningen, som i dag uppskattas till 75o miljo-
ner. De kristna var inte nog många för aa be-
tecknas sorn en nationell minoritet på samma sätt
som muhammedanerna eller för att utgöra något
hot mot regimen, men detta hindrade ändå inte
regeringen ftän att ta till kraftåtgärder för att så
långt möjligt utplåna alla spår av kristendomen.
Mellan 1956 och 1965 reducerades antalet prote-
stantiska kyrkor i Kanton och Peking frän 65 i
vardeta staden till 4, eftersom kyrkobesöken och
medlemsantalet enligt regeringen hade minskat.
Protestantiska kyrkor på landsbygden drabbades
ännu hårdare. I början av r95o-talet när kollek-
tiviseringsprogrammen inleddes stängdes alla kyr-
kor på landsbygden, och det var endast få som
kunde öppnas igen, även om man känner till några
aktiva protestantiska bykyrkor. Genom kollektivi-
seringen ökade kontrollen övet böndernas liv, och
kommunerna tillät sedan inte att kyrkorna på nytt
togs i bruk.

NSta uägar

Den katolska kyrkan slog flera decennier innan
Folkrepubliken bildades in på en ny väg, mer ut-
vecklingen gick alltför långsamt. Efter första världs-
kriget förklarade Benedikt XV att han gradvis ville
överlåta åt det inhemska prästerskapet att leda kyr-
kan i missionsländerna. Det blev Pius XI som kom
att förverkliga dessa planer genom att personligen
viga sex kinesiska biskopar 1926. Tolv år senare
kom en historisk vändpunkt: den Heliga Stolen
övergav sin tidigare ståndpunkt som hade fördömt
de kinesiska riterna.

Ar ry46 likställdes den katolska hierarkin i Kina
med den i andra länder. Kina upphörde med andra
ord att vara bara rmissionsområdeu. Med zo ärke-
stif.t, 79 stift, 38 apostoliska vikariat och prefek-
turer och en infödd kardinal, Pekings ärkebiskop
Thomas Tien, hade kyrkan i Kina trots sitt ringa
medlemsantal gjort enorma framsteg. Av de 5ooo
prästerna var 4o%o kineset, av de ro ooo ordens-
systrarna 7o% kinesiskor. Det fanns roo små och
16 störte seminarier, 3 universitet och en mängd
andra institutioner.
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Under regimens konsolideringsår uwisades mer
än 5ooo katolska missionärer. Skolor wingades
stänga Barnhem och sjukhus övertogs av staten.
Att många under hjärnwätt wingades avLågga be-
kännelset är alltför känt för att vi skall behöva ta
upp det här. Den allvarligaste brytningen med kyr-
kan var artesteringen och deportationen av den
apostoliske nuntien, ärkebiskop Antonio Ribeti.
Som svar på denna utveckling riktade Pius XII
ett brev till de kinesiska katolikerna (Ad' Sinarum
Gentern). Det offentliggjordes först den 7 okto-
ber 1954 efter det att påven misslyckats med att
få det överlämnat till Kina. Han talade uppmunt-
rande ord till dessa katoliker som genomgick så-

dana svårigheter men varnade för "de tre själv-
ständigheterna), som skulle leda till en nationell
kyrka: självständig ekonomi, självständig mission
och självständig ledning. Påven framhöIl att bis-
koparna fick sina befogenheter via Petri efterträ-
dare. Ånnars skulle det inte finnas någon enhet.

I Kina stod församlingsprästerna inför ett tvåfal-
digt problem: skulle man rätta sig efter Vatikanen,
som öppet motsatte sig kommunismen, eller efter
regimen, något som skulle innebära en öppen kon-
flikt med Vatikanen? Det var ofta lekmännen som
uppmanade prästerna att fortsätta läsa mässan och
dela ut sakramenten. Deras försök att övertala präs-
terna att lyda regeringen grundade sig på deras
hopp att man skulle fä ha kttat några tecken på

en synlig kyrka. I städerna förblev vissa kyrkor
öppna, även om somliga rapporter säger att de
kristna wingades att bevista gudstjänster där så

snart utländska besökare som intresserade sig för
den religiösa situationen kom till Kina. Jordbruks-
kollektiviseringen och kommunernas bildande bröt
ned den kinesiska familjesrukturen. Kontrollen
över böndernas liv hindrade som vi redan sett de
protestantiska kyrkorna på landsbygden från att tas

i bruk på nytt. Detta gällde även de katolska kyr-
korna.

Mellan 15 juli och z augusti 1957 bildades det
nationella katolska patriotiska sällskapet. Det hade
på sitt program att vidmakthålla förbindelserna
med Vatikanen. Lustigt nog erkände till och med
Chou En-lai, Folkrepublikens nuvarande premiär-
minister, redan r95r behovet av sådana förbindel-
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set, då han vid en mottagning för katolska diplo-
mater i Peking lovordade kyrkans välgörenhetsar-
bete i Kina och betonade katolikernas behov av
religiösa förbindelser med den Heliga Stolen. Pat-
riotiska säilskapet bar trots att det undersuök vik-
ten av sådana förbindelser ansvaret för olagliga,
om än inte ogiltiga, biskopsvigningar. Det första
faIlet intrdffade den 13 aptil 1958, dä biskop Li
Tao-nan vigde Tung Kuang-ching till biskop av
Hankow. I mars t96z hade det troligen ägt rum
4z sädana vigningat.

Påven Johannes XXIII som vuu öppen för alla
människor av god vilja bad kyrkan reservera en dag
för att be för de kristna i Kina. I denna sin be-
gärar talade han inte om en schismatisk kyrka, utan
endast om iann för en schism. Biskop Carlo van
Melckebeke, apostolisk visitator för alla kineser
utanför Kina, förnekade i en privat audiens hos
påven Johannes att någon schism existerade. Detta
besryrktes den zo november 196z av sextio kine-
siska biskopar som deltog i Andra Vatikankonciliet.
(De kinesiska biskoparna från Folkrepubliken hade
trots att de var inbjudna inte tillåtits att resa.)

Resultatet av denna audiens hos påven blev att

Johannes XXIII lovade att ordet scbint inte längre
skulle användas när man talade om kyrkan i Folk-
republiken.

Tidigare samma åa (6-rg januari ry62) hade
patriotiska sällskapets andra kongress ägt rum i Pe-
king. Enligt rapporten i Kuang MinS Jih Pao (r9
jalcnnd ry62) had.e man antagit ett fempunktspro-
gram. Det viktigaste i detta var att man förordade
en brytning med den Heliga Stolen. Man uppma-
nade medlemmatn^ att studera politik, delta i
kroppsarbete och befria sig från den Heliga Stolens
reaktionära inflytande. Troslivet måste anpassas till
partiets föresktifter om produktionen, de politiska
framstegen och socialismens intressen. Man dryf-
tade också planer på ett enda prästseminarium.

Spridda rapporter under tiden ry64 tiLl början
av t966 talar om minskat tryck på kyrkan. I vissa
fall fick präster ta emot mässböcker och teologisk
litteratur från Hongkong. De tilläts uppenbarligen
att läsa mässan privat, och man vet att en biskop
företagit wå visitationer i sitt stifr och meddelat
konfirmation. Ändå sade fader Filipe Pardinas, mexi-
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kansk jesuit och antropolog, som besökte Kina un-
der ett par veckor i september ry65 f.& att pä

Folkrepublikens officiella inbjudan delta i en veten-
skaplig kongress, att kyrkan förde nett underjor-
diskt liv i fruktano. Det rådde formeilt ingen
schism, men det gjorde det de facto, och den gällde
i många fall politiska skiljaktigheter och inte re-
ligiösa frågor.

Di.alog

Några år före kulturrevolutionen började Johannes
XXIII vidta åtgärder för att förbättra de internatio-
nella relationerna. Hans encyklika Pacern i.n terris
från april t963 var en uppmaning till alla män-
niskor att delta i en förståelsens dialog. Året därpå
uppmanade Paulus VI i sin rundskrivelse Eccle-

siam suam de kristna att öppna en dialog med
kommunisterna. Det var de kristnas sak att inleda
den. Han uttryckte förhoppningar om att en ny
dialog en dag skulle öppnas ,med kyrkan i det
kommunistiska Kina, en positiv dialog, som skiljer
sig från den nuvarande som präglas av vårt ogil-
landeu. I sitt tal till Förenta Nationerna i oktober
t965 vddjaåe påven till medlemsnationerna att in-
förliva de nationer som fortfarande stod utanför
med organisationen. Några månader senare (den 3 r
december rg6j), ndr Vietnamkrisen började hota
världsfreden, riktade Paulus VI en not till Mao
Tse-tung: Kina tilld.rar sig genom sin prenige bela

aärld.ens uppmärksamhet ,. , Vi ber er motta d.enna

oäd.jan om fred. liksorn också aåra innerliga uäl-
gångsönskningar int'ör Gud. t'ör d'et kineshäa fol-
ke, på törkeln till' d.et nya årer.

Enda syftet med den stora proletära kulturrevolu-
tionen, som utbröt 1966, var att förinta aLIt "gam'
maltu. Det kinesiska kommunistpartiets organisa-
tion förstördes. Skolorna stängdes och studenterna
härjade fritt i fabriker, på landsbygden och i stä-

derna för att förstöra allt som påminde om Kinas
förflutna. Detta var Maos ,andta revolutionu. I
Shanghai lämnades inte en enda av de kristna kult-
platserna kvar. Katolska och protestantiska utlän-
ningar fick det året fira julens gudstjänster på det

brittiska konsulatet. Alla rapporter omvittnar att
de kristna kyrkorna har varit stängda i hela Kina
alltsedan dess.

Även andra religioner behandlades bryskt. De
röda gardena, som beslutat sig för att avskaffa is-

lam, krävde att alla muhammedanska organisationer
omedelbart skulle förbjudas, att alla mosk6er skulle
stängas och att alla högtider och andra viktigz da-
gar i den muhammedanska kalendern skulle tas

bort. Förföljelsen mot muhammedanerna i Sinkiang
tvingade mänga av dem att fly över gränsen till
Sovjetunionen. För att undvika försämrade relatio-
ner till de muhammedanska länder som hade goda

förbindelser med Folkrepubliken anklagade uuikes-
minister Ch'en Yi de muhammedanska religiösa
ledarna för attvala imperialistiska spioner.

Buddhismen och den tibetanska lamaismen an-
klagades för att vara kvarlevor av en vidskeplig
feodalism. Buddhabilder och buddhistiska heliga
skrifter brändes, och Maobilder sattes in i pago-

dernas tomma nischer. Hans Ciut (uden lilla rödau)
skulle ersätta skrifterna. Chou En-lai förklarade att
nittio av de hundra lamorna i Tibet (rydligen de

som hävdade att de var reinkarnationer av Buddha)
hade sekulariserats. Som lamor var de inte produk-
tiva, men deras nya status ändrade på detta.

Tecken till stabilisering?

Vad har då hänt med kyrkan i allt detta? Har den

växt, stagnerat eller minskat? Det kan man f.räga
när det gäller ett icke totalitärt samhälle. Men
här måste man gA ännu djupare: existerar kyrkan i
Kina? Ja, det gör den, men inte synligt. Det finns
inga statistiska uppgiftet att tillgå. Kyrkan i Kina
lever i några miljoner kinesets hjdrtan. De har för-
sökt härda ut trots försök att hindra dem genom att
ifrägasåtta deras lojalitet mot regimen och särskilt
mot ordföranden Mao.

Hur mycket Maokulten i dag har mattats är en
öppen fråga. Men det är odiskutabelt aa denna kult
var dominerande från ry66 ttll början av r97o.
Det fick inte finnas nägra andta gudar. Som Mao
själv har sagt: uldealism och metafysik är de lät-
taste saker i världen, ty folk kan prata så mycket
de vill utan att grunda det på den objektiva verk-
ligheten eller pröva det mot verkligheten" (Citat
ur ordförande Mao Tse-tungt aerk). Endast Maos
tankar är sanningen; religion är bara metafysiskt
nonsens. Detta kan tyckas fantastiskt, ja, fanatiskt.
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På sätt och vis är denna kult okinesisk: den histo-
riskt bevandrade kinesen vet att man inte sjöng
hymner framför bilder av härskaren i Peking eller
bugade sig mot kejsarstaden. Det dr några av Mao-
kultens aspekter: denna tillbedjan, uppfunnen av
människor, som gäller en vanlig dödlig människa.

Finns det några tecken till en stabilisering i
Kina? Svaret beror på vad som kommer att ske un-
der den postrevolutionära eran. I april t969 lade
det kinesiska kommunistpartiets kongress grunden
till en ny partiorganisation på nationell och lokal
nivå. Denna är ännu inte helt genomförd: endast
en tredjedel av de kinesiska provinserna har en sta-

bil partiapparat. Alla skolor är ännu inte öppnade,
och bok- och tidningsutgivningen är starkt besku-
ren, särskilt i humanistiska och samhällsvetenskap-
liga ämnen, eftersom fabrikernas produktionsnivå
har stagnerat. Pekings aktioner för att återupprätta
de diplomatiska förbindelser som bröa under kul-
turrevolutionen börjar så smått återverka på urikes-
handeln.

Vad kyrkan bettdffar har två viktiga händelser
ägt rum. I juli r97o släpptes biskop James Edward
\7alsh, amerikansk Maryknollmissionär, ur fängel-
set och sändes till Hongkong. Några månader se-

nare besökte Paulus VI staden under sin långa resa
i Fjårtan östern. På flyget fån Djakarta till Hong-
kong ändrade påven det tal han skulle hålla på det
brittiska territoriet så att det kom att bli mindre
uppseendeväckande än världen väntade sig. När wå
italienska missionärer, verksamma i Brasilien, en
kort tid senate skulle flyga frän Dacca till Hong-
kong via Kanton sökte de och fick snabbt visum
för wå dagars vistelse i Kanton. De försökte inte
dölja sin identitet och läste mässan på sitt hotell-
rum. När de bad sin guide att få se kyrkorna i
Kanton fick de till svar att regimen visserligen
inte brydde sig om vad en person hade för tro,
men att han inte fick uttrycka den offentligt. Där-
för fanns det inga kyrkor. En del har sett det fak-
tum att visa har utställts som ett direkt resultat
av påvens besök, eftersom det förut inte varit möj-
ligt pä mätga fu (The Timet, t4 december r97o).

Detta kan förvisso vara ett tecken till förändring
i den fientliga inställningen till kyrkan. Men gui-
dens svar förbryllar. Man har frihet att tro, men
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inte att utuycka sin tro. Kommer man att skriva
in en så subtil distinktion i Folkrepublikens nya
Iörfattning? Det publicerades ett utdrag ur försla-
get till författning i väst för några månader sedan,
men där talas det bara om medborgarnas plikter
och inte om deras rättigheter. Kommer man åter-
igen att inrätta ett departement för religionsfrågor?
Eller kommer regimen att helt enkelt bortse från
all organiserad religion? Detta är nägra av de
osäkra kort inom politiken som kommer att bLi av-
görande för kyrkans framtid i Kina.
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Väddstådet och vätldskyrkan

Påven Paulus' besök i Kyrkornas världsråds hög-
kvarter i j:uJt 1969 aktualiserade problemet med
den katolska kyrkans medlemskap i Kyrkornas
världsråd. Påven tog själv upp ämnet, och satte upp
ett studium av ett sådant medlemskaps pastorala
och teologiska implikationer på kyrkans handlings-
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program. En månad tidigare hade sekretariatet för
ktisten enhet vid tre sammanträden diskuterat hur
ett sådant studium skulle gå till. I oktober samma
fu betörde en av sekretariatets medlemmar, Fr John
Long, problemen med katolska kyrkans inträde i ett
tal vid en ekumenisk konferens i Chicago. Hans
försiktiga tongångar kontrasterade skarpt mot den
föreläsning som Fr George Dunne, generalsekre-
terare i Kyrkornas världsråds och katolska kyrkans
gemensamma kommitt6 för samhälle, utveckling
och fred (SODEPÅX), höll. När han beskrev de
stora sociala problem som hela den kristna kyrkan
står inför, framstod Longs teologiska wivel och av
praktiska svårigheter betingade wekan som ren ad-
vokatyr. Den grundläggande frägzn >Kan den ro-
merska kyrkan bli medlem i Kyrkornas världsråd?"
hade väckts och besvarats av doktor Lukas Vischer,
ledare för Kytkornas världsråds Faith and Order-
kommission, i en artikel i The Ecumenical Reoieu.,:

Frågan kan principiellt besvaras snabbt, åt-
minstofle vad Kyrkornas världsråd beträftar.
Även om man kan tveka på det rent prak-
tiska planet, finns det i princip ingenting som
hindrar att den romersk-katolska kyrkan blir
medlem i Kytkornas världsråd (juli 1968, sid.
225).

En blick på Torontodeklarationen bekräftar dok-
tor Vschers slutsats. Kyrkornas världsråds första
genetalförsamling i augusti 1948 i Amsterdam
hade endast vagt formulerat grunderna för med-
lemskap. Klarare riktlinjer drogs upp i ett doku-
ment som centralkommitt6n utarbetade vid ett sam-
manträde i Toronto wå år senare. Det börjar med
en försäkran att uKyrkornas världsråd inte är och
ald,rig fär bli en överkyrka>. Den andra pangrafen
lyder:

Kyrkornas världsråds uppgift är inte att för-
handla mellan kyrkorna, något som endast kan
göras av kyrkorna själva och på deras eget
initiativ, utan att föra kyrkorna i levande kon-
takt med varandra och verka för studium och
diskussioner om kyrkans enhet.

Man har inte tänkt att Kyrkohas världsråds struk-
tur och handlingsprogtam skall utgöra grunden för

en ny, enad men synkretistisk kristen kyrka. Dok-
tor Visser t'Hooft, världsrådets förste generalsekre-
terare, betonade detta vid generalförsamlingen i
Amsterdam:

Vi är kyrkornas råd, inte den odelade kyrkans
råd. Vårt namn visar vår svaghet och blygsel
inför Gud, för det kan inte finnas och finnt
inte mer än en Kristi kyrka på jotden . ..
Vår splittring är ett beklagligt missförhål-
lande ... Vårt råd är därför en nödlösning
* ett steg päväg.

Medlemskap i Kyrkornas världsråd besvarar alltså
inte på föthand 

- 
kan inte göra det 

- 
ekumeni-

kens wå fundamentala teologiska frågor: vad är en
kyrka och vad för slags enhet söker vi? Det fions
nästan lika många svar på dessa frågor som det
finns medlemskyrkor. Det är kanske sant att den
romersk-katolska kyrkan har klarare formulerade
svar än någon annan kyrka, men detta utgör i och
för sig inget hinder för medlemskap, förutsatt då
aft hon är beredd att acceptera att andra har olika
åsikter.

Att den katolska kyrkan kunnat acceptera
Torontodeklarationen, trots att hon inte var re-
presenterad vid centralkommitt6ns möte, är inte så

förvånande som det först kan ryckas. Ordalydelsen
har diskuterats vid Istina-centret i Paris, och ka-
tolska teologer hade utövat ett avsevärt inflytande
på formuleringarna. Torontodeklarationen har i sin
tur influerat vissa av den katolska kyrkans officiella
dokument, särskilt då andra Vatikankonciliets de-
kret om ekumeniken. Paragraf. fem i del wå av
deklarationen iyder:

Kyrkornas världsråds medlemskyrkor erkänner
i andra kyrkor delar av den sanna kyrkan.
De anser att detta ömsesidiga erkännande
wingar dem att inleda en seriös diaiog med
vatandra i den förhoppningen att dessa delar
av sanningen skall leda till erkännandet av
den fulla sanningen och till en enhet som
grundar sig på den fulla sanningen.

Genom hela dekretet finner man reflektioner över
detta. Viktigare är kanske att man nästan ordagrant
citerar Kyrkornas världsråds ,grundprincip> 

- 
dst
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minimum av trosbekännelse som krävs av med-
lemskyrkorna. Som den slutligen formulerades och
antogs av generalförsamlingen i New Delhi 196r
lyder den:

Kyrkornas världsråd är en gemenskap av kyr-
kor som bekänner sig till Herren Jesus Kris-
tus som Gud vår Frälsare enligt Skriften, och
därför söker att tillsammans fullkomna sin ge-

mensamma kallelse till den ende Gudens ära,
Fader, Son och Helig Ånde.

Detta grundläggande ,oedo, anförs i dekretets in-
ledning.

Samarbete

Man skulle kunna gå igenom varje punkt av
Torontodeklarationen och visa att i det, som doktor
Vischer har konstaterat, inte finns något princi-
piellt hinder för romersk-katolska kyrkans inträde
i Kyrkornas världsråd. Det framgår också av att
katolska kyrkan tar allt större del i världsrådets
verksamhet.

Vid Kyrkornas världsråds tredje generalförsam-
ling i New Delhi fick de ottodoxa kyrkorna fullt
medlemskap. Det var också första gången som ro-
mersk-katolska obseffatöre1 

- 
fgm till antalet 

-officiellt var närvarande. Vid Vatikankonciliet som

började året därpå deltog icke-katolska observatö-
rer, som inte bata representerade sina egna kyr-
kor utan också Kyrkornas världsråd. Kardinal Bea
föreslog ett möte mellan världsrådet och den ka-
tolska kyrkan, och ett sådant ägde rum i Milano
i april t964. Eörslaget om en gemensam atbets-
grupp ventilerades vid detta möte och lades for-
mellt fram av världsrådets centralkommitt6 vid en
konferens i Enugu i Nigeria under januari 1965.
Genom informella överläggningar på förhand hade
man fått gararftiet för att förslaget skulle accepteras.

Sex katoliker och åtta represeotanter för världsrådet
sammanträder nu wå gånger om året för att dis-
kutera principer och praxis för samarbetet mellan
de båda organen. En liten kommission, direkt un-
derställd den gemensamma arbercgruppen, tillsattes
i maj 1969 för att undersöka vad katolska kyrkans
inträde i världsrådet skulle innebära.

Perspektio

Under tiden har katolska teologer gått in som
medlemmat i Kyrkornas världsråds Faith and Or-
der-kommission. Doktor Visser t'Hooft sade redan
för länge sedan att katolska kyrkans huvudsakliga
intresse för Kyrkornas världsråd gäller denna kom-
mission (Tbe Ecamenical Reaieu, januari t956).
Detta välkomnade han, därför att det koncenterade
uppmärksamheten till de läromässiga frågor som
sammanhänger med kyrkornas enhet. Även om dessa

frågor inte är de enda kyrkorna står inför, så er-
kände han att de är de viktigaste. Katolska kyrkans
inträde i denna kommission har visat sig gå iättare
än inuädet i själva världsrådet. Kommissionen har
funnits betydligt långte än världsrådet, som den
med fog kan hävda att den grundat. Den är inte
organiserad på kyrka-vid-kyrka-basis. Teologerna
som möts gör det som individer och inte som of-
ficiella reptesentanter för sina kyrkor. Ett annat ge-
mensamt initiativ är SODEPAX, som bildades
1968 av världsrådet och den påvliga kommissionen
för rätwisa och fred.

Både det växande samarbetet mellan katolska
kyrkan och världsrådet och det faktum att det inte
finns någon principiell invändning mot katolska
kyrkans inuäde i världsrådet gör att man väntar
sig att en ansökan om medlemskap är förestående.
Det har tyckts 

- 
och tycks fortfarande 

- 
logiskt

sett vara nästa steg. Man skulle ha kunnat vänta
sig att den lilla kommission som tillsattes för ett
och ett halvt år sedan för att diskutera denna möj-
lighet snabbt skulle ha kommit med en rekommen-
dation att ta detta steg. Någon sådan ansökan, som
Kyrkornas världsråd antagligen iote hade kunnat
avslå har inte kommit. Problemet har visat sig svå-
rarc än man först trodde, och detta beror inte på
bristande god vilja.

Sröte$enar

Det första man måste besluta är på vilken nivå
katolska kyrkan kan komma med. Skall hon som
medlem betraktas som en kyrka, som ilera patriar-
kat (som den ortodoxa kyrkan gör), som något
hundratal biskopskonferenser eller som ett långt
större antal ulokala kyrkoru eller stift? Frågan har
inte väckts enbart från katolskt håll utan också
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av den definition världsrådet ger av ordet ,kyrka":

Ordet ukyrka" betecknar de samfund som be-
står av autonoma kyrkor etablerade på ett be-

stämt territorium. Fötutom accepterandet av

Kyrkornas världsråds grundläggande uttalan-
den, som är nödvändigt för att en ansökan
om medlemskap skall tas upp till behandling,
måste följande kriterier uppfyllas:

Sedan följer fyra kriterier. Det andra, aabilitet,
och det fjårde, kontak, med. and.ra kykor, åt vagl
definierade. Det tredje, nurterär betyd.enbet, har
grovt satts till ungefär minst tiotusen anhängare.

Det viktigaste kriteriet är det första, duronon i:

För att vinna inträde måste en kyrka bevisa

sin autonomi. Den anses autonom om den,

samtidigt som den accepterar gemenskap med
andra kyrkor, särskilt då de av samma konfes-
sion, är oberoende av varje annan kyrka för
sin existens, det vill säga i ftäga om ut-
bildning, vigning och avlöning av sina präs-
ter, sin rekrytering, sina lekmäns funktion, sin
förkunnelse, sitt förhållande till andra kyrkor
och förvaltandet av sina tiLlgängar, vilket ur-
sprung de ånhar.

Av dessa kriterier framgär det att många stift
fyller dessa kvalifikationer och att biskopskonferen-
serna förvisso gör det. Om hela den romerska kyr-
kan skulle söka inuäde som en enda enhet, skulle
detta svära mot bestämmelsen att en kyrka bör
definieras som etablerad på ett bestämt territorium.
Man kan naturligwis hävda att detta inte dr nägon
bra princip, att den svär emot den kristna kyrkans
universella uppgift och borde överges. Men den
riktiga katoliciteten kommer bäst till sin rätt om
många biskopskonferenset ingår i världsrådet, som
var och en representetar sitt eget kulturmönster
och intresserar sig för de lokala problemen i sitt
eget hörr av världen mefl som ändå kan agera ge-

mensamt i läro- och kultfrågor. Den romersk-katol-
ska kyrkan skulle då te sig som en ukonfessionell

familju, som de anglikanska och ortodoxa kyrkorna
för närvarande gör.

Inte heller skulle en enda romersk-katolsk kyrkas
närvaro bland de cirka z4o andra kyrkorna ge en

särdeles rättvis bild av kristendomens spridning.
Den romerska gemenskapen innefattar ungefär hälf-
ten av världens kristna. Den näst största gmppen,
ungefär en femtedel, är de ortodoxa kyrkorna. Den
katolska kyrkans näwaro i proportion till sitt med-
lemsantal skulle representera kristendomens vetkliga
utbredning och medverka till att återställa balansen
inom världsrådet. Man har ofta anmärkt att det
från första början har rått en spändng inom Kyr-
kornas världsråd mellan den katolska och den pro-
testantiska synen på kyrkan. Katolska observatörer
har dessutom lagt märke till hur lätt man inom
Kyrkornas världsråd har att falla in i en protestan-
tisk terminologi och ett västeuropeiskt, för att inte
säga anglosaxiskt, sätt att täika och handla. Detta
är en brist på balans som borde rättas till. Kyrkor-
nas världsråd är till för att bryta ner samfunds-
tänkandet, meri genom att väcka frågan uVarför
fu jag luthenn 

- 
anglikan 

- 
ortodox?", och så

till vida kan det komma att få motsatt effekt. På
sätt och vis har det stärkt samfundslojaliteten, som
oftate är geografiskt än kulturellt betingad. En
kyrka som når utöver geografiska och kulturella
gränser och inom samma >konfessionella f.amilj"
representerar vitt skilda kulturer och en mångfald
gudstjänstformer och teologier skulle kunna göra
mycket för att hjålpa Kyrkornas världsråd 

^tt 
bryta

ner det rånga samfundstänkandet och uppmuntra
en meta vid syn på kyrkans natur.

Den katolska kyrkans ,mångfald i enheten,
skulle bäst komma till sin rätt om hon blev med-
lem på biskopskonferensnivå. Men detta skulle med-
föra konsekvenser för katolsk ekklesiologi som man
kanske inte nu är beredd att acceptera. Pius XI
inbjöds att bevista Faith and Order-konferensen i
Lausanne rg27, men avböjde vänligt. På den tiden
var det inte möjligt att tänka sig romersk-katolska
kyrkan som något afifl t efi ett enda stift, styrt av

en universell biskop. Sedan Vaticanum II har den
doktrin om biskoparnas kollegialitet som är under
uweckling fått oss att se den romerska kyrkan som

en samling lokala kyrkor som är förenade med var-
andra genom att de står i kommunion med bisko-
pefl av Rom. Detta talat för katolska kyrkans in-
träde på de individuella stiftens nivå, men efter-
som det skulle sptänga världsrådet, tycks biskops-
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konferensnivåtr vara en me! hanterlig lösning. Å
andra sidan kan dena alldör mycket framhäva de

lokala kytkornas obetoende av Rom innan kyrkan
som helhet riktigt har satt sig in i kollegialitea-
doktrinens konsekvenser. Man kan vänta sig ett
visst motstånd från kyrkans centala administration.

Även om den romerska kurian inte skulle hindra
biskopskonferenserna från att bli medlemmar i
världsrådet, så skulle den centrala administrationen
fordarande utgöra ett problem. Kardinalkongrega-
donerna och världsrådets departement och kommis-
sioner sysslar med samma frågor. Ålla är till exem-
pel överens om att det bara kan finnas en enda

ekumenisk rörelse, men världsrådet och sektetaria-
tet för kristen enhet arbetar parallellt. Detta är ett
slöseri med resurser, men innebär ingen större kon'
fiikt. Men missionsfrågan skulle mycket väl kunna
göra det. Även om man skulle kunna undvika en
direkt konflikt, så skulle de biskopskonfetenser som
var medlernmar av Kyrkornas världsråd känna sig
delade meilan Rom och Genöve i fräga om sin
lojalitet, sin arbetsinsats och sina finansiella resur-
ser.

På det läromässiga planet blir frägan än mer
ömtålig. Kyrkornas världsråd är till för att väcka
diskussion. Dess rapporter binder inte medlemskyr-
korna 

- 
de remitteras till dem för närmare stu-

dium. Men generalförsamlingarna kan publicera ut-
talanden som gäller rådets inriktning och gör det
också. Skulle katolska medlemmar kunna skriva un-
der sådana dokument utan att konferera med Rom?
Men om de katolska medlemmarna ständigt skulle
wingas ta hänsyn till Rom skulle deras autonomi
och dätmed deras medlemskap kunna ifrägrsä:ttas.
Ett än störrre problem skulle den omvända situa-
tionen kunna utgöra: vilken betydelse skulle man
tillmäta påvliga uttalanden som görs i hela kyrkans
namn eller synod- och konciliedekret som godkänts

av katolska biskopar utanför Kyrkornas världsråd?
De anglikanska kyrkorna kan visserligen träffas
på regelbundna konferenset trots att de olika kyr-
korna var för sig är medlemmar av världsrådet.
Men Lambethkonferenserna gör lika lite som världs-
rådets generalförsamlingar anspråk på att ha någon
auktoritet utöver den att underställa medlemskyr-
korna sina beslut. Vilken form av medlemskap man
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än väljer för biskopskonfetenserna, så kan man svår-
ligen tänka sig någon som inte tenderar att isolera
påvedömet från den romerska gemenskapens med-
lemskytkor. Det vore verkligen beklagligt. I den
romerska kyrkans ögon är just påvedömet tecknet
och symbolen för enhet. Ätt understryka att de lo-
kala kyrkorna är ekklesiologiska realiteter samti-
digt som man minskar deras kontakt med Rom,
skulle innebära att man riskerade att försvaga kyr-
kans enhet i stället för att stärka den. Det skulle
gå stick i stäv mot hela syftet med Kyrkornas
världsråd.

Nya $rukturer

En del av dessa svårigheter skulle man kunna und-
vika om man antog den lösning vi tidigare disku-
terade och som innebar att den romersk-katolska
kyrkan skulle gå in i rådet som en enda enhet.
Vi har redan nämnt denna lösnings begräns-
ningar från katolska kyrkans synpunkt, men också
världsrådet kan ha sina invändningar. Den katol-
ska kyrkan är tekniskt en >konfessionell familj",
och att låta en konfessionell familj gå med som en
enhet skulle strida mot vad som normalt är praxis
i världsrådet. Men den romersk-katolska kyrkans
inträde är ingen unorrnal,, händelse. Kyrkornas
världsråd har aldrig tidigare haft med en världs-
kyrka att göra. Man kan behöva finna ut nya till-
vägagångssätt.

Man skulle till exempel kunna ändra världsrå-
dets struktur sä att alla kyrkor blir medlemmat
allt eftet sin konfessionella familj i stället för
individuellt: de anglikanska kyrkorna, Lutherska
världsförbundet och så vidare i stället för de natio-
neila medlemskyrkorna. Förändringar för att un-
derlätta katolska kyrkans inträde skulle kanske inte
möta alltför stor opposition i Genåve. Lukas Fish-
er föreslog för länge sedan något liknande, och
en omstrukturering sker i alla fall så gott som
ständigt. I början var antalet. kyrkor bara t47, och
organisationen få;r aLlt svårare att klara av den
stora tillströmningen av nya medlemmar.

Men även om världsrådets tjänstemän skulle
kunna acceptera ett annat slag av representation,
skulle det kunna tas illa upp av de mindte, mera
evangeliska kyrkorna, i synnerhet då om det
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hängde samman med Roms inträde. De evangeliska
kyrkorna är redan misstänksamma. När holländska
baptistunionen t963 &og sig ur världsrådet, an-
gav den närmandet till Rom som ett av sina skäI.
I vart fall skulle den katolska kyrkans inträde även
utan ändringar i världsrådets konstitutioner med all
säkerhet följas av nägra av de mest protestantiska
samfundens utträde. Det vore olyckligt, för det är
just dessa grupper som behöver den vidgade ut-
blick som Kyrkornas världsråd kan ge.

Sådana hänsyn arityder att det kanske vore bäst
om den romersk-katolska kyrkan inte pockade på

medlemskap inom den närmaste framtiden. Doktor
Eugene Carson Blake, den nuvarande generalsekre-
teraren, sade i en intervju i oktober förra fuet att
ftägan om den katolska kyrkans inuäde enligt hans
mening inte var överhängande. Han medgav att
problemen var mer formella än teologiska. Han har
vid ett annat tillfälle anmärkt att man har föga
att vinna på den katolska kyrkans inuäde så länge
Rom fortsätter att konsultera världsrådet i frågor
av gemensamt intresse. De kontakter som har etab-
lerats genom den gemensamma arbetsgruppen och
SODEPÅX skulle kunna uwecklas utan katolska
kyrkans fulla medlemskap.

Diskussionen skulle utan wekan kunna uppskju-
tas till ett lägligare tillfälle, men svårigheterna
måste i alla händelser övervinnas. Ett inträde kan
komma att bli ännu mer problematiskt. Kyrkornas
världsråd befinner sig för närvarande i den ab-
norma situationen att den måste förhandla över hu-
vudet på en kristen kyrka. Det var aldrig me-
ningen. På sätt och vis polariserar det delningen
mellan katolskt och protestantiskt. Vid Faith and
Orders Oxfordkonferens i jnli 1937 framhöll ärke-
biskop Temple för delegaterna behovet av att göra
Kyrkornas världsråd till ,ett språkrör för icke-ro-
mersk kristendom>. >Icke-tomersk, betyder inte
nödvändigwis protestantisk, men det är fan värt
att det protestantiska inflytandet kommer att öka
om katolska kyrkan inte är med i världsrådet. Det
är möjligt att Rom kommer att stå för den ka-
tolska sidan och Genåve för den protestantiska.
Detta skulle leda till att de ortodoxa, som redan
börjar känna sig lite illa till mods inom världs-
rådets ram, drog sig ur. Deras wivel och wekan

- 
utom när det gäller den lristna snhslgri 

-är på sätt och vis minst lika stor som Roms. De
känner sig rotlösa genom den tomersk-katolska kyr-
kans ovilja att bli medlem och upplever sig som
isolerade.

Mänga skulle se den katolska kyrkans inträde
i Kyrkornas världsråd som ett bevis på hennes
allvarliga engagemang i den ekumeniska rörelsen.
Det är sant att problemen som doktor Carson Blake
har sagt snarare är av organisatorisk än läromässig
art, men det är många som har svårt att tro det
om de inte ser aft båda sidorna förhandlar. Talet
om "båda sidorna" när det bala kan finnas en eku-
menisk rörelse och när katolska kyrkan och världs-
rädet år wå så olika väsen, understyker verkligen
det onormala i situationen. Världsrådet är inte en
kyrka. Påståendet att det har nägta av en kyrkas
kännetecken motsatte man sig starkt, särskilt från
ortodoxt håll, vid Faith and Order-konferensen
1963. Icke desto mindre utgörs det av människor
som har samlats för att tjäna Kristus. Trots att
medlemskyrkorna fortfarande är djupt splittrade
upplever de en gemenskap 

- 
koinonia 

- 
när de

lever och arbetar tillsammans. De upplever något
av den enhet som Krisus bad om.

Det är denna upplevelse av enhet som inspirerar
medlemskyrkorna att verka för en mera organisk
enhet. Det gör att de mer än rent teoretiskt in-
ser att skillnader måste utplånas. Det är det doktor
Lukas Vischer menar när han säger att en dialog
inte är nog. I försöken att nå enhet begär man
inte att någon av medlemskyrkorna skall offra nä-
got av det hon anser väsentligt. Men vad som är
väsentligt och vad som kan offras inser man bäst
om man försöker leva och arbeta sida vid sida.
Så länge katolska kyrkan står utanför Kyrkornas
världsråd är hon inte i den positionen att hon
för den kristna enhetens skull anser sig behöva ge
upp en del av sina traditioner, formulera om en
del av sina trossatser och undersöka grunderna för
sin ekklesiologi. Sökandet efter enhet kräver den
katolska kyrkans nätvaro i Kyrkornas världsråd.
Svårigheterna är enorma och inträdet kan komma
att döja länge, men det måste vara det mål som
teologerna i Rom och Genöve arbetar för att nå.

Michael I.lYahb Sl
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Kulturrevolutionen i Soviet - en förebild?

Den ryska oktoberrevolutionens politiska äter-
verkningar får oss ofta att glömma att det faktiskt
ägde rum ytterligare en revolution, en kulturell
sådan, under den politiska omstörtningens yta och
endast tack vate denna. Dess följder märktes först
så småningom, mefl rnan kan redan nu säga att
den var den viktigaste och troligen också den mest
varaktiga aspekten av det kommunistiska maktöver-
tagandet är r9r7. De sovjetiska kommunisterna
lyckades på förbluffande kort tid aktivera en enorm
bildningspotential. På knappt wå generationer ut-
rotades analfabetismen hos ett folk som r9q till
tre fjärdedelar hade bestått av analfabetet Och inte
bara det: man lyfte också de breda massorna till
en kulturell nivå som i dag utgör basen för indi-
viduella topprestationer inom tekniken och veten-
skapen och som i sig innesluter enorma möilig-
heter.

Här i väst spökar hos mänga fortfarande bilden
av den obildade ryske musjiken, en bild som inte
sällan har sitt ursprung i möten med ryska solda-
ter under andra världskriget. Men i dag 

- 
tjugo-

fem år efter kriget 
- 

är denna biid mogen för ett
rnuseum. I stället måste man konstatera att ryssafna
med den nuvarande uwecklingstakten inom utbild-
ningssektoro om tio år helt och hållet kommer att
ha gätt förbi oss. Pyramidens topp är ännu så länge
smalare än i väst, men den allmänna utbildningsni-
våns bas är tedan långt bredare. Man behöver knap-
past vara profet för att förutsäga vilken verkan
detta praktiskt kommer att få om nägra är, så myc-
ket mer som ett folk som fortfarande ser utbildning
som en förmån och i enlighet härmed eftersträvar
den. Kunskaps- och utbildningstörst är något man
objektivt kan konstatera hos en stor del av sovjet-
befolkningen, och den ställer inte minst kommu-
nisterna själva inför stora problem.

Upphoasntännen

Det sovjetiska utbildningsväsendets beundransvätda
utveckling är ingalunda en tillfällighet. I bolsjevi-
kernas främsta led fanns inte bara hårdföra yrkes-
revolutionärer utan också högt utbildade männi-
skor, som hade tänkt sig en kommunistisk revolu-
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tion som en genomgripande kulturrevolution.
Kanske inte minst därför föll de flesta av dem i
onåd när den politiska revolutionen hade stabiliserat
sig. De var underlägsna dem som kallt kalkylerade
med den politiska makten, men det de hade byggt
upp gick fötvånansvärt nog inte under med dem.

En av de första som tog upp problemet kultur-
revolution \Iat Alexander Malinovskij (r8l Z-
r9z8), som har gätt till historien under namnet
A. A. Bogd.anoa. }{an trodde på möjligheten och
nödvändigheten av en organiserad, allt omfattande
vetenskap i den inbrytande maskintidsålderns tjänst.
Han antog att kulturens väsen var att organisera,
udorma och förverkliga en viss social organisation
och krävde därför en uproletärkulturu. Lenin, som
i den originelle tänkaren Bogdanov vädrade en far-
lig motståndare, ställde sig awisande, men detta
hindrade inte att lärjungar och vänner till Bogda-
nov, sorn Lunatsjarskij, Pokrovskij och Skvortsov-
Stepanov, efter revolutionen kunde överta de vikti-
gaste posterna inom utbildningssektorn. Bogdanovs
id6er kom därför att f.ä ett avgötande inflytande
på sovjetisk kultur- och utbildningspolitiks första
årtionde. De försökte ge de breda skikten en viss
elementär kultur, utveckla en masskulrur för att nå
fram till en "proletärkulturrr. Ett viktigt praktiskt
resultat av deras ansuängningar var inrättandet av
ar betmt'akulteter.

Leo Bronstein (r879-r94o), alias Leo Trotskij,
hade visserligen inte mycket till övers för den s. k.
,proletärkulturenrr: med kultur förstod han >en

organisk helhet av vetande och kunnande> som om-
fattar och genomtänger alla områden av skapande
mänsklig verksamhet För honom var proletariatets
maktövertagnade en kulturrevolution, som skulle ge

de obildade proletärerna tillgång till en kultur som
det borgerliga samhället förvägrat dem. "När prole-
tariatet nu har tagit makten måste dess första upp-
gift bli att bemäktiga sig den kulrurapparat 

-industrin, skolorna, förlagen, pressen, teatern 
-som det aldrig har ägt och därmed skaffa sig fritt

tillträde till kulturen.> I motsats till "proletärkul-
turens> företrädare hävdade Trotskij, att proletaria-
tets enda möjlighet att bli aktivt skapande på det
kulturella området var att först tillagr,a sig den re-
dan befintliga kulturen. Lenin gjorde Trotskijs tes
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till sin när han sade till medlemmar av det kommu-
nistiska ungdomsförbundet: >Er uppgift blir att
bygga upp, och den uppgiften kan ni klara bara om
ni först tillågnar er hela det moderna vetandet ...u
Och ännu kort före sin död sade han att kommu-
nisterna måste ulära, lärz och äter ldrar, ett citat
man fortfarande ofta hör i Sovjetunionen.

Lenins hustru, N. K. Kru4skaia (1869-193o),
funderade också hon över bildningens väsen. över-
tygad Tolstojlärjunge som hon var övertog hon
P. P. Blonskijs (också han Tolstojlärjunge) refotm-
pedagogiska id6er om den pollttekniska utbild"
ningen och arbetttkolan Därmed fördes det intres-
santa försöket med en kombination av arbete och
kunskap vidare, samtidigt som det knöt an till en
stor förrevolutionär pedagogisk riktning. Det fak-
tum att Krupskaja var chef för den statliga folk-
bildningskommissionen gav den av henne före-
trädda riktningen motsvarande betydelse. Lunatsjar-
skij, som var chef för folkbildningskommissariatet,
kunde genom sin vänskap med Krupskaja i nägon
mån jämka samman de olika försöken att genom-
föra en kulturrevolution. Den historiska situationen
var dock inte särskilt gynnsam för sådana experi-
ment. Ett misstroende mot lärarna, som till stor del
fortfarande var av den gamla stammen, undergrävde
disciplinen i skolorna vilket blev orsak till att
många av försöken ändade i fullständigt kaos.

Stali.n ocb ord.ningens princip

Det blev till slut Josef Stalin som genom att med
järnhand åstadkomma ordning hj älpte kultutrevolu-
tionen tili seger, om än inom en väsentligt be-
gränsad ram. Detta påstående kan tyckas paradoxalt,
men i detta fall verkade diktatorns av yttre wång
och omständigheter dikterade handlande positivt.
Stalins ambitiösa industrialiseringsplaner kunde al-
drig bli verklighet utan utbildade fackmän. Det
år dårför inte så underligt att Stalin lade sig i
kulturpolitiken just i det ögonblick då den första
femårsplanen började löpa. Lunatsjarskij fick avgå,

Krupskajas inflytande minskade. Lunatsjarskij ef-
terträddes av general Bubnou, som började organri-

sera rkulturstridep och skickade >stridskomman-

don> till skolmyndigheterna. Därmed återvände dis-

ciplinen till de sovjetiska skolorna, om än en ganska

militärisk sådan.
Det var ru An on Makarenkos pedagogiska för-

sök så sakteliga började bli uppskattade. Makarenko
(1888-1939) vat chef för ,tjekans" läger för van-
afiiga barn. Sträng disciplin var hans uppfosuings-
princip. Den sränga disciplinära ramen skulle ut-
göra en pedagogisk press på eleverna. Detta var
enligt Makarenkos åsikt förutsättningen för en in-
dividuell finslipning. Som pedagog visste Maka-
renko att hålla sig i bakgrunden genom att skapa
ett slags elevernas självstyrelse. Trots allt han hade

emot de pedagogiska utolstojanernau baserade sig
också hans system på ett slags polyteknisk under-
visning. Med sin pedagogik, som byggde på kol-
lektivt ansvar och kollektiva krav, blev Makarenko
sovjetpedagogikens egentlige fader. De principer
han uppställde lever år i dag i det sovjetiska skol-
väsendet. Också i väst diskuterar fackmännen sedan

nägra är tillbaka livligt Makarenkos metod.
Den 14 augusti r93o fick man en lag om un-

d.eruisningspliål i minst fyra är. I industriområden
och städer skulle till och med sjufuig skola vara
obligatorisk. Med en tillbakablick kan man säga

att detta var kulturrevolutionens nya, mera realis-
tiska fas, begränsad till en utbildningsrevolution.
Dä lårarktafter fattades, tycktes företaget utopiskt.
Ar ry3r hade knappt tio procent av de sextiofem-
tusen nya lärarna tillräcklig utbildning. Men Stalins
ord fu t931:. "Vi behöver nya kadreru wang de
ansvatiga att i viss mån prioritera skolväsendet.

Inom denna ram fanns det förvisso inte längre
någon plats för reformpedagogiska experiment.
Därmed har vi inte uttalat någon dom: man måste

anta att den väg man under då rådande omstän-
digheter slog in pä 'tar den rätta. Det ligget i
.vfft fall nära till hands att anta det med tanke på

de resultat man uppnådde.
Redan på den artonde partikongressen 1939 be-

slöt man att på landsbygden stegvis införa en all-
män sjuårig skolplikt och i städerna en allmän mel-
lanskola. Åndra världskriget medförde ett kännbart
bakslag för dessa planer, men vägen var utstakad
och skulle målmedvetet följas.

Sedan 1958 år ättaärig skola obligatorisk i hela
Sovjetunionen. År r97o gick 49 miljoner elever
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i r98 ooo sovjetiska skolor. Över 3,2 miljoner,
dvs. nära Toyo 

^v 
alla de elever som 196o började

i första klass, gick i fjol ut den tiofuiga mellan-
skolan. Det är bara i de baltiska republikerna som
man av tradition har elvaårig mellanskola. Det är
bata om man jämför med de europeiska stater som
ännu inte ens har lyckats komma tilkätta med anal-
fabetismen, som man rätt kan värdeta den prestation

som här har utförts pä bara fyrtio år. Denna fram-
gäng ter sig än större om man betänker vilka pro-
blem ryssarna har haft till följd av sitt lands oer-
hörda utbredning 

- 
svåra geografiska och klimato-

logiska förhållanden och ringa befolkningstäthet 
-svårigheter som de har sökt bemästra med hjälp av

internat och heldagsskolor.
Att ryssatna ändå inte slår sig till ro med vad

de redan uppnått framgär av de olika skolrefor-
mer som har genomföra på de senaste femton åren,
och som syftar till att en gång ge alla unga sovjet-
medborgare möjlighet till en tioårig skolutbildning.

Bild.ning s mono po I t' ör 
" 

b ö gr e pr o le tiir er 
" 

?

Leo Trotskij sade en gång till föreuädarna för

"proletärkultutenu (som skulle bygga på er pro-
letär världsåskådning på samma sätt som den kristna
kulturen en gång byggde på en kristen välrdsåskåd-
ning) att "den dag proletariatet lämnar den kul-
turella lärotiden upphör det att vara proletariat".

Trotskijs förutsägelse skulle besannas redan un-
der Stalins tid. Så snart de översta kretsarna i parti-
ledningen märkte vilken makt kunskapen besatt
försökte de förbehålla i första hand sin egen miljö
denna makt. Man befrämjade den allmänna skol-
utibldningen till förmån för industrialisetingen,
men försökte i största möjliga utsträckning ir-
skränka universitetsutbildningen till de grupper som
stod regimen nära och var den särskilt tillgiven,
särskilt då de högre partikadrernas barn. Det fram-
gick särskilt av de urvalsprinciper man tillämpade
vid intagningen till kadettskolor och högre militär-
skolor.

Den nya klassen, av partiideologerna döpt till
"den praktiska intelligentian>, försökte utöka sitt
bildningsmonopol ytterligare och fick stöd av Sta-

lin: han återinförde 1939 terminsavgifterna i mel-
lan- och högskolor och begravde alltså planen på

Perspektia

en enhetsskola. På det sättet kunde statsledningen
med hjälp av ett utstuderat stipendiesystem noga

styra vilka man 
- 

förutom de privilegierade, de
som kunde betala terminsavgiften 

- 
skulle släppa

fram till högre studier. Därmed grusades slutgil-
tigt drömmen om efl ,proletärkultur> sådan dess

teoretiker hade tänkt sig den.

Men Stalins ätgdrd,er visade sig \ara ett tveeggat
svärd. Det utvecklades inom det föregivet klasslösa
samhället en ny klass, som man skulle kunna karak-
terisera som,bildningskapitalister". Samtidigt bil-
dades en klyfta mellan dessa utvalda och atbetatna,
något som bortsett från de samhällspolitiska aspek-
terna inverkade negativt också på industrialise-
ringen. Denna klyfta måste man försöka överbrygga.
Redan det sovjetiska kommunistpartiets r9:e parti-
kongress är r95z (som alltså hölls medan Stalin
ännu levde) påtog sig uppgiften att införa en högre
polyteknisk undervisning i skolorna för att skapa
en bro mellan skola och produktion.

När Nikita Chrusjtjov (som själv hade studerat
vid en "arbetarfakultet") kom till makten försökte
han omedelbart bryta uden nya klassensn bildnings-
monopol. Terminsavgifterna avskaffades återigen
den r september t956. Två år senare försökte han
genomföra projektet med en allmän polyteknisk
undervisning i de sovjetiska skolorna. Därtill
krävde han att i princip varje mellanskoleelev
skulle vara verksam inom produktionen innan han
tilläts studera vidare: uDet är för det första demo-
kratiskt, eftersom det kommer att skapa samma be-
tingelser f& alla medborgare: varken föräldrarnas
ställning eller någon ansökan från deras sida kom-
mer att kunna befria någon från produktivt arbete.
För det andra kommer det att bli en utmärkt skola
när det gålIer att uppfostra vår ungdom i en anda
som är utmärkande f.ör arbetar- och bondeklassens
hjältemodiga ttaditioner." (Pravda z r.9. t 9 58.)

Även om övergången till en polyteknisk utbild-
ning ställde det sovjetiska skolväsendet inför mycket
stora problem, som delvis inte är lösta än i dag,

var Chrusjtjovs reform 
- 

fastän den i grunden inte
var något annat 

^n 
en tillbakagång till ukultur-

revolutionärernasr intentionef 
- 

en stor framgång.
Mellan 196o och r97o hat antalet vetenskapligt
verksamma i Sovjetunionen mer än fördubblats!
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Statistiken säger att det den r januari 1967 f.anns

7rr 582 ,vetenskapsarbetarer, därav omkring
r8o ooo personer med akademiska grader och tit-
lar.

Sovjetledningen har emellertid också byggt ut
de tekniska läroanstalterna, liksom korrespondens-
och aftonskolorna. Skolväsendets starka centralise-
ting, som ger de enskilda rådsrepublikerna mycket
litet spelrum för egen del, gör det möjligt att ge-

nom tävlan i skolorna över hela Sovjetunionen be-
medla särskilt begåvade elever och utbilda dem i
speciella elitskolor, ett system som är utomordent-
ligt verksamt när det gäIlet att fä f:.am toppkrafter.

Bild,ning o cb allmänkuhur

Jämförde man den sovjetiske akademikerns bild-
ningsnivå med den västerländskes, skulle han nå
sämre resultal 

- 
igsllslene vid första påseendet.

Hans bildning är inte omfattande, har' är i stället
högt specialiserad på en liten sektor. Sovjet kan
härigenom förenkla utbildningsgången och på det
sättet också utbilda berydligt fler specialister. Dessa
kan 

- 
åtminstone teoretiskt sett 

- 
tack vare cen-

traliseringen och landets storlek placeras målinrik-
tat.

För inte så länge sedan rynkade man i väst på
näsan åt kommunisternas popularisering av kultu-
ren: de utbildade ju propagandister för att på enk-
last möjliga sätt bibringa folket sin världsåskåd-
ning. De wingade in folk på kurser och skolor.
Givewis gick det ofta ganska primitivt till, men
man försökte verkligen göra sig förstådd av aLla

befolkningsskikt och inte bara stödja sig på en
s. k. elit. Och även om detta till att börja med
ledde till en betydande sänkning av kulturnivån,
nådde denna i stället en så mycket större bredd,
vilket ju återigen utgjorde en förutsättning för en
högre kulturnivå på bredare bas. Kommer då inte
dessa framgångat att till slut ge kommunisterna
rått?

Men vad innebär kunskap, vad innebär kultur?
Man glömmer för det mesta bort att språk- och lit-
teraturundervisning intar stor plats vid de ryska
skolorna. En ansenlig del av kulturarvet är alltså
uots de ideologiska dogmerna tillgängligt för de
sovjetiska eleverna. När man talar med sovjetmed-

borgare förvånas man alltid över deras goda känne-
dom om såväl rysk som sovjetisk litteratur. Inte
mindre förvånad blir man över deras kunskaper i
främmande språk. Man måste konstatera att mänga
mellanskoleelever i Sovjet behärskar åtminstone ett
främmande språk mycket bättre än sina jämnfuiga
kolleger i väst, rots att de sovjetiska ungdomarna
inte har möjlighet att resa utomlands. I stället lyss-
nar de så mycket ivrigare på utländska radiosänd-
ningar, något som regeringen naturligwis inte ser

med blida ögon: den finner till och med något sus-
pekt i denna iver att låra.

Rent allmänt kan man konstatera att den bild-
ning kommunismen har propagerat långsamt men
säkert börjar försätta just denna kommunism i svå-

righeter. De unga sovjetmedborgarna, som har bli-
vit förtrogna med en omfattande kultur och uadi-
tion genom språk- och litteraturundervisningen och
vars reflexionsförmåga har skärpts genom matema-
tiken och de naturvetenskapliga ämnena, betraktar
enligt vad de själva påstår kommunismens >veten-

skapliga" världsåskådning med alltmer kritiska
blickar. Tron på den marxist-leninistiska ideologins
absoluta rsanningarr, där en krass materialism blir
allt vanligare, börjar försvinna medan en 

- 
vis-

serligen mycket liten 
- 

grupp övergår från ett
ideologiskt till ett teologiskt tänkande. Frägar år
alltså om inte den kommunistiska bildnings- och
kulturpolitiken leder till att den kommunistiska
ideologin långsamt men säkert upphäver sig själv.

Denna process förstärks dårav att ett högindu-
strialiserat samhälle inte längre kan ledas huvud-
sakligen av en ideologi utan ktäver högt kvalifi-
cerade specialister som har kännedom om och tar
hänsyn till industrins inneboende krav. Den nya
generationen teknokrater blir alltmer oumbärlig
också i Sovjetunionen.

Sammanfattningsvis kan sägas, att ryssarna tack
vare den kommunistiska kulturrevolutionen håller
pä att gä om oss i väst. Men på den stigande kul-
turnivån följer samtidigt en uppmjukningsprocess
på det ideologiska planet. Bådadera kan inom de

närmaste åren komma att bli av en oerhörd bety-
delse för väst.
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Richard P. McBrien: Do ute need' tbe
Cburch? Colllins, London r969.

Boken har fyra avdelningar. Den första handlar om
sekulariseringstendensen i dagens teologi. Här dis-
kuterar fötfattaren evangeliets anspråk på att be-
tyda något för livet i hela dess bredd och för
kyrkans uppgift i världen. I den andra delen tar
författaren upp Nya testamentets syn på kyrkan och
diskuterar en kring kyrkobegreppet centrerad teo-
logi. I den uedje sektionen framläggs en kort sam-
manfattning av Andra Vatikankonciliets teologi om
kyrkan och visas hur konciliet gått ut över vissa
uaditionella synpunkter utan att förlora traditio-
nens stöd. Till sist InmIågger McBrien sin egen
uppfattning om vad en ny kyrkoteologi måste inne-
hålla. Hans tes kommer att bli mer och mer ak-
tuell för katolska teologer, Han menar att kyrkan
inte längre i alla avseenden kan anses vara medel-
punkten i Guds frälsningsplan. Guds tike snarare
än kyrkan bör stå i medelpunkten för vår uppmärk-
samhet (sid. r4).

Professor McBrien har en utmärkt stil och för-
fogar över omfattande kunskaper. Han tycks dock
inte helt klarat sig ur det dilemma i vilket varje
teolog i dag befinner sig när det gäller att be-
handla kyrkan. Å ena sidan försöker han att ge en

skissartad översikt över hela ämneskomplex. Å
andra sidan upptar han mindre kända namn, t. ex.

Thomas Netter, Johannes av Dubrovnik (Ragusa),

Johannes av Torrecremata, utan att närmare för-
klara vilka de nämnda teologerna är. Hade det inte
möjligen varit bättre att behandla detaljpunkterna
i tidskriftsartiklar och i boken hålla sig till de

stora linjerna? För övrigt må det påpekas att det
är besvärande att noterna är samlade vid bokens
slut i stället för att vara tryckta pä de iiÅgava-
rande sidorna.

lYi.lliam Kenney CP

Lars \(idding - Ivar Harri e: Jesus, oent
iir ban? Verbum, Stockholm r97o, 92 s.

Julhelgen 196o publicerade tidningen Exptessen

ett i dagspress unikt material. Med utgångspunkt
från professor Ethelbert Stauffers bok >Den hi-

storiske Jesusu ptesenterade Lars \Tidding ett re-
portage om Jesu framuädande i det av romarna
ockuperade Palestina. Till detta fogade Ivar Harrie
en kommenterande analys med en källkitisk
granskning av de uppgifter som bildade underlaget
för reportaget. Nu föreligger reportaget efter viss
bearbetning i bokform.

Boken är fängslande. Inte nog med att Jesu öden
skildras i dagspressprosa. Knepet ligger i att fÄl-
sategestalten med metodisk konsekvens ftamställs
från sin mänskliga sida. Visserligen kan expertisen
beräknas ifrägasåtta en eller annan detalj, men till
det väsentliga höjer sig författarna över allt klander.
De är medvetna om de båda sidorna hos Nasar6en.
De suddar ingalunda ut gränserna mellan gudom-
ligt och mänskligt. De har alltså på intet sätt fallit
offer för det slarv som alltför ofta brukar känne-
teckna såväl författare till uppbyggelselitteratur som
kristendomens vedersakare. Inför detta reportage kan
ingen komma på tanken att det skulle ha varit
>lätt att gå upp på berget och låta sig korsfästas,
lätt för honom som visste att hans lidande skull
åstadkomma människosläktets frälsning> (Påt La-
gerkvist). Konciliefäderna i Chalkedon (fu 45r)
skulle ha blivit glada över den lika obekymrade
som lärda realism med vilken >människosonens>

oantastade mänsklighet kommer till synes. De be-
mödade sig ju om att visa att gudomligt och mänsk-
ligt hos Kristus å ena sidan var oskiljbart förenade,
men ändå inte på något sätt var sammanblandade
med varandra.

Boken är illustrerad med goda fotografier och
med reproduktioner av klassiska konswerk.

IY. K,

Bo Setterlind: Se männhkan Gummesons,
Falköping r97r,99 s.

Bo Setterlind har skrivit en korsvägsandakt som be-
står av dikter och böner. Han vänder sig mot uil-
lusionen att vi själva förmår övervinna ondskan
i världenu (sid. za). Han utgår från bibliska käl-
lor, övertar ett eller annat legendariskt och till-
lägger ett par försiktiga utsmyckningar. Teologiska
reflexioner inlåter han sig inte på. Han vill stimu-
lera fromhetslivet i en tid som är invecklad i åt-
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skilligt kontroversiellt och tilltrasslad både på det
politiska och det mänskliga planet. Möjligen hade

Setterlind kunnat nå ännu längre i sin avsikt. Han
hade kunnat uwidga en aning den bönetradition
han representerar. Guds Son har ju blivit människa
och därigenom delat allas öde att vata beroende av

medmänniskors vänlighet eller illvillighet. Det
hade Setterlind kunnat påminna sig själv och sina
läsare om.

Dikterna har dels fri rytm och är delvis rimmade.
Rimmen har stundom lämnats sä att säga ofullbor-
dade. Inför Kristi kors har Bo Setterlind så över-
väldigats av smärta att han inte förmått åstad-

komma korrekta rim utan endast vokalöverensstäm-
melser. Den poetiska symbolik som ligger d*i är
mycket verkningsfull.

V/,K.

Mario von Galli: Gelebte Zukunft: Franz
aon Assisi, Verlag C. J. Bucher, Luzern och Frank-
furt/M. r97o. 248 s., Fr. z6:- DM z3:-.

Denna Franciskus-biografi rör sig i wå tidsepoker,
rzoo-talet och vår tid. Författaren, den kände
Schweiziska kommentatorn under Andta Vatikan-
konciliet Mario von Galli, utgår dock helt över-
tygande från den stora likheten som båda uppvisar.
För honom är Franciskus en modern människa, ja

en som kan lära oss idag att lösa kristendomens
svåra problem. Det finns få böcker om Franciskus
som ser honom lika medvetet i detta perspektiv.

Å andra sidan kan man här för första gången

få en dokumenterad översikt över de tankar som

drev de s. k. ,fattigdomsbiskoparna" på Vatikan-
konciliet till sina inlågg. Tyvdrr hat man under
de efterkoncilrära ärer nästan glömt vad som sades

om de fattigas kyrka. Kanske kan därför boken ge

en ny impuls åt en och annan. Mario von Gallis
egen utförliga kommentar ger mycket information
men skulle för övrigt ha vunnit på en litet knap-
pafe stil.

Interpretationen av Franciskus är oftast mycket
belysande och spännande genom jämförelserna t. ex.

med Charles de Foucauls ,Jesu små brödep eller
med Beatles. Franciskus' telation till kvinnorna, sär-

skilt Klara, och till den dåvarande påven Innocen-
tius III är historiskt korrekt skildrat, liksom hur

han såg på Fru Fattigdom och på de vetenskapliga
studierna. Det är egentligen bara nägra punkter
som man kan ifrågasätta. (Ett tecken på att för-
fattarens eget medlemskap i jesuitorden missledde
honom?) Jag nämner tidpunkten där Franciskus
efter en lång krisperiod får säkerhet om sitt livs
uppgift. Mario von Galli undervärderar betydelsen
av Ftanciskus' möte med den spetälske 

- 
trots

dennes egna ord i sitt testnmente 
- 

och låter
Franciskus vinna säkerhet först fyra år senare när
han läser evangeliet om lärjungarnas utsändning.
Läsningen betydde inte att ef.ter tätga övervägan-
den äntligen ett livsprogram blivit klart, utan för-
djupning av idealet med på samma gång än&ing
av den konkreta uppgiften. Vidare är det sant att
höviskheten eller ridderligheten låg som ett skim-
mer över hela Franciskus' beteendg men den får
inte överdrivas. Franciskus var inte en adlig Re-
naissance-människa såsom Ignatius av Loyola, utan
föddes ur det medeltida borgarskapet. Det djupaste
hos honom uppenbaras däremot, när man tänker på

stigmatiseringen 
- 

von Galli gör det tyvärr inls 
-och på hans blindhet. Franciskus var såsom en eld

som förtärdes inifrån utan att dock slå ut i en
fanatism som skadar omgivningen. Han var helt
gripen av Kristus som han älskade över allting.
Hans fromhet var kristocentrisk 

- 
inte teocentrisk,

såsom von Galli vill 
-, 

fast han i enhet med hela
dåvarande traditionen riktar sina böner till Gud
Fadern.

Trots dessa anmärkningar bör sägas, att von Galli
har givit en sannfärdig och inspirerande skildring
av en framtidsmänniska som levde för snart åtta
sekel. Den medryckande stilen och de 4o sidorna
med färgbilder från landskapet omkring Assisi gör
sitt för att boken skall vara angenäm läsning både
för yngre och äldre.

Heraik Roelaink ofrn

Hubert Jedin: Gescbichte d.et Konzils aon
Trient. Bd III. Herder, Freiburg r97o, XIY f
56o s., DM 84:-. Dens. (Utgivare): Hand'buch der
Kirchengetchicbte. Bd V: Die Kirche im Zeitalter
d.es Absoluti.ynus und. d.er A*t'klärung. Hetder, Frei-
bvg r97o, XXX/67o s.
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Under ett och samma år har Hubert Jedin givit ut
wå stora band. De visar hans dubbla begåvning.
Han är en trägen forskare och en vidsynt organisa-
tör av vetenskapligt arbete.

Hans historia om det Tridentinska konciliet ut-
märker sig genom att han har bemästrat ett nästan
oövetskådligt källmaterial och att han ändå har
bevarat den berättelsekaraktär åt framställningen
som gör läsningen till en njutning. Det 3:e bandet
fortsätter värdigt de redan utkomna wå band som
av expertisen har betecknats som ett historiskt verk
av europeiskt format. Författaren framhåller att
Åndra Vatikankonciliet 

- 
som ägt rum sedan han

gav ut det senaste bandet (är ry57) - 
dels blev

ett hinder för honom att fortsätta arbetet på det
Tridentinska konciliets historia eftersom han var
expert under konciliet, dels också varit en ojämför-
bar källa till djupare förståelse för vad ett konci-
lium överhuvudtaget är. Hans forskargärning har
alltså fördjupats. Redan författarens rykte kommer
en att med inttesse närma sig den nyrrtkomna boken.
Bandets innehåll stimulerar till läsning. Det behand-
lar den period av reformkonciliet då splittringen
i uon utvecklade sig till en splittring i Guds folk.
Hubert Jedin är själv mycket försiktig och säger
i förordet att han i vissa avsnitt inte kunnat be-
gagna sig av hela källmaterialet. En del akter är
ännu outforskade. Men det är tacknämligt att han
ändå har bestämt sig för att fortsätta att skriva
en syntetisk historia över konciliet. I samma grad
som ekumeniken tycks börja nå ut över sitt första,
olta av orealistisk entusiasm bestämda skede, be-
höver ekumenikerna en noggrann kännedom om
vad sorn verkligen hände på r5oo-talet. Jedins bok
är en oumbärlig käUa för sådan kunskap.

För Handbuch der Kirchengeschichte står Hu-
bert Jedin som utgivare. Vad som hände i kyrkan
under absolutismens och upplysningens epok är
i stort sett en konsekvens av vad som hände under
reformationens och den kyrkliga reformens sekel.

Krafter som under r5oo-talet ännu låg dolda
bakom skeendet framträder nu. Äbsolutismen och
upplysningen ger därmed ytterligare en inblick i
vad reformationen och motreformationen egentli-
gen är. Nio fackmän har skrivit de enskilda ka-
pitlen. Utgivaren är medveten om att enhetligheten

Litteratur

därmed kommit i farozonen. Diirför inleder han
bandet med en överblick över hela den rika period
av kyrkohistorien som behandlas. Bandet behand-
lar en tid då kyrkan förlorade det mesta av sin po-
litiska makt och mycket av sitt intellektuella infly-
tande, det vill säga gryningstiden till vår egen.
Kyrkan verkar i allt mindre grad genom etablerade
institutioner. Hon blir alltmer en gemenskap av
bekännare som har personlig övertygelse och är
beredda att stå för den.

\r/. K.

Kateketfuk litteratur

En del nyare kateketisk litteratur söker vägar till
en förbättrad undervisning. Inomkyrkliga förnyelse-
strävanden och moderna pedagogiska metoder ge-
nomtränger varandta.

En bok om d.opet (från franska, text och bilder
av A.-M. Cocagnac, Petrus de Dacia, Stockholm
1968, 48 s., kr 9: -) gör mindre barn förtrogna
med det första sakramentets innebörd. Mänga Iårg-
illustrationer i modern stil åskådliggör de korta
textetna.

Som en lämplig hjälp till att förbinda Nya tes-
tamentet med kyrkohistorien framstår boken av sys-
ter Catharina B. Broom6 O. P. om Kyrkans föraa
tid. (Petrus de Dacia, Lund 1968, 63 s., kr 5: -).
Syster Catharina hat rått i att Evangelierna ofta i
så hög grad står i medelpunkten för undervisningen
att apostlarnas tid kommer till korta. Hon utgfu
från pingsthändelserna och fortsätter med att be-
rätta vad de enskilda apostlarna har gjort. Informa-
tionerna om de nytestamentliga böckernas till-
komst är särskilt värdefulla.

Reli.gioukunskap, av Sten Rhode och John Ron-
nås, (Läromedelsförlagen, Svenska Bokförlaget,
Stockholm t968, 3rz s., kr. 17:65) imponerar ge-

nom sitt rika material och sitt objektiva framställ-
ningssätt. Författatna stöder sig på ursprungliga
informationskällor. Åvslutningsvis behandlas aktu-
ella etiska frågor.

Glauben 
- 

leben 
- 

hand.eln (herausgegeben

von den deutschen Bischöfen, Herder, Freiburg
t969, 3o4 s., DM 3: zo) vill förnya den kateke-
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tiska undervisningen enligt konciliets intentioner.
I detta syfte hämtas en del jämförelser ur det mo-
derna livet. Då boken vill stimulera till indivi-
duell tankeverksamhet går den i flera fall utöver
ett barns horisont. Illustrationer saknas än så länge.
Teologiskt kan åtskilligt diskuteras, t. ex. den svaga

accentueringen av bikten. Grundinriktningen måste

dock helt godkännas. Författarna vill att uon skall
vara levande och att den skall påverka livet.

T. B,

The Responsibility of the Christian Physi.cian in
tbe Mod.ern lYorld,. Edited by Jacob Natvig
and Nils Lavik. Universitetsforlaget, Oslo
t969,8o s.

Bokens rubrik utgl'orde tema vid en kongress i Oslo
sommaren ry69 f.ör kristna läkare från hela världen.
De nio föredrag, som inledde diskussionerna, har
här publicerats. Tre olika ämnesområden behand-
lades, införandet av etik i den medicinska utbild-
ningen, läkar-patientrelationen samt de globala me-
dicinska behoven. Beträffande etik i medicinarut-
bildningen har åsikterna förändrats en del sedan

1898, då den tyske professorn von Jacksch vid en

invärtesmedicinsk konferens ytuade: uEs gibt nur
eine Ethik und diese Ethik hat die Familie zu ge-

ben und diese lehrt nicht die Universität. Das kann
man von uns nicht verlangen". Att etiska problem
inte kan förbigås är en sak, en annan är hur un-
dervisningen i ämnet skall läggas upp. I det första
av bokens bidrag, av dr N7illiam Kiesewetter, Pitts-
burgh, USA, diskuteras den viktiga frågan om det
finns en specifikt kristen medicinsk etik, en ftäga
som besvaras med ett övertygat men knappast över-
tygande ja. Et avgörande prövosten för den tesen

är ju de mycket pätagliga åsiktsdivergenserna mel-
lan olika kristna grupper vad betäffar så centrala
ting som eutanasi, födelsekonuoll och aborter, men
den svfuigheten förbigås tyvärr med tystnad.

En annan av förf.attxna i boken stimulerat än

mer till gensägelse, nämligen dr Paul Tournier,
Genöve, som på tal om läkar-patienrelationen
pläderar för ett mer ,'symmetriskt, förhållande mel-
lan de båda parterna. Innebörden är, att doktorn
i större utsträckning, än som är brukligt, skall be-

rätta för den sjuke om sina egna problem och sin
egen livsåskådning för att inte te sig alltför oåt-
komlig och utanförstående. Principen är oroande
av flera skäl. Bortsett ftär. att många patienter
säkert inte dr oilliga att avsätta tid och pengar
Iöt att Läta sig informeras om läkarens sjukdomar
och trosuppfattning, undrar man, hur det kan för-
hålla sig med patientens tystnadsplikt visavi oöns-
kad privat information från och om doktorn. Dr
Tournier tycks inte ha begrundat det problemet.
llan synes heller inte medveten om de selektions-
mekanismer för patienturvalet, som sätts i kraft,
då det blir känt i befolkningen, att ifuägavannde
läkare lätt blir upersonlig,. Åtskilliga patierter
kommer nämligen att vända sig till någon annan.
De övriga bidragen i boken inbjuder knappast till
opposition. Tyvärr är detta inte sagt, som om det
vore en merit, helhetsintrycket blir närmast, att en
viss suddighet i grundläggande definitioner och fi-
losofisk bakgrund kombinerats med en mer eller
mindre klar tendens att våja för det konuoversi-
ella. Vad som alla kan vara överens om brukar ju
dessvärre vara ganska ointressant. Rapporten för-
medlar med andra ord inte intrycket av att Oslo-
kongressen levererat något särskilt tungt vägande
bidrag i det medicinskt-etiska tänkadets historia.

Suene Sörenson

Peter 'S7ust; Gesammehe \Y/erke X. Verlag
Regensberg, Miinster 1969,72j s., DM 36:-.

Utgivningen av den tyske mellankrigsfilosofen Pe-

ter \trusts verk påbörjades fu 1963. Med det för wå
år sedan utkomna tionde bandet hat utgåvan kom-
mit till sin avslutning. Förutom brev och ett par
nyfunna föreläsningsmanuskript innehåller avslut-
ningsbandet utförliga sak- och personregister 

-nycklar som öppnar vägen in i ett både rikt och
för sin tid typiskt författarlandskap.

Peter Nfust var filosof och bekännare 
- 

be-
kännare av katolsk ro och av en human vishet om
vilken han visste att den djupast sett inte kunde
fångas i mänskliga ord.

Itr/. K.
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