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Sedan sist
Lagstiftning och etik
är intimt sammankopplade

i

den pågående diskus-

sionen om hanteringen av människofosuet och det
är därför debatten blivit så intrikat som den blivit.
När vi här sammanställer lagstiftningen med etiken vill vi därmed utan närmare förklaringar visa
vari en av problemets ömmaste punkter ligger,
Lagstiftningen är en funktion av samhällslivet

och tillhör därför det ollentliga området. Etiska
normer skjuts

i

dag undan

till

den priuata siären

om inte av alla så dock av en långt

-opinion.

gående

Lagstiftningens och etikens ömsesidiga förhållande till varandra kan alltså se ut att vara ett
särfall av relationen mellan offentligt och privat.

Just därför uppstår tydligen oöverkomliga svårigheter så snart lagstiftalna måste ta itu med uppgifter som sä att säga bär etiken inom sig. Abortflägan är en sådan uppgift. Vad som oroar både
allmänheten och de ansvariga i Sverige, är pä, väg
även i andra länder. Sverige framstår alltså ytterligare en gång som ett föregångsland. Diskussionerna om konkordatet i Italien och i samband därmed om en ny skilsmässolagstiftning är ett annat
exempel. De kyrkliga myndigheterna har för övrigt
tagit till orda i båda fallen. I Italien har Vatikanen

yttat

sig och i Norden de katolska biskoparna.
Problemet är inte nytt. I antikens Rom vat alla
eniga om att d.e inlernis non iudicat Praerot, att
med människans inre har domaren ingenting att
göra. Men principen hölls av lomarna inom ramen
för den allmänt accepterade övertygelsen att det
finns vissa etiska normer som är oantastliga. Den
romerska nationalkänslan var genomuängd av etik,
lika outtalad som allmänt vedertagen. I dag däremot har principen om att domstolar är förhindrade
att blanda sig i och bedöma människors inre, radikaliseras. Någon nämnvärd konsensus angående etiken finns knappast längre hos dagens eutop6er.
Vårt sociala sammanhang har blivit pluralitärt just
i etiska värderingar. Det är därför
och även

-som

ställer lagstiftarna inför en
abortproblemet
uppgift som blir ett oundvikligt dilemma. Enskilda
representanter för statsmakten och enstaka uuedare
står vid en skiljoväg där de kan wingas stifta lagar
som strider mot vad de själva anser vara rätt De
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känner sig kanske fortfarande bundna till en vis
etisk normkodex men vågar inte låta sin rprivatar
uppfattning influera på de avgöranden som kommer
att bli bindande för allmänheten. De ställs inför
något objektivt och blir villrådiga, eftersom de ofta
själva kan ha en bättre moral än den som avspeglas
av de lagar de stiftar.
Vad är då en objektiv sanning? Jo, menar mänga,
det är de svar som naturvetenskaperna kan ge. De
är ju exakta och deras metoder har vi västerlänningar sedan århundraden lärt oss att betrakta som

de enda vederhäftiga- Men olyckligwis räcker inte
exaktvetenskapliga tillvägagängssätt till när det gäller att klulägga etiska normers allmängiltighet.
(Och för övrigt har naturvetaroa själva börjat
komma underfund med det.) Inte ens sociologin kan
definitivt ytua sig om det människoenliga hos moraLlagar på ett övertygande sätt. Det har den yngsta
universitetsfilosofin blivit medveteo om. Men allmänheten känner ännu inte till det och troligen
inte heller lagstiftarna.
Det är saot att det ingalunda åt alla som till
varje pris vill avfärda etiken. Men uenden att avetisera juridiken tycks vara uppenbar.
Finns det då ingen utväg? Jo, man kan bli vis av
skadan! Det kommer alltid att finnas någon som
varit med om att skuffa undan etiken till den rent
privata sfären därför att han inte inser att det
strider mot människans medfödda egenart och
denne någon kommer att få känna på de åsidosatta principernas hämnd. Det är nu en gång för
alla omöjligt för människan att under lång tid
handla mot sin fundamentala lå,ggnin.g utan att förlora både livslust och spänst. Även om nägon är
för ung eller för miljöpåverkad eller för gammal
för att kunna göras ansvarig för sina handlingar,
går han miste om en avsevärd del av sina bästa
chanser. Han råkar ut för en utarmning. Så är
människan funtad. Den som vill frigöra sig från
alla etiska normer har valt fel vid skiljovägen.
Inte ens en helt vudaghg artighet som till synes
ligger utanför etikens område kan reduceras till något rent praktiskt. Den frihet som hör till våra
sant mänskliga möjligheter kan inte likställas med
en obunden hämningslöshet. Människans frihet be-

ståt wärtom

i att hon kan välja

och därigenom
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förmå erkänna sädana nortner som garanterar hennes värdigher Etiska normer är visserligen sådana
att det är omöjligt att winga någon an följa dem,
men just av det skälet nfu människan upp till ett
förvetkligande av sig själv genom att identifiera sig
med normerna i frihet. För samhällslivet gäller i
stort sett ett liknande förhållande. Det gfu i längden inte att leva tillsammans i ett samhälle om
pluraliteten får omintetgöra varje form av samstämmighet.
Av skadan

blir man vis. Men skada medför alltid
smärta. Att experimentera med en liingtgående liberalisering av abortlagstiftningen kan ge dyrköpt
erfarenhet.

Eltenkrilt
Omedelbart före tedaktionsslutet har Anne-Marie

Thunbergs bok Den olöaa konflikten, En etfuk
analys

al

abortutred.ningen (Gummessons, Stock-

holm r97r) utkommit. Författarinnan

analyserar

det betänkande som 1965 års abortkommitt6 framlade i september i år under titeln Rätten till abort.

Hon beklagar

i

överensstämmelse med våra

- reflexioner
abortkomhärovan fuamlagda
mitt6n visar en så stor skygghet för att gå in på
den etiska sidan hos problemkomplexet. Hon är
övertygad om att den lagstiftning som helt saknar
relation till människornas värderingar är omöjlig.

Biskopssynoden
började den sista september i Rom. Ingen tidigare
biskopssynod har väckt en sådan uppmärksamhet
både inom och utom kyrkan som denna, varken den
första hösten ry61 6fu Credo 48, 1967, ry7) eller
den andra hösten 1969 (jfr Credo 5t, r97o,8o).
Ålla som till varje pris vill lritisera inomkyrkliga
förhållanden har i god tid slipat sina knivar. De
agerar sä an de ställer ouppfyllbara krav på synoden för att sedan så mycket lättare kunna gå till
attack. Det är framf& allt hos den breda publiken
de kan räkna med att finna en så stor okunnighet
ndr det gäller kyrkans historia och hennes raison
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d'öue, att de kan få gehör. Kyrkan har en faktisk likhet med Kristus pä väg till korset. Han
grundade kyrkan och han förutspådde att hans folk
inte skulle få det lätt. Han varskodde sina trogna
om angrepp både utifrån och inifrån. Detta dr förutsättningarna även för den pågående synoden.

Det är därvid toå fakta det gäller att ha

i

min-

net.

För det första förvaltar kyrkan Kristi sakrament
och Kristi evangelium tiderna igenom. Hur oycket

ät

utomståerde hånar kyrkan och smutskastar

henne, hur mycket hon än vanställs av sina egna är
hennes uppdrag ett faktum som bestfu.
För det andra är biskopssynoden en mycket ung
institution i kyrkans liv. Den befinner sig ännu på
experimentstadiet Den bildades så sent som år
1965 och har till uppgift att rau.a en rådgivande
instans och världsepiskopatets representation hos påven, ett slags minikoncilium. Dess tillkomst är
ändå ett tecken på att kyrkan lever. Synoden har ett
litet antal medlemmar och fungerar smidigare än ett
koncilium med sina bortemot z 5oo ledamöter. Synodens funktionsduglighet garanteras dessutom genom att medlemmarna i varje enskild session dels
väljs av de regionala biskopskonferenserna, dels utses av påven. Man har alltså försökt förebygga

att den skall stelna i invanda banor. I år deltar

en grupp lekmän och z6 församlingspräster som
observatörer. De har dels utsetts av regionala biskopskonferenser och dels valts av prästråd. Den i
skrivande stund ännu pågående synoden har zo9
röstberättigade deltagare, av roo olika nationaliteter. Skandinavien representeras genom biskop John
\Tillem Gran från Oslo. Den tredje världen har i år

flera representanter än hitintills. Det sägs att ,den
vita teologinu kommer att sättas på prov.
Förhandlingarna sker i stort sett i olika språkgrupper vilket underlättar kommunikationen. Två
frågor skall behandlas: medmänskliga och mellanfolkliga förhållanden i världen (justitia et pax)

och prästernas uppgift och levnadssätt. Båda

är
svårlösta och slutgiltiga svar kan ingalunda ges un-

der ett par veckor. Det är egentligen helt nya frågor och färdiga mönster finns inte. De resultat man
kommer fram till blir alltså ett första steg, som
måste följas av andta.

ALF ÄBERG

Vad sker i Nordirland?

är r9zr. Då delades Irland på så sätt att störue delen
av ön kom att bilda en fristat med egen regering och eget padament. Nittiofem
procent av Irlands katoliker sammanfördes i denna stat som nu är republiken
Irland. Men en miljon protestanter, som bodde i norra Idand, fick rätt att stanna
utanför fristatens område och kvarstå som en del av Storbritannien. Eftersom deras
område var för litet för att bilda en ekonomisk enhet, anslöt man ytterligare tre
av öns grevskap till Nordirland. Befolkningen här var övervdgande katolsk och
kande sig helt naturligt utlämnad. Nordirland satte upp ett eget parlament i BelBegreppet Nordirland uppstod

fast.

Regeringen i Belfast lärde sig snarr att sköta sina egna af.fårer. Protestanterna
var redo att Lörsvara sitt lilla slutna område. Nordirlands historia
sedan det
- att uppblev en självständig provins
handlar om landets patologiska skräck
slukas av den katolska södern.- Inte ett steg
not an inch
vill man ge upp.
- på r6oo-talet, de
Protestanterna hade skapat detta land sedan- de flyttat in här
hade byggt det med svett och blod, medan katolikerna
spelade harpa, drack sig fulla och hyllade påven.

-

-

som någon av dem sade

Protestanterna höll fast vid England, darfor att de måste göra det. England
var deras enda skydd, fast många av dem förstod att England helst ville bli fri
från denna black om foten. Unionisterna kallade de sitt stora parti, det parti
som enligt deras premiärminister Craig bildade en protestantisk regering för ett
protestantiskt folk. Katolikerna räknade de inte med, fast de utgjorde en tredjedel av Nordirlands befolkning, en halv miljon människor.
I skyddsåtgärderna ingick det att hålla katolikerna nere i fattigdom och politisk
diskriminering. De kommunala myndigheterna koncentrerade katolikerna till vissa
områden som ökade i omfång genom inflyttningar från södra Irland. Eftersom valkretsarna inte ändrades, blev unionisterna våldsamt överrepresenterade. I Londonderry t. ex. bor det 36 ooo katoliker mot r8 ooo protestanter. 8 ooo katoliker var
utestängda från rösträtg darför an de hyrde bostad i andra hand. Genom andra
manipulationer kunde protestanterna besätta rz av de zo platserna i kommunalfullmäktige, ända tills protesterna mot denna orätwisa borjade höras ute i världen.
Likadant var det iandra valkretsar.
Katolikerna var också illa behandlade i andra avseenden. Nordirland är den mest
industrialiserade delen av ön, men industrierna ägs av protestanter och de använder
katolikerna som en arbetskraftsreserv. De blir sist anställda och sämst betalda och
friställs före alla andra. Arbetslösheten är stor och konstant i Nordidand, men den
är alltid störst bland katolikerna.
De flesta katoliker i Nordirland bor stora och tröstlösa slumstäder. På lands-

i

bygden kan protestanter och katoliker umgås med varandra som vänner men inte
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i

städerna. }J.är är diskrimineringen för stor. Här bor båda grupper
områden. Alla känner varandras religion och vet på vem de kan lita.

i

sina slutna

Protestanterna har säkrat en effektiv politisk och ekonomisk kontroll i Nordirland. Till sitt försvar har de en lraftigt beväpnad polisstyrka
Royal Ulster
Constabulary. Polisen stöds av en B-styrka på 8 ooo deltidsanställda,
frivilliga
protestanter, som bär uniformer och har vapen hemma. De har också lagen på
sin sida. Genom en säkerhetsakt från 1922, som nu börjat tillgripas, kan regeringen företa husundersökningar och hålla människor fängslade utan rättegång,
vilket är omöjligt någon annanstans i Storbritannien.
I Nordirland är det historien som talar. Ändå måste man konstatera att Nordirland är etc historiskt misslyckande. Det Nordirland som engelsmännen skapade
var självt eft stympat område. Det gamla huvudlandet Ulster bestod av nio grevskap. Nordirland fick bara behålla sex av dem. Protestanterna i Ulster hyllade
och hyllar Vilhelm av Oranien, som år 169o krossade de irländska katolikerna
i slaget vid Boyne. Men floden Boyne, där Vilhelm vann sin seger, flyter i dag
utanför Nordidands område. Londonderry är avskuret från Donegal, sitt naturliga
uppland. Nordirland är för litet för att försörja en hemmaindustri. Ur alla synpunkter
historiska, geografiska och ekonomiska
fu Nordirland ett misslyckande, en dålig konstruktion.
Den enda lösningen år att detta femtioåriga provisorium försvinner och Irland
på nytt blir ett förenat land. Det fanns en del hoppfulla tecken på ett samgående.

Under andra världskriget var den idändska fristaten neutral, medan Nordidand
stred på den allierade sidan. Under kriget förekom det ett militärt samarbete mellan
i f.räga om försörjning, kommunikationer och ett gemensamt
de båda länderna
försvar av ön.

-

Detta samarbete fortsatte efter kriget på olika områden. Jag kan nämna både
idrottsrörelsen och turismen. På industrins område sökte man samordna produktionen. När det var elstrejk i Storbritannien, hölls industrin i Nordirland i gång
med elektricitet från republiken. Fackföreningsrörelsen är den starkaste organisationen på ön. I dag fu den visserligen religiöst splittrad, men det förekommer ändå
ett organiserat samarbete inom rörelsen.
Sedan de katolska nationalisterna pä

Irland slitit sig loss från Storbritannien
och bildat en republik, har förhållandet till England blivit mycket bättre. Socialistledaren Harold \Tilson var mer populär i Dublin än i London. Mellan London
och Belfast råder inte samma goda förhållande. Man brukade säga före oroligheternas början, att de enda antiengelska stämningarna på Irland fanns i Nordirland.
Man menade där att engelsmännen blandade sig för mycket i landets inre förhållanden, och också bland protestanterna fanns det många som ville bryta unionen
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med England och göra Nordirland till en fristat, en dominion inom samhället.
En bland dem var Terence O'Neill, som en tid var premiärminister i Nordirland. Han tog också initiativ till närmare samarbete med republiken och besökte sin kollega i Dublin, premiärminister Söan Lemass. Han sökte också verka
för avspänning och genomföra en del nödvändiga reformer, men hans egna i regeringen fallde honom, och därmed tillspetsades konflikten i Nordirland på ett ödesdigert sätt.

Det är svårt att frikänna den engelska regeringen från skulden till de förhållanden som nu råder i Nordirland. Det hade varit regeringens slryldighet att
ingripa mot defl sociala och ekonomiska diskrimineringen av katolikerna under
r95o- och r96o-talen, då det ännu rådde lugn och relativt goda tider i Nordirland.
Men ingenting skedde. Regeringen försatt tillfället och lämnade fältet öppet för
extremism och våldslösningar.

Det var först på vären 1967 som regeringen Ifilson tillsatte den kungliga undersökningskommission, som avslöjade den skandalösa bostadspolitiken i de
nordirländska städerna. fnnan regeringen hann f.atta nägot beslut, bildade Bernadette Devlin och hennes kamrater en första medborgarrättsorganisation i Londonderry for att winga fram en rätwisare fördelning av bostäderna. Rörelsen spred
sig snabbt till alla delar av Nordirland. Samtidigt vidgades kraven. Man begärde
allmän och lika rösträtt i kommunala val. Men fortfarande hördes ingenting från
London. Den engelska hemmaopinionen föreföll helt ointresserad.
I maj ry68 rev de franska studenterna upp gatorna i Paris och visade vad en
revolutionär rörelse kan åstadkomma trots närvaron av en tungt beväpnad polis.
Bernadette Devlin lärde av dem. På sommaren borjade man i Nordidand med
demonstrationer, marscher och sittstrejker för att slå fast kravet >>en man - en
röst>>. Men nu gick protestanternas försvarsorganisation till motanfall för att
försvara den protestantiska staten. Orangeordens män och reservpoliser sökte stoppa
medborgarrättsrörelsen. Det utspelades ohyggliga scener, bl. a. vid en marsch mellan Belfast och Londondery, då demonstrationståget leddes i ett bakhåll av polisen och slogs sönder och samman.

I april 1969 inkallades de första brittiska trupperna, och samtidigt störtades
premiärministern Terence O'Neill. Fronterna blev klarare, yttedighetsgrupperna
fick mer att säga till om, och våldets tid kunde börja.
Finns det någon lösning på den nordirländska fuägan? På lång sikt är den enda
lösningen det förenade Idand, där protestanter och katoliker kan bo tillsammans
och samarbeta pä ll<a villkor på samma sätt som nu sker i den irländska republiken i söder. Storbritannien borde vara intresserat av en sådan lösning: för
engelsmännen har Nordirland blivit en både ekonomisk och moralisk belastning.
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Men tillsvidare måste de acceptera att en miljon protestanter vill fortsätta att
tillhöra Storbritannien. Tills vidare kommer Nordidand att finnas kvar, detta unsom Bernadette Devlin säger
slår ihjäl varderliga land där människorna
andra i Jesu Kristi namn.
Vad kommer att ske? Ingen kan vara spåman, minst av allt en historiker.
Men bakgrunden till de religiösa motsättningarna åt fattigdomen, den sociala och
politiska diskrimineringen av katolikerna. När de brittiska trupperna inkallades
till Nordirland, var det för att de skulle säkra den reformverksamhet, som Terence
O'Neill hade inlett. Det skedde här som pä mänga andra håll. Ockupationen
blev ett självändamåI. Reformverksamheten avstannade, och trupperna fick dgna
sig åt att slåss med de fattiga, mot katolikerna. Men om inte reformverksamheten fortsätter, kommer fronterna att ligga där de ligger. Det blir aldrig någon
återgång till lugn och ordning. Situationen i Nordirland kommer aldrig att bli
densamma som den var före utbrottet fu ry69. Om inte politikerna handlar,
kommer våldet att fortsätta.

Finns det någon möjlighet att under tiden skapa större förståelse mellan de
båda stridande lägren? Ett förslag som jag själv tror pä tu att avskaffa den konfessionella skolundervisningen och låta katolska och protestantiska barn gå i samma
skolor. Barnen är imitatörer av de vuxnas beteenden
det är genom dem hatet
>>They>
eller
är fienderna, de okända,
de
dom
och fördomarna förs vidare.
i den andra skyttegraven. Gemensamma skolor skulle kanske skapa vänskapsförhållanden mellan grupperna och förståelse för de andra, som med tiden skulle
luckra upp det låsta läget.
I detta ldge, i detta land skulle en sådan skolreform stå i överensstämmelse med

det andra Vatikankonciliets tankar, men det är svårt att tro att de kämpande
kyrkorna i Nordirland skulle acceptera en sådan uppmjukning av fronterna. Kytkorna har själva en stor skuld i det som sker.
I det missionshus som jag of.ta besökte i min ungdom fanns en devis på dörren
som löd: >>Bed för dem som här inträda>. När jag blev äldre, tyckte jag det
var en besynnerlig inställning att bata slå vakt om fåren inne i kätten och inte
bry sig om de många förvirrade och vilsegångna fåren ute i vildmarken. Jag tror
att den attityden d:ndä tu den karakteristiska för de flesta kyrkor. Det är enklare
och bekvämare att ld,gga sig på försvar, att skydda den hjord man lyckats samla
och resa stängslet högt mot de andra.

Men Kristus säger: >Jag är den gode herden. Om en man har hundra får, och
ett av dem farit vilse, övergiver han icke de nio och nittio på bergen och går
bort och söker efter det som far vilse? Och händer det så att han finner det,

Nord.irl.and.

sannerligen säger jag eder: han glädes mer över detta än över de nio och nittio
som icke foto vilse.>>

vad Graham Greene
Jag trot att vad som behövs i dag i Nordirland är
- Protestanten Terence
en liten gnutta kärlek och en droppe mod.
O'Neill visade- det när han tvärtemot majoriteten i sin grupp b<;rjade genomföra

en gång sagt

reformer och räcka katolikerna handen till försoning. Och Bernadette Devlin, denna
kämpande katolska flicka från Cookstown, visar samma karlek och samma mod.
Hon berättar i sin bok >Priset för min själ> om sin skola i St Patrick's Academy

i

Dungannon. Det var en militant republikansk och glödande upprorisk skola,
och elden utgick från rektorn, den Vördade Moder Benignus, som Bernadette respekterar mest arr alla hon mött. Rektorn i denna skola hatade engelsmännen,
och allt man gjorde i skolan var irländskorienterat till hysteri och fanatism.
Dessa interiöret är nödvändiga föt att man skall förstå det nordirländska problemet. Om någon grupp borjar ett förtryck genom atttala om den egna överlägsen-

som protestanterna onekligen har gjon i Nordirland
måste man
räkna med att de förtryckta utbildar egna myter och själva bygger -svåröverstigliga
hslsn

mufar.
Bernadette Devlin var skarpsynr nog aft förstå att denna attityd var bigott
och inte dög att bygga någon framtid på. Hon ville klippa av sambandet mellan
religion och politik och skapa en medborgarrättsrörelse, som skulle förena alla
förtryckta oavsett om de var katoliker eller protestanter. Hon ville förena sina
landsmän i en aktiv icke-våldsrörelse för social rätwisa. Själv vill hon inte bli
betraktad som rörelsens ledare
hon * bara en bland hundratals i sin generation, säger hon. Men man kan -fråga sig om denna rörelse kunnat bli så fast förankrad i breda lager utan hennes mod, envishet och själsliga styrka.
Bernadette Devlin har mött hårt motstånd inte bara frän reservpoliserna och
pastor Paisleys folk utan också från sina egna. Mot hennes önskan har medborgarrättsrörelsen irtr.ecklats till en exklusivt katolsk motståndsröreilsq och många
av hennes icke-våldsanhångare har nu lämnat henne för att söka sig till den militanta och våldstroende irländska republikanska arm6n. Trots alla besvikelser fortsätter hon i sina ekumeniska strävanden, och mänga studenter och arbetarungdomar
stö,Cer

ännu hennes linje.

När allt kommer omkring, är Bernadette Devlin ett av de få hoppfulla tecknen
i Nordirland i dag. På ett ställe i sin bok talar hon om det pris man måste
betala i livet för att bevan sin integritet, sin sjäI. Hon gör det i en biblisk vändning, som talar till alla människor och alla kyrkor: >För att vinna vad som är
värt att ågakan det bli nödvändigt att förlora allt annat.>>

RUDOLF ZEITLER

Bildkonsten som tidens
spegel

?

i konsthistoria vid Uppsala universitet,
framlågger här nägra reflexioner i anknytning till artikeln >Tre

Rudolf Zcitler, professor

,gänger nutidsmänniskan>, Credo denna årgång

n:r r

sid. 4 ff.

Åld.re tid.er
ofta sägs det

att en epoks bildkonst är epokens spegel. Man pekar t. ex. på att
det finns målade eller skulpterade porträtt som visar oss, hur bestämda människor
såg ut på den tiden, hur de var klädda och, mer än så: man kan se på bilderna,

hur dessa människor ville bli framställda, vilken uppfattning de hade om sig
själva, resp. vilken människouppfattning konstnären hade. Denna människouppfatt-

ning yppar sig i portränen genom att den framställda personen ena gången är
omgiven av allehanda statussymboler, andra gången visas med tonvikt på den
individuella karaktären, att personen ena gången är förskönad och förädlad, medan
hon den andra gängen bär också sina skröpliga drag. I andra bilder finner vi belägg
för religiösa föreställningar. Så finns det medeltida bilder av den korsfäste, där han
syns stående framför korset, med utbredda armat
utbredda till synes av egen
- p& huvudet, med en kropp
vilja
och med öppna ögon, med en kungakrona
som inte är sargad; korsfästelsen framstår i sådana bildverk som ett förhärligande,
som en tronbestigning. Dessa bilder stammar vanligen från rroo-talet. Andra bilder
av den korsfäste däremot visar en sargad och pinad människa, hängande under
lroppsliga plågor på korset, med en törnekrans på huvudet och med slutna ögon,
döende eller redan död; korsfästelsen framstår som Kristi offer, lidandet är f.rcmhävt, betraktaren bör känna ftägan: >>varför detta?> riktad till sig. sådana bilder
fanns framförallt på r3oo-talet, men lidandesskildringen i konsten började redan
i krucifix pä rzoo-talet.
Evangeliernas texter och kyrkans liturgi förblev under medeltiden tämligen
oförändrade, men man kunde tydligen betona olika sidor hos texrerna och liturgin.
Den teologiska spekulationen, gudstjdnstens utformning med sång och processioner,
predikan och själavården kunde uppenbarligen ställa fram olika sidor av trons
innehåll som särskilt värda att uppmärksammas, och konsten har hållit fast denna
speciella inriktning av uppmärksamheten. Det var samma evangelium man förkunnade, men inom deta kunde man utförligare uppehålla sig vid den jordiska
människan Jesus eller vid den himmelske kungen Kristus. Konstnärerna fick i
uppdrag att hjälpa till vid sådana betoningar. Predikanten kunde vissedigen, när
han främst och länge uppehöll sig vid människan Jesus, i förbigående sdga, att
denna människa samtidigt också var den evige konungen
men konstnären hade
gestalta
inte stora möjligheter att
sådana motsatta betydelser i en enda bild. På

Bild.konsten

detta sätt visar oss bilderna skarpare ån gamla predikosamlingar, var tyngdpunkten
i den normala kyrkliga förkunnelsen under en viss tid lå9.
Marias svar till Elisabet >Magnificat anima mea...>> fanns alltid med i gudstjänsttexterna, århundradena igenom. Hennes hymn innehåller tydliga uttryck för
hennes ödmjukhet infor Gud. Men först pä r3oo-talet uppkom en bildtyp som
vi kallar för humilitas-madonna; troligen är den skapad av Simone Martini omkring r34o; konstnären, kanske efter någon prästs råd, har koncentrerat sig på
de bitar av texten, som uttrycker ödmjukhet, allt annat som han visste om Maria
har han lämnat utanför sin bild.

I

de nämnda tallen speglar konsten skiftande religiösa uppfattningar. Mot-

svarande gäller om människornas uppfattningar om världen och realiteten omkring
dem. Vi kan på grund av bilderna förrnoda, att vid vissa tider rätt stora grupper
av människor har varit tingkära, ty på bilderna visas mänga föremål i detaljskarpt
utförande, medan på bilder fuän andra epoker ljus och skugga spelar fritt över

föremålen, så

att ljusdunklet ter sig som

huvudsaken

för målaren och

tydligen

även för hans köpare.

När vi läser ett brev från gammal tid, som innehåller mycket personliga uttalanden, kan vi inte veta, om dessa är tidstypiska så att också andra individer i
sarnma tid kunde ha skrivit något liknande, eller om brevets innehåll är helt
enastående i denna tid. Bildernas vittnesbörd däremot har större anspråk pä att
av oss läsas som tidstypiskt, ty målandet var i äldre tider en omständlig procedur,
rent tekniskt sett, och ingen målare arbetade pä en tavla, inte ens i litet format,
om han inte var säker på att kunna sälja den; han räknade med att det som han
skildrade var av intresse också för andra, och han uttryckte darfor ingen syn som
rydLgr awek från hans medmänniskors. Vi får därför ta bilden som ett synligt uttryck för uppfattningar och själsliga rörelser som angick mänga fler människor än
bara målaren.

Så långt är tanken om konsten som sin tids spegel rimlig och användbar
både vid betraktandet av äldre konst och vid studiet av vissa äldre epoker. Men har
vi rätt att överlag litapä konsten som tidsspegel?
Utanför den västerländska kristendomens områden finns andra religionsfalt. Både
Mose lag och koranen förbjöd bilder av människor överhuvudtaget. Det finns
avsteg från denna bildlöshet någon gång under judarnas historia och i somliga
provinser av Islam under vissa tider (i modern tid kan man även i islamska stater
inte klara sig utan porträttfotografier), men i stort sett har Israel och Islam varit
bildfientliga. Vi vet i deras fall inte genom bilder, hur människorna såg ut och hur
de uppfattade sig själva; vi måste hålla oss till skrifdiga vittnesbörd. Ett annat fall
är den grekisk-ortodoxa kyrkans; den använde bilder nästan uteslutande i gudstjäns-

203

Ru.d.ol'f Zeitl,er

ten och ansåg bilderna i kyrkan (efter uppslitande strider) såsom heliga, med den
foljd att de icke fick ändras. Om bilderna i en lryrka blev gamla och skadade eller
om man behövde nya bilder för en ny lryrka, så skulle den gamla bildtypen kopieras så noga som möjligt. Det blev också här förändringar, men de var subtila
och trängde fram gradvis. De grekisk-ortodoxa bildernas vittnesbörd såsom sin tids
spegel är därför mindre tydligt och svårare läsbart än de västerländska bildernas.
Också i den kinesiska kulturen var bilderna mycket mera bundna av traditionen
än

i Västerlandet.

Dagens konst

Historien ger oss således inte överlag rätt till att betrakta konsten som sin tids
spegel. Hur forhåller det sig med vår egen tids konst? Nutidens konst är till
stor del icke-avbildande, medan äldre västerländsk konst fram till det tjugonde
århundradets första årtionden alltid har avbildat
stundom i stark stilisering
- natur). Man har talat om -en
människan och hennes reala omvärld (arkitektur,
konstens avhumanisering i vår tid, då konsten inte längre vill avbilda människan
och den reala världen. Håller man sig till bildkonsten som en tidsspegel, så skulle
vår tids konst, som vågrar att avbilda människan och naturen, ge belägg för vår
tids avhumanisering. Nu behöver vi ju inte fråga konsten om tillståndet i vår
tid. Krig och folkmord pägär, många regimer håller sig uppe genom terror. Det
är heller inte så mycket den icke-avbildande konsten som återspeglar dessa förfarliga händelser, utan det är en figurativ-expressionistisk konst som genom förvridna och vanställda människogestalter talar om hemskheterna i vår tid.

Men

-

äldre tiders våldsgärning^r var,

i

förhållande

till de tekniska medel

de hade, inte mindre onda eller mindre omfattande än vår tids. Medan fransmännen

reste de gotiska katedralerna såsom uttryck frir helhjärtad gudstillgivenhet och
som underverk av konstnädig harmoni, bedrev sarnma kristna franska nation en
fasansfull människojakt i södra Frankrike för att utrota katarerna, kättarna. De

nordfranska korshärarna nådde

sitt mål

i

Sydfrankrike och förödde landet för

århundraden f.ramät. Medan det finns många kyrkor kvar i Sydfrankrike som byggdes före katastrofen, mest under rroo-talet, är det ytterst få lryrkor som kan dateras till förstörelsetiden, vilken är samma tid då katedralerna restes norr. De
mördade katarernas dödsskrin har inte blandats in de fromma sångerna under

i

i

de sköna valven i Chartres eller Amiens, omänskligheten hos mördarna återspeglas inte i de gotiska portalskulpturernas upphöjda mänsklighet.. . Som om konstnärerna och deras uppdragsgivarc aldrig hade hört talas om vad som hände längre
söderut i deras land...

Konsten

2o4

i vår tid har skäl att vara

disharmonisk. Men konsten

i

alla tider skulle

Bild.konsten

haft skal att yara det också. När den i de stora mästarnas verk ändå ter sig så
vi inte dra slutsatsen, am världen förr i tiden var mera harmonisk
än i vår tid. Den kristna tron hävdade ju inte, att världen var hel, tvärtom,
världen var syndig och förlorad, men Gud hade lovat att göra den hel igen genom
Kristus. När stora målare i kyrkans tjänst, såsom t. ex. Rafael, målade bilder av
den heliga historien, skapade de verk av fulländad harmoni. Vad vi ser i hans
bilder, är harmonin, men vi kan inte se, vad den beror pä
om den är grundad
på Rafaels kristna tro (efter det lilla man vet om hans person, var han troende
katolik) eller på en antik-hednisk övertygelse om den naturliga världens harmoni.
harmonisk, får

Därf.ör har konst av renässanstyp också väckt betänkligheter i kyrkan. Men å andra
sidan: kunde kyrkan godta öppet disharmoniska bilder i gudstjänstlokalerna? Frågan blev aktuell i Rom på r59o-talet genom flera arbeten av Caruvaggio ftir kyrkliga beställare. Men ixen Canvaggios refuserade målningar var med alla sina disharmonier konswerk, slutna i sig själva.

Konitaerket som helhet
Därmed är vi vid en viktig punkt: konstverket är ett helt, som existerar för sig,
slutet i sig självt (detta gäller i varje fall om antikens och västerlandets konst in
i rgoo-talets början; om det nödvändigt också måste gälla om all utomeuropeisk
konst och om all modern konst, må lämnas öppet). Vi får utgå från att konstskapandet går till så att konstnären först har ett uppslag: >Just denna kroppsrörelse
hos min huvudfigur måste det vara, och just dessa wä fdLtger måste spela huvudrollen!> Medan han arbetar pä att hålla fast denna rörelse och denna färgsamverkan, drar han in allt fler underordnade element i sin bild. Sådana element måste
verkligen underordna ng, d" måste stå i tjänande ställning gentemot huvudfigurens
katakteristiska rörelse, deras färger måste framhäva klangerna hos de wå första
huvudfärgerna. Gång efter annan försöker konstnären att sätta in de underordnade
elementen i sådana fotmer som han har sett göra god verkan i andra konswerk
eller i egna äldre skapelser; men de vill inte fungera i sin beprövade gestalt,
den helhet där de nu skall fungera wingar fuam ändringar hos dem. Konstnären
prövar sig fram till den nya helheten. Han ar inte herre över den, utan den tycks
styra honom.

Vi är därför benägna att såga: >>Konstverket har sina egna lagar; konstnären
är den som upptäcker dessa lagar.>> Givetvis existerar dessa lagar ingenstans eljest
än i konstnärens sjäI. Men de är inte hans privata karakteristika, han förfogar inte
över dem så som han förfogar över sina vardagliga handlingar, där han kan bestämma över att utföra en god gärning och låta bli en dålig handling (eller

wärtom);

i

hans konswerk gåller att där finns

för formsammanfogningen alltid
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endast en god gestalt och

alla andra år misslyckade

-

han är piskad att hitta

den goda gestalten. Möjligen får man peka på schackspelet som en liknelse. Spelet
fungerar endast om spelarna håller sig till reglerna. Mästerskapet består att använda reglerna effektivt. konsten finns inga sådana en gång för alla formulerade regler som i schackspelet (även om det finns tids- och lokalbundna stilar).
stället har varje konstverk, så snart den bärande bildiddn (>Just denna kropps-

I

i

I

rörelse hos huvudfiguren>!) har uppkommit, sina egna regler; konstnären måste
blir det inget konswerk.
För konswerk i vår kulturkrets upp till i dag gäller alksä, att de är konswerk
genom afr vara sammanfogade enligt en för varje verk individuellt gällande ordning, som vi må kalla för en lag. Denna lagenlighet är en egenskap hos alla konstverk, oavsett vad de framställer och vad de zir gjorda av. Men kan vi såga, att
denna lagenlighet återspeglar någon ordning utanför konswerket? Vilken skulle
det vara? Himlavalvets? Den moraliska eller förnuftslagens i oss? Skapelseordningens? Därmed kommer vi till trossatser. Och inför dem stannar en utredning
upptäcka dem och måste folja dem, eljest

som denna.
Kons ten

oc

b

tid,s and.an

Utredningen vänder hellre tillbaka till frägan om konsten som sin tids spegel. Vi
har framfört wivel mot denna uppfattning orn konsten, vilka grundades på reala
historiska fall. Tanken på konswerket som en efter egna lagar byggd helhet ökar
våra wivel. Denna lagenlighet hindrar effektivt ett återspeglande av oordnade och
olagliga yttre forhållanden och av lika oordnande och icke lagenliga mänskliga
föreställningar. Endast bitat av sådana f<;rhållanden och föreställningar kan inarbetas i konstverket, och där måste de foga sig efter verkets lagar.
Våra historiskt grundade betänkligheter kan vi sammanfatta i satsen: ingen människa och ingen konstnär kan i sitt medvetande reflektera hela den värld, i vilken

han lever; således kan han inte heller lagga in hela världen i sitt verk. Och
den på betraktandet av konstens egenart grundade betänkligheten kommer oss atr
säga: denna egenart omöjliggör från början all tillförlitlig återspegling av världen
kring konswerket. Även om vi kunde fantisera ihop en sammankomst av många
kloka och sensibla konstnärer, och även om vi ökade kretsen med politiker, journalister, filosofer, vetenskapsmän osv., som alla skulle vara kloka och sensibla och
som skulle rådgöra med konstnärerna för att öka deras medvetenhet och känslighet,
så fick vi kanske en omfattande överblick över världsläget och dess återspeglingar
i tankar och känslor
denna överblick kunde inte förvandlas till eller
gjutas in i ett eller flera konswerk, ty konstens lagenlighet skulle deformera
den.
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Den som

vill

se konsten som en återspegling av en epoks anda, krävet någon-

ting av konsten som den inte kan prestera. Till avslutning på vår utredning
granskar vi det
vi såg: felaktigt
mot konsten vända kravet på åter-

-

spegling av tidsandan på dess egen hållbarhet. Finns det något sådant som en tidsanda, och om den finns, har den en sådan beskaffenhet att den i något medium
kan återspeglas? lag tror inte, att man överhuvud kan fasatälla och beskriva en
tidsanda. Tidsandan dr ett talesätt, som man kan använda vagt och i förbigående,
men ingenting närmare beskrivbarn Och en sådan vaghet kan ingenstans återspeglas. När vi möter narkotikamissbruket, kan vi vagt och i förbigående säga,
att det hör ihop med tidsandan. Men om vi skall mowerka missbruket, måste vi
identifiera bestämda motiv och bestämda orsaker och angripa dem. Visserligen
hänger dessa bestämda motiv och orsaker å sin sida samman med ytterligare motiv
och orsaker, och sammanhangen förlorar sig småningom i det oöverskådliga; men
skall vi handla, måste vi agera pL bestämda punkter, handlingar med sikte på det
oöverskådliga är inte realiserbara. Och såsom det förhåller sig i dag, har det för-

hållit sig i äldre tider också; dår har det heller inte funnits någon tydligt

fast-

ställbar tidsanda, och den kunde där inte heller återspeglas någonstans.
Vad som återstår av tanken om konsten som tidens spegel är att konstverk kan
innehålla element som är tagna ur deras egen miljö och tid (vid sidan om element
tagna ur någon äldre tradition). Hur vianesgilla dessa element är som belägg för
vederbörande tids förhållanden, måste utredas från fall till fall. Samtids- och miljöelementen i konswerket blir då till utgångspunkter för vårt studium av tiden och
miljön i. ftäga. Därmed går vi bort från konswerket och till sökandet av historiskt
vetande. När vi har vunnit den önskade kunskapen om tid och miljö, kan vi
återvända till konswerket. Vi kommer då att upptäcka, hur pass självständigt det
var och hur mycket eller litet frihet det samhälle, där verket tillkom, lämnade
åt konsten. Ett sådant studium, växelvis riktat på konswerket och på historien
(resp. vår egen tid), ger oss ökad förståelse av konsten och ökad kunskap om historien och därmed om oss sjäIva.
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Kristendom och
buddhism
Teologiska aspekter

De första ttegen rtot en d.ialog
Sedan Andra Vatikankonciliet har en dialog mellan buddhism och kristendom
i Asien kommit till stånd. Detta är mycket förvånansvärt eftersom de båda reli
gionerna skiljer sig radikalt från varandra. Alla fidigare försök till en dialog har
också misslyckats. Hur skall man förklara att de avsevärda svårigheterna med ens
kunnat övervinnas och ett fruktbart samtal kommit i gäng?
För att kunna besvara den frågan måste vi först tänka på den förändrade situationen i vädden i stort. Människorna har kommit vanndra närmare geografiskt
sett, jorden har blivit mera överskådlig och strukturerna enhetliga. Detta har
gjort en dialog önskvärd, om inte nödvändig. Också dialogen religionerna emellan
har här till en del sitt ursprung. Men särskilt är det den nya teologiska situationen
vi måste ta hänsyn till. Vår förståelse för människans läge har nått en mognad,
som för första gången tycks möjliggöra en kristendomens dialog med världsreligionerna. Två tidigare möten mellan buddhism och kristendom ägde inte alls goda
förutsättningar.
I Japan daterar sig de första mötena mellan }ristna och buddhister från tiden
för den kristna missionens btirjan. Francisco Xavier, Japans apostel, besökte strax
efter sin landstigning i Kagoshima ett buddhistiskt tempel och blev mycket god vän
med den gamle abboten Ninshitsu. Hans samtal med sin buddhistiske vän finns
bevarade i missionsannalerna och är ett vackert exempel på ädel mänsklighet
och på ett fint tankeutbyte mellan bekännare av wä religioner. Men den dialog
som Francisco Xavier med goda förhoppningar inlett, slocknade snart Ett liknande öde hade de samtal som den italienske jesuiten Cosme de Torres litet senare
inlett med de japanska buddhistmunkarna i Yamaguchi. Främsta orsaken till att
kontakterna misslyckades -var att de l,nistna missionärenra tolkade den buddhistiska
läran nihilistiskt och inte erkände de negativa formuleringarnas mystiska katakt*.
Mellanhavandena mellan buddhism och kristendom under rSoo-talet och första
hälften av rgoo-talet tedde sig helt annodunda. I Europa utmärktes denna tid av
liberalism och rationalism, och man fick nu också tillgång till nya kunskapskällor

beträffande de icke-kristna religionerna. Den omfångsrika litteratur över temat
>buddhism och lristendom>> som då kom till, vaÅerar motivet likheter och skillnader och redovisar olika värdeomdömen, alltefter bedömarens ståndpunkt. Detta
slag av jämförande religionsvetenskap fick motsatserna att framträda klart. Det
kunde därför aldrig bli fågan om en äkta dialog mellan de båda religionerna.
Den behövliga personliga attityden och den rätta teologin saknades.
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And.liga erfarenheter

Villkoren för en }risten-buddhistisk dialog tycktes därför bara I& några år sodan
ganska ogynnsamma. Den bildade allmänheten hade på grund av otillräcklig information redan på förhand konstaterat den absoluta motsatsen mellan den >>ate,
istiska> eller >panteistiska> buddhismen och en uppenbarelsetrogen kristendom.
Vi vill här inte påstå, att det inte finns djupgående skillnader mellan de båda
religionerna. Vi vill heller inte hävda att den kristna dialogen med buddhisterna
utlovar snabba framsteg. De verkliga framstegen är inte statisdskt mätbara. De
ligger mer på det inre planet och behöver tid för att vicrla och mogna. Dialogen
har dock kommit i gäng och redan visat sig fruktbar tack vare de nya teologiska
utgångspunkterna. Religionens andliga liksom dess existentiell-antropologiska dimension har börjat spela sin roll.
Det and.liga mötet upplevde vi första gången pä alIvar vfuen 1967 i Japan,
då zenbuddhister och evangeliska och katolska kristna samlades till en arbetsvecka
vid den evangeliska akademin i Oiso utanför Tokyo. Det hela blev en dialog av
ansenligt djup. Det som skedde hade förberetts i decennier. Liksom r5oo-talets
jesuitmissionärer hade ansett >>människorna som företar stora betraktelser>>
de
som )>mest tjturan från Guds lag>, kände sig deras
så kallade zenbuddhisterfla
medbröder tre- och fyrahundra år senare starkt dragna till dem och upptäckte i
det buddhistiska meditationssättet andliga värden, ja, drag som var besläktade med
kristendomen. Genom zenbuddhismen hade det specifikt orientaliska meditationssättet, det stilla fc;rdjupandet, och theologia negatiua, den negativa teologin, hamnat
inom vårt synfält.
Debatterna hade tidigare med forkarlek tangera;t gudsproblemet. För missionärerna var det ofattbart att buddhisterna kunde se bristen på en gudsföreställning
som en tillgång, och de kunde inte begripa att den kristna gudsföreställningen avbojdes som antropomorf. I Oiso var gudsfrågan närvarande från borjan. Hela
tiden handlade det om den yttersta, sanna verkligheten, hän mot vilken all religion syftar. För österländska människor är det naturligt att djupa andliga erfarenheter är outsägliga och hemlighetsfulla. Bland buddhisterna är det framför allt
zenlårjungarna som känner sig dragna till Mäster Eckeharts eller Johannes av
Korsets kristna mystik. Men de vet vanligwis inte att det finns en teologi bakom
dessa mystiker. Det har inom lristendomen, alltsedan kyrkofadernas tid och ännu
längre tillbaka, förutom den >bejakande> teologin funnits en >förnekande>
en negativ sådan. Det gudomliga, som har meddelat sig till oss genom uppenbarelsen, är till sitt väsen outsägligt: det står över alla definitioner och begrepp
och kan likaväl kallas icke-vara som vara.
Det är av största betydelse for dialogen, att m^n fuilägger den teologiska bak-
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till de andliga erfarenheterna. Man kan på det sättet urskilja förbindelselinjerna mellan erfarenheterna inom en religion och dess grundprinciper. Dialogen
begränsar sig inte längre till vissa former av religion
den vinner i bredd och
tyngd. Yägar öppnar sig till andra religioner. Därför försöker
vi i Japan medvetet
genom
bredda vår dialog med buddhisterna
att stärka och fördjupa våra relationer
till andra buddhistiska skolor, såsom amidatron och nichirenismen. Vi vill också
ge buddhisterna möjlighet att förutom Mäster Eckehart och Johannes av Korset
ldra kdnna även grekiska och latinska kyrkofäder, för att inte tala om Bibeln och
liturgin.
grunden

Exis t entiella erf arenh et er

till den buddhistisk-kristna dialogen är de existentielltantropologiska erfarenheterna. Moderna kristna teologer har först på senare tid
upptäckt dessas betydelse. När religionens djupare betingelser kommer med i bilden blir dialogen religionerna emellan inte längre uteslutande ett disputerande om
lärosatser. I stället borjar man begripa vad som egentligen menas med de olika
religionernas läror och föreställningar.
Moderna lristna teologer betonar att Bibelns ord och uppenbarelsen har >>en
plats i tillvaron>>, och att troende kristna kan förstå dem fullt ut endast om de
leder till existentiella erfarenheter. Buddhismen vet inte av någon uppenbarelse,
utan stöder sig på Buddhas >upplysning>: det är på den buddhismen vilar. Och
eftersom nu den buddhistiska erfarenheten står den kristna nära, finner vi anknytningspunkter för dialogen, så snart vi i stället för att skjuta fram lärosatser ser
till religionens existentiella sida.
Den grundläggande buddhistiska erfarenheten vad gäller den mänskliga tillvaron
visar sig i synen på lidandet. Därom talar den första av de >fyra ädla sanningar>>
som Buddha förkunnade efter >upplysningen>>. Det är erfarenheten om att lidandet
hör till den mänskliga tillvaron. Livets innersta mening ses inom buddhismen i samband med att allting är f.&gängIigt. Här har alla buddhistiska skolor samma inriktning. Alla buddhister är på ett så naturligt sätt genomträngda av uppfattningen
till skillnad från lristna tänkare inte känner
att livet har sina gränser att de
något behov av att göra en åtskillnad mellan de olika i förgängligheten inneslutna
momenten, såsom lidande, smärta, begränsning, beroende. I den japanska buddhismen talar man om mulo (ordagrant betyder det >icke beständig>), ett ord som alla
japaner känner till och som utsäger såväl ett läroinnehåll som en livsstämning.
I den grundläggande buddhistiska synen rör det sig uppenbarligen om något
existentiellt, om en fundamental erfarenhet som också vi kristna gör och som i sista
hand alla människor delar med varandra. Alla får ju känna att tillvaron här på
Ett annat viktigt bidrag
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jorden inte är som den borde vara och som vi människor skulle önska att den var.
Utan att till en borjan bekymra sig om varför det är så
det har buddhisterna
aldrig frägat efter
fcids dock omedelbart härur en längtan efter förändring och
befrielse, med en -teologisk term: efter förlossning. Buddhismen inrangerar sig
faktiskt bland fcirlossningsreligionerna. Vi skulle kunna gä ännu eu steg längre
och erkänna att också begär och brist på kunskap
för buddhisterna orsaker till
den onda karman
är faktorer som enligt allmänmänsklig erfarenher fördystrar
- utan aft därför brännmärka buddhismen som rätt och slätt
den mänskliga tillvaron,
pessimistisk.
Oma ändel,s en
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Dialogen mellan buddhister och oss kristna kan vinna i djup, om vi betänker de
konsekvenser lidandet i tillvaron fät för buddhisterna. Vi stöter här pä en annan
grundläggande religiös erfarenhet: den som vi inom kdstendomen kallar >>omvändelse>. Eftersom människan inte lever sitt egentliga liv krävs det en omvändelse,
både vad gäller hennes hållning till omvärlden och hennes jagmedvetande. Den
urbuddhistiska teorin om >>icke'jagetr, (på pali:. anatta) har pä grund av sina
oacceptabla filosofiska konsekvenser, sorn är särskilt utbyggda i hinayanaskolorna,
alltid stött på starkt motstånd inom västerländsk filosofi. Men på den existentiella
erfarenhetens nivå innehåller dndäldrran om icke-jaget ett korn av sanning: människan måste genomgå en omvändelse

för att nä fram till sitt sanna jag och till

den egentliga verkligheten. Inom zenbuddhismen motsvaras denna omvändelse av
>den stora döden> (på fapanska: taisb); det är endast genom den människan

kan ingå i det sanna livet. Livet och döden hör till zenbuddhisternas älsklingstemata, och de för det gärna pä tal i dialogen med kristna bekännare, därför att
de här upplever sig stå mycket nära den kristna tron. De är väl förtrogna med
Kristi paradoxala ord >>mista livet för att vinna det>, liksom också med det
paulinska >dö för att leva>>. Särskilt låter de sig hänföras av mystiken i Pauli
ord: >Jag lever icke mer, utan Kristus lever i mig>. Det blir nu den kristna
teologins uppgift att få dem att klarlå.gga förhållandet mellan människans existentiella erfarenhet av icke-jaget och uppenbarelsens ord om nåden.
>>Det andra>>

ocb ,ranscendensen

En sista grundläggande existentiell erfarenhet har något transcendent som sitt måI.

Alltefter skola erbjuder buddhismen, vad gäller förlossningen ur den lidandefyllda tillvaron, olika vägar till befrielse vilka frånsett enskildheterna alltid innebär en framstöt mot det egentliga och en strävan efter något transcendent. Utom
och bortom den begränsade jordiska tillvaron tror man att det finns något >)annat>),
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i vilket befrielsen från alh närurbuddhismen och i theravadaformen av buddhismen heter
detta nirvana. Det Lfu pä intet sätt uppfattas nihilistiskt. Professor Hajime Nakamura, den mest betydande av de nu levande buddhistiska lärde i Japan, konen

>>närvaro>>,

något >positivo och >slutgiltigt>

varande kan uppnås.

I

i sin nyligen utkomna framställning av buddhismens grunder: >>Tvärtemot
väst förhärskande uppfattningen av nirvana, förkastar buddhismen utuyckligen tanken på ett utslocknande såsom ett upphävande eller en 'icke-existens'
(vibhavatanha). Buddhisterna söker inte endast ett upphörande och utslocknande,
staterar

den

i

utan därutöver något evigt och odödligo.l
Förhållandet till transcendensen är om möjligt ännu tydligare uttryckr i mahayanabuddhismens vägar till förlossning. När zenbuddhisten talar om och >upplysningen> möter intet, måste han mena någonting som i västerlandet den negativa
teologin är inriktad på och som den forlagger ull transcendensen. Mest uttalad
är likheten med kristen fromhet amidafromheten Fjturan Östern. berättelserna om Buddha Amida har man anat någon form av monoteism. Man bör dock
komma thäg, att även den monistiska mahayanafilosofin accepterat amidismen.
Amidareligionen känner inte någon skapelse. Som inom all buddhism sättes transcendensen samband med förlossningen. >Det andra>> är den kraft som förlossar.
amidabuddhismen kallas den helt enkelt >den andra kraften> (på japanska:

i

i

I

i

I

i

ta.riki), vilket påminner om en terminologi som

i

västerlandet den dialektiska

teologin har utbildat.

Skulle vi inte kunna gå ännu ett steg längre och tolka buddhismens >>transcenverklighet som något personligt? Dialogen mellan buddhister och kristna
skulle här nå sin höjdpunkt, och en viss varsamhet är därför på sin plats. Vad
menas med person? Och vilka attityder hos buddhisterna kan jämställas med det
som i västerlandet kallas personellt? Att dryfta den ftägan hör till de viktigaste
teologiska uppgifterna för dagens forskning lring buddhismen.
denta>>

t Hajime Nakamuta: Buddhismus det Gegenwatt, utg. av Heinrich Dumoulin, Freiburg
ry1o, sid,. 27.
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Samhallet och aborteffla

På tal om forhållandena för många äldÅngat i dagens Sverige brukar man
ibland framhålla, att det är ett kultursamhälle ovärdigt att, som ofta sker i vårt
land i dag, läta gamla människor leva ensamma, förvirrade och hjälplösa i uppenbar misär. I förlängningen av denna tanke ligger föreställningen om demokratin
som något bättre än en tummelplats för gruppegoistiska intressen, där den starkaste tar sin del av kakan och lämnar resterna åt de övriga, id6n om att samhället har ett ansvar just för dem, som inte med kraft kan föra sin egen talan,
ansvaret för att alla medborgare bereds möjlighet till ett människovärdigt liv. I
det mänskliga livets kontinuum från konceptionen till dödsögonblicket är fosterstadiet och döendet faser av yttersta hjälplöshet, där individen ter sig utlämnad,
oförmögen att tala i egen sak och oförmögen till självförsvar. Samhällets attityd
till människan i dessa livets gränszoner, som den kommer till uttryck i lagtexter
och praktiskt handlande, framstår som uttryck för en viss syn på förhållandet mellan den enskilde och samhället och för en uppfattning om det mänskliga livets
värde och måI. Abortf rägan, som genom abortutredningen på sista tiden fått ökad
aktualitet, f.örcjänar att uppmärksammas ur just denna synpunkt.
Det är allmänt bekant, att antalet legala aborter under det sista årtiondet har
visat en brant stigande kurva, fuän 3386 verkställda ingrepp är ry57 ttll 6zo8
fu ry65 och ro 88o år 1968. Siffrorna bör ställas i relation till antalet levande
födda, som 1968 var rrj o33, samt dödstalet och födelseöverskotter, detta år 84482
resp. 3o55r. Parallellt med ökningen av antalet aborter finner man en stegring
av antalet till socialstyrelsen (tidigare medicinalstyrelsen) ingivna ansökningar om
abort, fuän 4By är ry57 :.j.ll 7 1r4 är 1968, en ökning av procenrsatsen beviljade ansökningar, som 1957 yat 6z% sglt ry68 y/o, samt en ökning av antalet
på s.k. wåläkarintyg utförda aborter, 1957 endast jor men ry68 4439 sqcken.
Den svenska abortlagen känner fem indikationer för avbrytande av havandeskap, en medicinsk och medicinsk-social, vid sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos
modern, en socialmedicinsk, om kvinnans kroppsliga eller själsliga l<tafter. allvarligt skulle nedsättas genom barnets tillkomst, en humanitär, vid graviditet hos
minderårig, våldtäkt och incest, en eugenisk, vid risk för vissa ärftliga sjukdomar,
och slutligen den ry63 införda >neurosedynindikationen>), of, det kan antas, att
barnet på grund av skada under fosterstadiet kommer att lida av svårartad sjuk-

dom eller svårt lyte. Det övervägande antalet aborter utförs på

blandade
sociala
indikationer,
medicinska och
där den sociala komponenten spelar en viktig
att graviditeten avbryts, för att moderns liv är hotag är nuförtiden en sällroll
synthet. Under en oförändrad lagstiftning har en vittgående förändring av praxis
ägt rum, sä att i dagens läge, trots vissa lokala variationer, i stort sett alla abortansökningar beviljas, dvs vi befinner oss praktiskt sett mycket nära s. k. fri abort.
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I

förarbetena

till

den nu gällande abortlagen var man mån om att betona aborten

som en nödlösning och hävda fostrets integritet. >>Livet måste i princip skyddas>,
heter det i ry35 års abortutredning. r93B års abortlag innehöll tre av ovannämnda
fem indikationer, den medicinska, den humanitära och den eugeniska. Den socialmedicinska tillkom är ry46 och den femte indikationen, som tidigare ndmnts, år

I

nuläget har man uppenbarligen avlägsnat sig mycket långt från hänsynstagandet till fostrets rått att leva. Av förkämparna för fri abort hör man
sällan talas om fostret men desto mer om den gravida kvinnan, och när fostret
överhuvudtaget nämns, beskrivs det sorn en >cellklump> eller som en >del av
moderns kropp>, formuleringar, som redan på rent biologiska grunder förefaller
minst sagt aningslösa. Det är också mycket svårt att häIIa med den svenske psykiatern Clarence Blomquist, kand fc;r ett författarskap i medicinskt-etiska frågor,
då han i skriften >>Fosterliv och fosterdöd> (Zindermans, Uddevalla, ry66) beteckatt yara
nar det befruktade ägger som liv endast i >någon trivial betydslss>
pä vä,g att uwecklas till en vrxen människa är verkligen en långt -ifrån trivial
egenskap hos en cell eller cellgrupp! Blomquist försöker i samma bok argumentera för fri abort i tidigt skede av graviditeten med hänvisning till att kvinnan
under de tre, fyra fcirsta månaderna, dvs innan fosterrörelserna börjar, inte upplever fostret som en mänsklig varelse. Vad som är den psykologiska bakgrunden
till att en abort för vissa kvinnor överhuvudtaget blir uthärdlig upphöjs här till
en etisk princip på ett sätt, som analogt och med sarnma rätt kunde användas
för att försvara exempelvis rasism: vad är anledningen till att människor diskrimineras för sin hudfärgs skull om inte att de inte >upplevs> som utrustade med
sarnma rättigheter som individer i den egna gruppen? Det är ingen tillfällighet,
att den >upplevelse>, som Blomquist vill göra normerande, har starka emotionella
komponenter men är ganska vagt intellektuellt konturerad. Tankemässigt leder
iddn om en gradering av det mänskliga livets värde efter funktions- och uwecklingsnivån endast alltför snabbt till olösbara paradoxer. I sin kanske mest påträngande och motbjudande form markerat i det medicinska handhavandet av wå
lika gamla foster, med en ålder omkring z8 veckor, av vilka det ena, resultatet
av en provocerad sen abort, där man räknat fel på tiden ett par veckor, kastas

ry63.

i

slaskhinken, medan det andra, frukten av en prematurfödsel, omhändertas med
utnyftjande av alla tänkbara resurser för att om möjligt räddas till livet. I spåren
av en ännu endast anad medicinsk utveckling mot ökade möjlighetet att få foster
att överleva utanför moderlivet kan man emotse en skärpning av detta dilemma.
I Anne-Marie Thunbergs bok >Välfärd for ofc;dda?> (Gummessons, Falköping, ry69) framhdvs, att nedskrivningen av fostrets människovärde på ett
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avgörande sätt markerades genom införandet av den femte abortindikationen. Mo-

tivet för abort * ju här inte främst en konflikt mellan fostrets intressen och
moderns utan en föregiven omtanke, önskan att förhindra levandet av >>meningslöst>, >olyckligt> liv. Det är ofrånkomligt, att principen både i sig innesluter en

gradering av det mänskliga livets värde, vilket flera handikapporganisationer snabbt
uppfattade och reagerade mot, och öppnar dörrarna för avlivande av förment olyckliga eller hopplöst sjuka individer i andra skeden av livet än pä fosterstadiet.
Tanken på en legaliserad eutanasi är visserligen säkert helt främmande för flertalet av dem, som pläderat för abortering av missbildade foster, men den historiska
uwecklingen har ibland en större tendens att med tiden låta de yttersta konsekvenserna av dåligt genomtänkta idder framtrada, ån mänga alltför pragmatiska
reformatörer brukar vara medvetna om. Vad som nämns en passant men kanske
inte tillräckligt betonas i Thunbergs bok är, att redan den eugeniska indikationen
innebär samma sak, nämligen >>omtanke>> om fostret som huvudmotiv för aborten,
och att ry63 fus tillägg till abortlagen endast betydde, att tidigare accepterade
handlingsmönster i en viss, nyuppkommen situation uwidgades på ett sätt, som

fullt konsekvent.
ur en annan synpunkt markerar ökningen av aborterna ett socialpolitiskt

måste anses

Sedd

fiasko bakom välfärdsstatens polerade fasad. Ett inte föraktligt antal aborter skulle
ha kunnat undvikas, om grundläggande ting i fräga om vårdnaden av det väntade
barnet kunnat ordnas, såsom bostad, ekonomi och barntillsyn. rg4r års befolkningsutredning kritiserade, med full rätt, sociala abortindikationer som ågnade att
konservera sociala missförhållanden, ja som en skenlösning, där den riktiga utvägen borde vara ökad rådgivning och ökade ekonomiska och sociala stödåtgärder.
Vad som hänt sedan dess på detta gebit * f.öga eller intet, jämfört med insatserna
pä andra sociala fah har samhällets bidrag till lösningen av de abortsökande
kvinnornas sociala problem varit futila. Beteckningen >fri abort>> förlorar i detta
sammanhang sin mening, någon frihet att föda barnet har i mänga fall inte existerat, och aborten har varit den enda möjliga uwägen ur ett omöjligt läge. Vi
kan vänta oss, att de framtida besluteo i fåga om abortlagen kommer att legalisera liberaliseringen, men vi kan också vänta oss, att man, mer eller mindre pliktskyldigt, kommer att betona nödvändigheten av abortförebyggande åtgärder. Om
orden kommer att omsättas i handling återstår dock att se, och en viss skepsis
är befogad. En liberaliserad abonlagstiftning kommer av naturliga skäl att i långt

mindre grad än en restriktiv utgöra ett incitament för samhället att hjälpa de
abortsökandg och resultaten på området är, som sagt, efter över tre decennier
beklämmande torftiga. Utan kraftfulla sociala stödåtgärder blir den liberaliserade
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abortlagen lätt en >>klasslag>, som låter de välsituerade fullfölja graviditeten på normalt sätt och erbjuder abort som enda alternativ åt dem, som inte kan dra försorg
om sitt väntade barn.
IJr en tredje synpunkt bör sambandet mellan sexualvanor och abortfrekvens
beaktas. Propagandan för, respektive det tysta accepterandet av aIIt. friare sexu-

ella förbindelser har gått hand

i

hand med en ökad upplysning om och spridning

av preventivmedel, en uweckling, som förutsätter, att sexualiteten förlorar sin
naturliga orientering mot graviditet och barnafödande och reduceras till två personers mer eller mindre tilllälIiga privatsak. Som privatsak undandras den kritik
från ett samhälle, som inte känner andra grunder att värdera en handling än dess
för samhället pätagliga konsekvenser. Man har ofta, även från kristet håll, hävdat
preventivmedlens tillåtlighet och värde, inte bara med befolkningsuwecklingen i
u-länderna utan också för i-landernas del i avsikt att kunna förebygga de >>oönskade> graviditeter, som i viss utsträckning avslutas med en abort. Accepterar man
preventivmedel, blir emellertid svårigheten att argumentera mot en fri sexualmoral
avsevärd, eftersom upplösningen av sambandet mellan sexualitet och barnalstring
gör, att det mest pätagliga och praktiskt gripbaru skalet för att begränsa sexualiteten till äktenskapet bortfaller. Allvarligare är emellertid, att graviditeten med
denna syn på sexualiteten lätt blir frukten av någon sorts anonym slump, barnet
något, som likt ett blixtnedslag drabbar kvinnan, utan att utryflrme lämnas för någon avsikt eller viljeakt från hennes sida vid fostrets tillkomst. Endast så kan
man förklara den egenartade syn på den abortsökande kvinnans frihet, som ofta
förs fram av förespråkarna f.ör fri abort, och som gör henne ur ansvarssynpunkt
>>nollställd>, då hon upptäcker sig vara gravid. Ett krav på abort kan sedan underbyggas med en ntua till hands liggande uwidgning av redan existerande abortindikationer, den humanitära, den socialmedicinska och den femte, den sista tilllämpad i tanke att slrydda fostret f.rän att födas med det sociala handikapp som
består

i

att vata en ovälkommen.

varför skall attityderna önskadGivewis kan dessa argument kritiseras
oönskad privatiseras till att gälla enbart modern? Den samhällsorientering, som
annars brukar betonas, redan för barnens del, tycks hät van helt satt ur spel.
Samhället anser sig sålunda pliktigt att ingripa mot barnmisshandel, också det
ett övergrepp mot en försvarslös individ, stadd i uweckling. Är inte fostret en angelägenhet för samhället och inte bara för modern alltifrån sin tillkomst? För närvarande är man benägen att alltmer göra avkall på den tanken.
Uwecklingen mot en liberaliserad abortlagstiftning framstår således som resultanten i ett komplicerat och motsägelsefullt ideologiskt mönster. I viss mån rör
det sig om en process på ett sluttande plan, ansatser fullföljs, som fanns redan
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abortlagen av är 1938. I den så gångbara visionen av människan som först
och sist en samhällsvarelse passar uwecklingen dåligt in, den markerar tvärtom
kapitulationen inför ett socialpolitiskt misslyckande och undandnr pä ett godtyckligt sätt individen från samhällets intresse och omsorger under en utsatt
fas av livet. Den kristet inspirerade iddn om något okränkbart hos människan,
oberoende av uwecklingsstadium, sjukdom eller lyte, har, parallellt med sekulariseringen, förflyktigats och ldmnat rum för en graderad syn på det mänskliga livets
värde. Isoleringen av sexualiteten från barnafödandet, möjliggjord genom spridningen av effektiva preventivmedel, har lett till både ett ökat antal, till stor
del utomäktenskapliga, sexuella förbindelser, och ökade krav på att genom abort
kunna fä den icke avsedda graviditeten >korrigerad>. Tillsammantagna utgör dessa
omständigheter ett starkt skäl att bewivla den ofta anförda men obevisade doktrinen om preventivmedlens abortförebyggande värde. Dagsläget utmärks inte av
konsekvens, än mindre av humanitet. I motsägelserna ligger latenta drivkrafter till
en fortsatt relativisering av människovärdet, ett perspektiv, som även innefattar en
legaliserad eutanasi. Till det inledningwis antydda samhälle, som tar ett aktivt

i

ansvar för att alla medborgare i alla skeden av sitt liv bereds möjlighet till en
människovärdig existens, är avståndet större än någonsin, all reklam för välfärdssverige

till

trots.
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SJ

Återvändsgränder i
ekumeniken

I allt vad människan gör riskerar hon att harnna i återvändsgränder. Ekumeniken
är i deta hänseende inget undantag. Även ekumenikerna gör ibland misstag. Den
som påpekar fel och brister blir oftast inte särskilt omtyckt, i ekumeniska sarftnanhang lika litet som i andra. Här skall vi emellertid våga oss på en vidräkning
med ett par utslag av ekumenisk iver, som uppenbarligen leder fel. Vi gör det
inte i en anda av uppgivenhet utan därför att misstag at nägot som spärrar vägen.
Om man vill röja undan dem måste man först och främst få upp ögonen för dem.
Kärleksekumenik,

form av ekumenik kunna etiketteras. De som försvarar
den menar att det enda som behövs för en återförening av lristenheten är att

så skulle en viss missriktad

alla älskar varandra. Den som tror det är visserligen inte helt vilseledd
ingen
villfarelse är total
han ar kortsynt. Det är riktigt att till ekumeniken
hor karlek. Det är också riktigt att brist på kärlek var med i spelet när de kristna
splittrades, ja, kärlekslöshet förekommer även i dag. Men det är i lika hög grad
riktigt att de &ristnas återförening ingalunda skulle uppnås även om alla kristna
älskade varandra så som de borde.

Kravet på kärlek står över allt mänskligt. Därmed har emellertid det specifika
med den ekumeniska uppgiften ännu inte berörts. Historien om kristenhetens splittring är inte enbart historien om hat. Återföreningen måste därför bli något mera
än historien om den återfunna och på nytt praktiserade kärleken. Eller vill någon
beskylla reformatorerna för hat? Och skulle motreformatorerna
sit venia verbo
sndasl ha drivits av kärlekslöshet och egensinne? Nej, för r5oo-talets stridande
-rörde det sig om sanning. Om man vill påstå något annat skulle det betyda att
man förenklade händelseförloppet och vore blind för dess verkliga innebörd. Och
det måste med hänsyn till det allvadiga i de ekumeniska uppgifterna med bestämdhet fastslås att det inom ekumeniken först och främst fu en [Åga om sanning.
Allt annat är sekundärt. Gemensamma sociala insatser, samarbete inom uwecklingshjälpen, gemensam politisk representation, gemensarnma pfessorgan och mycket
annat samarbete, allt sådant skall självfallet inte alls uppges utan snarare uwidgas
ytterligare. Men allt detta skulle förlora sin sälta om det fick oss att glömma den
svårbesvarbara ftägan, nämligen: vad itr egentligen sant? Är det som Luther förkunnade sant, eller dr wärtom de påpekanden sanna som det tridentinska konciliet gjorde mot Luthers teologi? Eller, för aft nu stdlla fuägan på ett sätt som
svarar mot nutida diskussionsläge: Är det då sant, att Kristus har givit kyrkan
ett ämbete, vars bärare har fätt del i hans auktoritet, eller har ämbetet, såsom det
har gestaltats inom en del kristna samfund, vuxit fram ur den redan existerande
församlingen. Människan i allmänhet, även människan av i dag och ekumenikern
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ifrån att sök1 efter sanningen
icke undantagen, kan nu en gång inte lösgöra sig
i varje fall i sitt sätt att leva
hon
eller om hon inte medvetet ,äk"i .f.., deÅ ar
för det' förstår inte vad det
faktiskt inriktad pa ,urr"irrg"n' Den sorn blundar
de kristnas återförening
innebär att vata manniska.-Han inser inte heller vafiör
är så svåruPPnäelig.

oss fram

till

måIet' Här

Att agera som om allt vore väl beställt kan inte leda
Den kan förmå oss
kan kärlek spela en viss roll, ja, den stegrar vår längtan'
attmodigtgåsvårigheternatillmötes.Mendenkanintelösavåraproblem.olika
tillfälliga seder och bruk,
grupper och kyrkor är åtskilda inte bara genom otika
inte så enkelt till att exempelvis
som i och för srg är möiliga att föfena. Det ligger
siunger folkliga koicke-katoliker
katoliker enbart odlar greloriansk sång medä
av
de olika bekänneldelar
vissa
raler. Det forhålle*ig iuai; fortfara-nde så att
motsägande
varandra
wä
uurunäru. Och det är nu en gäng sä att
serna rnotsdg
förenas
inte
",
iutt'u' De kan alltså
uppsättninga, uu ,urr., inte samtidig t kan uu'a
koraler'
med gregoriansk sång och
och som reåan görs
som det gär att göra
gtt'om kärleken. förvisso kunna ligga
Ert mäl, ett säkert uppnåeligt,
-ko.nu
'kof"
föra därhän att vi lär oss framställa andra
inom räckhåll. Kärleken ,'t ott"
kan känna igen sin egen övergruppers tro på ett sådant sätt att rnedlemmarna
tygelse.Sålångtharviingalundanått.Menmedlitetgodviljaochensrnula
ur världen. Att sådant hittills inte skett
möda torde den felaktigh"rä k orru bringas
inte kan leda oss till
är emellertid en forniad antydan om att karleken allena
en återvändsgränd'
liknar
det livligt efterlangtåe må1åt. Ren kärleksekumenik
att få rätt' Men
för
prestige
Den skulle vara beråttigad orn gruPperna stred om
Den ligger i stället däri:
däri ligger inte den vasJnttga ftagi^ inom ekumeniken.
vad är sant?
OstkuPsekumenik

misstag inom ekumeniken' Även
skulle man kunna beteckna en annan forrn av
den är svårare att komma åt än
den äventyrar klarsynen hos ekumenikerna och
kärleksekumeniken'

Iäldretiderföreställdemansigattjordenvafenplattskiva:himmelenvälvde

satt stjärnorna fixerade' Innan
sig över den som .n ortkopu och-pa himmelskupan
visat oss världsalltets hela vidd
den astronomiska v.ten,kup.,. ,..g tij, steg har

sig på rhr\n d austånd' fuän
och oanade djup ansågs alitså alla stiäfnorna befinna
på ett liinande"sätt finns det ekumeniker som menar attalla kristna oavsett

l"ra*

och an det endast är
g;rpp,iffhörighet tolkar och lever sin tro på samma,vitt

itronsinnehåIlsomdekristnag,opp.,n"awikerfrånvarandra.Skillnaderna
I verkligheten har tron i
skulle då så att sdga endast ligga i ez >>dimension>>'
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olika kristna gemenskaper ingalunda utan vidare samma grundläggande karaktär.
Det finns kristna som ställer trossatserna bredvid andra satser och låter dem på
samma sätt som dessa syfta till objekt. Men det finns också fromma som vill
förstå trosartiklarna på ett annorlunda sätt än vardagliga eller vetenskapiiga satser.
Hur förvånansvärt det än kan verka, så finns kristna som med sin bekännelse
bara vill ge uttryck åt sin fromma inställning. Ja, det finns teologer som är benagna att finna den lristna tron alltjämt hållbar, dven om Kristi historiska existens inte skulle vara helt säker eller om vetenskapen en dag skulle lyckas bevisa
att Gud inte finns. De anser nämligen att trossatser överhuvudtaget inte ovillkorligen är till för att f.örsatta oss i kontakt med en transmental verklighet, utan
att de snarare är ett framträdande av något som till sitt väsentliga ligger i vårt
inre. Kristen förkunnelse har enligt en sådan syn inte till uppgift att meddela fakta
och ge upplysning om sakförhållanden utan endast att båra vittnesbörd om och
framföda inomsjälsliga processer. Ett alldeles eget försök att hävda en sådan aspekt
på tron har Anders Nygren gjort redan för femtio år sedan. Tro är för honom något
som ligger utanför sant och falskt: trosartiklars giltighet avgörs inte av deras
eventuella bundenhet till objekt. Tron befinner sig enligt Nygren i en annan antropologisk dimension
lyder under ett annat >)fomalt apriori>
än vetande och
vetenskap och är för den skull inte som dessa underkastade kravet på objektenlighet. I det sammanhanget skulle också vissa yngre teologer kunna nämnas.
Några sträcker sig så långt att de vill erkänna Guds realitet endast försåvitt dari
ett drag av människans vara och liv är extrapolerat. I enlighet därmed betraktar
de de nytestamentliga skrifterna inte som historiska kallor for de händelser de
berättar om utan endast som utslag av menighetens tro.

Det är inte lätt att få grepp om den tolkning av den kristna tron som här
Det rör sig, väl att märka, inte om trons innehåll i egentlig mening.
Det är tvärtom fråga om det sätt på vilket en kristen lever ut sin tro. Vad vi
åsyftas.

här är inne på har inte något att göra med den >hierarkiska ordning> som medför
att vissa av trons mysterier åt centralare, andra mer perifera. Här gäller det wärtom
att tron i sin helhet inte överallt får sig tillerkand sarnma funktion. Tron som
säfts
sådan
oavseft dess detaly'erade och i olika samfund skiftande innehålI

-

av somliga närmare människan, av somliga avlägsnare.

-

Den som förbiser den skillnaden och det därmed givna isärgåendet underskattar
spännvidden hos det som seglar under kristen flagg och ser inte heller hur allvarlig
den ekumeniska uppgiften egentligen är. Kristna trosgemenskaper skiljer sig fak-

tiskt inte ban dåri att bekännelserna genom sitt innehåll dtar ät var sitt håll.
En nästan kuslig skillnad ligger dessutom däri att tron inte i alla samfund har fått
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samma funktion, inte samma närhet till människans grundengagemang, inte samma
>Sitz im Leben>>. Eatalt fu att de skillnader som det här är tal om inte framträder
i bekännelseformlernas ordalydelse. Det finns faktiskt skilda sätt au antropologiskt
lokalisera tron. Det kan förvisso med tillfredsställelse noteras att kontakterna olika
samfund emellan intensifierats under de senaste åren. Antalet blandade teologkommissioner ökar. Även om medlemmarna diskuterat sig fram till att förstå vanndra
angående meningen hos enskilda teologiska satser, kan de emellertid inte vara
alternativt
helt säkra pä att de är eniga. Tfossystem kan nämligen awika från
yaplllsa inte bara sitt innehålI. De kan snarare för de
överensstämma med
enskilda ekumenikerna likna stiärnor som ser ut att ligga oss lika nära på himmelskupan medan deras avstånd i verkligheten har mycket olika storlek. Den som
förbiser detta har fallit offer för ostkupsekumeniken.
detta sammanhang är det viktigt och trösterikt att tänka på den förbindelse
försom finns mellan en människas övertygelse och hennes grupptillhörighet
gemenskap
där
tänker
och
>>sociologi>!
råder
>logib>
Där
och
bindelsen mellan
lever alla till en viss grad på samma sätt. Om gemenskapen är kristen liknar människorna varandra i hur de förstår sin tro. Och dar en inre gemenskap inte vill infinna sig trots att ett yttre samband råder där kan det bero på att de som strävar

-

i

-

I

-

efter att nä varandra ger ät tron en olika närhet till sig själva. Varje kristen
människa tillhör en grupp där hon känner sig hemma. Grupptillhörigheten inverkar på hennes ställningstaganden och på hennes sätt att tänka. Ett medvetet
utalat eller i praktiken fungerande >ja> till en grupp är därför indirekt även en
form av bekännelse. la, varje bekännelse i ord når sin inre fullbordan genom att
den som bekänner lever i en grupp och vill tillhöra den. En bekännelses text är
ju
[n1g plurivalent. Texten säger i vafie f.all inte någonting
som varie text
om sin egen antropologiska förankring. Och förankringen själv gåt knappast att
i ett liv som liksom allt mänskuttömmande uttrycka i ord. Den sker i livet
ligt liv år att leva tillsammans med andra. En -kristen människa från en viss grupp
kan förvisso säga till en kristen från en anfl n grupp: lag har samma tro som du.
Han tillkännager därmed att han identifierar sig med ordalydelsen hos sin samtalspartners trosbekännelse. Om han däremot skulle mena att han i och med detta
rcdan leuer i samma tro så har han förmodligen fallit offer för ett missförstånd.
Ekumeniken har härmed påmints om att inte glömma bort hela den bredd den
har. Men härmed har också en väg öppnat sig att komma de skillnader in på
livet som inte omedelbart ligger i själva orden. Här har vi uppenbarligen funnit
en uppgift för den så högt prisade dialogen, om nu dialogen inte inskränker
vara ett till intet förpliktande tankeutbyte utan försöker förverkliga
sig till
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i gemensafiima insatser. Först under ett längre samarbete och efter längre ömsesidig beröring kommer kristna ur skilda tolkningsmiljöer att bli varse att deras
bekännelser och böner visserligen kan överensstämma med varandra i ordalydelsen,
men att de inte enbart därför är helt och hållet med, vanndra sin tro. När de
sig

i

tålmodigt fortsätter sin samvaro kommer de samtidigt att låra sig förstå varandta
och att finna nya grundförutsättningar för ett utbyte om den djupare meningen
hos deras bekännelser. Strävandena att redan innan en återförening uppnåtts utarbeta gemensarnma texter såsom böner, bibelöversättningar, f.fu här sin troligen
största betydelse men stöter också just häri på sina inre gränser. De bör uppmuntras
och stödjas. Men vi måste vara pä vär vakt så att vi inte av pur glädje över gemensarnma ordalydelser faller offer för ostkupsekumeniken.
Befriade ur trollcirkeln blir vi slutgiltigt först när vi ffu upp ögonen för
dels de skilda, gruppbetingade tolkningsmiljöerna bland de kristna och dels fuägan
om vilken tolkningsmiljö som nu en gång är den genuina. Det borde inte kunna
vara någon annan miljö än den som bevarat den historiska kontinuiteten med
den tolkningsmiljö som vuxit upp kring Kristus. Vad lärjungarna tänkt om saker
och ting hade de förvisso inte uttryckligen dryftat sinsemellan. Ännu mindre går
det att i apostlakollegiet och fornlryrkan upptäcka något direkt medvetande om
vad vi idag kallar antropologisk lokalisering av bindningen till Kristus; for något
sådant var de alla alltf& okonstlade. Men fornlryrkan var en levande grupp. Var
och en som tillhörde henne ville bli kvar i henne. De kristna i fornkyrkan utgjorde tillsammans en gemenskap och i och inom denna gemenskap levde de alla
och hade sin tro. Såväl innehållet som den principiella tolkningen av tron var bestdmd och säkrad genom gruppen. Ekklesiologin får härifrån en ny aktualitet.
Det som nämligen växte upp kring Kristus var ecclesia, kyrkan.
Kärleksekumenik och ostkupsekumenik, båda gör uppgiften för lätt för sig.
Ingen av dem är tillräckligt orienterad mot saken. Uppspaltningen av de krisma är
iust en företeelse av speciell art och hotas därför av missförstånd som inte förekommer i andta sammanhang. De olika kristna gemenskaperna liknar varken olika

politiska partier eller lagen vid fotbolls- eller ishockeymatcher. Lika litet kan
skillnaderna hos de kristna jämföras med rasskillnader eller skillnader olika kulturI,r:retsar emellan, hur mycket än snadika faktorer spelat in i kristenhetens historia,
såväl före splittringen som efter. De egentliga skillnaderna mellan de olika kristna
gemenskaperna år av teologisk karaktär.

När allt kommer omkring tycks en erinran om misstag, brister, återvändsgränder inom ekumeniken knappast föra oss framåt. Tvärtom, med svårigheterna i rppgiften inför ögonen förefaller lösningen ha ryckts bort långt i fjärtan. Ty vad
är sanning? Vilken våg år den rätta? Vem vågar göra anspråk pä att van Herren
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så nära att han kan dra alla andra till sig?! Vilken lristen gemenskap förmår
leva sin uo så konsekvent att den blir liksom en fyrbåk som med sitt sken visar
vägen för farkosterna in i den rätta farleden?
Nya förhoppninga.r

om framgång finns trots allt. Det finns n'rimligen en väg som hitintills knappast
beaktats. I all ekumenik är det visserligen nödvändigt att teologin står i centrum,
men däremot är det inte nödvändigt att den ekumeniska teologin stänger in sig
i sig själv. En viss benägenhet att endast hålla sig inom en krets av initierade
belastar faktiskt ekumeniken så som den bedrivs i dag. Men teologin själv ger oss
en fingervisning om hur vi skall kunna befria oss från den esoterism som kan
skada. All kristen teologi bär nämligen sina för-teologiska förutsättningar i sig.
Reformationen och den splittring den mynnade ut i hade förvisso en väsentligen
teologisk innebörd. Men just darför fick hela förloppet en betydelse även i rent
mänskliga sammanhang.
Om vi preciserar vad som här åsyftas kan

vi peka på att det var teologiska
motsättningar som drev Luther och de katolska teologerna på r5oo-talet ifrån
varandra. Även i dag finns vissa oförenliga motsättningar mellan Rom och \Tittenberg
mellan Rom och Genåve! Men dagens lutheraner är inte uteslutande
trosfränder
till Luther. Luther var heller inte uteslutande reformator. Han var
också något annat. Han var människa, närmare bestämt en r5oo-talsmänniska.
Som sådan tillhörde han dem som tagit det existenshistoriska steg som den västerländska mänskligheten just på r5oo-talet lyckats ta. Det var ett genombrott till
en djupare förståelse för och ett bättre grepp om det egna jaget, en intensifiering
av medvetandet om och viljan att vata individ. När Luther frägar: >Hur skall
jag finna en nådig Gud?> är det en teologisk ååga, frägan om frälsning. Men
det specifika med frågan, det typiska för r5oo-talet, ja, det som först under r5ootalet blivit möjligt, är att det nu tu fräga om personlig frälsning. Hv fär jag
i min egenskap av individ en nådig Gud?
detta var frågans egentliga innebörd.
frågan
en
strävan
att
komma underfund med den perBakom den
ligger
efter
sonliga kallelsen, en längtan efter att upptäcka sig själv som individ infor Gud.
Samma fråga uppfyllde den man som brukar framställas som Luthers motsats,
Ignatius av loyola. Ignatius var vad man säger om honom, Luthers motståndare.
Men han var också något annat. Han var människa, närmare bestämt en r5oo-talsnågonting som verkade som ett
människa. Även han hade upptäckt något nytt
under. Även för honom gällde det att den kristna människan i en dittills okand
mening skulle finna och få grepp om det egna jaget! Målet för Ignatius' mycket
omskrivna och ofta missförstådda exercitier vat aLt den liristna människan skulle
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förnimma att Gud kallade på henne, att den enskilde skulle öppna sig för Guds
vilja just med honom, att den kristne skulle öppna sig för den individuella nåd
med vilken den Evige älskat honom. Bakom spänningen mellan Luther och Ignatius finns alltså något gemensamt. För båda rör det sig om den gudomliga planen
med den enskilda människan
med det individuella jaget. Bakom skillnaderna
mellan reformatoriskt och katolskt finns alltså något överensstämmande. Bakom
allt som fortfarande skiljer oss ifrån vanndra leder vägar på vilka vi redan går
tillsammans. Därför har vi inte något mer angelåget, ja, inte något mer brådskande
att ägna oss åt än att försöka artikulera det gemensamma, så att det kan bli verksamt. Vi måste göra r5oo-talet levande i oss själva, ldra kdnna den förblivande
innebörden hos de historiska avgöranden som fyllde r5oo-talet. Här finner vi en
väsentlig del av vår vdsterländska uppgift. Så snart vi blir medvetna om den uppgiften kommer ekumeniken att befrias från en hel del psykologisk ballast. Till
dera kommer att basefl därigenom skulle breddas för våra strävanden till enhet.
Det skulle vidga horisonten för oss alla.
Alla brister hos ekumeniken har det gemensamt att de är förenklingar. Teologins
inkrökthet ser ur atr vara den me$ utbredda svagheten bland ekumenikerna. Ändå
förefaller just det f.eIet vara ldttarc att övervinna än andra. Tron själv inspirerar
oss ju att öppna ögonen för det nya jagmedvetande som den sedan r5oo-talet
har fört oss fram till. Och teologin har en inneboende tendens att få fram sina
egna för-teologiska villkor, hur den än läggs upp.
Den ekumeniska uppgiften är uängd från olika håll. Lättlöst är den inte. Men
någon anledning till modlöshet finns inte heller. Tvärtom väcker den nya forhoppningar.
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Våiddskonsultation för National Councils

>Vi är tacksamma för det initiativ Kyrkornas
världsråds fjärde generalförsamling tog i Uppsala
1968, som ledde till att vår konsultation kommit
ord inleddes ett uttalande till
Kyrkornas världsråd från dess världskonsultation
till.> Med

dessa

för kristna råd, som

i

Genåve den z8
juni till den 7 juli r97r. Tacksamheten hängde
naturligwis i första hand samman med upplevelsen av det unika i detta möte mellao mer än roo
representanter Ifu 66 rcgionala och nationella råd
plus ungdomskonsulter och konsulter från andra
kyrkor och organisationer, bl. a. från den romerskkatolska kyrkan. Under tio dagar fick de tillfälle
att lära känna varandra och varandras problem. De
senare visade sig naturligtvis vara både likartade
och helt olikartade. I vissa ögonblick kände sig deltag^tna i högsta grad delaktiga för att i nästa ögonblick komma på sig med att fundera över om diskussionen över huvud taget angick dem. Bortsett
från sådana fruscationer var konsultationen en klar
futmgäng för det arbete, som utföres av Kyrkornas
världsråds sekreterare för relationerna mellan de
nationella råden, Rev. Victor Hayward.
anordnades

Konsultationen inleddes med

ue

substantiella

föredrag. Dr C. Carson Blake diskutende frägan
,I7hy Councils of Churches Must Change". Rev.
Victor Hayward gav ,Å C.onspectus of Christian
Councils Today" och dr Lucas Vischer ställde ftågan om >Ån Ecclesiology of Councils?" Dessa
föredrag låg til grund för åakilligt av samtalen.
Konsultationen gav vidare bl. a. tillfälle till olika

tagande

i

rådens arbete efter Ändra Vatikankon-

ciliet. Där det finns lokala råd för kyrkorna, deltar

de romersk-katolska församlingarna i ökande omfattning. På nationell nivå finns det hittills tio
råd med fullständigt romersk-katolskt medelmskap.
Vi gläder oss åt denna manifestation av fördju-

av den ena ekumeniska
rörelsen genom den Helige Andes inspiration.
Denna nya situation har uwecklats anmärkningsvärt snabbt. Om på vissa håll den romersk-katoiska
pande och uwidgning

kyrkan förefaller långsam, när det gäller att till

fullo utnyttja denna möjlighet, är vi

medvetna om

att det finns skäl härför, som ingalunda ligger uteslutande på den romersk-katolska sidan. Vssa råd
har fortfarande en benägenhet att tala om sig själva

som gemenskapsformer

för de icke-romersk-ka-

tolska kyrkorna. Vissa visar ovillighet, när det gäller att låta sig störas iftäga om sina medvetet eller
omedvetet protestantiska förutsättningar.
Vi rekommenderar, att råden fortsätter att söka
de lämpliga närmaste stegen mot en fullständigare
gemenskap med den romersk-katolska kyrkan. Där
gemensamma studier ännu icke upptagits, bör
denna möjlighet undersökas.

"

Betr. övriga kyrkor och grupper beklagar konsultationen ortodoxernas sparsamma deltagande i
råden och rekommenderar bl.a. en teologisk diskussion om kyrkans enhet på lokal nivå som en
ätg*d att dra in ortodoxerna i råden. Också betr.

de konservativa evangelikalerna och pingstförsamlingarna rekommenderas ansträngnifl gar f.& att dra

in

dem

i

en fullständigare gemenskap.

Det konstateras, att >i olika delar av vätlden har

former av ,hearingsu och kontakter med tjänste-

förnyelserörelser för kyrkan och samhället uppstått

män inom Kyrkornas vårldsråd. Resultatet av denna
konsultation sammanfattades i dels en längte rap-

både inom och utom kyrkorna. Många av dessa
existerar för aa angrlpa roten till det onda i en
eller annan form. Kyrkomän upplever i sådana
grupper samma hängivenhet för rättfärdighetens
och barmhärtighetens sak, som kom till synes hos
profeterna i gammal tid." Det sägs, att
"en del råd
har medvetet upprättat relationer till sådana radikala grupper liksom till förnyelserörelserna. I flera
länder har råden sökt möjligheter att ge positiv
hjälp åt vissa grupper och gett dem plats i sin
struktur och tillfälle att göra sin stämma hörd.
Dessa gtupper talat of.ta för dem som inte har nå-

port

till

till

till
i vissa rekommendationer

råden och kyrkorna och en kortare

Kyrkornas världsråd, dels
råden.

I

rapporten till råden 'behandlas bL.a,. relatiotill den romersk-Aatolska Ayhan ocb andra
unf*nd. ocb gr*pper som inte tillhör Kyrkornas
världsråd. Om den förra heter det:
rEtt framträdande drag i dag är det ständigt
ökande samarbetet från den rometsk-katolska kyrkans sida med andra kyrkor. Detta omfattar delnerna
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i

gon röst. Vi tror, att kristna tåd har en speciell
uppgift an stödja de maktlösas sak., Råden rekom-

ett

att överväga möjligheten att öppna sin
struktur på något sätt för en del av dessa grupper.
Innan rapporten kommit så långt har den diskuterat frågan om kri.stna rål' ocb kyrkoråd,, där det

Rapporten gfu vidare och behandlar ftågan om
gemenshap". Där heter det bl. a.: >Vi re"And.lig
kommenderar, att råden ägnar mer uppmärksa-het
åt gudstjänsten (wotship) och åt "andlig ekumenik". Låt dem aktivt börja söka lämpliga vägar f.ör
att uppnå nattvardsgemenskap. Medan vi erkänner,
aft det återstår stora skiljaktigheter beuäffande intetkommunionsfrägan, bör ett råd icke undvika att
delta i firandet av natward, som anordnas av en
medlemskyrka inom rådets program. Rådens andaktsliv bör icke vara helt och hållet icke-saktamentalt Och icke heller bör diskussionen exklusivt röra
sig om kyrkornas nattvardsordning, eftersom detta

menderas

kristna rådet betecknas som eo mer omfattande
organisation. I ett annat avsnitt behandlas frågan
>Behövs råden?>. Diir sägs, att >sräng självkritik
kom till uttryck i vår konsultation. Långt iftån att
ha nägra storslagna id6er om rådens betydelse, hävdade vi gäns Va gäag, an. råden är tidsbestämda
till sitt väsen. Men vi tror, att de uppstått som
ett resultat av lydnadens svar på den Helige Andes
maning... När tiden är inne för nya samarbetsformer, kan de kristna råden, så som de är välbekanta
för oss, förändras eller avskaffas. Det är den enhet,
som är given av Jesus Kristus, som är av primär
berydelse.

Ett råd är bara ett uttryck för

denna

enhet. Vi uor emellertid inte, att rådens tid ännu
är över. Hur ofullkomligt det än sker, demonstrerar de den existerande gemenskapen mellan kristna
och tjänar kyrkornas förnyelse."
I ett följande avsnitt om >Enbet, förnyelse ocb
mission, sägs det, att >vi ser råden som verktyg
i Guds hand, när han fötnyar sin kyrka och när
han manifesterar och fördjupar den enhet, som är

given i Kristus åt kyrkorna". Därefter rapporteras,
att råden försvunnit i wå länder och gett plats
åt en förenad kristen kyrka. (Det gäller Thailand
och Kongo-Kinshasa). I ett annat land (Indonesien)
heter det i det nationella rådets konstitution, att
dess fundamentala syfte är att arbeta för en enad
kyrka i detta land. De flesta rådens konstitutioner
talar emellertid inte om organisk enhet (union)
utan om enighet (unity) som det syfte, som rådet
skapats för. Det sägs vidare, att >impulsefl att sätta
kyrkan i rörelse mot enhet och förnyelse bör vara
>att de alla må rata ett... för attvärlmissionen
- Det understryks, att olryrkornas liv
den skall tro>.
behöver ständig förnyelse, och ett råd borde vara
ett instrument för kyrkornas förnyelseu. I detta avsnitt ställs slutligen en inträngande fräga: >Ånvändet vi vårt tåd som en fasad, bakom vilken vi undviker det verkliga problemet, nämligen att allo, ät
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Kristus, och ändå

fu

vfua samfufldsstrukcurer

en förnekelse av denna enhet?,

lätt förvänder problemet Kyrkor i ett råd, som
upplever en sådan verklig gemenskap, bör icke
weka att undersöka Faith and Order-frågor. Vi rekommenderar, att de må använda rådet som ett forum, i vilket sädana frägor, som är grundläggande
för hela den ekumeniska rörelsen, diskuteras som
den verkliga grunden för detas gemensamma vittnesbörd och handling.r

Konsultationen diskuterade ocksä >ett råd.s säi.t'uppgifter", och där konstaterades att det mest
slående draget var den stora mångfalden av uppgifter, som man gett sig in i. Det sägs, att detta
är som sig bör, men det betyder inte, att varje
råd med nödvändighet utför precis det arbete, som
det borde. rI ljuset av våra diskussioner borde det
vara möjLigt för en del råd att modifiera sina prioriteter och röra sig framåt igen in i nya former
av tjänst). ,Vi rekommenderar alla våra råd och
kyrkor att i detta nu acceptera ökat ansvar för uppfosuan rörande uwecklingsfrågorna och att ge hög
prioritet åt de teologiska frägor, som är förbundna
därmed och som kommissionen för samhälle, utveckling och fred (SODEPAX) har gett utmärkt
tand.e

ledning i.> Efter att ytterligare ha diskuterat rådens relationer till regeriugatna med hänsyn till

kyrkoskattefrågor sägs, att )ett råd bör alltid erkänna sitt folks religiösa och sociala pluralism och
stödja statens sekulära karaktär. Emellertid är en at
de många funktioner, som ett råd har att fullgöra,
att ge ledning i vissa av samhällets aktuella strids-

Perspektia

frågor. Ått vittna om Kristus och evangeliet innebär att uttala en mening om frågor, som berör folkets välfärd hemma och utomlands. Den kristna
missionen innebär både att direkt tjäna de enskilda
människorna och att arbeta för förändringar av
de strukturer, som Lräver sina offer bland enskilda
människor.> Råden rekommenderas att speciellt engagera sig i åtgärder f& att f.rdmja utveckling och
social rätwisa och i åtgärder för att bekämpa rasism
och orättfärdighet och för aa åstadkomma försoning både i nationella och internationella angelägenheter,

Som >obt uanligaste ?roblern, betecknas den
svårighet, som består i att vissa kyrkor intar en

självmotsägande hållning till råden. Å ena sidan
tycker kyrkornq att de bör ge råden endast en mycket liten del av sitt arbete och ett suängt begränsat uppdrag. Å andra sidan väntar sig samma kyr-

kor mer tjänst av rådet än det är möjligt att
Kyrkorna rekommenderas att ställa personal
förfogande eller

ge.

till

att låta samfundspersonal arbeta

halvtid för ett råd och att erbjuda lokaliteter för
råden.

Beu. rådens ekonomiska ställning understryks
vikten av självunderhåll. Råd, som är på väg mot
självunderhåll, rekommenderas att kombinera lokalt stöd (bidrag från medlemskyrkorna), ekumeniska inkomster (bidrag från Kyrkornas världsråd
eller andra kanaler), speciella inkomster (ändamålsbestämda inkomster för speciella aktiviteter) och
investerat kapital (egendom, donationsmedel, hyresmedel och förtjänster på utförda tjänster).
I rapporten understryks, att kon nzanikarionerna
måste förbättras dels mellan råden och deras med-

lemskyrkor och med kyrkornas medlemmar, dels
med de regionala konferenserna och Kyrkornas
världsråd.
I rapportens avslutning sägs, att >alk lokala upp-

gifter bör set inorn en ,oralaision>. Det innebär
två saker. Först föreligger det ett stort behov att
hjälpa människor, som är engagerade i lokal ekumenik att växa i sin förståelse av den världsvida
ekumeniska rörelsen, och här har medlemskyrkorna
en primäruppgifg när det gäller att undervisa sina
egna medlemmar. Det andra stora behovet är att ge

15

-

?12834 Credo

en ny och spännande innebörd åt ordet ,ekumenisku, som för alltför många har blivit ea utnött
ord. rEkumenik räa förstådd är ett äventyr fyllt av

evangeliets glädje och spänningen i att finna nya
bröder och sysuar i Kristus. Den är en kallelse till
kristna att f.örcna sina händer över samfundsgrän-

setna för att med ny frihet och spontanitet engagera sig i tjänandet av en vädd, som är söndrad
genom orättvisa och besatt av fruktan. Kristus kallar oss att r'ara försoningens tjänare, förlåtelsens

instrument, rättfärdighetens förkämpar, kanaler
varigenom han kan föra män och kvinnor in i en

ny mänsklighet, i vilken han själv är huvudet
Detta är den ekumeniska uppgift, som råden liksom kyrkornas är

till för

^tt

tjäna'.>

Nih

Sund.bolnt

Spionage kring Vatikanen
Spioner och spionage är alltid intressanta ämnen
och kan räkna med slirskild uppmärksamhet. Olika
fotmer av spionage är allmänt kända: militärt spionage i krig och fred, politiskt spionage och industrispionage. Här skall information lämnas om
en annan kanske mindre känd form. Det finns
nämligen också ett mot kyrkan riktat spionage, och
Vatikanen tycks vara ett särskilt omtyckt objekt för
en sådan hemlig verksamhet. Erfarenheten visar att
framför allt sådana regeringar, som för en öppen
eller förtäckt kamp mot kyrkan, försöker utspionera

Vatikanens verkliga eller förmenta hemligheter.
Även Vatikanen har alltså problem som gäller säkerhet och sekretess. Minnet av tidigare försök av
detta slag är ännu tillräckligt levande. Vatikanens
telefonledningar avlyssnades, tadiotal och telefonsamtal avfattade på chifferspråk lästes och dechiffrerades. Man försökte få inblick i dokument, och
de påvliga representanterna i utlandet övervakades
noga. Vatikanen måste dessutom räkna med att
man inrättade hemliga sändare i dess omedelbara
närhet, att man försökte insmussla spioner som
studenter i de romerska seminarierna och att man
placerade agenter bland de anställda
allt för att skaffa nyheter.

i

Vatikanen,
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Naturligtvis fanns det kommunistiska spioner.
En vars verksamhet blev särskilt bekant var en

till Rom r94o, nät
hans hemland stod under sovjetiskt herravälde.
Självklart var man inte så lite förvånad över att
präst från Baltikum, som kom

han hade kunnat lämna det av ryssar besatta territoriet. Men han förstod att skickligt berätta om

de svårigheter, ibland verkligt dramatiska, under
vilka det till sist hade lyckaa för honom att ta sig
ut ur landet. Man tog emot honom, han verkade
som det föreföll med stor framgång bland sina
landsmän och anlitades av Vatikanen för översänningsarbeten. Men slutligen avslöjades denne präst

av den italienska polisen (tg+z).Tidigare

hade

en anoar sovjetrysk agent som stått i radioförbindelse med Moskva, blivit häktad. Den italienska
radioövervakningen hade konstaterat att en sändare
arbetade på den vatikanska radiostationens våglängd i omedelbar närhet av Vatikanstaden. Man
uppfattade den närmast som en hemlig radioförbindelse mellan Vatikanen och Stalin. Slutligen
kunde radiosändaren som skickligt hade arbetat så
säga i Vatikanens skugga lokaliseras. Man lovade den skyldige ett milt suaff, om han ville sam-

att

arbeta med polisen. Han skulle i fortsättningen
uppräahålla radioförbindelsen, tills mar. hade fätt
tag i männen som stod bakom det hela. På så sätt
upptäcktes den baltiske prästen. Man vet inte i detalj vilka nyheter som förmedlades. Men man kan
anta att det framförallt var informationer om den
vatikanska östpolitiken, om flyktinggruppernas aktiviteter och naturligwis om militäta frågor.
Redan på r91o-taIet var bolsjevikiska agenter
verksamma i Rom. Inte heller då de sovjetiska diplonaterna är r94t måste lämna Italien, upphörde
deras verksamhet Emellertid distanserade de totalitära staterna Italien och Tyskland snatt det kommunistiska spionaget. Den fascistiska hemliga polisen Ovra sparade inte någon möda, då det gällde
att f.ä red,a på allt som tilldrog sig bakom Vatikanens murar. Åtminstone tre Ovra-agenter är
kända vilka arbetade där som anställda av Vatikanen. Liksom i Italien vande man sig också i Vatikanen att inte dryfta föruoliga f.tägot i telefon.
Eftersom alla tyska papper blev tillgängliga efter
kriget, känner vi bäst till det av det nationalso-
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cialistiska Tyskland bedrivna Vatikanspionaget. Åtminstone fem olika centrala tyska ämbetsverk lät
oberoende av vanndra sina hemliga agenter spionera på Vatikanen. Verkligen en smickrande uppmärksamhet man ägnade den Heliga Stolen! Ber-

lins öron och ögon var för det första Gestapo,
som förde kampen mot den s. k. politiska katolicismen, för det andra Säkerhetstjänsten, som var
partiets egentliga underrättelsetjänst: båda arbetade

under rikssäkerhetsverket, vars chef var den fanatiske religionshataren Heydrich, för det tredje udie

Åbwehp eller den militära underrättelsetjänsten,
hos vilken den regimfientliga motståndsrörelsen
fann stöd, för det fjätde patikansliet under Martin Bormann, vars kyrkohat är bekant, och slutligen
för det femte utrikesdepartementet
För Gestapos kyrkliga avdelning var påven av
inuesse på grund av undertryckningspolitiken i
Tyskland och de besatta länderna. Det gällde bland
anr,at att skaffa bevis för en mot Tyskland riktad
verksamhet från Vatikanens sida. Informationerna

skulle sedan på den slutliga segerns dag spelas
ut mot kyrkan. Dessutom skulle man finna ut, på
vilket sätt Vatikanen tänkte reagera mot den av
regimen bedrivna kyrkoförföljelsen. Gestapos chef
i Rom var den beryktade Hermann Kappler, som
var polisattach6 vid ambassaden. Kappler hade sina

källor bland prästerskapet och sände ota,Ilga tapporter till Berlin.
Säkerhetstjänstens Vatikanavdelning, den s.k.
>Ämt sechs E eins Vatikan', stod under ledning
av en herre som ännu lever. Han hade i Rom
en egen informationskålla i en känd tysk slriftställare. Senare kunde en egen föruoendeman placeras i den tyska Vatikanambassadens personal. Utrikesdepartementet hade vissedigen officiella och
öppna nyhetskanaler men skaffade sig dessutom
en egen grupp förtroendemän av vilka nägta vat
journalister. En del av dessa rapporterade direkt
till Rudolf Likus, en skolkamrat till utrikesminis-

ter von Ribbentrop, som var särskilt stolt över
att ha sina egna kontakter i Rom. rDie Abwehn
företräddes under de första krigsåren av dr Joseph
Miiller, som begagnade sig av sina förbindelser
till förhandlingar .med engelsmännen om en fred
utan Hitler. Han efterträddes av en annan katolsk
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officer, också han en motståfldare till regimen.
Denne fick i uppdrag att föra honom ut ur Tyskland och på så sätt undan faran. tDie Abwehrt
innebar alltså ingen fara föt Vatikanen. Aonor-

efter den ansvarige, som hade meddelat datum för
invasionen. Eftersom påven själv informerat belgarna och även holländarn4 skulle uppdagandet av
den skyldige ha kunnat leda till något verkligt

lunda var det emellertid med Bormanns förtroende-

ödesdigert, om Hitler en gång blivit oinskränkt
härskare över Europa. Hur nära man kom upptäckten av det verkliga sakförhållandet har professor Harald Deutsch vid universitetet i Minnesota

man, dr Ludwig '$7'emmer, som placerades i den
vatikanska beskickningens stab för att hålla Bormann ä jour med vad som hände och santidigt
hålla ett vaksamt öga pä a-bassadören von \(eizsäcker. Att uppfånga telegram är det vanligaste
sättet att arbeta då det * Iåga om nyhetstjänst.
I Berlin var alla diplomatiska representationer underkastade denna kontroll. Ea till synes ofarämbetsverk rluftfartministeriets forskningsanstalo hade till uppgift att samla alla inkommande
och utgående telegtam samt att dechiffrera och
vidarebefordra dem till intresserade statliga myn-

ligt

digheter. Med andra ord, också den Heliga Stolens
och 66vi111
telegram till nuntien Orsenigo
- forskningsanstalvar bekanta för regimen. En på
ten verksam katolik gjorde Orsenigo uppmärksam
på denna ständiga fata.

Värda aa nämnas

är fyra dechiffrerade teletill Berlins känne-

gram, som på andta vägar kom
dom. Ett

fu ftän den

dåvarande kardinalsekreteraren
Maglione till den apostoliske delegaten i Istanbul,
Roncalli, senare påven Johannes XXIil. Ett annat

kom från Tokyo undertecknat av delegaten nuvarande kardinalen Marella. De båda andra telegrammen hade skickats till Dublin av det irländska
sändebudet vid den Heliga Stolen. Alla fyra hittade vägen till von Ribbentrops personliga ämbetsrum. Ett brev är bifogat till ministeriets dechiffreringsavdelning med en anhållan om att fastställa
telegrammens innebörd. Vissa tecken tyder på att
dessa telegram först uppfångats av den italienska
hemliga tjänsten. Kanske var det en slags hövlighet
att de utlämnades till de tyska myndigheterna. Men
troligare är att de såldes till tyskarna av en italiensk
anstäIld. Påven Pius XII råkade själv på grund
av ett uppfångat telegram i verklig fara. I början
av maj r94o skickade det belgiska sändebudet vid
Vatikanen en nyhet till sin regering för att underrätta denna om den förestående invasionen av tyska
trupper. Detta telegram lästes också av spionagets
män. Man saue omedelbatt i gäng med att söka

skildrat med alla detaljer i sin bok >The Conspiracy against Hitler in the twilight I(ar> (Ox-

fotd Univ. Press r968).
En av de farligaste spionerna vid den tiden var
en tysk otdensman, som för en tid hade lämnat
sitt kloster och samarbetade med säkerhetstjänsten.
Illa informerad som han var drog han sig inte ens

för att med en nästan brottslig iver dra
och med ordenssystrarna i påvens hushåll

in till
i sina

försök att skaffa upplysningar.

Ännu farligare än blotta stölden av telegram
torde en annan form av Vatikanspionage ha varit.
Det var den kontinuerliga övervakningen av alla
som besökte Vatikanen. Ansvarig för rapporterna
om alla tyskar som kom till Rom eller som bodde
där, .vat den redan nämnde Hermann Kappler, som
dömdes till livstids fängelse av en italiensk dom-

stol såsom ansvarig tör att den italienska gisslan

i

Fosse Ardeatine sköts

till

i

mars 1944. Hans rappor-

Berlin visar att han förfogade över en hel
arm€ av förtroendemän. Han berättade t ex. fort-

ter

löpande om jesuitpatern Robert Leibers verksamhet, Denne var påvens privatsekreterare och gällde
föt att vara en skarp motståndare till regimen. Han
iakttog noga alla mera betydande prästers göranden och låtanden och frarnförallt noterade han allt
om de jesuiters verksamhet som hade att göra med
det Ryska kollegiet eller med det Orientaliska institutet.

För sin omfattande verksamhet som rapportör
hade Kappler egna agenter på romerska hotell och
också i Vatikanen. Vid ett tillfälle
det var år
1942
klagade Kappler högljutt i -Berlin, då han
- på att man hade sänt en av hans rapporfick reda
ter, som stödde sig på sådana förtroliga informationer, till det dåvarande sändebudet vid Vatikanen

för granskning. Hans förtroendeman, så besvärade
sig Kappler, skulle genom en sådan dumhet råka
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yttersta förlägenhet. Äv Kapplers uppgifter framgät att ifrågavarande person hörde till den vatikanska informationstjänsten för krigsfångar. I Ber-

Det dröjde bara ett par dagat, tills herr X hade
fått sin audiens hos påven. Han, gestapomannen
alltså, fick omedelbart efter den en rapport om

man särskilt mistänksam mot Vatikanens
i ryska frågor och besluten att mot-

till med att
skriva ner den officiella rapporten, av vilken som
sagt ännu några delar är bevarade. Äv dokumenten
kan man se att herr X företog ännu en resa till
Rom, innan de allierade i jrni t944 besatte den
eviga staden. Hans senare öden verkar nästan som

lin var

efterforskningar

arbeta dem med alla medel.
Då och då skickades särskilda agenter från Berlin till Rom, som fördomsfritt skulle utforska situationen och rapportera om det allmänna läget.
En av dessa regelbundna rombesökare var en ka-

tolik, en f. d. ledande medlem av >Zentrumr, senare tillhörande det nationalsocialistiska partiet,
som av vissa orsaker hade ställt sig till förfogande
för Gestapos utpräglat kyrkofientliga >Amt vier
B eins', dvs. avdelningen för kyrkliga ärenden.
Chef för denna avdelning var en f. d. präst från
Rossholzen, Bayern, vid namn Albert Hartl, som
på sin fritid skrev pamfletter mot den katolska
kyrkan, vilka sedan publicerades i det nazistiska
Nordlandsförlaget. Det var för övrigt inte den ende
f. d. ptästen som Heydrich hade värvat. Hans partner var Adolf Eichmann, som var kvalificerad för
judiska frågor, liksom Hartl var ansvarig för katolska angelägenheter.

Den tidigare nämnde rombesökaren från Berlin
vi kallar honom helt enkelt för herr X
-lyckades vid ett bestämt tillfälle i november 1943
utverka att han blev mottagen i privataudiens hos
påven Pius XII. Delar av hans utförliga rapporter
kom genom Ernst Kaltenbrunner, Heydrichs efterträdare, i utrikesminister Ribbentrops händer och
bevarades därigenom från förstörelsen. Herr X utgav sig för affärsman. Han hade lyckats få några
uppdrag överförda på sig av kardinal Bertram, biskopskonferensens i Fulda ordförande, och det kom

honom naturligwis väl till pass. Äv de svar som
påven enligt rapporten hade gett herr X förstår
man att den besökande från Berlin föredragit en
rad väl genomtänkta frågor, som hemliga polisen
önskade få närmare besked om.
Den gestapoagent, som hade

en vedergällning.

Efter ryssarnas ockupation av Berlin

i

maj ry45

d. förtroendeman för
fyssarna som expert i kyrkliga frågor. Ryssarna
blev verkligen imponerade men inte såsom hem X
presenterade

sig

Gestapos f.

hade föreställt sig. Man häktade honom och förde
honom till Moskva, där man utfrågade honom om
allt som han visste om Vatikanen. Sedan skickades
han till Sibirien.
Man fuägar sig naturligWis, om Pius XII möjligen lät lura sig av herr X. Eller om andra agenter kanske hade större framgängar, Uuymmet tilllåter oss tyvärr inte att utförligt berätta flera liknande fall, som t. ex. en hög SS-officers företag i

slutet av 1942 att också uwerka en privataudiens
hos Pius XII. Säkert var Pius XII, som ju levat
och arbetat länge nog i Berlin, förtrogen med den
hemliga tjänstens metoder. Just under dåvarande
förhållanden måste han på förhand misstänka, au
en del besökare inte var något annat än spioner,
och som diplomat var han skolad nog att ge undvikande svar på försåtliga frågor. Påven visste att
vad han sade i en sådan audiens efter en kort tid
skulle publiceras i Gestapos eller någon annan hemlig tjänsts akter. Hans svar var som framgår av de
ännu bevarade rapporterna antingen mycket all-

mänt hållna, eller också innehöll de just det som
påven gärna önskade skulle läsas av regimens ledande män, Ett sådant momert var t. ex. klagomå-

len över att regimen var utpräglat kyrkofientlig
och att förhållandet mellan kyrka och stat inte

följt herr X på hans

väg till Rom, kommer ännu ihåg att de med tåget
Miinchen-Rom bara hade kommit till Verona, därför att de allierades luftangrepp hade avbrutit järnvägsförbindelserna. De hade därför tilltyggalagt
testen av resan med militära fortskaffningsmedel.
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dess förlopp, och han hjälpte sedan

bli bärue och ingen fred komma till stånd
så länge som inte ett visst mått av samförstånd i
ord och handling kunde uppnås. Vid andra tillfällen behövde påven inte lita till egna förmodanden och antaganden. Mer än en gång gjorde Pius
XII:s privatsekreterare Robert Leiber honom uppkunde
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märksam på att den ene eller den andre besökaren
stod i förbindelse med Gestapo eller säkerhetstjänsten. Då en präst i högre ställning kom till Rom

från

Stortyskland informerade motståndsrörelsen
påven om att rombesökaren stod under Gestapos
uyck. Vatikanen kunde under krigstiden naturligtvis inte själv känna till hela omfattningen av det
mot den riktade spionaget. Men man visste där
nog tillräckligt f.ör att vata försiktig och återhållsam. Höjdpunkten av denna cetnering nåddes i
september ry43, dä de tyska trupperna definitivt
besatte Rom. Kappler kunde när som helst, om ordern skulle komma, besätta Vatikanen. Han hade
tillräckligt mänga agenter, som alla kunde ge honom de nödvändiga informationerna.
Inte ens sedan de allierade i iuni rg44 ryckt in
i Rom var spionagefaran helt övervunnen. Vatikanen hade god grund att anta att tyskarna hade lämnat kvar en omfattande spionagering, som de ju
haft god tid att bygga upp. Först det slutgiltiga
krigsslutet kunde betyda slutet på denna fara. Men
därmed är säkert inte ännu spionaget mot Vatikanen avslutat. Den nationalsocialistiska regimen
satte in sina agenter mot Vatikanen, därför att

den hatade kyrkan. Förmodligen kommer

också

engelsmän och amerikaner att försöka utforska Vatikanens hemligheter av det enkla skälet aa den nu
en gång finns till. Säkert kommer ryssarna, mästarna iftäga om spionage, som de helt enkelt inte
kan leva utan, att anstränga sig till det yttersta att
hålla sin Vatikandossier å jour. Spionaget på Va-

tikanen gfu vidare.
Robert And,rew Graltam SJ

Ett Eutopa i vardande?
Inlägg från en kristen informationsbyrå
Ungd.omen

kritisk

Har den europeiska integrationen fram till i dag
bara varit ett slagord, som har skiftat innebörd
med iakttagarens politisk4 nationella eller geografiska hemvist? För de flesta eruopder finns det
förutom det de har gemensnmt i historia och nutid mycket som skiljer geografiskt, ideologiskt och

i f.räga om religion och mentalitet, och sist men
inte minst har vi den kulturella mångfalden.
Åndra världskriget har främst medfört negativa utgångspunkter för ett europeiskt samarbete; de flesta
europeiska länders vanmakt efter katasuofen ledde

in på olika vägar: gemensamt försvar mot
hotet från öster, socialistiskt inriktade länders sammanslutning under en supermakts ledning och avstående från ett specifikt europeiskt samarbete eller politisk neutralitet, som från början tycks utesluta integrerade former av mellanstatligt samardem

bete.

Det är i praktiken omöjligt att med ett ord säga,
vad Europa betyder för europ6erna. Utgär vi från
realiteter och inte från myter, krymper begreppet
hela tiden ihop: är det EEC:s Europa, som gärna
ser sig som ett förenat Europas dynamiska kärna,
eller är det den mångfald ansatser vi skönjer i
Europarådet,

i

de europeiska gemenskaperna

fri-

handelsområdet, Västeuropeiska unionen, -Comecon? Kommer dessa vägar en dag att leda till
ett gemensamt måI, eller är det just de som för
alltid kommer att besegla Europakattans politiska

färgprakt? Ungdomen som den del av samhället,
som genom sin ökade rörlighet, genom massmedia
och genom sin hänvisning till den internationella
solidariteten mest kan betecknas som eutopeisk, är
särskilt kritisk mot de olika europeiska integrationssuävandena, då den i dem bara ser försök att
föra upp nationella samhälleliga missförhållanden
på eft europeiskt plan. Den visar föga intresse för
de traditionella nationella frägorna och vänder sig
föijaktligen också mot sammanslutningar, som en-

dast syftar till större ekonomisk och politisk effektivitet. Är då den gemensamma marknadens Eutopa som den i dag enda tänkbara möjligheten till
en stegvis integrering av olika folk i Europa mycket mer än ett intresseförbund, som försöker samla
nägra fä indusailänder under ett och so-ma tak?
Framgår det inte tydligt av svårigheterna i inträdesförhandlin garna gållande England, Norge, Dan-

mark och Irland, att det är så att man

snarare

köpslår om små fördelar än tar hänsyn till förändringarna inom det eutopeiska samhället och vidtar
nödvändiga reformer? Även om man redan i dag
allmänt inser, att det endast är på överstatlig
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nivå man kan finna lösningar på de stora nationella problemen, och det inte bara militära, monetära eller miljöproblem, så visar just diskussionerna
om en gemensam jordbruks-, social-, ekonomi- och
försvarspolitik inom EEC hur föga benägen mar är
att vidta refotmer, som förutom nationella offer
i fuäga om suveränitet och medel också kräver au
man principiellt är överens om gemensamma politiska mål. Har man inte inom EEC besviket konstaterat, att så länge gemenskapen vilar på den fatalistiska åsikten, att ekonomiska och sociala krav
inte ryms inom en nationell tam, så ryms de heller inte inom en europeisk? Gemenskapens politiska betydelse i världen år ganska ringa, trots att
det inte längre kan bewivlas att deo kommer att
utökas med fyra viktiga länder. Dessutom är inte
minst dollarkrisen en antydan om gemenskapens
svaghet.
O

ptimisti.tka per: pe htio

saknas dock

trots allt inte helt. Den

europeiska

integrationens framtid är inte tänkbar utan etr samfälld vilja hos folken till en ny och mera rättvis
livsform och till nya strukurer, som för vatie n^-

tion och varje region kan möjliggöra en utveckling, som den isolerade småstaten inte längre kan
gilafiteta. Det tycks därför ofrånkomligt att se och
betona de element som binder samman nutid och
framtid. Detta innefattar såväl gemenskapens förpliktelser gentemot tredje världen som en harmonisering av de rådande ekonomiska och sociala motsättningarna inom gemenskapen. De många uppgifterna i ett Europa, som skulle vilja vara tägot
mer än en supermarknad, måste ses i samband med
de stora möjligheter som eri integrering av krafter
och intressen skapar. Pä $g mot en integrering
stöter gemenskapen på en tad svårigheter, som
hänger näta samman. Mar' är ännu inte klar över
de politiska målsättningarna. Man måste skapa förutsättningar för en integrering genom ständiga prioriteringar (jordbrukspolitiken, utvidgningen, ekonomi-, försvars-, indusri- och kommunikationspolitiken, osv), som metodiskt och institutionellt går
att förverkliga. För detta finns det i folkens historia
inga förebildet, och man ffu ingalunda bortse ftån
risken för en utveckling i fel riktning inom ge-
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menskapen. Mänga är också rädda för, att den gemensamma marknadens Europa skall bli till en
tummelplats för teknokrater och ekonomiskt starka,

som

vill

pöerna

förverkliga en politisk enhet, där euro-

ban har den friheten kvar, att låta

förvaltas centralt och lockas

till

sig

ännu större kon-

sumtion. Mänga av uedje världens länder ser i EEC
handelsmännens och krämarnas Europa. Sådana
förbehåll saknar inte grund, men kan man inte
hävda samma sak vad gäller nationalstaten? Det

verkar som om det

i

d,ag

b*a är i ett på något

sätt integrerat Europa man har möjligheter att öka
individers och gruppers, regioners och staters spelrum och frihet. Därför är det av avgörande vikt
att mao informerar den allmänna opinionen i Eu-

ropa om de politiska och ekonomisk-sociala förutsättningarna för en europeisk enhet och fäster dess
uppmärksamhet på vilka uppgifter zuropderna stå"r
inför. Det gäller att klargöra, att det bara år ndr
man gemensamt demokratiserar samhällstrukturerna, när man energiskt eftersträvar solidaritet med
utvecklingsländerna och när Eutopa blir till en
handlingskraftig fredsfaktor i världen, som europ6ernas framtid kan planeras med mod och tillförsikt.
När Romfötdragen undertecknades är t957 och
man därmed tog ett avgörande steg mot den europeiska ekonomiska gemenskapen, anade man ännu
inte vad detta steg skulle få för följder. I dag, rtår
man står i begrepp aa u$idga gemenskapen och
så småningom förverkliga en gemensam ekonomioch försvarspolitik med alla därmed sammanhängande problem, har detta Europa en tjugoårig historia, full av besvikelser och av förhoppningar. Man
vet att gemenskapen och det allmänna politiska
läget undergår ständig förvandling, och att en återgång till ett nationalstatligt tänkande inte längre
är möjlig. Med integrationen ökar också de svårigheter man har att övervinna. Förutom det aa
Romfördragen behöver anpassas till nya uppgifter,
kräver också gemenskapen en eutopeiskt medveten
opinion, som förmår ge impulser och som deltar

i den överstatliga utvecklingen.
Id6n till ett enat Europa föddes vid Haagkon,glessetr ät 1948. Den förverkligades första gången
i och med Europarådets bildande (1949). Detta
har i dag 17 medlemsländer. Skilluaderna i struk-
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tur länderna emellan tillät dock inga åtgärder,

som
både var tillräckligt omfattande och tillräckligt gese-gripande. Så grundades på initiativ av den dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman

Kol- och stålunionen, vars sex medlemsländer

se-

andra europeiska organisationer. Som registrerad
organisation rned säte i Saasbourg och kontor i
Briissel, stödd av stiften i olika europeiska länder
av regeringar och privatpersoner, fyller OCIFEI
KASEF en oberoende, allt större uppgift som förmedlare av europeisk information, dokumentation

dan bildade EEC. Medan EEC från början gick in
för ett ekonomiskt samarbete med en politisk integration som mål och EFTÄ syftade till ett frihandelsområde för sina medlemmar, uwecklades

nerna och mellan de europeiska institutionerna.
Hättill kommer en fördjupande studieverksamhet,

Europarådet vad gällde de synliga samhälleliga
förändringarna i Europa alltmer till ea brett diskussionsforum. Det står öppet för alla politiska,
ekonomiska, sociala och kulturella frågor och förmedlar impulser till alla beslutsfattande centra i

som uueder ekonomiska, sociala, pedagogiska och
uwecklingspolitiska problem inom ramen för de
europeiska gemenskaperna och Europarådet. Resultaten kommer till offentligheter genom internationella exper möten, som man anordnar. Medar-

det icke-socialistiska Europa.

octPEIKASEF
Kyrkans inuese för de nya uppgifteraa att omgestalta det europeiska samhället vaknade redan
tidigt. Kända kristna, dåiribland Robert Schuman
och Jean du Riveau, grundare av sällskapet för
internationellt samarbete, kom upp med id6n till
en europeisk informationsbyrå, som skulle göra den

kyrkliga opirionen och ansvariga inom hierarkin
förtrogna med ptoblemen lriog Europas enande:
man grundade i novembet tgjo sekretariatet för
europeiska frågor, som till en början rapporterade
om Europarådets arbete men som sedan av flera
is16 minst ekonomiska

skäl måste upphöra
ännu inte, varken
på katolskt eller protestantiskt håll, hysa tillräckligt stort intresse för europeiska trägot. De euro-

-med sin verksamhet Man tycktes
-

peiska institutionerna, såväl de icke-nationella som

de intetnationella, blev emellertid flera: EEC och
Euratom skulle snart komma att bildas, och det
blev tydligt, att ett samarberc på alla områden var
nödvändigt när det gällde byggandet av Europa.
På initiativ av biskopen av Suasbourg bildades år
r9j6 det nuvarande OCIPE/KASEF (förkortningar av det franska 'Office Catholique d'Information sur les Problåmes Europ6ens' och det

fiir Europäische Fraär att informera i
och kulturella frågor i

tyska 'Katholisches Sekretariat

och kontakt mellan de olika kyrkliga organisatio-

betate i sekretariatet är för närvarande fransmän,
tyskar och belgare, som stöds i sin verksamhet av

ett

rådgivande utskott, som sammanuäder två

gånger om året, en gång i Suasbourg och en gång
i någon annan europeisk stad. Det är sammansatt
av ansvatiga nationella och internationella katolska

förbund fråo flera länder.
Sekretariatets informationsverksamhet

skiftande. Förutom

mycket

olika
aspekter av det europeiska samarbetet och delta i
internationella organisationers sammanträden i Europa skriver OCIPE/KASEF artiklar i olika publikationer och håller presskonferenser i anslutning
till de europeiska möten, som det självt anordnar.

Varannan månad utger mall en publikation på
franska och tyska, 'Lettre de I'OCIPE' / KASEFDienst', som sänds till alla europeiska länder och
vänder sig till i synnerhet politiker, journalister,
ansvariga inom organisationer och kyrkor, s$denter, och som i begriplig form försöker ta upp olika
skeenden inom och ftamtidsperspektiven för de europeiska institutionerna och fdsta uppmärksamheten på de problem som uppkommer. Sekretariatet
försöker ta ställning och utöva kritik, tala till och
öka sina läsates europeiska medvetande.

Som sambandsorgan vill det upprätta kontakt
melafi de kyrkliga organisationerna och de europeiska och vidareuweckla den. Sekretariatet har

i diskussionerna och förberedelserna
skapandet av ett sambandssekretariat för icke-

gen'), vars viktigaste uppgift

deltagit aktivt

politiska, ekonomisk-sociala

inför

europeiska integrationssammanhang vad gäller Europarådes, de europeiska handelsgemenskaperna och

är

att hålla föredrag om

statliga uwecklingshjälporganisationer inom de europeiska gemenskaperna. Det står i kontakt med
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den påvliga 'Justitia et Pax'-kommissionen och deltar som associetad medlem i OIC:s (Organisation
Internationale Catholique) konferens. Dess kontakter med de protestantiska kyrkorna präglas av intensiv ömsesidig information, och det har haft ett

gor' (Milano 1966 och Leverkusen ry67). An&a
har dryftat de uwecklingspolitiska problenen i

mätgätigt samarbete med Ekumeniskt Cenrum i
Brysel och Kyrkornas världsråd i Genöve samt

handeln med uwecklingsländer' (rVissen ry68)

med flera andra protestantiska organisationer. Man

veckling: konsekvenserna av de ekonomiska srukturförändringarna inom EEC till förmån för ekonomisk tillväxt och större diversifiering i uwecklingsländerna' (Bryssel, r97o). Ett annat möte utarbetade sammanfattnin gar pä temat: 'Syftet med,

skulle kunna fortsätta att räkna upp aktiviteter

av

detta slag. Sekretariatet deltar exempelvis i de sammanuäden om de mänskliga rättigheterna, som Europarådet håller för intresserade icke-statliga orga-

nisationer, det företräder katolska organisationer
med rådgivande status i Europatådet, det är medlern i den Heliga Stolens officiella delegation i rådet för kulturellt samarbete (CCC) inom Europarådet.

OCIPE/KASEF har

blivit ett värdefullt

doku-

mentationscentrum för forskare, journalister, studenter och kyrkliga organisationer. Sedan f.lera är
samlar man och uwärderar de viktigaste dokumenten från Europarådet, EEC, Europeiska Parlamentet

och andra organisationer som verkar i Europa
(OECD, EFTA, UNESCO, ILO, etc). En stor del
av sekretariatets albete ägnas diskussionsmötena.
De förbereds genom att man

i

samarbete med ex-

perter, vetenskapsmän, företrädare för gemenskaperna, parlamentariker, diplomater och ansvariga
från industri och fackföreningar undersöker de
problem som uppstår genom de samhälleliga och
ekonoo-iska förändringarna i Europa. Därefter träffas deltagarna under högst ue dagar i någon europeisk stad för förutsättningslösa diskussioner.
Dessa ger värdefulla resultat, som sedan vidarebefordras i form av rekommendationer eller sammanfattningar och understöds av presskonferenser och
OCIPE/KASEF:s säruyck på flera språk, som går
ut till intresserade nationella och internationella
instanser (regeringar, ministerier, EEC-ansvariga,
kyrkliga och andra organisationer). Ibland får man
fram goda resultat, som inte får så stor publicitet
Några möten har sysslat med de sociala aspekterna
av specifikt europeiska problem: 'Den industriella
omstruktureringen inom EEC
en gemensam
uppgiftr (Luxemburg 1966),'Yrkesutbildning
av
unga industriarbetare
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i

Europa

-

pedagogiska

få-

samarbetet mellan EEC och tredje världen: 'Den
europeiska gemenskapens deltagande i uwecklingssamarbetet: rekommendationer för hjälpen till och

och 'Europas och uedje världens solidariska ut-

målet för och vägarna

till

ett enat Europa' (Bryssel,

re6s).
I slutet av detta år skall det hållas ett expertsammanträde i Bryssel, som man har förbetett sedan början av r97r och som skall behandla de
hittills skönjbara sociala förändringarna på vidareutbildningsområdet inom de europeiska gemenskaperna. Ämnet är 'Vidareutbildningen inom ramen

för de europeiska gemenskapernas

uppbyggnad'.

I

till EEC-fördraget understryks gemenskapens mål genom medlemsstaternas önskan
^tt
>lägga grunden till de europeiska folkens allt när-

företalet

mare sammanslutniog>, att lgenom att handla gemensamt gatanteta ländernas ekonomiska och sociala f.ramsteg" och att >eftersträva en ständig fö!bättring av livs- och sysselsättningsvillkoren>.
Kyräans nåraaro
EEC har lämnat det stadium som innebar en enkel
tullunion bakom sig, och det håiier redan på att

uwidgas med ynerligare fyra länder. En gemensam ekonomi- och försvarspolitik kommer troli-

gen att {önerkligas inom de närmaste tio åren.
Regeringschefernas konferens i Haag i december
ry69 bekråftade återigen dessa mål och gav därmed gemenskapen en ny knuff framät Utvecklingen inriktar sig nu alltså på ett fritt varu-, tjänst-

och personutbyte inom gemenskapen, förhundet
med en i allt större utsträckning gemensam politik på det globala och det lokala planet, som en
förutsättning för ytterligare steg mot en politisk,
ekonomisk och social integration. Ur denna synvinkel är det av vikt, att europ€erna är beredda att
ändra sig och att de får vara med och bestämma
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om den gemenskaps målsättningar, inom vilken de
skall leva och arbeta. Om människan skall stå i
centrum för den gemens:rmma politiken
och
- ekointe ett abstrakt produktionsmål eller ett rent
nomiskt tänkande
så tycks det oeftergivligt att
man tänker sig möjligheten
till och nödvändigheten av en omfattande vidareutbildning i Europa.

Denna skall

inte bara gälla industriarbetarens,

lantbrukarens, fackmannens, teknikerns och arbetsledarens anpassning och perfektionering i yrket

inom en större zuropeisk ram, utan den skall i
de gemensamma målens intresse förbereda människorna för nya uppgifter: en dialog med andra
folk och mentaliteter, intresse och förståelse för
politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, beredvillighet att inse och acceptera att den europeiska uwecklingen och tredje världens öde griper

in i

varandra. Vilken inriktning den europeiska

varianten av vidareutbildningen måste få
den
- hela
skall ju v^ra tillgånglig för alla och fortsätta
livet
har man ännu inte diskuterat igenom till- men det föreligger redan åtskilliga inuesräckligt,
santa studier över 'l'6ducation pefmanente', sorn
oftast tillkommit på det nationella planet. Vilka
mål och möjligheter bör en europeisk vidareutbildning förverkliga för att en i sin miljö förantrad
europ6 skall kunna betjäna sig av den och få del
av förändringarna, sortr individ och i sitt yrke?

Det är

dessa

frågor OCIPEiKASEF skulle vilja

dryfta under nästa diskussionsmöte. En rad rapporter har tedan utarbetats av företrädare för EEC,
av olika sektorer (jordbruk, indusui, forskning, teknologi, yrkesutbildning), av fackföreningsmän och

av representanter för industrin och vuxenutbildningen, och dessa kommer aa läggas fram för del-

tagatna i form av en enda sammanfattande rapport,
som de skall ta ställning till och diskutera.
Just detta ämne anses av de ansvariga inom gemenskapen vara särskilt intressant på grund av sin

stora betydelse för framtiden, då de i sitt arbete
blir alltmer medvetna om att den europeiska gemenskapen från början måste vara något mer än
ett intresseförbund för att öka produktion och kon-

sumtion. Dess största berättigande ligger

i

full-

görandet av de uppgifter, som europ6erna stfu inför

inom sina respektive länder och i världen och i
sökandet efter en ny civilisation, ettet trya former

för relationerna människor och folk emellan. Sekretariatet försöker i publikationer, föredrag och
undersökningar tästa uppmärksamheten på detta
slag av frågor. Det ser som sin uppgift att inom
den europeiska integrationens ram med dess pro-

blem, förändringar och risker ständigr söka
förkroppsliga en osjälvisk men kritisk fotm av
kyrklig närvaro och kristen medverkan.
lYoUgang Rörle

Rosenkransen

vi om vid 4oo-fusminnet av slaget vid
Lepanto. Den venetianska och påvliga flottan vann
den 7 oktober rjTr en förkrossande seger över
turkarna. Av samtida bedömare tillskrevs den kristenhetens vördnad för Guds Moder genom det mest
pätaghga uttyck den fått i rosenkransbönen. Rosenkransen härstammar från den tid då man var
övertygad om att en högre makt inverkade på allt
jordiskt skeende på ett ännu mindre differentierat
sätt än det är hos oss nu. Den gamla böneformen
har emellertid förblivit levande och man har till
och med under den senaste tiden f.ätt nya aspekter
på den. Konfrontationen med östern och de österländska folkens bruk och kulturer har vidgat vår
påminns

syn trrå bönen och de vitt skilda möjligheter den
har. Östern hat gjort oss i övrigt nyktra västerlänningar mera vänligt stämda dll en böneform
som bygger på upprepning av liknande formulerir.gar gäng efter gång. Även buddhismen har radband. Upprepningsböner förekommer också hos japanerna lika väl som i Mindre Åsien. Niir det gäller Ryssland vittnar >En rysk pilgrims berättelser

(Natur och kultur, 196r) om vart

>Jesusbönenr

kan leda en ihärdig bedjare. Den österländska själen tycks ha bevarat åtskilligt av det som råkat i
glömska i de västliga kulturerna. Mötet med östern
kan hos oss väcka en ny förståelse för de dolda
siälsdjup som odlas när man ber rosenkransbönen.
Benet Tborell
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Redemptoristpatern Gustav Scherz avled

år. En dödsruna infördes

åxgfutg. Hans insatser inom Steasen-forskningen var
av en sådan omfattning att vi vill hedra hans gärning genom att fiamlägga en förteckning över de
Stensen-utgåvor, de börcker och den tidslrift Gustav
Scherz publicerat. Utöver dessa innehåller hans författarskap en lång rad uppsatser och tidskriftsartiklar, om vilka Det Kongl. Bibliotek i Köpenhamn
kan lämna närmare upplysningar.
Ed.i.tioner:

Nicolai Stenonis Opera tbeologica anm prooemiis
ac notis germanice scriptis ediderunt Knud Larsen

et Gustav
vol.

Scherz. Hafniae,

I, r94r

Nyt Nordisk Forlag,

(ed. altera ry44), XIf 5o9, vol. II,

1947,YIf 575 sid.

Nicolai Stenonis Epistolae et epistolae ad' eum
d'atae quas prooemio ac notis germanice scriptis
edidit Gustav Scherz adiuvante Joanne Rader.
Hafniae, N1t Nordisk Forlag, Friburgi, Verlag
Herder, t952, voL I, XXXII/48o sid., vol. II,
XII sid. och sid. 48r-toz7.
Nicolau Steno and. his Ind'ice. Ed. by Gustav
Scherz, Copenhagen, Munksgaard, 1958, 3r4 sid.
Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium edidit Bibliotheca Universitatis Hauniensis,

vol. 15.
Johan von Rosen: Erinnerltngen an Msgt, Niels
Steuen, Einleitung und Ubersetzung von Gustav
Scherz. Hildesheim, Verlagsbuchhandlung August
Lax, t962,63 sid.

Niels Stensen: Hirtenpfli.cbr. Einleitung und Ubersetzung von Gustav Scherz. Miinster \Cestf., Verlag
Aschendorff, 196z,8o sid., z3 illusu.
Nicolaus Steno's Lecture on ,be Anatontlt of tbe
Brain, Introdrction by Gustav Scherz. Copenhagen,
Nyt Nordisk Forlag, 1965, zo8 sid., zr illustr.

..

publice

Haffia Danus.

Åmste-

DiQatatio pbyilca d.e tbernt'is quam
defendet Nicolaus Stenonis

.

laedami, apud Joannem Ravesteinium 166o. A

46

di Gustav Scherz, Presentazione di Gustav
Scherz e Enrico Coturri. Edizioni delle terme di
Montecatini, Montecatini ry66, 89 sid.

cura

Stenoniana

Niels Stensen; Briel öber meine Komtersi'on.'ijber
setzt und erläutert von Gustav Scherz, Kopenhagen, Arne Frost-Hansen, ry61, s6 sid.

Steno and. brain rercarcb in tbe rTtb centwy,
Proceedings of the International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the
rTth century held in Copenhagen r8-zo August
1965, ed. by Gustav Scherz, Oxford etc., Pergamon
Press, 1968, 3oz sid. Analecta medico-historica, 3.
Steno: Geological Papert. Ed. by Gustav Scherz.
Translation by Älex J. Pollock. Odense University
Press, 1969, 37o sid. Acta historica scientiarum
naturalium et medicinalium edidit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, vol. zo.
DissertaNions on Steno ar Geohgist. Ed. by Gustav

Scherz. Odense University Press,

r97r, 3r9

sid.

Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium edidit Bibliotheca Univetsitatis Hauniensis,
vol,. 23.

Böcker:

lna Rufe d'er Heiligkeit Zeugnise zur fama sanctitatis Niels Stensens, gesammelt von Gustav
Scherz CSsR. Freiburg, Herder, Kopenhagen, Arne
Frost-Hansen, 1953,

7

6

sid.

Gustav Scherz: Vont lYege Niels Srensenr. Beiuäge
zu seiner naturwissenschaftlichen Entwicklung. Kopenhagen, Munksgaard, 1956, 248 sid., Disp. Acta
historica scientiarum naturalium et medicinalium
edidit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, vol. 14.

A. D. Jörgensen: Nlls

Srensen.

Et mindeskrift. z.

udvidede udg. ved Gustav Scherz. Klbenhavn,
Munlsgaard, 1958, 244 sid. (I:a uppl. Kgbenhavn
1884, Bianco Lunas Kgl. Hof-Boguykkeri, z3r
sid.)

Gustav Scherz: N iels S tens en I B i.ld.b uc h. l7iirzburg,
Echter-Verlag, 1962,48 och 7r sid.
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Gustav Scherz: Niels Stensen, Klbenhavn, G.E.C.
Gads Forlag, ry63,94 sid.
Gustav Scherz: Pionier der \Yissenscbaft
Niels
Stensen in seinen Schriften. Munksgaard, Kopen-

haget t963, l+8 sid.

Denker und
Gustav Scherz: Niels Stensen
Forccber im Barock, t6S8-t686. Stuttgart, S?'issenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1964, 27j sid.
GroBe Naturforscher, herausgeg. von

lleinz

Degen,

vol. 28.
Gustav Scherz: Nieh Stensen und Galileo Galilei.
Esuatto di: Saggi su Galileo Galilei, Comitato
Nazionale per le manifestazioni celebrative del 4
centenario della nascita di Galileo Galilei, Firenze,
1967.

Gustav Scherz: Jysk gård.mand'il'atter og Skibent
Karen Plougaard' (1887-1966). Köpenhamn, Arne
Frost-Hansen t967, 63 sid. (Jfr Karen Plovgaard:

Niels

Stensen, Anatom, Geolog
r9j3, r6o sid.)

og Biskop, Kl-

lägna om att försvara människans förmåga att fritt
kunna avgöra sig som vi känner oss wingade att
hävda Guds herraväIde över allt vad som sker.
Lonergan ger en syntetisk framställning av den

lösning av problemet med vilken Thomas ab
Aquino sammanfattade och sludörde en lång teologisk tradition. På de konkreta föreställningarnas
plan låter sig den restlösa gudomliga ledningen
inte jämka ihop med människans frihet Därför rör
sig Lonergans reflexioner på det abstrakta tänkandets plan, samtidigt som han sätter sakproblemet

i

dess dogmhistoriska sammanhang. Fackteologen
läser boken med nöje, Men även sådana som inte
är speciellt intresserade av samordningen mellan
gudomlig nådeverkan och mänsklig frihet kan läsa
boken med gott utbyte. Lonergan visar nämligen ett
klart metodmedvetande. I och med att han behandlar en central teologisk fuäga, ger han ett talande
exempel på hur tänkandet både utgfu från erfarenheten och följer sina egna transempiriska lagar.
V/, K,

benhavn

Tid.skri.ft:
Srenoniana Catbolica. Berichte iiber Leben, Bedeutung und ProzeB Niels Stensens, des Anatomen,

Geologen, Bischofs und Dieners Gottes. (Tidskriften, grundad av Gustav Scherz och redigerad av
honom, kom ut under åren ry55-r9&.)

Bernard Lonergan S!:

Grace and Freedorn,
Ed. by J. Patout Burns SJ. Darton, Longman &
Todd, London r97r, r87 s.

Det är ovanligt att i ett verk om en invecklad

Bo Giertz: Trons ABC.ET srudiebok i kyrkans
tro för lekmäo. Verbum, Stockholm t97r, r4r s.
Biskop Giertz är en modig man. Man vet det om
honom. Och hans nya bok, en introduktion i ktisten tro även för sådana som tvivlar eller rentav
står utanför kyrkan, bekräftar, att Bo Giertz, numera emeritus, har förblivit sig själv. Framför allt
bör framhävas att Kristi uppståndelse framställs
som ett faktum i överensstämmelse med en oavbruten kristen uostradition. Det är betydelsefullt
inte endast för dem som ffor utan för hela mänskligheten.

teologisk f.räga finna Albert Einstein och till och
med Lorentztansformationerna nämnda. Men Lonergan, fastän teolog, vet tillräckligt mycket om

Det som vidare bör framhävas är att författarcn
klart och rydligt säger ifrån att det är Svenska kyrkans tro denna studiebok vill hjälpa till att för-

modern fysik

djupa. Författaren strävar efter att framlågga kyrkans uo enligt >Guds ord, sådant det är oss givet
i den Heliga Skrift och så som vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittna" enligt prästlöftets ly-

för att med

fysikaliska fenomen

kunna åskådliggöra teologiska sammanhang. Hans
nya bok fuamlägger en studie som han som ung
forskare publicerade i Tlteological Stlldiet i fugängatna r94r och 1942. Boken behandlar ett av
de mest intrikata problem som kristen teologi har
att brottas med. Såsom kristna iir vi ju lika ange-

delse.

En f.räga ger dock den nya lilla boken
ning

till

både

för de

anledSvenska kyrkans medlemmar
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som känner sig bundna av bekännelseskrifterna och
sådana kristna som har en annan övertygelse.

för

Förhåller det sig verkligen så att mötet med Gud
till ktisten även om mötet inte
förmedlas av Jesus Kristus? Är det tillräckligt att
>Jesus Kristus spelar en avgörande roll> vid mötet
med den gudomliga verkligheten? Är han inte något mer, nämligen grundvalen för den >gudsgemenskap, och den ruygghet i Gudo som den

gör en människa

kristna människan upplever ?
Samma fråga återkommer i något förändrat skick

inför det som Giertz skriver om Kristi

uppståndelse. Förhåller det sig verkligen så att en människas egen erfarenhet skulle utgöra det avgörande
skälet för hennes ställningstagande till Kristi uppståndelse? Står människan här inför ett val där

både ett ja och ett nej till

uppståndelsen skulle
kunna vara försvarbart? Om det är så, om alltså

den tolkuing Giertz gör av bekännelseskrifterna
svarar mot upphovsmännens intentioner och mot
Luthers egen intention, är det då fortfarande möjligt att se den kristna troo som något allmängiltigt och blir då inte Kristi egna aospråk ifrågasatta? Stämmer en sådan tolkning med vad Giertz
förefaller vilja hävda i hela sin bok och med vad
man också tycker sig kunna läsa mellan raderna?
TT/.

Heribert

K,

Miihlen: Entsakralisierung. Ein
in seiner Bedeutung fiir die

epochales Schlagwort

Zukunft der christlichen Kirchen. Schöningh,
derborn t97r,568 s., DM 32.
Avsakralisering

Pa-

är ett av de många

aktuella
krav, som reses i den kontinentala ddbatten på
såväl protesantiskt som katolskt håll. Det är ännu
knappast fräga om ett till sin innebörd tydligt preciserat Lrav med klart artikulerade bevekelsegrun-

der utan om ett slagord, som duger till ganska
mycket Ibland avses relativt ,oskyldiga" saker som
exempelvis, att man borde upphöra att betrakta en
viss kyrkomusik eller en viss Lyrkoarkitektur som
särskilt ,sakral). Ibland gäller kritiken centralare
ting: celibatet eller till och med det särskilda, livs-

48

vanktiga prästämbetet. Paderborndogmatikern
i ropet på avsakralisering inte sådana
punktuella angrepp på enskilda detaljet i den beMiihlen ser

stående ordningen utan det samlade uttrycket för

en ny epoks totalt förändrade medvetande, Här
infångas kraven på demokratisering av de kyrkliga struktuterna med allt vad det innebär, på en
sexualitetens "avtabuisering, och på mycket, mycket annat.

Vill man ta ställning till frågan, om och i
vilken mening de olika avsakraliseringskraven är
berättigade, måste man enligt Miihlen först göra
klart för sig, att vi nu oåterkalleligen har kommit
in i en ny )epok)
det är författarens historieteologiska nyckelbegrepp
då det gäller att på
nytt och med nya förusäaningar
övervinna

den

gammaltestamentliga religionen och realisera den
oytestamentliga. Den falska åtskillnad mellan kyrka
och värld, som under den konstantinska epoken
då man inte längre var medveten om någon värld
utanför kyrkan
flyttade in i kyrkan själv
- avgränsade uheliga områden>
och skapade fast

(kyrkans och liturgins klerikalisering etc.), måste
nu övervinnas. Detta kan inte ske genom ett ,av-

skaffande, av alla sakralupplevelser; människors
fascination av världsliga fenomen tyder på ett outplånligt behov att förundras över det ständigt nya
och outgrundliga. Det ,helt nya" är den Kristusverklighet, som finns fördold i kyrkan och som med
nödvändighet måste få anta rheliga) gestalter. Det
är emellertid nödvändigt, hävdar Miihlen, att upplevelserna av det heliga'befrias från sina inslag av
skräck och fruktan (Enttimorisierung) och att de
personaliseras och pnevmatiseras.

Redan det sagda antyder, att Miihlen har tagit
på sig en magisual uppgift: att mot bakgrunden av
en historieteologisk totalsyn kritiskt bedöma kyrkans framträdande i det f&gängna samt futurologiskt skissera en hel teologi för den nya tiden.
föfi^ttaren på många
Det skall inte förnekas,
^tt
enskilda punkter lyckats, inte bara i sin kritik utan
även i sitt uppsåt att genom nyinterpretation skapa
förståelse för oförynerliga värden, som i mer traditionell teologi ofta illa förvanskats. Miihlen är
en alivariig teolog och uppenbadigen inte, som så
mänga andn, en lycksökare. Jag måste dock be-
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känna min weksamhet och osäkerhet inför bokens
totalinftyck. Främst gäller kanske detta det bruk,
som författaren gör av sin epok-teologi. Den grundläggande förutsättningen för varje teologisk nyinterpretation kan inte vara insikten om, att vi nu
befinner oss i en ny epok i kyrkans historia. Både
nytestamentlig tid, konstantinsk tid och nutid är
trots allt endast svåravgränsade epoker inom en
och samma frälsningshistoriska epok, den som började med Kristi ankomst och som slutar med hans

återkomst Därmed är grundvillkoren för kyrkans
existens under alla tider givna: vi vandrar nu i
tron och icke i skådandet, vi befinner oss på vandring
in oia. Den tiden är en korse$ och kampens -tid, när det heliga alltid är fördolt och när
det fortfarande kan vanhelgas. Av den spänningen
finns inte mycket hos Miihlen: han är i grunden
en spiritualist

I

den Åndens epok, som han dröm-

rner ort, skall inte längre någon bäva för Guds
helighet (se t. ex. s. j$). Vad Miihlen skisserar
* däfiör en avdramatiserad teologi, där historiens
spänning mellan kors och härlighet förlorat sin
avgörande betydelse. Är det en tillfällighet, att ord
som bot, omvändelse, helgelse är sällsynta i denna
teologis ordlista? Att på ett tillfredsställande sätt
diskutera >erfarenheten av det heligar utan de orden förefaller i varje fall mig ogörligt.
Alt' Härdelin

Dietrich

Bonhoeffer: Lio i

Gleerups, Lund

gemenskap.

r97r, 85 s., kr r3:5o.

Dietrich Bonhoeffer, luthersk pastor och

teolog,

blev 1945 nazismens offer. Han hör alltså till den
vötdnadsbjudande skara som med sitt liv fick vittna
om Kristus.

Allt han skrivit

måste sättas mot denna

bakgrund.

Nu framlägger förlaget Gleerup
tyvärr utan
närmare uppgifter om översättaren-och utgivaren
vad man skulle kunna kalla Bonhoeffers kloster-regel. Visserligen tar förfataren själv uttryckligen
avstånd från det han betraktar som kloster, men
han bekänner sig i samma andedrag till det som
från början var id6n med det kristna klosterlivet:
innersta koncentration inåt för tiänsten utåt. Ordenslivets historia är ett enda belägg för en inåtvändhet som såg sitt mål i att stödja kyrkans utåtvända insats. Bonhoeffer är särskilt angelägen om
kristen gemenskap
om att bilda små kristna vän- celler för det fördjupande
kretsar som ett slags
och den förnyelse kristenheten ständigt är i behov
av. Vad han gjorde har spolats bort, som han själv.
Men vad han tänkte är alltjämt verksamt.
IY/, K.

hermeneutiscbe Frage in d.er Theologie. Herausgegeben von Oswald Loretz und rWal-

Die

Kan man tro? Utgiven av K. G. H a m m a r. Håkan
Ohlssons Förlag, Lund r97r, 63 s.

ter Strolz.

Olle Nivenius, professorerna Gustaf T7ingren, Birger Gerhardsson och Per Erik Person samt docent Benkt-

Verket belyser ett problemkomplex som i dag i
alla former av kristen teologi oavsett deras konfessionella proveniens står i medelpunkten för uppmärksamheten. Det gäller ftägan, enligt vilka prin-

Framstående svenska teologer, biskop

Erik Benktson, tolkar här det kristna budskapet
för moderna människor. För dem som står utanför
ska ogrundade hinder röjas ur vägen, de som tror
får hjälp att komma närmare trons centrum. För-

i allmänhet med att tron måste hävdas ntot vetenskapen. Därmed framkallar de en
f.rägal. är det inte så att vetenskapen, även den
moderna och just denna, också tillhandahåller åtskilligt som stöder den kristna tron?
Iattarna räknar

IY. K,

Schriften zum \Teltgespräch 3. Her-

der, Freiburg 1968,

j14

s.

ciper man har att tolka en text, det må nu vara en
biblisk eller någon annan text. Det hermeneutiska
problemet framtvingar en samverkan mellan teologiskt och profant tänkande.
Det som utmärker det här anmälda sammelver-

ket

det har inte mindre än tio fackmän

medarbetare

som

är just ett klart medvetande om
att teologin -inte har lov att instänga sig i ett
elfenbenstorn, att den fastmer endast kan besvara
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sina principfrågor genom att återföra dem till
strukturer som i sig själva ligger före teologin. En
kristen teologi blir sig själv just genom att liksom
lämna sig själv och att ta hänsyn till det som
det naturliga förnuftet förmår atbeta sig fram till.
Det finns frågeställningar som visserligen kan ha
väckts på grund av teologiska intressen, men som
till sitt fundamentala innehåll logiskt är oberoende
av teologin och uon. Bidragen i verket är av olika
värde. Oswald Loretz tycks ännu inte ha nått ner

till

vissa för-teologiska sammanhang. Eftersom han

inte håller isår innebålle, hos en trossats och

dess

sanningsansptåA (pä fiackspråk: den predikativa och
den veritativa syntesen) kan han inte klargöra förhållandet mellan teologi och läroämbete. Karl-Otto
Apel däremot kornmer med sin klarsynthet och
sin tankeskärpa till resultat som betyder lika myc-

ket

i sig själva

som de tjänar lösningen av teo-

Boethius av Daomarks bidrag

till

språkfilosofin

har en dubbel betydelse. För det första ger det
en inblick i medeltida analytiskt tänkande. Hur
mycket än teologin var erkänd som drottningen
bland vetenskaperna, hade dock ardsterna,

i

dagens

terminologi: humanisterna, sina egna tillvägagångssätt. Ja, just på rzoo-talet började teologerna själva
försvara filosofins relativa självständighet. För det
andra har de under högmedeltiden behandlade sakproblemen med sina redan då omdiskuterade lösningsförsök i dag fätt ny aktualitet. Dagens filosofi,
både den analytiska och den existentialistiska, ägnar ju språket ett särskilt intresse. Även teologin
s. k. hermeneutiska problemet. Editionen ställer alltså sina krav. Den står som en
uppmaning till nya idähistoriska forskningar. Sedan texten nu har blivit allmänt tillgänglig, är
det på tiden att konfrontera dess innebörd med

brottas med det

logiska problem. På något sätt lyckas han genomtränga dagens filosofiska och teologiska språkförbisuing.

moderna tankerön, detta inte endast för att öka
kunskapen om svnnna tider, utan framför allt för
att säkra åt vår egen tids tankearbete den omfattande karaktär, som endast medvetandet om dess

och

historiska bakgrund kan ge.

kande.

fiska utformningen.

Ållt i allt ger boken inblick i dagens krisläge
i en del av de bakomliggande sakproblemen.
Läsaren ffu upplysning och stimuleras till eget tän-

Editionen har fått den sedvanliga f.ina typogra-

nr
Boethii Daci

opera. Mod'i significan'd'i siae
Quaestiones super Priscianurn maiorern Ed. Joannes Pinborg & Henricus Roos adju-

vante

IV/r.

Sevetino Skovgaard Jensen.
G.E.C. Gad, Hauniae

t969,4ro

Vol.

s.

Fackvärlden har erkänt denna första edition av Bo-

ethius av Danmarks ,Modi significandi> som en
vetenskaplig prestation av första rang. Johannes
Pinborg och Heinrich Roos har på grund av de
tolv bevarade manuskripten skapat en text som
ligger originalet så nära som moderna kodikologiska och textkritiska metoder tillåter. Utgävan
bildar det
närmare bestämt: dess första del
fjärde bandet i den förtjänsdulla kollektion av vittnen om danskt akademiskt liv under medeltiden
som Alfred Otto och Heinrich Roos för ett tiotal
år sedan startade.
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Heiorich Dumoulin

SJ:, Cbristli.cber Dialog mit Asien. Max Hueber Verlag, Miinchen r97o,
IIO S.
Heinrich Dumoulin lever sedan fyra decennier som
missionär i Japan. Ffan vet att den lristna missio-

måste förenen i Äsien
och inte endast där
- bestämt om
gås av kännedom
om Asien, nätmare
>Åsiens själ>. Men den kännedom om Åsien som
är av intresse för missionärer kan endast förvärvas
i mötet mellan levande människor. Därför fu dialogen ett första steg när det gäller att väcka förståelse för kristendomens verkliga innebörd. Det
är viktigt att den kristna religionen inte bryter
ner utan fördjupar och uwidgar de andra religioner den konfronteras med, även buddhismen.
Det är det som Heinrich Dumoulin säger i sin

I:itteratur

nya bok. För övrigt kan Credos läsare möta honom

och bilda sig en uppfattning om honom
häfte, se ovan sid. zo8 ff.

i

detta

\Y,K,

Gösta Hagelin: Alk
Stockholm r97r,44o

tid'ers Rom. Yerbum,

s.

Boken kan rekommendetas. Fötfattaren är en lärd
man och en tänkande iakuagare. Visserligen förmår
recensenten inte pröva vederhäftigheten i alla de-

taljuppgifter, men säkert * att Hagelin med sin
lärdom alltid förmår levandegöra den eviga stadens
sevärdheter genom att teckna deras historiska kon-

text. Därutöver ger han med sin mänskliga humor
ständigt en personlig prägel åt sin framställning.
Läsaren känner, att författaren ibland småler, att
han ibland är full av beundran och att han ibland
även väljer att kritiskt ta avstånd från vad han
berättar om.

Leduåden

i

framställningen

är

Roms historia.

Sin särskilda uppmärksamhet fäster Gösta Hagelin vid de skandinaviska minnena, framför allt de
svenska. Mat och dryck, nattklubbar och nöjesliv,
flotta varuhus och eleganta hotell talar han däremot
inte om. Då och då väcker hans bok et fuäga. Yatför slutförs exempelvis inte historien om Villa
Malta ända till våra dagar? Det hade ju varit intressant att få veta vem som i dag bor och arbetar
där. Ett utförligt register gör boken till ett gott
redskap för sådana som hat speciella intressen.
Även inom texten finns en del nyttiga sidohänvisningar (som dock på ett par ställen inte har
insata där spaltkorrektutet hade sina nollor!).
Ållt i allt en utmärkt guide för romtesenäten,
både före och under resan, och en fin bok för
sådana som vill återuppliva sina romerska minnen.
lY/.K.

Theoderich Kampmann:

Sbakespeare

Dramatiker und' Konöd.ianl. Schöningh, Paderborn
r97r,72

s.,

DM 4,8o.

Theoderich Kampmann är pedagog, men en ovanlig sådan. Lätgt f.rän att förtorka till skolmästare
har han tillgodogjort sig sin tids filosofiska nyvin-

ningar. Därom vittnar hans tidigare förfatarskap.
Hans oya broschyr visar att han därutöver kan
råka i eld också för stor dikt. Den är en bekännelse

till

sin författares favoriakald.

Shakespeare, såsom Kampmann förstår honom,
nästan sprängdes av sin outtömliga mänskliga ri-

kedom. Därför drevs han att dela upp sig själv
i otaliga dramagestalter. Men når han ville uttala
sitt egentliga, när han ville säga sanningen, klädde
han sig i rollen av
en dåre! Hans bredd wingade
hans djup kom honom
honom att bli dramatiker,

attrata komödiant.
Kampmanns Shakespeare-kärlek är smittande.
Tm

I(aldemar

Hammenhög: Lallo.

ström & rilTidstrand, Stockholm r97o, 176

lVabl-

s.

De enskilda kapitlen i T7aldemar Hammenhögs roman från r97o utgör blad ur ett slags dagbok.
För den nittonårige yngling, som rmorsafl en gång
kallade Lallo" och som nu albetar på posten och
vzus mor efter ett dramatiskt sammanbrott nu vistas på ett nervsjukhus, ter sig allt som han minns
av det han upplevt som Ondskans mysterium.
Han anser sig själv till yttre gestalt och yttre
uppuädaade var^ ert >kompis till don Quijoter,
så klart att han gick för sig själv. Men värre var

den inre ångesten, övergivenheten, tomheten, och
allra värst hatet, det frätande och självförstörande
hatet mot modern. Hon ter sig för honom som
själva Ondskan. rHela mitt liv har varit ett fosterfördrivningsförsök, och när jag ändå blev född blev
jag ett missfoster som hon fortfarande vill bli av
med.n

Därtill kom en enda oavslutad oryggLis fasa över
råa sexuella upplevelser och erfarenheter utan samband med djupare känslor. Han kände sig skyldig.
Skulden kunde inte utplånas. Ensam i världen var
man med absolut säkerhet för evigt förtappad.
Vägen till religionen var blockerad. Till Engelbrektskyrkan gick morsan ibland, ensam, som i
smyg, bad en aldrig att f.ölja med. Fast man var
konfirmerad där. Var det där morsan hämtade
kraft Är inte kyrkorna Djävulens uppladdningsstationer. Åldrig mer en

fot i ett sånt där

hus. Det

24t

lhterat*r

svor jag framför altaret på min konfirmationsdag.
Fröken Malin Höök, som fick sina ögon förstörda när en gammal man sprängde sitt huvud
med dynamit invid väggen av Hedvig Eleonora
kyrka, är den enda människa som han så småningom kan tala ut hos, öppna sig för, tala med
om Ondskans olika aspekter. Här utformar författaren på sedvanligt kunnigt och skickligt sän
sin analys. Belysningen av Ondskans problem från
olika synpunkter, främst allmänt mänskliga, psykologiska och religiösa, är romanens egentliga ärende,
och denna belysning sker miu i den skrämmande
verkligheten av en ung mans och hans närmastes
plågade tillvaro. Till slut öppnar sig Lallo trots
all blockering för den möjlighet att han kan lära
sig att älska.

i

Till slut ännu

några ord om )stadenr, som även
denna Hammenhög-roman är med ständigt och

överallt rgzo-talets Stockholm, >man skulle vilja
skriva en lång dikt>, en dikt om stadsdelen östermalm, >ens egen stad, ens egna tfottoarer, ens egna
butiker, ens egna ljusskiftningar, regn, hagel, snö,
blåst och vindstilla. Ens egen ungdoms jubel och
vånda, ens eget hjärtas slag, lidande, förhoppningar
och drömmar under ett guldregn och alltid med
möjlighet att lätt styka naglarnas översida mot en
vägg., ,östermalm, stadsdelen för idel ädel adel,
det ståndsmäsi:ga, de rika, de mäktrga, de högmodiga, och bland allt småfolket vid kajerna, i lagerhusen och kasernerna, i köksuppgångarna och över
gärdatrn en yngling som stavade Anderson med
ett s och som på egen hand hade begynt en hatfull befrielsekamp mot Ondskans furste.>
T. G,

en fjällkamsvandring mellan dagens plattityder å
ena sidan och lyckade formuleringar å den andra.
Möjligen är den just därigenom rypisk för vfu tid.
I varje fall uruycker Gunnar Fastborg åtskilligt av
det som många känner.

V/,K.
Uppstånd.elsens saAramenr, Natwardstankar och

-böner, samlade och utgivna ay Elisabeth
Pro veritate, Uppsala

Holmgren-Bernhof f.
r97t,63

s,

Elisabeth Holmgren-Bernhoff gör sig förtjänt av
uppmuntran, då hon här framlägger betydande tex-

ter om nattvarden
i hennes terminologi: om
uppståndelsens sakrament.
Hon låter texterna

mynna ut i egna små dikter. Ärlig fromhet har
lett henne både vid urvalet och i hennes egen
diktning. Det är dock klarsyntheten som kommer
till korta, när hon utan närmare förklaring blandar författare med vitt skilda teologiska ståndpunkter, exempelvis Thomas ab Åquino och Nathan
Söderblom, Ejnar Billing och påven Paulus VI.

v/.K.

Hjördis Blomqvist: ... ocb förgflhnde
särin ... Jungfru Maria i folkfromhet och dikt genom tiderna. Proprius, Stockholm r97o,98 s.,

En såväl typografiskt som innehållsmässigt mycket
tilltalande bok. Hjördis Blomqvist besitter utan wivel en stor sakkunskap i sitt ämne. (Kanske så stor
att man ibland nästan drunknar i detaljer.) Med
folkvisan Kristallen den fina som utgångspunkt

följer hon Mariagestalten

Gunnar Fastborg:.

Spöpåle. Dikter. Proprius

Förlag, Stockholm r97o, 90

s.

Man vet inte om Gunnar Fastborg med sin medmänsklighet har kommit att enligt dagens man6r
exponera sitt inre eller om han i stället lyckats
bryta igenom en modeinriktning hos vfua dagars
diktare när han framför sitt budskap. Rådvillhet
och målmedvetenhet ligger av allt att döma i strid
med varandra. Den lilla diktsamlingen vittnar om
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ca

kr rz:5o.

nom seklerna. Citaten

år

sådan den utformats gemätga och det är man

tacksam för, då de ofta hämtats från visor, dikter
och psalmer som numera kan vara svfua att finna
på egen hand. Särskiit inmessant är kanske att få en
vederhäftig bekräftelse på i hur hög grad Mariavördnaden levde och lew kvar i vårt land efter reformationen.
En bok att ge bort och en bok an meditera över
och med.

Bhgitta lVinbåcå
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