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Sedan sist
firandet redan fått genom

Fyra nakna pilastrar
har under en tid stirrat ner frän universitetsfasaden

i Uppsala och vi undrade: Vad är meningen? Ända
fram till renoveringen i våras pryddes universitetshuset av fi,ra skulpturer som framställde de gamla
fyra fakuiteterna. Skulle de renoveras bort? Nej, så
skedde inte. Fakulteterna har nu återuppsatts på
sina platser, nyputsade i yttre gestalt. Pilastrarna får
alltså fortsätta att bilda bakgrunden till de konstverk som i symbolisk form framställer en bit universi tetshistoria.

När de europeiska universiteten

organiserades

på rzoo- och r3oo-talen återspeglade de den epokens livs- och människosyn. Den oheliga vetenskapen", teologin kom fbrst. I tur och ordning foljde

juridik och läkekonst. Övriga ämnen samlades
ihop titl en "filosofisk" fakultet. Det var ofta kyrkans representanter som grundade universiteten,
och dessa förvaltade då sig själva och hade till och
med egen domsrätt. Deras insatser bedömdes inte
enligt matnyttighetssynpunkrer. De bars upp av ett
speciellt skikt i samhället samtidigt som de var asyler för törst efter vetande. Långt in i modern tid
behöll de en erkänd plats i samhället och en frän
medeltiden nedärvd struktur. De gav Europas kulturliv lika typiska som särpräglade drag.
så

Helt naturligt var det naturvetenskaperna

som

lörst emanciperade sig och upprättade egna fakulteter. De sprängde dock inte det bestående mönstret.

I dag däremot flyter mångt och mycket. Under
trycket från industrin har vetenskaplig forskning
wingats lära sig företagsekonomi. Statsmakterna är
trogna sin tendens till makt- och kompetensuwidgning och har stegvis tagit ifrån universiteten deras
frihet och siälvständighet. Fakulteterna har sedan
länge förlorat greppet om det växande antaler srudenter. De har blivit förvaltningsorgan. Redan nu
har en del universicet frängärr fakultetsprincipen av
"praktiskan skäl och organiserar sig i en lång rad
sektioner med delvis mycket specialiserade ämnes-

komplex. Därutöver urarta.r lärdomen - i dag som
ofta tidigare - till att bli en anhopning av detaljkunskaper utan en sammanhållande id6.

Uppsala universitet är Nordens äldsta. t9j7
kommer det att fylla 5oo är. En viss accent har

to

-
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d,e fyra figurer som

framställer fakulteterna på byggnadens fasad år stå
kvar. Kanske har man aldrig tänkt ta bort dem. I
varje fall har de ansvariga bekänt sig till det som en
gång i tiden var universitetsgrundarnas avsikt. Det
förflutna skall alltså stä kvar som bakgrund till framtiden. Eller är det ytterst barafräga om ett utslag av
dekorativ historieromantik ?

Thomaskongressen
i Rom och Neapel den 17-24 april detta år var i två
avseenden berydelsefull: dels satte den Thomas i
samband med nutida problem, och dels blev den

förrädisk för dagens Thomasexpercis.
Dominikanorden och då främst professorerna vid
ordens romerska universitet, Pontificia Universitas
Sancti Thomae Aquinatis (det Påvliga Thomasuniversiteter), hade tagit iniciativet till att inbluda världens Thomaskännare för att hedra ordens hittills
störsre son. Inte mindre än r 5oo deltagare från
femcio länder hade infunnit sig (däribland två från
Sverige). Antalet föreläsningar och föredrag uppgick till 6jo (som alla kommer att tryckas i kongressakterna). Kongressen hade alltså en storleksordning som på något sätt återspeglade den intel-

lektuella universalitet som gjorde Thomas till
doctor communis, den allmänne ldraren, vilket i

varie fall kongressens livaktige okoordinatorn,
pater Abelardo Lobato OP, poängterade i sitt inspirerade avslutningstal den z4 april. Under de
första ue dagarna var kongressen förlagd till Rom.
Den fjärde dagen 'ägnades åt en ufärd till platser
i Thomas' liv: Roccasecca, niLra Aquino, där
Thomas föddes är rzzs, benediktinklosret Monte
Cassino där han fick sin första undervisning, dominikanhögskolan i Neapel där han under sina sista
levnadsår föreläste i teologi, slutligen cisterciensklostret Fossanova där han, pä våg till konciliet i
Lyon, dog är 1274. De sista tre dagarna samlades
kongressdeltagarna i Neapel.
Kongressens målsättning var anspråksfull. Aktualiteten hos Thomas ab Aquinos tänkande skulle
demonstreras. Det skulle klarläggas att det verk
Thomas skapat för mer än 7ao är sedan har en
annan halt än att bara vara föremål för en verklig-
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hetsfrånvänd lärdom, att det alltjämt kan stimulera
sådana som söker sanningen, ia, att det inte går att
förstå dagens Europa utan att ra hänsyn till Thomas'
tankevärld. Längr frän att vilia resa ytredigare en
sten på Aquinatens grav efterstävade alltså kongressen att levandegöra rzoo-talets teolog för vår
tid.
Något som under kongressens förlopp inte kunde undgå att frappera var bredden i Thomas' syn-

punkter. Mångskiftande ämnen fyllde plenarsammanträdenas program (här skall förbigås vad som

var det själva atmosf,åren som lämnade något övrigt
att önska. En del av föredragshållarna tänkte uppenbarligen inte på att det finns länder där Thomas inte
utan vidare är erkänd som en av historiens stora.

Faktiskt står ju Thomas minsr lika mycket i motsom i medvind i vår tid. En samling av styrkorna
under en paus i kampen hade varit pakallad. I stället liknade kongressen mera en familjefest där alla
barnen samlades i enighet och glädje kring den
vördnadsvärde iubilaren. Givewis fanns där framstående talare som imponerade med sitt överlägsna

togs upp till behandling i arbetskretsarna). Huvudteman var: Thomas i tänkandets historia, Thomas
som frälsningshistoriens teolog, Thomas som moralteolog, Thomas' syn på varat, hans syn på människan, slutligen Thomas och de moderna narurvetenskaperna. Spännvidden i Thomas' tankevädd
doldes alltså inte. I så måtto var kongressen fullt

omdöme samtidigt som de visade sin oro inför dagens krismoment. Men det fanns även sådana som
var så tyngda av detaljkunskaper - och så nöjda
med dem - at de inte längre hade någon känsla
för dagens bekymmer. Teologiska avanrgardisrer
gjorde sig inte bemärkta på kongressen, det är sanr.
Men verklighetsflykt saknades inte heller. I den

lyckad.
Vad aktualiteten beträffar, så uppnåddes emeller-

meningen var kongressen förrädisk.
Kongressens ledning hade gjort sitt. Men det
fanns deltagare som inte var kongressens uppgift
vuxna. Aquinatens nutida lärfungar har inte utan
undantag smittats av mästarens vidsynthet.

tid inte helt målsättningens nivå. Det är riktigt att

flera framföranden konvergerade

i att

Thomas

byggde en lika omfattande som konsekvent genomtänkt teologi. Det framhölls också att den medeltide teologen hävdade förnuftets egenvärde och dess

självständighet även inom ramen för tron, och att
han därmed både säkrade teologins vetenskapskaraktär och var med om atr bereda vägen för de
exakta vetenskapernas uppkomst under nyare tid.
Men det sades exempelvis ingenting om Äquinatens inflytande på fromhetslivet, vilket dock i den
nya pentekostismens epok blivit ett brännbart äm-

ne. Ingen sade heller något konturskarpt om vad
Thomas berytt i samband med r 1oo-talets inre genombrytningar såsom renässansen med dess fördjupande av människans jagmedvetande och troslivets förnyelse genom reformationen och
'moffe-

formationen,. Ett direkt bidrag rill ekumeniken
kan man inte begära av Thomas ab Aquino. Den
västerländska kristenhetens splittring hörde ju för
honom ännu framtiden rill. Ändå kan thomansk
teologi evenruellt främia dagens ekumeniska dialog. Det hade varit intressant art å höra vad fackmän har att ge i det sammanhanget.
När kongressen nu inte i alla avseenden uppfyllde förväntningarna berodde det dock egentligen
inte på att vissa ämnen sattes på undantag. Tvärtom
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Om strukturekumeniken
talade ärkebiskop Olof Sundby inför Uppsala ärkestifts allmänna prästmöte den r r iuni detta år.
Om kyrkans "kanoniska sffukturo påminde påven

VI den italienska biskopskonferensen den 9
r97 4. De bägge kyrkoledarna var alltså inne på

Paulus

juni

liknande tankegångar. Man kan anta att de härvidlag agerade oberoende av varandra. Så mycket störderas

re anledning finns det då att sörja över att

yttranden till innehållet gick isär. Ärkebiskopen i
Uppsala framhöll att strukturekumeniken har förlorat i aktualitet eller - för att citera noggrant - att
oman på sina håll noterar>> att
"strukturekumenikengår tillbaka" (Sv D rz luni r974). Både möjligt
och fruktbart är dock enligt ärkebiskopens syn ett
ekumeniskt samarbete när det gäller vissa samhällsfrågor och de bakom liggande värderingarna, således ett samgående utan någon förening av samfunden. Påven däremot sikrade just till enhet. Enligt
honom kräver kyrkans "kanoniska struktur" att alla
är ett (L'Osservatore Romano 9 iuni r9z4). Det
räcker att anföra de båda ställningstagandena för att
belysa låget för dagens ekumenik.

BENGT THORXLL

Om rättstavning

Råttstavning är en skön och svår konst - åtminstone ansåg man det tidigare - i
vilken den svenska ungdomen städse övats och övas. Om rättstavningen uppstod
sent i höstas en skärmytsling i Svenska Dagbladet med anledni ng av Saenska Ahadeniens Ordlista över svenska språket, ro:e uppl., P. A. Norstedt & Söners Födag,
Stockholm r973, XVI*6r6 sid., pris omkr. 4o kr. Ovannämnda ostrid om ord', har
vi ingen anledning att ställa upp i. Den ger oss endast förevändning att reflektera
över huruvida vi vanliga dödliga skall betrakta ordlistan som en rikslikare, som ett
diskussionsinläeg eller som etr välmenat förslag från dem som vet bättre. Som
diskussionsinlägg synes den oss vara i torraste laget. Som förslag för hur ord kan
stavas, om man inte vet bättre sjålv, är den användbar. Som rikslikare är den
emellertid för kort till och med vid föreskrivna * r 5o Celsius och ingalunda ofelbar.
Här skall bara redovisas resultatet av den granskning som vi företagit av ett
mindre antal mera specifikt katolska ord. Vi är medvetna om att ordlistan inte är
eller vill vara normerande, att den endast är registrerande, samt att den utgör ett
urval av den ordskatt som är svenska språkets. Men i ett avseende är den inte bara
registrerande och det år när det gäller den betydelse ordlistan och dess skapare
anser att orden har. Denna normerande insats skall här skärskädas. Vi kommer
också i förekommande fall att iåmföra med den förra, den nionde upplagan.
Alba, ett nytt ord i ro:e uppl., anses betyda ,rbiskopstunika; mässkjorta'r. Betydelsen mässkjorta är rätt. En tunika är en tunika, ett plagg som bärs av diakoner, och
dessutom ett romerskt klädespla€re som anges under uppslagsordet 'tunikar.
Aolat, här anges ingen betydelse hos ordet, vilket känns välgörande. Få katolska
termer är annars så misshandlade i svenska uppslagsverk som detta ord.
Aalelse
"till avla å'ld.; obefläckad a.". Vad menas med det? Slår man päobefläckad
får man veta: >o. avlelse' och blir inte klokare på det. Samma kryptiska formulering
i 9:e uppl.
Jesuit med avledningar har som väntat blivit ett synnerligen misshandlat ord. Den
9:e upplagan är i det avseendet föredömlig; där registreras endast ordet med
avledningar. Ingenting annat. I den tionde upplagan däremot har man försökt införa
förklaringar och så är olyckan skedd: ,jesuit, -en, -er s. munko vilket ger varje
katolik ett gott skratt. En jesuit är helt enkelt en ordenspräst, och munk är just det
en jesuit inte är. Men uppslagsord et ordentprätl saknas i ordlistan, vilket kan ryda på
att begreppet är okänt för Akademien. Avledningen jesaitkloster ir en företeelse
som möjligen förekommer i svenska språket och har materialiserats i ordlistan. På
något annar sätt förekommer det inte i sinnevärlden. Alltså umbärligt. Den verkligr
otäcka plumpen kommer emellertid efter avledningenjesuitiså som förklaras betyda
ränkfull". Av vilken anledning vill Svenska Akademien stämpla en
"skenhelig,
minoritet på omkring 3 t ooo ordenspräster, missionärer och lekbröder (ett ord som
inte heller finns upptaget i ordlistan) över hela jorden med sådana ärerönga epitet?
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Man kan ju försöka tänka sig in i vad som skulle ha hänt om man i ordlistan förklarat
uppslagsordet
"judeo med uockrare> eller ujudisk" med 'rsnikenu, ognidigo eller
om man infört ordet "judejävel>, ett icke så sällan använt ord i svenskt talspråk.
Tack och lov att det inte skett! Och tack och lov att ordet >nigger> i 9:e uppl. nu
strukits i den ro:e. Annars är >niggerunge> etc. err inre heller helt ovanligt ord i
svensk folkmun. På den här punkten kännetecknas ordlistan sannerligen varken av
eller usmakn till skillnad från när det gäller orden
oneger', och

'jude',

"snille"

>rzigenare>>.

Kardinal är däremot bra behandlat. Här har man - klokt nog - aVstått från
förklaringar. Likaså ka t ol ic i s n med avled ningar.
Kloster är ett svårt begrepp för svenskar, likaså munk, som anses betyda
'klosterbroder". ,tKlosterr> är de hus där medlemmarna av de äldre ordnarna bor, framför
allt benediktiner, cistercienser och kartusianer. En manlig medlem av dessa ordnar
är en >>munko, inga andra. Därför finns det inga franciskanmunkar eller dominikanmunkar. De ordnarna är bildade på r zoo-talet och är s. k. tiggarordnar, ett ord
som finns upptaget i ordlistan tillsammans med det felaktiga och således umbärliga
>tiegarmunk)>, en cootradictio. Bör vara
"tiggarbroder". Eftersom Svenska Akademiens ordlista inte kan frånkännas en viss normerande betydelse, vore det skönt
om i lätt puristisk anda i ordlistan kunde strykas de tyskpåverkade formerna på -ersåsom
"franciskaner-tr, rrdominikaner-r, och framför allt >birgittiner-t så att det i
fortsättningen kommer att stå >franciskanordentr, ,dominikanordenrr, >birgittinorden' etc. Detta så mycket mer som det finns en stark srävan i inte bara katolska
sammanhang att försvenska dessa och liknande ord på ett svenskt sätt. De enda
undantagen borde få vara >wienerbröd" och
liknande ord av tysk
'rbedinerlufto och
härstamning.

,rKonsiliam, borde inte behöva vara ett svårt ord efter andra Vatikankonciliet
ry6245. De som redigerar ordlistan har enligt uppgrft av Karl Ragnar Gierow
tillgång till Svenska Akademiens ordboks excerptsamling. Det förefaller då som
excerpter ur svensk katolsk litteratur och svenska katolska tidskrifter inte fått lämna
något som helst bidrag till samlingen. Då hade en och annan olycka kunnat undvikas
såsom ovanstående uppslagsord. Varför inte i fortsättningen försöka med Credo?
Här kan man nämligen finna ordet
gänger i texten. Det besvär"koncilium" många
liga med detta ord är att latinet har två ord som stavas nästan likadant
"conciliumo
och "consiliumr; de orden har helt olika innebörd och måste således med försvenskad stavning skrivas ,koncilium', resp.
"konsilium". Konciliurn har med verbet
kalla, kalein på grekiska, att göta och betyder
"något sammankallar>>, som sjåilvständigr kan fatta sjålvständiga beslut (ordet ha{ingenting med
attgöra). I
"rådgivande>
just den betydelsen används ordet om katolska kyrkans koncilier varav andra
Vatikankonciliet var det senaste. Konsiliun betyder
(r. ex. krigsråd: fåltherren

"råd"
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som rådgör med sina officerare men själv bescämmer, konungen som samlar sina
rådgivare för att höra deras mening innan han fattar sina egna beslut, därav ordet
fått betydelsen självständigx beslutande
"konseljo, som i sent svenskt språkbruk
församling, men det iir en betydelseförskjutning som inträtt i och med am Sverige
numera regeras parlamentariskt); ordet betyder också "rådplägning, rådgivande
församling". Konsilium (med os") som är ordlistans enda uppslagsord i sammanhanget har som synes ingenting med katolska kyrkans självständiga kyrkomöte att
göra. För nästa upplaga rekommenderas såiedes: okoncilium, katolska kyrkans
rädgivande församling (jfr konselj)". Det är egentlikyrkomöte" och
"konsilium,
gen förundedigt att vi katoliker genom våra publikationer lyckats lära läroboksförfattare (inte alla, men många) for grundskolans högstadium att stava Vatikankonciliet rätt men inte Svenska Akademien! I detta sammanhang kan påpekas att konciliant
- vilket Svenska Akademien iu är - också rimligen bör stavas med >)c> samt att
synod bör förklaras med
"mindre kyrkomöte" för klarhetens skull.
Kuria behandlas däremot utmärkr - sagt som ett tröstens ord.
Pater år inte ,>titel för munk" umn titel för "ordenspräst>. En munk kan nämligen
vara och år ofta lekbroder och tituleras då ,fratero (som inte heller är upptaget i
ordlistan än) eller 'rbroder".
För det svåLra området ceologiska, kyrkliga, religiösa och katolska termer och

fackuttryck - ordet "kyrkosyn" saknas exempelvis - kan vi rekommendera en
populär ordbok över sädana ord eller att redaktionen konsulterar fackmän pä
området.

Den ro:e upplagan av ordlistan som för övrigt är tryckt pä matt - vilket är
utmärkt - men luddigare papper, är mer svårläst samt bunden i ett sämre band än
den 9:e. I vårt exemplar är vissa sidor betydligt blekare än som borde vara tillåtet.
Tyvärr.
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Den karismatiska
rörelsen
inom den katolska kyrkan

,Med fröjd och i bjärtats enfald, (Apg z: a6)
Ivar Lundgren beskriver i sin bok
"Den nya väckelsen" (Moderna läsare, Förlagsverksamhet
organiserad av Frikyrkliga studieförbundet, Stockholm r972), s. 33)4, hur en grupp katolskapingstvänner en julieftermiddag firade mässan i ett kapell i $[ashington. Den lilla skaran
på ett tjugotal personer bestod av präster, nunnor och lekmän samt ett par protestanter som
hade sällat sig till de övriga för att för första gången uppleva en mässa tillsammans med
katolska pingswänner. Som text för mässan, som hölls på en vardag, hade valts votivmässan
om den Helige Ande. Mässan
"började som vanligt. Alla förenades i böner och lovsånger,
bibeltexrer och psalmer - allt en tillbedjan till Fadern, Sonen och den helige Ande . . . Orden
om andeutgjutelse över allt kött lästes med en särskild förväntan. Det var inte en kyrkohistorisk återblick - alla visste att orden gällde nu." (I katolska predikningar har man alltid
framhållit att, medan firandet av påsk, jul m. m. hänför sig till minnet av historiska händelser
som ej längre upprepas, så berör firandet av den Helige Andes utgjutande något som jämt
upprepas i verkligheten, emedan den Helige Ande ständigt kommer till såväl kyrkan som de
enskilda i sakramenten och med sitt bistånd till kyrkans läromyndighet och i andra former av
nåd.)

prästen lyfta kalken, men dessförinnan skulle han bedja, helt enligt mässans
"Strax skulle
ritual. Plötsligt avbröt han sig och blev stående tyst, med slutna ögon. Han andades d jupt och så började han tala i tungor. Stillheten i kapellet var total, koncentrationen kompakt.
Dekagarna kände att Herren talade genom sin tjänare till sin lilla grupp av läriungar i ett
kvavt och instängt kapell i väddens huvudstad. När tungomålstalandet rystnat böriade prästen vid hans sida uttyda: Så säger Herren, frukta ince mina barn . . . Det blev ett tröstens och
trosvisshetens budskap om aff den uppståndne Herren vandrade vid sina lärjungars sida, atr
han skulle leda dem och använda dem i sin tjänsr, om de i lydnad och ödmjukhet följde
honom. Ett och annat'Praise the Lord' hördes från deltagarna. Efteråt firades natwarden och
alla fick del av brödet och vinet. Sedan förvandlades denna liturgiska högtid till err spontanr
bönemöte på knä. Prästen gick omkring och lade sina händer på dem som ville bli uppfyllda
av Anden. Böneämnen lades fram och alla engagerade sig i dem. Någon rog upp en kör:
'Hans namn är underbart', och de sjöng den tillsammans gäng pä gärrg alla medan Anden
rörde vid hjdrtana och tårarna rann utför kinderna på de bedjande. Långe låg de på knä,
lovsiöng sin Skapare och Herre, rackade för Hjälparen, den helige Ande, bad för kyrkan, för
biskopen, f& alla kristnas enhet och för enskilda människors andliga och lekamliga behov.
Till slut fzttade alla varandras händer, lovade gemensamt Gud och skildes sedan under
omfamningar, ryggdunkningar och mänga glada 'Praise the Lord'och'God bless you'."
Rörelsen uppstår

De katolska pingswännerna anser att den karismatiska rörelsen inom kyrkan går tillbaka till
Andra vatikankonciliet, då påven Johannes XXIII bad att hela kyrkan skulle förnyas som
genom en ny pingst.
Rörelsen började ry66-r967 inom den katolska kyrkan i USA, främst inom universitetskretsar. Några teologilärare vid Duquesne-universitetet i Pittsburgh beslöt sig hösten r966
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för att dagligen be för varandra om ert rikare kristet liv. Som gemensam bön valde de
sekvensen ,Kom, Helige Ande" ur pingstdagens mässtext. Samddigt studerade de Apostlagärnitgarna, varvid de - oberoende av den karismatiska rörelsen inom protestantiska sam- lade särskilt märke till den roll den Helige Ande spelade i urkyrkan. Även ett par
böcker, som varit av betydelse för den karismatiska rörelsen hos icke-katoliker, kom i deras
händer: ,They speak with other tongues> av John L. Sherrill och 'The Cross and the
switchblade" av David \tr(ilkerson (de finns översatta till svenska under titeln
med
"Tala
andra tungor" och uKorset och stiletten"). De uppsökte sedan en protesranrisk bönegrupp i
Pittsburgh. Redan andra kviillen begärde de förbön, och protestanterna lade sina händer på
katolikernas huvud och bad. Dessa blev uppfylldaav glädie och kraft och lade senare under
samma vecka sina händer på universitetskolleger. Däreftet anordnades ett bibelstudiemöte
för studenter vid ett veckoslut. Studentgruppen stannade kvar i kapellet en hel natt, överväldigade av Guds närvaro och uppfyllda av jubel och lovsång. Denna grupp reste sedan runt till
andra universitet i USA och berättade för lärare och studenter om sina nya erfarenherer. De
mötte motstånd och undran men också längtan efter ett djupare andligt liv. Den karismatiska
rörelsen vann spridning på olika håll i landet, inom kloster och universitet och hos präster,
munkar, nunnor och lekmän. Somliga anser att den karismatiska rörelsen växer snabbast
bland katoliker jämfört med övriga samfund. Idag torde det finnas över zSoooo katoliker i
USA sorn omfattas av rörelsen, som bl. a. håLller sig med en egen månadstidskrift, uNew
Covenant. The Monthly Magazine of the Catholic Charismatic Renewal.,
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Katolska pingswänner fick en egen, icke-territoriell församling för första gången i
m^rs rgj2, då >Community of the Holy Spirit", som försarnlingen heter, efter
godkännande av USA:s biskopskonferens, officiellt upprättades av biskopen av
Rockford, ArthurJ. O'Neill. Den ligger i St. Charles, Illinois, en förort långt väster
om Chicago, äger inte någon egendom och hyr lokalen i en katolsk skola. Till dess
förste kyrkoherde utsåg biskopen pastor William F. McMahon, som hade anslutit
sig till den karismatiska rörelsen vid en böneträff rg6g vid Oral Roberts University i
Tulsa, Oklahoma Församlingen växte fram ur en pingsdnspirerad bönegrupp som
hade startat wå år tidigare. När församlingen bildades var över hundra personer
intresserade av aft bli dess medlemmar. Medlemskapet ökades emellerdd snart till
ca femhundra personer, indelade i grupper. Kyrkorättsligt sett fungerar församlingen som en vanlig icke-territoriell församling av samma ryp som t. ex. en församling
för spansktalande på ett icke-spansktalande område. Detta innebär att medlemska-

pet besåmmes inte på grund av hemorten (som fallet är i frlga om

vanliga,

territoriella församlingar) utan främst på andra grunder såsom språk, nationalit€t,
miliårtjänstgöring m. m. Medlemskap i
the Holy Spirit' kan
"Community of
förvärvas dels av katoliker, även sådana som territoriellt ej tillhör Rockfords stift,
dels icke-katoliker. Interkommunion förekommer dock ingalunda. Mässan och
övriga sakrament utgör givetvis hörnstenen i församlingslivet. Varje tisdagskväll
anslåa till bönemöten med karismatisk prZigel, i vilka också protesantiska pastorer
ofta deltar.
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På regionalt och nationellt plan

Tre regionala konferenser för ledare inom den katolska pingströrelsen hölls under
första delen
r97 z. De samlade över tusen deltagare vardera. Större betydelse har
^v
den konferens för katolska pingswänner som årligen anordnas vid University of
Notre Dame i South Bend, Indiana. Deltagarantalet visar här en stadigt och kraftigt
uppåtstigande tendens: första konferensen r968 samlade r50 personer, r969 blev
det 45o, r97o r 4oo och r97r j ooo. För r97z varierzr uppgifterna mellan roooo
och över r2 ooo och för r973 mellan över zo ooo och 2 j ooo, däribland 6oo präster
och sex biskopar.
USA:s biskopskonferens tar ställning

I november r968 beslöt USA:s biskopskonferens arr göra en utredning om pingstväckelsens utbredning bland katolikerna och om dess lära och verkningar. Uppgrften anförroddes åt ett utskott som lade fram sitt yttrande för USA:s biskopar vid
deras möte i \ilashington, D.C., den r4 november r969, med följande lydelse:
nMed börian under år 1967 har den så kallade pingsrörelsen spritts bland våra
katolska troende. Den har särskilt dragit till sig universitetsstudenter. Denna rapporr
skall inskränka sig till företeelsen bland katolikerna. Den ämnar inte behandla den
klassiska pingströrelsen sådan den uppträder inom vissa protestantiska kyrkosamfund.
Inom den katolska kyrkan tycks reaktionen inför denna rörelse vara försiktig och
tämligen olycklig. Omdömena är ofta grundade på ytlig kännedom. Det förefaller vara
för tidigt att dra slutgiltiga slutsatser beträffande förereelsen, och ytterligare vetenskaplig undersökning är nödvändig. Av en eller annan anledning f,årgas förståelsen för
denna rörelse av känslotänkande. För detta finns det en viss historisk ursäkt, och man
kan misstänka att det rör sig om en ovanlig religiös erfarenhet. Vi står alltså ansikte
mot ansikte med vissa socialt tämligen oantagbara normer för religiöst beteende. Man
borde hålla i minnet att denna företeelse inte är någon rörelse i ordets fulla bemärkelse. Den har ingen nationell struktur, och varie enskilt bönemöte kan vara olikr ett
ann t.

Mlnga skulle föredra att benämna den 'karismatisk förnyelse'. När vi kallar den
pingströrelse måste vi omsorgsfullt skilfa den från den klassiska pingströrelsen sådan
denna uppträder hos protestantiska sekter såsom the Assemblies of God, the United
Pentecostal Church och andra. Pingsrörelsen inom den katolska kyrkan är inte
antagandet av någon sekts ideologi eller bruk, uran den vill betrakta sig som en
förnyelse i den första pingstens anda. Det skulle vara ett misstag art tro att den
känslosamma, demonstrativa bönestil som är kännetecknande för de proresrantiska
sekterna har anammats av katolska pingswänner. De katolska bönegrupperna sffävar
efter att vara lugna och något återhå'llsamma. Det är sant att detta i vissa fall har dragit
till sig emotionellt instabila personer. De som kommer med en sådan inställning
brukar inte fortsätta. Deltagarna i,dessa bönemöten kan också utesluta dem. Därmed
lyckas de inte alltid.
Man måste medge att rörelsen teologiskt serr har giltiga skäl för sin existens. Den
har en stark biblisk grund. Det skulle vara svårt atr förhindra Andens verk vilket så
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rikligt uppenbarade sig i urkyrkan. Deltagarna i den katolska pingströrelsen påstår sig
få bestämda karismatiskagåvor. Obestridligen har det funnits missbruk, men botemed-

let är inte förnekande av deras förekomst utan deras rätta användning. Vi behöver
ännu en närmare granskning av f rägan om karismatiska gåvor. Helt visst förutsätter det
nyligen hållna Vatikankonciliet att Anden ständigt är verksam i kyrkan.

Kanske det är klokast när det gärller att bedöma giltigheten hos pingströrelsens
anspråk att iaktta verkningarna hos dem som deltar i bönemötena. Det finns många
tecken pä att detta deltagande leder till en bättre förståelse för den roll den kristne
spelar i kyrkan. Många har upplevt framsteg i sitt andliga liv. De dras till läsningen av
Bibeln och en diupare förståelse för sin tro. De synes förkovra sig i sin trohet mot
bestämda hävdvunna andaktsformer som andakten till Kristi verkliga närvaro och
rosenkransen.
Det är läroutskottets slutsats att denna rörelse för närvarande inte bör förhindras
utan tillåtas att uwecklas. Vissa varningar måste emellertid uttalas. I-ämplig uppsikt
kan effektivt utövas endast om biskoparna kommer ihåg sitt siälavårdsansvar att
övervaka och leda denna rörelse inom kyrkan. Vi måste akta oss så att de undviker
den klassiska pingströrelsens misstag. Man måste erkänna att det i vår kultur finns en
tendens att ersätta religiös lära med religiös erfarenhet. I praktiken råder vi biskoparna
att engaget^ kloka präster i denna rörelse. Ett sädant engagemar'g och en sådan ledning
skulle välkomnas av de katolska pingswännerna."

Med ledning av rapporten ansåg biskopskonferensen det lämpligt att ansluta sig

till 'rtskottets rekommendation och ej förbjuda rörelsen utan låta den

uwecklas

under biskoparnas effektiva övervakning.
V ad

karakteriserar den karismatis ka rörelsen ?

Vissa drag kännetecknar den och är gemensamma, oavsett om pingswännerna är
katoliker eller ej, vilket samstämmigt framhålls i de olika beskrivningarna av rörelsen: Gud blir mera verklig - Jesus upplevs som närvarande - man får ett nytt
intresse för att studera Bibeln, nytt engagem ar.g i att aktivt delta i församlingslivet,
frimodighet att vittna om Kristus och förkunna hans Iåra - glädje och lovsång blir
nya inslag för mänga i andaktsliv och gudstjänster - man befrias från fixeringen vid
personliga problem och blir mera aktiv och utåtriktad - man upplever en djup
gemenskap med de kristna tillhörande alla samfund som gjort liknande erfarenheter. Den katolske teologenJ. Massingberd Ford skrev i februari 1972i en kritisk
redogörelse för den katolska pingströrelsen i USA:
,Änen om pingswäckelsen inte verkar tilldragande på större delen. av katolikerna
tror jag att de flesta skulle medge att det har skett vissa överraskande konversioner och
att mänga medlemmar av rörelsen verkar ha upplevt något av en av den Helige Ande
inspirerad kontemplation som - helt natudigt - har medfört en känsla av Guds
närvaro, en längtan efter bön, en medvetenhet om Guds ords dynamiska karaktär och i
de flesta fall en större inlevelse i sakramenten, en ökad kärlek till människorna och framför allt - en insikt om att Gud inte är någon sträng domare utan en Fader som
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älskar oss alla. Detta slag av andlighet har helt natudigt följt på det påven Leo XIII
lärde i sin encyklika Diointm illad G89l) om den Helige Ande och på Johannes
XXIII:s bön om en ny pingst. Som lekmannarörelse innefattar pingswäckelsen mycket av Andra vatikankonciliets rekommendationer, särskilt när det gäller lekmännens
apostolat och lekmännens aktiva deltagande i liturgin. Pingswäckelsen har på många
sätt återinfört en andlig dimension som är mycker viktig för kyrkan. Den har också
varit ett stöd för den ekumeniska rörelsen. Pingströrelsen uppvisar också drag som, i
likhet med de karakteristiska vi ovan nämnt, är klart bibliska. Det är en sryrkans och
erfarenhetens andlighet som öppet tror på direkt övernarurligt ingripande. De som har
följt rörelsen har fått förmånen att med egna ögon se mycket som man bara rrott
skedde under apostolisk tid och/eller som bara kunnat tillskrivas helgon. Jaghar sjålv
varit vittne till utdelandet av alla de den Helige Andes gåvor som räknas upp i r Kor
t2:4-rr . . . Efter vad vi kan bedöma av fyra års nära samarbete med pingsrörelsen
kan denna vara till enorm välsignelse för kyrkan, under förursättning att man pastoralt
är på sin vakt. Tar inte kyrkan upp pingströrelsen i sig, kommer den att bilda små,

splittrade grupper. Pingströrelsen lägger idag två viktiga dimensioner till kyrkan,
nämligen en d jup känsla för bönen och för evangeliseringen. Det vore mer än önskvärt
att dessa omfattades också av dem som redan skördar den Helige Andes frukter på så
många sätt."

De wå vanligaste uttrycksformerna för den karismatiska andligheten är bönegrupperna, ofta ekumeniska, och karismatiska inslag infogade i det liturgiska firandet. Bönegrupperna samlas ofta i privata hem. I bönegrupperna förekommer bön,
bibelläsning, sång, karismatiska yttringar som exempelvis tungomålstalande, uttydning av detta, profetia och bruk av helbrägdagörelsens gävor. Alla dessa inslag vävs
in i varandra på ett fritt och spontant sätt. Man läe€er vikt vid att Anden skall leda
sammankomsten. De pingstmässor som regelbundet firas består av normala mässor
som på lämpliga ställen avbryts för att samma fria gudsdyrkan som praktiseras i
bönegrupperna skall kunna komma till uttryck.
lnteraju med. Aardinal Saenens
Kardinal Suenens, ärkebiskop av Malines och primas av Belgien, deltog sommaren
r97 j i de katolska pingswännernas å,diga konferens i South Bend, Indiana. I
samband med dema intervjuades hanav den franska katolska ddskriften olcir', varur
följande återges fritt:
- Ni har ett centralt ord om den Helige Ande i Ert biskopliga valspräkln Spirita
Sancto. Existerar en
mellan Honom och Ert personliga liv?
'rspecialkontakt>
plats
visst.
En
stor
i
mitt
väsen
har alltid varit reserverad för den Helige
Ja
Ande. Då jag blev biskop var jag naturligtvis medveten om spänningen mellan
kyrkan som institution och kyrkan som Andens förmedlare, dessa wå sidor av en
och samma kyrka. Man iakttar denna spänning wärs igenom hela hennes historia
med dess böljegång av reformer och förnyelser. Detta kände jag mycket starkt då
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jag tog itu med min biskoplig a gårning. Ämbetet har ju en utåtriktad sida, den måste
också förvaltas. Men Herren kallade mig först av allt att vara öppen för den Helige
Andes inspiration och ledning, och i andra hand att vara administradv stiftschef. Om
Gud får fritt bestämma över oss, då blir det naturligt att man ger företräde åt Anden
och det liv som Anden skapar.
- Tror Ni, som Zir så d jupt engagerad i de ekumeniska frågorna, att den karismatiska rörelsen tjänar de kristnas enhet?

- Ja, det gör jag. Också den ekumeniska rörelsen skall så under den Helige
Andes ledning. Den fär inte begränsas till teologiska diskussioner, så viktiga de än
är. Enhetstankarna måste vävas in som levande trådar i de kristnas dagliga liv med
sinne för vad vi alla äger tillsammans. Tre villkor är absolut nödvändiga för att man
skall nå målet: återupptäckten av den gemensamma enhet vi äger i Jesu person, vår
gemensamma upplevelse av den Helige Ände och vår gemensamma bön om klarhet
och ljus. Om det tredje villkoret har någon sagt: oEnda sättet att komma genom
enhetens portär pävära knän!" Därom är också jagöver4,gad. Ingentingär starkare
än gemensam bön.

- JaS har hört att Ni nyligen fick audiens hos påven. Talade Ni då med honom
om den karismatiska förnyelsen?
- Ja, mycket och detal jer^t. Jag framhöll att jag betraktade den som ett inslag av
hopp och morgonrodnad i den situation av oro som just nu pråglar kyrkan. Han
lyssnade med intresse. Min avsikt var att informera honom, inte att be honom göra
något uttalande. Deta blir en senare sak. Jag vet att man förbereder en konferens
mellan ledarna för den internationella karismatiska förnyelsen inom den katolska
kyrkan. Det blir den första i sitt slag. Den skall hållas i oktober i Rom, är privat och
har ingen officiell karaktär. Det åir viktigt att knyta bandet mellan det karismatiska
och det institutionella. Förnyelsen skall inte stå i opposition till institutionen utan
ffärrom ge den levande impulser till att fungera bättre och att ge den mer kädek till
Bibeln och allt vad kyrkan står för. Det är av frukten man känner rädets art. Och
genom anda och gärning skall en rörelse visa och vittna om att >här ser du Guds
finger',, att den Allsmäktige är verksam i den.
T aärs öuer s arufu ndt grä n ser na

En femårig dialog inleddes sommaren r97z i ZiJrrich mellan den katolska kyrkans
sekreteriat för de krismas enhet och representanter för den klassiska pingströrelsen
och för ny-pingsuörelsen. Den syftar inte till någon strukturell enhet mellan de
deltagande grupperna utan ägnar sig åt ettgemensamt studium av den Helige Andes
roll i kyrkan och för den enskilde kristne och ett utbyte av information om de olika
gruppernas l?iror. Vid första årets sammanträden den 20-24 juni tgTz behandlade
man Bibelns syn på vad pingswännerna kallar
i den Helige Ande". Det

"dopet
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visade sig att det härvidlag rådde tämligen stor enighet i fräga om grundläggande
trossatser men också att meningarna gick i sär på åtskilliga punkter. Vid första
samtalsomgången, vari arton personer deltog, var förutom den katolska kyrkan och
pingströrelsen även anglikanska, protestantiska och ortodoxa samfund företrädda.
Vid avslutningsmiddagen var Kyrkornas världsråds dåvarande generalsekreterare,
dr Eugene Carson Blake, hedersgäst, vilket är en liten antydan om den vikt man på
olika håll Fåster vid dessa samtal. Dialogen fortsätter med sammanträden en gång om
året och avser att ta upp en del verkliga stötestenar för samfunden som t. ex.
traditionens innebörd. För bara nägra är sedan hade blotta tanken på en sådan dialog
förefallit de flesta bedömare helt absurd. Nu är den i full gång, >ett ekumeniskt
faktum som ingen kan bortse ifrånr, enligt en av avslutningstalarna i Zijrich.
"Vinden blåser vart den vill" (Ioh l: 8). Kanske skall den också blåsa in en ny
ekumenik, en Andens gemenskap, i samfunden.
Katoliher ocb pingstaänner

i

Saerige

(s. 9e9r):
Ivar Lundgren skriver i sin ovan anförda bok
"Ett
"Den nya väckelsen"
av de mera anmärkningsvärda vittnesbördeo om den förändringens vind i det
svenska kyrkolivet, som de senaste årens andliga förnyelse fört med sig, stod att läsa
i den katolska informationstidningen KIT, Katolsk informationstiänst, den r 5 januari r972. Den ledande ardkeln i det numret behandlade den katolska kyrkans
situation i Sverige inför det nya årer. Skribenten påvisade att katolska kyrkan stod
inför en ny epok i vårt land exemplifierat med bl. a. eng^gemanget i det kristna
riksmötet i Göteborg t972, medlemskapet i Svenska ekumeniska nämnden, det
allmänkristna intresset för den katolska insållningen i abordrägan och de nya
verksamhetsmöjligheter som kyrka-stat-utredningen väntades ge katolska kyrkan i
Sverige. Efter denna inledande översikt gör tidningen följande konstaterande:
'Denna uweckling till full katolsk delaktighet i det ekumeniska samarbetet i
Sverige har i åratal förberetm av målmedveten strävan i de centrala ekumeniska
organen och i lokalt arbete. Men en faktor förefaller att ha definitivt påskyndat
processen och undanröjt de hinder som tidigare fanns i hotet att vissa fria samfund
skulle liimna allt samarbete om katoliker släpptes in. Inom stora delar av pingstväckelsen har de senaste åren hållningeq till katolska kyrkan undergått en stor
förändring. Till detta har medverkat den karismatiska väckelsen inom katolska
kyrkan i USA, och den försiktigt positiva hållning som mött detta fenomen i den
katolska världen. I abortffiryan har man i pingswäckelsen uppfattat den katolska
hållningen som mera kongenial än de reaktioner som hittills kommit från andra
kristna led. Även i stat-kyrka-frägan kan man finna att pingswäckelsen, alldeles som

katolska kyrkan, står fri från den speciella historiska belastning från svenskt
r8oo-tals kyrkohistoria, som så länge präg)at hållningen inom både svenska kyrkan
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och de zildre fria samfunden. Detta'närmande'mellan pingswänner och katoliker är
förvisso mycket försiktigt och begränsar, men icke desto mindre synes den just nu
var^ av en viss betydelse för klimatet i den svenska kristenheten.'
Enligt KIT har alltså den karismatiska väckelsen i världen bl. a. haft den effekten
att katoliker och pingstvänner i Sverige försiktigt börjat närma sig varandra, och
detta 'närmande' har redan, trots dess begränsade omfattning, skapat ett bärre
ekumeniskt klimat i Sverige. Om detta har kunnat ske medan ännu bara de första
svaga fläktarna av denna förnyelse nått vårt land - vilka läkande effekter skall det
inte fä på Kristi kyrka i Sverige när Andens vind börjar blåsa med full styrka!" Så
långt Ivar Lundgren.
Andra ekumeniska händelser i den Helige Andes tecken är de många konferenser
med den Helige Ande som tema som hållits i Sverige under de senaste fyra åren och
vilkas deltagarlistor uppvisat nya och oväntade kombinationer av samfundstillhörighet. En av de första var en wådagarskonferens mellan katoliker och pingswänner på
höstkanten r97o. Den hölls på katolikernas gärd r Marielund på Ekerö utanför
Stockholm med bl. a. pater Andreas Rask O.S.B. och rektor Åke Boberg, pingstvän,
som deltagare. I maj r97r hölls en pingstkonferens på S:ta Katharinastiftelsen i
Österskär med deltagande av katoliker, lutheraner, pingswänner och andra, och
samtal fördes i tvä dagar över ämnet
"Ny pingst över världen?>.
Påaen och de katolsAa pingstuännerna

Under tiden 9-r3 oktober r973 samlades r26ledare för den katolska karismatiska
förnyelsen fräo 3z länder i Grottaferrata utanför Rom. Bland deltagarna märktes
kardinal Suenens, ärkebiskop James Hayes, Kanada, och biskop Joseph McKinney,
USA, som tidigare bevistat Internadonella Eukaristikongressen i Melbourne och i
samband därmed hållit huvudtalet vid The Catholic Pentecostal Eucharistic Rally i
St. Francis' Church. Elva av dessa ledare mottogs vid en halvtimmes lång privataudiens av påven Paulus VI, varvid kardinal Suenens överlämnade eft för konferensen
utarbetat teologiskt utlåtande till påven. Herr Martin förklarade att bönegruppsledarnas beslut att hålla sin första internationella konferens nära Rom var i linje med
de karismatiska gruppernas utveckling i samförstånd med kyrkans högsta ledning.
Därefter uppläste påven följande anförande, adresserat till konferensdeltagarna:
gläds med er, kära vänner, åt den förnyelse av andligt liv som idag tar gestalt i
kyrkan i de olika formerna och i skilda miljöer. Vissa gemensamma kännetecken är:
en önskan om förd jupning i såvZil personlig som gemensam bön med en återgång till

"Vi

kontemplation och en poängtering av lovprisningen av Gud; önskan om att helt
hänge sig åt Kristus; en stor öppenhet för den Helige Åndes impulser; ett trägnare
studium av Bibeln; ökad gemenskapsanda och beredvilligheten att stå kyrkan till

tjänst. I allt detta igenkänner vi det mystiska och diskreta arbetet av Anden, vilken
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är kyrkans sjail. Det andliga livet består framför allt av ett liv i tro, hopp och karlek.
Det finner sin grund i tron. Trons bekännelse har anförtrotts åt kyrkans herdar för
att de skulle vidmakthålla dess eggelse och hjZilpa den att blomsra i den kristna
gemenskapens alla aktiviteter. De troendes andliga liv faller under varje biskops
aktiva själavårdsansvar i hans eget stift. Det är särdeles lämpligt att eriora om detta
vid anblicken av dessa element av förnyelse, vilka framkallar så stort hopp. Å andra
sidan kan, även vid den finaste upplevelsen av förnyelse, ogräs blanda sig med den
goda säden. Därför är uppgiften am urskilja oumbädig. Denna uppgift faller på dem
som har vård om kyrkan. Det tillkommer dem särskilt att ej utsläcka Anden utan
pröva och behålla det som ir gott (r Tess i;t5, :,9, zo, ävensom Lumen Gentium
rz). Pä detta sätt gör kyrkans gemensamma goda framsteg, för vilket Andens gåvor
är inrättade. tt
Kyrkans lära om den h,arismariska rörelsen
Påven Leo XIII:s encyklikor ,Provida matris', (r8S:) om pingsten och ,Divinum
illud" (1897) om den Helige Ande framhävde den roll som den Helige Andes nåd
spelar i det kristna livet. Då emellertid somliga förkastade varje yttre ledning såsom

överflödig för dem som genom en hemlig drift inspireras av den Helige Ande,
(zz ianuari 1899)
inskred påven på nytt, och i brevet
"Testem benevolentiaer,
brännmärkte han denna och vissa andra awikelser från den sanna läran, vilket
stundom benämndes ramerikanism".
Andra vatikankonciliet stadfäste läran om den Helige Andes nådegåvor i konstitutionen om kyrkan, vari nådegåvorna i enlighet med den helige Paulus indelas i tre
Srupper:

r.

ämbetets eller hierarkiska eller institutionella nådegåvor som utdelas endast till
kyrkans funktionärer (biskopar, präster och diakoner);
z. särskilda nådegåvor, "såväl mycket framträdande som enklare och vidare ut-

bredda";

3. extraordinära nådegåvor.
Den tid som kyrkan tillbringar under sin vandring genom århundraden på jorden
i väntan på Herrens andra och sludiga ankomst, är den Helige Andes era Det är ju
genom den Helige Ande som den förhädigade Kristus samlar Guds folk för att rena
det från synder och leda det på sanningens vZig. Såsom själ i Krisd mystiska kropp iir
den Helige Ande närvarande såväl i denna kropp kollektivt som i varje dess lem,
och han är dess enande band och kållan till dess liv, uweckling och fullkomning.
Den Helige Andes närvaro och verkan når på ett särskilt sätt de personer som av
honom erhållit ämbeten attlära, helga och leda kyrkan. Således far kyrkans hierarkiska struktur inte beaaktas som en administrativ apparat utan samband med den
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Helige Andes gåvor. Som grund för varje ämbete står en institutionell nådegåva av
den Helige Ande som meddelas genom präswigningens sakrament i dess tre grader
(biskopsvigning, egentlig präswigning och diakonvigning) och som spelar en väsentIig och stadigvarande roll inom kyrkan (jfr z Tim r:6, r Tim 4: t4).

Trots denna intima förbindelse mellan kyrkans hierarkiska srukrur och den
Helige Andes nådegåvor, innebär den Heliges Andes verk något mer. Anden har
niimligen givits till samdiga kristna: alla troende har i dopet mottagit den Helige
Andes nådegåva och kyrkans alla medlemmar är levande stenar uppbyggda med
Kristus som hörnsten till ,ett andligt hus" ( r Petr z: :). Hela kyrkan är till sitt väsen
verkligen andlig, dvs. bebodd och besjZilad av den Helige Ande. Hela kyrkan är i
grunden en karitnatitå storhet, emedan alla hennes troende har fått och får nådegåvor av den Helige Ande. Ty även om den Helige Ande såndigt inverkar på Kyrkan
medelst ämbetsbärarna och sakramenten, förbehåLller han sig att verka i henne i
direkt form genom att alldeles fritt och med outtömlig frikostighet till lemmarna i
Kristi mystiska kropp dela ut särskilda och extraord inära aädegävor. Konstitutionen
om kyrkan betonar att dessa nådegåvor är nyttiga för kyrkan och att man därför ej
år nedvärdera dem men inte heller åstunda dem oförsiktigt och med sjillvf<;rhävelse.

Ämbetsbärarnas uppgift i fräga om dessa nådegåvor är att upptäcka dem hos de
enskilda eller hos hela Guds folk, att främja dem och att vidsynt låta dem uwecklas.
Utan nådegåvorna skulle ämbetsutövningen inskränka sig till det väsendiga och inte
blomma upp och frambringa rikligare frukter. Å andra sidan tillkommer ämbetsbäratr,a att vaka över dessa nådegåvor, att pröva deras äkthet och att styra deras
användning så att inte en viss subjektivism eller mysticism eller antirationalism
uppammas. Dessa faror skulle nåimligen hota att underminera kyrkans enhet, lossa
de lydnadsband som enligt Kristi vilja måste förena de troende med kyrkans
rättmätrga myndigheter (ämbetsbärarna) och vålla en onödig kraftförlust som resulterar i en h2imning av Guds folks uweckling. Härvidlag åberopar Andra vatikankonciliet i sin konstitution >Lumen Gentium, Pauli ord: "Utsläcken icke Anden, men
pröven allt, behårllen vad gott är> ( r Tess y ryzr).
Hithörande text i Andra vatikankonciliets konstirution om kyrkan ,'Lumen Gentium> har följande lydelse: >Samme Helige Ande helgar och leder dessutom Guds
folk inte bara genom sakramenten och ämbetsutövninga.rna och smyckar det med
dygder utan också genom att alltefter sin vilja åt var och en meddela (r Kor rz: r r)
sina gåvor och fördela bland de troende ur alla stånd s2irskilda nådegåvor, genom
vilka han gör dem låimpade och beredda
sig olika arbeten och uppdrag som
"ftAlaga
gives
fr'åmjar kyrkans förnyelse och utbyggnad enligt orden:
"Andens uppenbarelse
fu var och en för att vara till nytta> (r Kor rz:z). Och dessa nådegåvor, både de
mycket framträdande och de enklare och mer utbredda, bör tas emot med tacksam-
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het, eftersom de är ytterst lämpliga och nyttiga för kyrkan. De extraordinära
gävorna åter kan inte var och en vänta sig att bli delaktig av och man {är inte ha
för höga förväntningar om nådegåvor av apostolisk art. Det är kyrkans ledare
som har till uppgift att bedöma nådegåvorna och besluta om hur de skall inordnas i det kyrkliga livet. Det åligger dem även att inte utsläcka Anden utan pröva
alltochbehållavadgott är(jft r Tess 5:rzoch r9-zr)',.
Sammanfattningsvis kan man formulera kyrkans ståndpunkt beträffande den karismatiska rörelsen i wä punkter:
r. Det finns ingen anledning att förvåna sig över detta fenomen, som inte utgör
något nytt för den katolska kyrkan. Möjligen kan man sdga att fenomenet har fätt
större proportioner än tidigare på grund av kyrkans speciella läge och behov i
dagens avkristnade värld, men något nytt är det absolut inte fråga om. Detta skulle
strida mot kyrkans klart och enrydigt definierade lära om Andens gåvor och deras
funktion till kyrkans båtnad.
z. Ämbete å ena sidan och karismatiska nådegåvor, dvs. särskilda och extraordinära nädegåvor, å den andrafar inte uppfattas som motsridiga begrepp eller storheter.
Ännu mindre får man betrakta åmbetet som ett konservativt inslag och de karismatiska nådegåvorna som ett progressivt sådant i kyrkans struktur. Detta vore direkt
obibliskt. Enligt Paulus är såväl ämbete som karismatiska gåvor skänker som ges
kyrkan av den Helige Ande för att hon skall kunna uwecklas harmoniskt. Det är
visst sant att de karismatiska gåvorna skänks direkt medan ämbetsgåvorna tilldelas
genom präswigningens sakrament och rent av innefattar behörighet att döma om de
karismatiska gåvornas äkthet och att styra deras välordnade bruk, men båda slagen
av nådegåvor går tillbaka pä en och samma Ande som begagnar dem bägge för att
lära, helga och leda kyrkan likaväl kollektivt som individuellt. Alla slags nådegåvor
måste således betraktas icke som motsatta utan som olika men komplementära
storheter som kompletterar varandratill gagn för kyrkan som helhet och för den
enskilde troende.
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Thomas ab Aquinos
teologi

Lovord har slösats på Thomas ab Aquino under minnesåret. Föliande artikel handlar därför inte om Thomas. Snarare är den avsedd
att konfrontera dagens människor med frågor som engagerade
Aquinaten och som kom honom attbygga upp sin teologi. Avsikten är att få läsaren att tänka med honom.

r. > Konstruktionsprincip"
Tron är sann

- iir det inte något sj?ilvklart? Vad skulle det ha för mening, om det vi som kristna
tror på, inte vore sant? Vad som inte är sant, kan man iu i all rimlighets namn inte
satsa på. Det må nu handla om arr tro på Gud i största allmänhet eller att uo påJesus
Kristus som Guds Son och allt det som rosbekännelsen säger om honom, eller
också kan det röra sig om att tro det som står att läsa i något uppslagsverk, i en
tidning eller i ett brev från en god vän. Det måste i alla fall vara sant om vi skall ta
det på allvar. Det tycks alltså i s jälva verket bara vara en truism detta att tron är sann.
Ändå betonar Thomas ab Aquino det uttrycklige n. Credimas aera, säger han, det
vi kristna tror är sant.
Vad han menar är faktiskt inte så trivialt som det vid första påseendet kan se ut.
Dess andemening inser vi så snart vi läser texten i sitt fullständiga sammanhang.
Kontexten visar nämligen vad påståendet om trons sanning egentligen innebär. Av
sammanhanget lär vi oss att i en något friare översättning återge vad Thomas menar.
Han vill säga att det oi tror ligger på sanningens plan, eller - för att uttrycka samma
sak ännu mera tekniskt - att det ti tror bör till de saker och ting orn ailka man kan säga
att de är sanna - eller också att de inte är det. Yad är det då, om vilket man kan säga
att det är sant eller osant? Thomas är mycket angelägen om att den frågan får ett
klart svar. Han tröttnar inte på att försäkra oss att sanningen ursprungligen och
egendigen år enegenskap hos satser (veritas est in iudicio). En vägg kan inte vara sann.
Den kan vara grön eller gul, den kan vara verklig eller inbillad. En befattning, för att
ta ett annat exempel, kan vara krävande eller lättskött. Men det vore nonsens att
sdga att den vore sann. En egenskap ger alltid ett första uppslag vilket slag av saker
och förhårllanden det är tal om. När exempelvis någon talar om stort eller litet, vet vi
genast att det gäller något mätbart. Och när det blir tal om att något är konsekvent
eller inkonsekvent, vet vi med detsamma att det måste handla om tankegångar eller
sludedningar eller ttllvägagängssätt. Och - för att återvända dll det vi är inne på så snart vi hör någon tala om sanningen, kan vi, enligt Thomas ab Aquinos syn, vrua
forvissade om art det åir tal om sarser. Att vara sant, det är inte en egenskap hos vad
som helst, det är en egenskap hos satser. "Efterson ron är sann>, så läser vi hos
Thomas själv, >måste den vara oss given i satserr' (jfr De veritate XIV r).
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har därmed påpekats. Satser spelar ju en ofrånkomlig roll i vå,rt livs alla situationer, i
vardagslivet såväl som när det gäller forskning, hos konstnärer såväl som hos
polidker. Det är i satser som vi formulerar vära erfarenheter och våra insikter. Detta
är det första. Tidningar och böcker är fulla av satser, av ordföljder i vilka personer
som vet någonting eller åtminstone anser sig förfoga över någon kunskap, uttrycker

vad de bär inom sig. Och när satser publiceras i tryckalster eller nedtecknas i
handskrivna dokument, stå,r vanligtvis en avsikt bakom. Detta är det andra det här
gäller att lägga märke till. Skribenter vänder sig till sina medmänniskor för att
påverka dem, berika deras kunskaper, varna eller stimulera dem, kort sagt: de vill ge
informationer. De vill meddela något till andra som dessa ännu inte kommit underfund med. De vill utöka vetandet hos medmänniskorna, erinra dem om något de
inte vet eller inte tillräckligt fått upp ögonen för.
Spräket har en dubbel funktion. För det första uttrycker det något som människor, enskilda eller grupper, går omkring med. Och för det andra skapar språket
kommunikation. I språket möter olika individer varandra. Det är sant att kommunikation kan komma till genom att wå personer på något sätt uttrycker sina känslor
för varandra eller helt enkelt kallar varandra vid namn eller omfamnar varandra.
Men det förekommer knappast en kommunikation där de mötande individerna inte
även säger någonting till varandra, upplyser varandra om någonting - alltså också
informerar varandra.
Därmed uppstår en fräga. Inför fenomenet information kan vi inte undgå att
intressera oss för vari den informativa karaktären hos en sats egentligen li8€er. En
sam består ju i de flesta fall av flera ord. Vad för ett element i ordsviten är det då
som gör att den blir informativ? Vilken beståndsdel i ordsammanställningen är
biiraren av dess informationsfunktion? Vad är alltså det vi ytterst syftar till när vi ger
varandra informationer?
Frågan är enkel, men i vår medfödda nyfikenhet kan vi inte skjuta undan den.
Den är filosofisk. S2irskilt praktisk är den inte. Ändå känner vi oss manade am sälla
den. Vi skulle giirna vilja ha reda på hur det iir. Som människor kan vi aldrig stanna
vid ett rent nyttotänkande. Stundom måste vi leka en smula. Tånkandet, framför allt
det filosofiska, har mycket gemensamt med lek.
Vad gör alltså en sats till en information?
Som form för kommunikation fordras av informationen att minst wå är invecklade. Det måste finnas en >sändare> och en >moftagareo. Och om informationen
verkligen skall komma till stånd, måste mottagaren kunna uppfatta den. Informationen måste alltså inte endast framföras i en tillräckligt tydlig artikulation och på ett
språk som mottagaren förstår, den måste framför allt begagna sig av begrepp som år
kända för mottagaren. När jag i en lärobok i astronomi läser att Merkurius är den
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planet som har det minsta avståndet till solen, kan jag väl uppfatta det. Jag förstår
meddelandet just därför att jag vet vad en planet är och vad solsystemet är och
därför au jag är insatt i vad >avstånd" beryder. När jag däremot läser upp samma
kapitel i boken för min ettårige brorson, som för övrigt gärna kan vara en intelligent
liten pojke, blir det för honom inte alls någon information. Han är för liten för att
kunna fattavad >avstånd> betyder. Solen känner han till, men hans föreställningsförmäga räcker inte till för att begripa att den är en himmelskropp bland andra och
att den har sina satelliter, de så kallade planeterna. Vad jag läser upp kan för den lille
inte bli informativt. Han vet för litet. Å andra sidan skulle det inte heller bli någon
information, om jag vidarebefordrade det jagläst till lärobokens författare. Han kan
det ju redan. Det som står i hans egen bok kan inte medföra någon kunskapsökning
för honom. Syftet med en information är givewis att öka vetandet, inte att slå in
öppna dörrar. Någon som redan har en kunskap är llka oförmögen att bli informerad om den som någon som ännu inte kan någonting alls.
Vad är det då - för att ätergä till utgångsfrägan - som mottagaren redan måste
veta och vad är det han lär sig genom informationen?
Svaret ligger inte långt borta. Kvintessensen hos en information är, att nå,gonting
liirhåller sig så som avsändaren säger. Mottagaren lär sig genom informationen att
nägontitgär så och sä. Vad det är som är så och så, det måste han redan ha hum om.
Han måste känna till de sakliga begrepp som förekommer i den informerande
satsen. Detta är förutsättningen för att han skall uppfatta den speciella samordning
av ord som det lilla ordet
"är" åstadkommer. Albert Einstein - för att belysa saken
med ytterligare ett exempel - upplyste sina samtida om att vissa astrofysikaliska
observationer kan å en god förklaring, om man ant^r attsamtidigheten av wå på vitt
skilda platser försiggående skeenden är relativ med avseende på iakttagarens rörelsetillstånd. Vad Einstein därmed framförde förmådde endast sådana förstå som var
förtrogna med satsens wå viktiga sakbegrepp, begreppet >samtidigt> och begreppet
urelativto. En lycklig överraskning kunde Einsteins speciella relativitetsteori - det
är ju den det rör sig om - endast framkalla hos sådana som visste vad samtidighet
och vad relativitet är. Vad de fick veta var att samtidigheten under de uppgivna
omständigheternaär relativ. Bäraren av informationsfunktionen är alltså det oansenliga ordet >är>. Allt annat i den informerande satsen måste moftagaren redan
känna till. Det han lär sig är att de sakförhå,llanden satsen omtalar verkligen är
sådana som satsen säger.

Vad informationen egentligen åsyftar är alltså ett >är>.
Det som det lilla ordet innebär kan förekomma på olika sätt. Ibland är em ,är',
helt enkelt ett av de ord av vilka satsen består. I många fall år det visserl[en
närvarande, men endast så att säga incognito. Det är då inbakar i någon annan
beståndsdel i satsen. När vi säger, att sångerskan sjunger utmärkt, betyder det
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detsamma som om vi hade sagt att hon är en sådan som sjunger bra. Och när vi lär
oss att Caesar mördades 44 f .Kr.,ligger satsens förborgade huvudbeståndsdel även
här innesluten i satsens verb. Em >är" förblir kärnan i varje information.

När Thomas lokaliserar tron på sanningens plan, accentuerar han alltså att den
kristna uppenbarelsen innebär informationer. Satser betraktas som dess oumbärliga
beståndsdelar. Det finns teologer som är rädda att gå med på detta. De menar att
fromhetslivet störs av det försanthållande med vilket en information tas emot.
Thomas däremot ser i försanthållandet basen för en försvarbar fromhet och för en
skälig tro.
Uppenbarelsens satskaraktär - för att tala en aning förenklat - är också grundvalen för det thomanska sättet attlägga upp teologin. Där det handlar om satser kan ju
vetenskapen utan omsvep träda i funktion. Satser iir alltid det natudiga utgångsmaterialet för ett vetenskapligt arbete. En uppenbarelse som innebär satser erbjuder
alltså omedelbara anknytningspunkter för en egen vetenskap - för teologi. Den
vetenskapliga reflexionen är därmed inbyggd i siälva tron. Teologi är dä inte något
annat än en genomtänkt tro (intellectus fidei). Den arbetar just med de satser som
även ron är inriktad mot. Den thomanska teologins
"konstruktionsprincip" är
därmed presenterad.

z. Aktualitet
Thomas'syn på uarat
har ett samband med hans tro. Kristen teologi har satt sina antropologiska spår! Den

kristna tron har faktiskt givit Aquinaten den slutliga säkerheten om var en av
människans bästa chanser ligger. Hon kan bilda satser, säga rrårrr. Kunde hon inte
det, så skulle hon inte kunna ta emot informationer. Hon vore alltså utestängd från

den kristna uppenbarelsen.
Så tidigt som i sin ungdomsskrift De ente et essentia (Om varandet och varat)
(omkr. rz56) utgär Thomas från att det vi kallar "att vara> (esse) vissedigen

förekommer i particip, såsom onågot varande" (ens), men att det därutöver framför
allt brukar fä en verbal utformning, nämligen i det till synes menlösa fonemet oär',
(est). Det i participet fastslagna statiska öppnar sig i sin fulla innebörd när det
överförs till verbets dynamik!
Thomas' syn på varat far ett slags slutgiltig belysning genom att en av dagens
ledande filosofer, Martin Heidegger (f. r88q), s.a.s. stannar på halvavägen. Han
ägnar inte någon speciell uppmärksamhet åt varats verbala förekomst. Teologiskt är
han inre intresserad. Därfor kan han nonchalera den sida hos varat som är grundläggande för uppenbarelserron. Han kommer visserligen inte ifrån att ständigt begagna
sig av ordet ,rärrr, men i sin filosofi stannar han vid participet, "det varands" (das
Seiende). Med utgångspunkt från den statiska användningen av varat öppnar han
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fascinerande perspektiv. Ingen som någon gäng räkar komma inom aktionssfiåren
för hans tänkande kommer opåverkad därifrån. Men frambrytningen till "är> har
han inte lyckats med. Drivkraften saknas, den kristna tron.
Heideggers filosofi berikar människan, men den gör henne ensam. När man
endast grubblar över varat och huruvida det framträder i något varande, kan man
förvisso ha anledning att uppsöka en vän för att med honom dela glädjen att ha
upptäckt någonting, men genom sitt innehåll bidrar det Heideggerska filosoferandet inte till att befrämja gemenskapen. Aquinatens teologiska tänkande däremot är
gemenskapsvänligt. Thomas är fåst vid
för informatio"ärn. Han har ögonen öppna
nen. Och där information forekommer, där är redan gemenskap.
Hela aårt resonemang
är typiskt thomanskt. Aquinaten berör faktiskt som teolog åtskilligt som i sig självt

inte har något med tron att göra, sådant som alltså inte kan monopoliseras

av

teologin. Fenomenet information passar bra som exempel. En information är ju inte
något specifikt teologiskt, den är nägot allmänmänskligt. Men just i det rent mänskligaligger något som är relevant även för tron, som alltså ingalunda kan förbigås av
teologin. Thomas är oavlåtligen instiilld på att se de mänskliga fundamenten i det
som den kristna tron innebär. Här ligger en av nycklarna till hans teologiska
tänkande. Han är medveten om att det i tron inte finns någonting i vilket man inte
kan känna igen en mänsklig bakgrund. Å ena sidan inkräktar uppenbarelsen inte på
något sätt på vad människan i sig själv är. Å andra sidan medför tron inte nägra nya
antropologiska strukturer. Men den ger de redan förefintliga strukturerna ett nytt
innehåll. Den föregås alltså av något icke-teologiskt. Hur mycket än tron intar den
första platsen i värdenas ordning, är den ändå under logikens synpunkt alltid
föregången av något redan givet.
Det är den egenarten hos den kristna tron som för övrigt sätter dess bekännare i
stånd att kunna möta sådana som inte tror. Det finns teologer som vill blunda för
detta, det är sant. De menar att det är tron allena man har att hå'lla sig till - i
teologin så väl som i livet. Men just därmed har de frånhänt sig chansen att komma i

en allvadig kontakt med icke-troende, samtidigt som de har lämnat den kristna
tanketradition för vilken Thomas ab Aquino framstår som en av de ledande representanterna.

I

en epok då Europa gick en avgörande uwidgning av sin geografiska och sin
till mötes riktade Thomas i själva verket uppmärksamheten på
den komponent i den kristna tron som inte är specifikt kristen utan helt enkelt
mänsklig. Vid pluralitetens gryningstid mejslade han fram teologins bidrag till
mänskliga horisont

dialogen utåt.

Alla människor har ju något gemensamt med varandra. Alla är de människor.
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har utökats med en ny avdelning som öppnades i juni månad 1973. Alltsedan
november månad samma är åger allmänheten tillräde. I sammanlagt 5 5 salar visas
'modern religiös konst'. Det är mest tavlor som tillhör samlingen men även
skulpturer förekommer. I en sal kan man dessutom bese moderna mässhakar.
Den 7 maj 1964, för ro år sedan, inbiöd påven Paulus VI en krets av konstnärer
till Sixtinska kapellet för att tala till dem om förhållandet mellan kyrkan och
konsten. Han beklagade därvid att förkunnelsen av evangeliet som anförtrorts åt
kyrkan, och det mänskliga förkunnandet som framträder i stor konst har råkat i
konflikt med varandra. Han tillade att mäoga av konstens företrädare inte längre
som i gångna tider låter sig inspireras av det kristna budskapet. Han medgav att vissa
representanter för kyrkan gentemot konstnärerna inte intagit den hållning de bort
och att de i stället för att håLlla sig till det som är åktafallit för surrogat och skräp. Till
sist framlade påven som sitt önskemå,I att man kunde uppnå ett slags försoning
mellan kyrkan och konsten. Kyrkan behöver konsten - så framhöll han - inte så
mycket dZirför att hon behöver en värdig ram vid sitt framträdande eller etr yttre
stöd för sin auktoritet. Det finns snarare ett inre samband mellan Kristi kyrka och
det som är konstnärens särskilda kallelse. Kyrkans budskap gäller ju det osynliga,
det empiriskt overifierbara, det hinsides. Konstnären är det däremot givet att kunna
ge utryck åt det ofattbara och det som mer kan anas än förstås. Anden vill alltid
uttrycka sig i ord, fårg, form eller toner. Häri ligger - för att återvända till Paulus
VI:s tal - konstnärens uppgift, det som kyrkan behöver för sin förkunnelse.

Ingen kan undgå att aktualisera det hon är såsom människa. Och ingen kommer
ifrär' att på något sätt röra sig på det naturliga förnuftets plan. Men det är samma
fornuft som är anknytningspunkten och den oumbadiga förutsättningen även för
kristen tro och teologi. Och det är samma människa som med det hon alltid redan
är, blivit måLlet för Kristi verks frälsande och befriande kraft. En tro som är logiskt
föregången av något som finns hos alla människor och en frälsning som träffar
människan just i det hon är som människa är något som långt ifrån stänger in sina
anhängare. I stiillet för att isolera sina bekännare visar kristendomen dem vägen
utåt.

Thomas ab Aquino röttnade inte att hävda detta. Aktualiteten av hans teologi
ligger därmed i öppen dag.
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Påven var alltså angelägen om en ny vänskap mellan kyrkans män och konstnärerna. Därför ville han utöka Vatikanens samlingar.
Det som genast slår besökaren är de utställda verkens höga konstnärliga halt. Det
är faktiskt en hel del berömda namn bland de skapande konstnärer vars arbeten man
konfronteras med. Målningar av Georges Rouault fyller en hel sal. Oaktat skillnaderna i stil och målsättning visas verk av Wassilii Kandinsky, Paul Klee och Le
Corbusier i en och samma sal. Marc Chagall, Pablo Picasso och Salvador Dali saknas
inte heller. Som en värdig representant för skandinaviskt konstnärligt skapande
framstår Edward Munch med en tavla ,Fader i bönr. Den visar hans suveräna
uttrycksförmåga, dock inte hans depressiva livssyn. Auguste Rodin är representerad
med flera verk.

Bredvid stora och erkända begåvningar fär man även möta mindre kända. Alla
kan sitthanwerk, och Enrico Manfrini (f. rgq) skulle med sin skulptur ',Saulus',,
dvs. Saulus'omvändelse vid Damaskus (jfr Apg q), med framgång kunna tävla med
vad Carl Milles skapat. Bredvid mera originella konstnärer möter man mera traditionsbundna sådana som Lyonel Feininger (t87 vr956) och Paula ModersohnBecker (fi76-19o7). Alla vars verk har tagits med, tillhör vä,r tid, en del lever ännu.
Redan av det skälet kan den nya sektionen i de vatikanska museerna kallas för
modern.

Modern

iir den framför allt genom sina motiv. I sal nr r stöter besökaren genast på en tavla av
en korsåstning. Men det är inte Kristus som framställs som korsfåst utan en man i
medeläldern, klädd i en något sliten vardagskosrym. uDen korsfåsta människan>, sä
har skaparen av denna tavla, Ottone Rosai (t895-r957), kallat sitt verk (se repro-

duktionen bredvid). Det han visar år typiskt för hela museisektionen. Man ser
landskap, som är ödsliga som exempelvis Virgilio Guidis (född r8gr) tavlor 'Landskapo och "Venedigr. Man ser må,lningar som inte har mycket gemensamt med
rToo- och r8oo-talens ,'heroiska landskap". Det är inte längre naturens ymnighet
som människan beundrar eller dess rikedoö hon gläder sig åt. På en annan tavla
kallad
döda modernu lårer Guidi modern ända in i döden i ansiktsuttrycket ta
"Den
med sig ett drag av besvikelse över livet - alkär Fafånglighet. Dagens människor
känner sig övergivna. De lider av tomhet och projicerar denna pä sin omgivning. De
känner sig hotade och är i den meningen fastnaglade. De känner igen sig sjZilva i den
korsFåste Kristus. Därmed framträder samddigt något annat. I och med att korset
framstår som sammanfattningen av mycket av människans erfarenhet blir det på
sammagång en väg ut. Där finns t. ex. Auguste Chabaud (1882-1955) och Fiorenzo
Tomea (19ro-196o) som låter den funktionen av korset framträda. Krucifixet
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verkar som en sista förhoppning i en annars i sig själv sluten vädd. Livet är centrerat
kring ett kors och får därigenom en ny mening. Här tycks den speciella avsikten
med den nya avdelningen i museet ligga. H:är förnimmer mao ett budskap.

Man är i modern konst van vid att konfronteras med klagan, rådvillhet och
förwivlan. Glädjens frånvaro utgör ett gemensamt drag i dagens bildkonst och
skulptur så väl som i diktningen. De konstnärer vars verk man möter i den yngsta
avdelningen i Vatikanens museer - för det mesta gåvor av konstnärerna själva, av
deras anhöriga eller av mecenater - tillhör vår tid. De delar grundståmningen hos
vå,r epok. Men till skillnad från många av sina samtida och sina konstnärskolleger
förblir de inte i sin smärta och sitt underläge. Det är dem ännu mera fjärran att
siälvbelåtet lämna ut sirt inre till andras beskådande. Tvärtom har de på något sätt
bemästrat sin och sin tids situation. De är förvissade om en mening med livet. De
har sin friska, sunda vitalitet kvar eller också har de arbetat sig tillbaka till den. De
har - för att sdga samma sak på deras eget språk - upptäckt korset som det sanna
ljusets källa. Närmare bestämt har de fåttgrepp om korset i dess dubbla funktion. Å
ena sidan kommer de, enligt vad deras konstnädiga verk vittnar om, inte ifrån den
bittra erfarenheten att människan sällan får se sina drömmar förverkligade, att hon
tvärtom ofta lider skeppsbrott. Ottone Rosais nKorsfäst människa> är i den meningen en symbol för människan i allmänhet. Å andra sidan utstrå,lar deras verk även
något annat. Kristi kors har blivit vägen till befrielse. De anar åtminstone att korset
betyder räddning.
Den nya avdelningen i Vadkanens museer betecknas som omodern" konst. Det
måste dock sägas art den inte ger många exempel på non-figurativ konst. Här finns
det alltså möjlighet till framtida kompletteringar. Reiationen till transcendensen,
det utmärkande draget för all religion, torde i varje fall även kunna uttryckas pä ett

"abstrakt> sätt.
Den nya avdelningen i Vatikanens museer betecknas som oreligiös', konst. Även
här vore kompletteringar möjliga. Motiven är nämligen alla hämtade från den
kristna raditionen. Icke-kristna religioner är än så länge inte representerade. För
övrigt är det inte endast bibliska scener som visas. Motiv har också hämtats från den
moderna kyrkohistorien. Mötet mellan patriarken Athenagoras och påven Paulus
VI på dennes första udandsresa framställs av Angelo Biancini (f. rgrr). Lello
Scorzelli (f. ryzr) fyller tre väsgar i ett 9x 16 meter stort rum med sju ståtliga
bronsreliefer som framståller det Andra vatikankonciliet. På mitwäggen fangar
pingsthändelserna, den Helige Andes nedkomst över apostlarna och den heliga
jungfrun, besökarens uppmärksamhet. På de bägge sidorna går de wå koncilie-

XXIII

och Paulus VI, drivna av biskoparna - delvis porrätdika
- och av lekmannagrupper en ny pingst tillmötes. Det iir alltså den kristna religionen som givit inspiradon. Men det är å andra sidan inte så att begreppet
"religion>

påvarna, Johannes
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skulle ha tagits i detta ords trängre bemärkelse. Även rent mänskliga motiv förekommer. Som särskilt fina exempel kan nämnas tre tavlor som var och en på sitt sätt
framställer moderliga kvinnor, de kallas helt enkelt ,Modern'. Det är inte den egna
modern som Umberto Boccioni (t88zqgr6), Guido Tallone A8g+-rg6l) och
Giacomo Balla (r87r-r938) vill porträttera. Det är modern som sådan de vill
framställa. Boccionis
'moder, lider under livets tyngd, men bevarar ändå ett drag
av gläd je. Tallones och Ballas >mödrar> visar en smittande glådje, den första av
mera sangvinisk, den andra av mera kolerisk ryp.
Den nya avdelningen kan alltså hälsas med glädje. Den moderna tiden fär komma
till tals. Dagens människor stannar ibland med ett visst vemod inför äldre tiders
konstnärliga självbekännelser. Allt verkar så enkelt. Det är det nu inte längre. De
ytre och inre spänningar som vi måste utstå har intensifierats. Det är den känslan
som nu vatikanmuseerna visar exempel på. De nya konswerken återspeglar det vi
allabär inom oss. Samtidigt på,rninner den nya museiavdelningen oss om att det inte
finns någon anledning till förwivlan.
Det är inte någon lättköpt optimism de utsållda konswerken propagerar för, än
mindre ger de oss anledning till att blunda för livets äkta problem och allvar. Men
det mänskliga liv som här har förevigats bär trots allt inom sig ett fundamentalt drag
av gläd je.
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Hiärtats renhet>>
i Mauriacs liv och verk
"

Det sexuella måste med i bilden ör att man rätt skall förstå den centrala plats barnet
intar i Mauriacs produktion och som vi sökt illustrera i en tidigare artikel.
Vi vet att Gide t. ex. spårade sexualiteten redan hos barnet. På första sidan av hans
sjiilvbiografi heter det ä propos fula vanor: oVem av oss var der som lärt av den
andre? Och av vem hade den förste lärt sig det? Jag vet inte. Det är troligt art barn
ibland av sig själva kommer på det. För egen del kan jag inte upplysa om det var
någon som lärde mig njutningen eller hur jag upptäckte den, men så långt jag kan
minnas i mitt Iiv har den alltid funnits där.o
Skulle allt vad Gide skrev komma att kretsa kring upplevelsen av lycka i siälva
ögonblicket, bottnar Mauriacs livsfilosofi i stiillet i bevarandet av
"hjärtats renhet'.
Detta att en gång ha varit ren, nämligen just som de barn vi mött i Mauriacs värld,
förpliktar enligt samme författares sätt att se.
>Hjärtats renhet: jag tor inte på någon yttre social ordning, i stånd atr hämma
d juret inom människan, som förblindas av det sexuella. Nej, för mig personligen rör
det sig om eft bud som blivit mig givet av en jagälskar långt mer än mitt eget liv och

som jag tror på och som jag inte vill skiljas från vare sig i detta eller i ett
dllkommande liv."
Så analyserar Mauriac grunden till sin egen balans i den sista dagboksanteckningen från r96o, skriven vid jultid. Citatet röjer en mörk syn på den sexuella driften
som något som är i stånd att förslava människan. Att problematiken löstes för
Mauriac personligen genom en orubblig lojalitet mot Kristus (rlibre de tout sauf du
Christu är en väns karakteristik av Mauriac) hindrade honom aldrig från att känna
med alla dem som på det sexuella området upplever skuldkänslor, skräck osv. Inte
minst den homosexuelles problem sysselsatte honom livet igenom, mycket till följd
etgagemanget i vännerna Gide ochJulien Green. Inför den sistnämndes dilemma
^v
som kristen (kyrkornas inståillning har som alla vet under de senaste ro åren
förändrats så till vida att man insett dilemmat och förstått att man måste ta ståillning)
skriver Mauriac den r maj 196o:
det onda samtidigt som man vet, såsom
"Göra
blott en kristen kan inse det, att det är fel, vara i besittning av en metafrsisk kunskap
om detta drarna, vzua oren och ändå älska Gud och älskas av honom, ur denna
smärta spirar hela Julien Greens verk.
',
Korrespondensen mellan Mauriac och Gide visar hos Mauriac mycken takr och
d jup försåelse, som ytterst bottnar i en verklig insikt om livets många svåra faser inte minst den som leder från barndomen till ungdomen.
Det iir knappast troligt att den ensarnma modern invigde sina barn i det sexuella,
ett tabu-område.
nattskjortor var sälänga att iag inte skulle kunna komma åt
"Våra
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att klia mig på foten. Vi visste att Gud kräver att barn sover med händerna på
brösret.

r,

Att inte hafatt känna sin far upplevde Mauriac som något d jupt olyckligt, han var
bara ett drygt år när fadern rycktes bort. Änkan i Le Mal lågger sina händer på
sonens ögon och gömmer så vädden för honom, här underförstått det pulserande
livet inom honom.

i att leva i

okunnighet om den kropp som var hans och som
borjade slå ut.', Den unga människans uweckling är en svår etapp, de bägge
porträtten av Bob l-agave, den unge dandyn, och den jämngamle renhetsivraren
Gonac iDestins kanvara en bild av en dualism författaren själv upplevt som ung. Ja,
Mauriac säger rent av på något ställe: >bägge sprungna ur min egen kropp, inkarnerande ett i mig d jupt liegande motsatspar.>)
Om Raymond Courröge, huvudpersonen i Le Ddsert de I'amour heter det: ,Sommaren som följde blev Raymond Courröge ry är.Han minns den som torr, utan
vatten, som den aldrig tidigare drabbat stadens stenöken . . . Men kanske tolkar
Courröge in i sommarhettan den inre eld som just den sommaren förtärde honom
och ytterligare sextio pojkar i hans egen ålder vilka trängdes på en gård som avskiljts
från de övriga med en mur. Det behövdes wå övervakare under rasterna för att håilla
styr på denna hop unga människor inom vilka barnet just höll på att dö och mannen
att ta form. I denna skog av unga träd som sköt i hö jden pä nägra månader försiggick
nFabien tränades

en smärtsam växtprocess.

t

Mauriacs egen utgångspunkt skulle ha kunnat leda fram till diverse svädösta
konflikter på det sexuella området. Om ndjureto inom sig var han medveten. Ser
man på hans egna gestalter möter dessa sällan eller aldrig den sexuella lyckan. De
känner sig mestadels besudlade, utnyttiade. Mauriacs yppersta kvinnoporträtt Maria
Cross och Th6röse Desqueyroux b^r drag just av denna ångest. Så här tänker
Th6röse tillbaka på de första månaderna av sitt äktenskap med Bernard: "Stackars
Bernard - inte värre än någon annan. Men driften förvandlar den som nalkas oss dll
eft monster, som inte längre bär drag av den vi från början känt . . . iag såg alltid
Bernard glida ner i begäret och jag i min tur låtsades död, som om denne dåre,
denne epileptiker varit i stånd att strypa mig med minsta gest. Oftast på randen till
högsta lycka, upptäckte han så sin egen ensamhet. Den outhärdliga ivern avtog.
Bernard återvänder för att finna mig uppkastad på en strand, kall, med käkarna
krampaktigt sammanpressade.'
Senare skulle hon inte förbli det undergivna offret utan i febril fantasi tänka ut ett
sätt att stöta honom från sig en gäng för alla, 'rbort från sängen ned i avgrunden'r.
Maria Cross ger uttryck åt en inneboende ångest när hon analyserar sig själv för
sin äIskare, doktor Courröge, som skyndat till hennes säng där hon feberyrar: oFlos
mig går begäret och avskyn samman till ett, liksom blixten och åsksmällen - de
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träffar mig samtidigt. Ingen paus mellan de bägge", och plötsligt, med svag srämma
hör doktorn henne trllågga, som drömde hon:
"Någon vi kunde nå fram dll, äga,
men ej med kroppen - som vi kunde agas av.r,
"Nå fram till någon men ej med kroppen."
"Ett ögonblick av oegennyttig ömhet."
Temat går ständigt igen som ett slutackord i Mauriacs romaner. Så är det också i
Ornboet där det äktenskapliga samlivet för tankarna till Strindbergs
'Mot beralning"
för att mynna ut i den gamles självrannsakan: ,'De som jag bort dlska är döda; döda
är de som skulle ha kunnat älska mig."
Kommer inte ett drag av oegennyttighet in i relationen till våra närmaste blir allt
till det helvete Mauriac tecknar. Det är vägen från eros till agape Mauriac skildrar i
bok efter bok, där människan till sist som en snäcka öppnar sig för tillvarons
innersta. Utan överdrift kan sägas att en tidig insikt om den verkliga innebörden i
ordet kärlek var hemligheten till den välsignelse som kom att vila över Mauriacs
eget liv.
Ständigt återkommer han i sina Bloc Notes till Charles de Bos och dennes
kärleksbudskap. Hos honom finner Mauriac kädekens hemligher, levd till sin
yttersta konsekvens i absolut samklang med Kristi uppmaning:
nästa som
"älska din
dig sjåIv". ,'Denna identifikation av nästan med oss själva och av den dubbla
kärleken med kärleken till Gud är den fasra grunden som aldrig sviker så länge vi
förblir i den saliggörande nåden."
Det är budskapet i nionde delen av de Bos' Dagbok kring vilket Mauriacs
meditation den z7 jan. 196z kretsar. Mot denna dagboksanteckning kontrasrerar
den närmast följande från den z februari vars upphov är en pjäs av F€licien Marceau
på Atelier-teatern,
"Les Cailloux". Här upplevs den profanerade kärleken av en
åskådare som när han kommit hem fattar pennan för att ge uttryck åt sin sorg över
piäsens absoluta tomhet. En p jäs som i frivol ton skildrar en ung mans prostitution.
Där finns i början inslag av den kårlek Mauriac betecknar med adjektivet 'pur',
innan själva syndafallet tar sin början. "Älska, vara ren, det är det omöjliga undret
som vi för ett ögonblick bevittnar när pjäsens bägge ungdomaf,, en pojke och en
flicka går varandra till mötes och ser pä varandra. Capri (scenen för handlingen)
på,rninner då om Paradiset före syndafallet.u
Men hur besudlat en vuxens liv än kan synas löper där alltid en underström som
leder tillbaka till barnet man en gängvar. Mauriacs gränsdragning mellan barnet och
den vuxne är därför inte så absolut som man i förstone kan tro. Som alltid hos
honom har allt som kan tyckas stå i opposition en {örmärya att till slut nå fram till en
balans, en enhet, att smålta sarnman till ett; barnet finns där om blott hjårtats renhet
förblir intakt. Därom talar Mauriac i en meditation från den 3r juli r959:

,I

ateistens ögon rycks den kristne stanna kvar på barnastadiet. I viss mån är detta
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sant. Men denna sanning har en sida ateisten inte uppfattar: den som talar om
barnaåren i evangeliets anda avser renhet och där med insikt om ting som uppfattas
endast av rena sinnen. 'Om ni inte blir som en av dessa små . . . 'vilket inte betyder
att endast de okunniga och svaga har del av himmelriket, men de renhjärtade. Det
visste Rimbaud som var en besudlad yngling, och som i sin Saison en Enfer i

desperation ropar efter den försvunna renheten. Ty barnasinnet, i motsats till
enfalden, är inte enbart ett tecken på helighet. Det är detta sinnelag som genomsyrar Mozarts musik och däri ligger hela Mozarts tjuskraft. Så långt från enfalden att
det nästan smälter samman med det geniala. Ingen poet upphör att vara något av ett
barn, hur hans liv än gestaltar sig. Les Flearu da Mal soämnzar öur ao barnasinne, i
Rimbaud. finns oändligt mycket koar at, barn, det är lätt att påvisa. Svårt kan det kanske
däremot vara att finna något av barnet i Mallarm6e och Val6ry . . .n
Mauriac fruktar för vad Sartre kan ha i beredskap när han säger sig stå i begrepp
att ta itu med Baudelaires liv och verk:
påvisa att Genet är ett helgon, att
"När Sartre med sin okuvliga dialektik söker
det är hos honom som den verkliga heligheten uppenbaras och inte hos Santa Teresa tillåter jag mig att skratta. Men jag blir uppbragt om den typen av dialektik
tillämpas på Charles Baudelaire för att få honom att framså i en degraderad och
oigenkännlig skepnad, helt olik den Baudelaire jag känner och som jag älskat allt
sedan jag var ung>> (z 3

okt. 1964.

Man kan förstå hans oro. Intensivare än de flesta upplevde Mauriac djupet och
motsättningarna inom människan och som få lyckades han förmedla dessa erfarenheter, vare sig ett barn, en vuxen, en åldring, en diktare eller en religiös mystiker
stod i centrum för hans intresse.
Santa Teresas ord som bildar morto för Ormboet får avsluta dessa wä artiklar
kring Mauriac och livet:
att vi inte veta
"Betänk o Gud, att vi inte förstår oss själva,
vad vi vilja och att vi avlägsna oss oändligt långt bort från det vi längtar efter.,
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Tanke utan tro?

i filosofi, som ägde
den t7-zz september

Den fentonde Mrldskongresten

rum

i

Varna

i

Bulgarien

t97 3, var den första som på länge hållits i någon av
det kommunistiska östblockets stater. En kongress

där fackfolk från hela världen sammanstrålar blir
med nödvändighet komplicerad och svår att analysera, inte minst på grund av den språkförbistring
som där rådde. Av de omkring z ooo delagarn var
det mer än hälften som genom referat, interventioner osv. aktivt medverkade. Sverige företräddes,
enligt den officiella listan, av sex deltagare, Norge
av ue, Danmark av rio och Finland av tjugoen. De
officiella språken var fyra: engelska, franska, ryska
och tyska. Åttio översättare arbetade härt för att
med simultantolkning göra åtminstone de allmänna
föredragen tillgängliga för alla.

Organisationen var på det hela taget utmärkt.
Kommunikationerna mellan hotellen, som låg vitt
spridda vid Svarta havets härliga västra kust, fungerade med täta turer nästan dygnet runt. Förbindelserna mellan deltagarna, där öststaterna var starkast
representerade och Kina som vanligt lyste med sin
frlnvaro, priiglades av öppenhet, vänlighet och äkta

intresse för andras uppfattningar. Amerikanarnas
vana att spontant öppna ett samtal med den som
just råkar vara i närheten bidrog dll den avspända
hållningen.
Kongressens mycket aktuella tema var Vetenskapen, tekniken och männitkan. Mer än tusen delegater
från över femtio stater framförde sina synpunkter
på genomgående hög, saklig och vetenskaplig nivå.
Marx och knin citerades flitigt såsom varande de
stora auktoriteterna i den dialektiska materialismen

-

diamat. Man var emellertid samtidigt mycket

angelägen om att poängtera, att diamat är ett öppet
system med både behov av och möjlighet till att i
sig uppta alla objektivt bevisbara fakta med deras
konsekvenser. Särskilt de länder, som länge tillhört

östblocket, erbjuder ett tänkande som år mycket
mera facetterat och nyanserat än man vanligen föreställer sig. Naturligtvis måste deras grundsyn överensstämma med diamats axiom, men att företeelserna inordnas under en i fcirväg bestämd synvinkel, det är ju något som är gemensamt för alLa
system. En annan sak är det däremot att tvinga på
ett system på andra som inte kan godta dess grund-

satser och bärande värderingar, men det ligger på
ett annat plan.

Kongressen var helt koncentrerad kring fråryan
hur långt mänskligt tänkande kan nå när det gäller
att bemästra de stora problem som vetenskapliga
och tekniska framsteg fört med sig och som visat sig
så ödesdigra både för den enskildes liv och för hela
mänsklighetens vara eller icke vara. Pä alla håll
giordes allvarliga ansträngningar med ädigt uppsår.
Alla var villiga att lyssna och det blev ibland etr
livligt utbyte av manuskript. Många lärda både från
Sovietunionen och från andra öststater ville referera eller läta rycka sina västliga kollegers inlägg i
debatten, även om de framförda synpunkterna på
intet sätt låg inom ramen för diamats ideologi. Flera
icke-marxistiska deltagare hade tillfålle att också
tala i bulgarisk radio.
Naturligtvis kan man inte räkna med att de id6er
som framlades på kongressen skall spridas utanför

de akademiska kretsarna, men de nådde i alla fall
långt utanför det magnifika kongresshusets väggar,
vilket är mer än många hade väntat sig. Politiskt
aggressiva tongångar hördes tämligen sällan och då
mest från östtyskt häll, märkli$ nog. Om man betänker att vanliga östtyska charterresenärer inte fick
avlägsna sig mer än tolv kilometer från sina hotell,

är det inte svårt att förstå var övervakningen och
det politiska greppet om människorna är hårdast.
En del utmärkta inliigg gjordes av kvinnliga deltagare, men på det hela taget var deras andel i
förhandlingarna inte stor, och en mera aktiv insats
från kvinnligt fac kfolk ef terlys te s offi c iell t.
Det år en svår uppgift att närmare gå in på de
enskilda anförandenas mångfaldiga problem och talarnas personliga synpunkter. För övrigt skall kongressens förhandlingar publiceras i fyra band, där
författarna själva i sammandrag refererar sina teser
på något av kongressens fyra språk.
Här skall därför enbart de olika gruppernas arbetstitlar återges, så att var och en som är intresserad kan å veta vilka ämnen som behandlades.
Plenary sessiont

r.

Phiiosophy and sciences

z. Morality and culrure
3. Man and Technolqgy
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Colloqtia

r.

Reason and Action in the Transformation of rhe

wodd

z.

Philosophy in the Process of the Scientific and
Technological Revolurion

3. Knowledges and Values in the Scientific

and

Technological Era
4. Structure and Methods of Contemporary Scientific Knowledge
5. Man, Science, Technology (a Marxist Änalysis
of the Scientific and Technical Revolution)
6. Technology, Peace and Contemporary Marxism
Problematica

r.

Nature and Existence of Man

z. Humanism and Technological Revolution
3. Language, Logic and Action
4. Man,Iogos and History
5. Sociery and its Norms
6. Man and his Personal freedom
7. Responsibiliry and Creativity in Art and Literature

8.

Problems of Determinism
9. The Future of Philosophy
Researcb groapt

r a. Problems of Contemporary Logic
r å. Methodological Problems of Science
z. Philosophy and the srudy of religion
3. Linguistics and Anthropology

4.

Contemporary Metaphysics

5. Contemporary Studies in the History of Philosophy

6. Philosophical Aspects of Psychology
7. Philosophy of Education
8. Philosophy of Lavr and Philosophy of Politics
Siälv deltog lag i Problematicum nr 7 med temat
nResponsibility and Creativity in Art and Literatussn, där många utmärkta bidrag gavs och debatten
var lugn och avspänd. Under en ledig srund kunde
lag följa arbetet i Research group 2, där temat
,Vetenskap och religion" ventilerades. Där var
spänningen stor, när man debatterade den välkända
tesen att religion är opium för folket. Äteisterna var
oerhört vältrimmade, skickliga och kunniga debattörer. Bristen på en enhetligt formulerad grundläg-

l.76

gande hållning gjorde däremot argumenteringen
svår för dem som representerade någon form av
gudstro med dess mångfacetterade tolkningar, hur
utmärkta de än var i och för sig. Man förvånade sig

över att de gamla välkända formu.leringarna av diamats religionstolkning inte bemöttes mera konkret.
Om man vill göra något mer än art hålla monologer

inför diamats försvarare, måste man bemöda sig om
en lika klar och verkningsfull argumentering med
anknytning

till

människans konkrera situation och

behov.

Här vill jag nämna ett inläg€ som gav den tynantill och med föranledde
motsidan att göra vissa medgivanden. Det talades
om Sverige, där den enskilde har både sror andel i
nationalprodukten och stora möjligheter till individuell uweckling men där problemen rrors detta är
mycket allvailiga. På grund av erfarenhererna från
Sverige kan man med skäl fräga sig om människan
verkligen finner sitt livs fulla mening i en materiellt
och biologiskt välordnad tillvaro. Ateisten som hade att bemöta argumenten yttrade sig ganska svävande och framhöll till slut, att den väg han försvarade också var en möjlig väg, vilket ju ingen bestrider, ty ateister har alltid funnits, om de än tidigare
dolt sig under den officiella religionens täckmantel.
Den av sitt vetande och kunnande fascinerade

de debatten nytt liv och

människan, som likt Prometevs trotsar gudarna och
förnekar deras makt, är säkert lika gammal som
människan själv och ingalunda ett barn av vå,r tid.
Under debatten om situarionen i Sverige frägades intresserat, huruvida denna medfört ett tilltagande religiöst engagemang. Svarer blev nej, inte
kvantitativt men kvalitativt, och det hänvisades till
att på de flesta områden inte kvanrireten utan kvaliteten är avgörande. Detta blev inte motsagt.
Självklart undrar man inför ett så stort uppbåd av
både lärdom och god vilja, om det verkligen bidrar
till att skapa en uwäg ur mänskligherens alla motsättningar och trångmåI. Helt säkert är det mätbara
resultatet blygsamt i förhållande till engagemanget
och i synnerhet i förhållande till behoven. Men man
kunde skönja en positiv effekt som rättfärdigar den
nedlagda mödan. Problemen fick mänskliga propordoner, när de på detta sätt hölls utanför politikernas gängse metod att nedvärdera motståndaren
med platta slagord och frånstötande karikatyrer. I
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sådan jordmån borde förstäelsens

lilla frö kunna

gro och en mänsklig samh<irighet växa fram, utan
att för den skull någondera sidans möiligheter och
begränsningar behöver förnekas, vare sig på det
subiektiva eller det obiektiva planet.
Problem, som diamats företrädare hittills brännmärker som typiska för det kapitalistiska systemet
(var finns detta egentligen?), gör sig med det långsamt växande välståndet märkbar också i de renlärigas länder. Om det visar sig att samma nöd uppkommer ur skilda förutsärtningar, finns det en möilighet till uppbrott ur ideologiernas ghetton. Dessutom medfcir teknikens verkningar i sin globala
räckvidd - tänk t. ex. på de moderna förstörelsevapnen eller på förgiftningen av omvärlden - att
alternativet ,Du ellerJag" blir helt meningslöst, ty

ingen enskild och inget kollektiv kan dra sig ur
spelet.

Människan befinner sig i själva verket i en helt ny
situation, som obönhörligen wingar henne till en ny
medvetenhet om sin ställning, sin makt, sitt ansvar.

Hon kan inte längre komma undan de ansträngningar och offer som denna process kommer att
kräva av henne. Varje förståelsens frö som sås och
växer upp kan sätta frukt och måste tillvaratas, såväl
på det enskilda som på det internationella planet.
Sedd ur detta perspektiv kan kongressen sägas ha
fyllt sin uppgift - och det inte baragenom anförandena i kongresspalatset. Minst lika viktiga var de
personliga samtalen i korridorerna, på bussarna och
inte minst på de små värdshusen, där människorna

bortom de välbetänkta, finslipade formuleringarna
möttes som söhande. Som sådana kände de många
gätger igen varandra tvärs igenom alla motsättningar och skil jaktigheter.

Martba Vennersten

Skönlitterära framställningar av den
heliga Birgitta, hennes famili
och birgittinorden
A, t9l t har i hög grad fått sin prägel av sexhundra-

årsminnet av den heliga Birgittas död (eller himmelska tödelse, såsom medeltidsmänniskorna föredrog att uttrycka det). Man har i Vadstena invigt det
nyavackra kloster, som skall bli birgittinsysftarnas

hemvist, samt klosterkyrkan

-

alltsammans ritat av
z3

Karl Göran Eklund. Invigningen skedde den

juli, årsdagen av S:ta Birgittas död. Men den z3 juli
är inte den förnämsta Birgittadagen i det katolska
kyrkoåret. Det är i stället den 7 oktober, årsdagen av
hennes helgonförklaring, som ägde rum denna dag
och den följande är t39t. Detta är Brittmässan. I
de katolska kyrkorna i Sverige är det den 7 oktober
som är ägnad ät S:ta Birgittas minne, medan man i
den katolska vädden för övrigt ihågkommer Birgitta
den 8 oktober. Vid denna högtid läser varenda katolsk präst i hela världen den heliga Birgittas levnadsteckning .i sitt breviarium. - Det kan vara intressant att utreda, hur lyriska skalder, romanförfattare och dramatiker har uppfattat Birgitta siälv och
den klosterorden som hon givit upphov till, Ordo
sanctissimi Salvatoris, populärt kallad birgittinorden.
Jag behandlar här Birgitta-dikterna, Birgitta-romanerna, Birgitta-novellerna och Birgitta-dramerna,
däremot icke den historiska och teologiska litteraturen kring den heliga Birgitta och hennes orden,
alltså inga biografier, inte ens romantiserade sådana.

Jag förbigär även den medeltida litargiska diktningen kring S:ta Birgitta, vilken iag senast behand-

lat i nr z av Svensk litteraturtidskrift för är 1971,
och inskränker mig till rSoo- och r goo-talens
ste ns

ka B irgi rta-di kt.

Man är kanske inte medveten om att Birgittas

morfar och mormor utgör huvudpersonerna i sägnen om bröllopet på IJlråsa. Så är emellertid fallet.
Bengt Magnusson, herre till Ulvåsa och lagman i
Östergötland, och hans hustru, Sigrid den fagra,var

föräldrar till Birgittas mor, fru Ingeborg. Berättelsen om deras bröllop förekommer första gången i
den krönika om den heliga Birgitta, hennes förFåder och avkomlingar, som härstammat frän Margareta Klasdotter, abbedissa i Vadstena kloster, död
r486. Innehållet i berättelsen är detta. Den regerande konungen i Sverige, Birger Magnusson, en
syssling till lagman Bengt, blev uppbragt över att
den sistnämnde ingått äktenskap med den lågättade
fru Sigrid och därigenom vanhedrat hela släkten. På
spe skickade han till Ulvåsa en klädnad, som till
hälften bestod av guldtyg, till hälften av vadmal för
att så åskådliggöra mesalliansen. Lagman Bengt lät
emellertid förse vadmalsvåden med guld och pärlor, så att den blev lika dyrbar som guldryget eller
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ännu dyrbarare, eftersom det var hans uppfattning
att Sigrids goda egenskaper mer än väl uppvägde
hennes låga börd. I detta skick sändes dräkten tillbaka till konung Birger. Men åtgärden kunde inte
omstämma konungen utan gjorde denne i stället
mera ursinnig är förut, så att han närmade sig Ulvåsa med en truppstyrka. I sitt förwivlade läge skickade lagman Bengt då ut sin hustru till konungen,
för att hon med sina kloka, väl avvägda ord skulle
blidka dennes vrede, vilket mycket riktigt lyckades.
De båda släktingarna blev fullständigt försonade.
År 1865 gjorde Frans Hedberg berättelsen till
ämne för ett skådespel, Bröllopet på Ubåsa. Det är
avfattat på blankvers och efterbildar Schillers historiska dramer. Hedberg följer emellertid en yngre
version av sägnen, enligt vilken det icke är konung
Birger Magnusson utan i stället dennes farfar, Birger iarl, som spelar fridstörarens roll. Han säges
vara broder, icke syssling till lagman Bengt. Vad
lagman Bengt och hans hustru Sigrid beträffar, så är
de inga legendfigurer utan historiska personer, men
de var samtida med konung Birger Magnusson, och
när de ingick sitt äktenskap, hade den nyssnämnde
konungens fafiar, Birger jarl, redan slutat sina dagar, varför den version av sägnen, som varit Hedbergs källa, gjort sig skyldig till ett misstag. - Om
Hedbergs skådespel år att såga, att det är skrivet på
vålljudande vers, har flera effektfulla och synnerligen spelbara scener samt en icke obetydlig tidsatmosf,år.

När fru Sigrid skall blidka jarlens vrede, låter
Hedberg henne påminna sin svåger om att han siälv
helt nyligen stiftat lagen om binnofrid och därigenom erkänt brudfolkets rått att på egen hand trdffa
sitt val, oberoende av släktingarnas åsikter. Jarlen
tar intryck av hennes ord, gripes av beundran för
sin kloka och modiga svägerska och uttalar de ofta
citerade orden:

Vid Sankte Knut! Om ej min broder Bengt
mig gått i förväg, ville slälv jaghava
detsamma giort som han, trots alla jarlar
och alla släktens lagar pä vår jord!

Carl Daaid af V(irsdn (r842-r9rz) är numera en
föga känd lyriker. Hans benhå,rt konservativa och
ofta orätwisa litteraturkritik har skadat hans anseende hos både samdd och eftervädd, och detta har,
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beklagligt nog, haft

blivit föga

till följd att

hans egna dikter

lästa och uppskattade. Man kan däri finna

mycket värdefullt gods, mycket som är framsprunget ur äkta inspiration, och dit hör utan tvekan de dikter, som har den heliga Birgitta och birgittinorden till motiv. I samlingen Visor, romanrcr
andra dikter Q899) är en hel cykel
ägnad Birgitta. Med verklig inlevelse och med
många anknytningar till Birgittas egna Revelationes

ocb ballader samt

besjunger Virs6n hennes liv från barndomsåren på
Finsta i Uppland till dödslägret i Rom.
Redan som liten flicka {år Birgitta uppenbarelser
av Jesus Kristus och av den heliga Jungfrun. Hon
lever i lika hög grad hos himmelens invånare som
hos föräldrarna och syskonen på Finsta. Så här tolkar Wirs6n hennes erfarenhet:

Hon fann, att tunn den slöja är,
som väves mellan världen här
och dolda anderiken.
Såsom lagmannen

Ulf Gudmarssons hustru mås-

te hon leva efter sitt stånds fordringar, men hon
bemödar sig hela tiden att icke för jordens rikedomar glömma bort den krona, som Guds moder
lovat henne under hennes barndom. För att bättre
kunna f,åsta sina tankar vid det hinsides företager de
båda makarna vallfården till den helige aposteln
Jakobs grav i Spanien. Efter hemkomsten dör Uli
gammal och sjuklig, i Alvastra kloster. Hans änka
bevarar någon tid den ring, som han på dödsbädden
tryckt på hennes finger men lägger sedan bort den.
För att icke bli en slav under sina minnen utan börja
ett helt nytt liv i Gud vill hon begrava sin sorg hos
sin husbonde. - I Alvastra år hon den avgörande
kallelsen. FIon inser klarare än förr det förgängliga i
världsmänniskornas sysselsättningar och nöjen. Allt
detta förgår ju lika snabbt som en humlas surrande,

låter Wirs6n henne säga med ett län frän l:44 i
Revelationes.
En hel uppenbarelse av Birgitta (II: r5) har lVirs6n omskrivit på vers, når han låter Kristus skildra
sitt åtedösningsverk för Birgitta:

Birgitta, en väg har iag rett i mitt blod,
Den går genom skymmande dalar.
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De skarpaste törnen då stungo mig svårt,
Jag sargats till händer och fötter.
Men vägen blev banad, det stod mig så hårt,
Jag

ryckte upp tistlar med rötter.

Den helga Agnes till mitt hjåirta sade:
har du märkt, att kronan, som du bär
"Säg,
Och vilken förr ej minsta prydning hade,
Nu skönt av ådla stenar smyckad dr?

vuxit igen,
mången sin vandring ej styrer:
Man hellre vill vara all världens vän
Än följa Guds helga martyter.

En jaspis fick den, när ditt namn blev smädat,
Safirn, när tungt dig drabbat grymr förtal,
Smaragden, när ditt uppsåt hätskt blev hådat,
En margarita, när dig svek gav kval.

Den vägen ej älskas av mäktige män,

Topasen gavs dig, när du stilla svarat
På den, som fräckr dig talat tilt och hårr,
Enadamas, när lugn du uppenbarat,
Fast du lekamligen blev skadad svårt.

Sen dess den vägen nog

Dit

Som sitta på ärones säten.
Men fattiga sinnen dock hitta den än,

?:1"r

ei

till fullo förgäten.

Slälv välier Birgitta den väg, som Krisrus med
ord utstakat för henne, fortsätter rVirs€n sin
diktcykel. Hon inspireras att nedskriva regeln för
det blivande klostret i Vadstena och vandrar sedan
till Rom för att där uwerka påvens stadästelse av
klosterregeln. Rom med dess kyrkliga och moraliska förfall väcker hennes förfäran, men hon stannar
ändå kvar där. Hon finner nämligen sin andakt i S:t
Pauli, S:t Sebastians och S:ta Agnes kyrkor samt i
sådana

lateranbasilikan. Till påve Clemens, som residerar i
Avignon i Frankrike, skriver hon brev och bönfaller
honom att skyndsamr flytta det påvliga residenset
tillbaka till apostlarnas och martyrernas ärevördiga
Rom. En senare påve, Urban V, lyder hennes uppmaning, återvänder till Rom och bekräftar kloster-

Därefter följer i l7irs6ns diktcykel vallfirden till det Heliga landet och Birgittas död efter
återkomsten till Rom, såsom man känner det av
regeln.

-

I cykelns avslutande dikt uttalar lVirs6n sitt slutomdöme om den heliga Birgifta. Han önskar inte,
säger han, medeltiden tillbaka. I överenssråmmelse
med sin samtids uppfattning bedömer han den som
en mörk tidså,lder. Trots all reservation vad medeltiden beträffar vill han ändå vörda Birgitta, som i
mycket kan vara oss en forebild och som påminner
oss om mycket som vi ryvär glömt bort:
Hon var ett barn av skumma medeltiden,
Men förelöperska ibland också.

fröid den tidens natt förliden,
Men hennes bild jag vörda kan ändå.

Jag ser med

Men huru högt vi stigit eller stiga,
En väckelse kan hennes bild förbli.
Om sjålen tappar bort det innediga,
Säg, vad den vann med att från band

bli fri?

historien.

Enligt ect underbart kapitel i Birgittas Uppenbarelser (IV: rz4) ralar den heliga Agnes, en av de i
Rom begravda martyrerna, till Birgitta om hennes
krona, vilken är försedd med sju dyrbara stenar:
jaspis, safir, smaragd, margarita (äkta päda), topas,
adamas (diamant) och karbunkel. Var och en av
dessa stenar betecknar något tillfälle, då Birgitta
?Åagalagt saktmod och självövervinnelse trots

illvil-

ia, f&tzl och fysiska plågor, medan sjåilva kronan
symboliserar >tålamodets prövning, som smides av
bedrövelser och av Gud prydes med smycken".
I(irs6n har omskrivit denna uppenbarelse i en dikt,
varur fag citerar tre strofer:

I dikten Filippa har Virs6n rest ett äreminne
över drottning Filippa, dotter till konung Henrik
IV av England och gift med Erik av Pommern,
Danmarks, Sveriges och Norges konung. Hon var
soror ab extra ibhglttinorden - så kallades en ute i
vädden bosatt kvinna, som förklarat sig vara samhörig med birgitdnerna och betraktades som en
syster i kJostersamfundet. Filippa besökte ibland

Vadstena, där hon avled och blev begraven Lr t41o.

Såsom dotter till Henrik IV tillhörde hon huset
Lancaster, som i Rosornas krig förde den röda rosen som fälttecken, medan huset York förde den
vita rosen. Hon fick en svår uppgrft som den svage,
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nyckfulle och osjälvständige konung Eriks gemål
men fann tröst och lindring i Vadstena kloster.
Hon själv blev nästan vit, det tros,
Av tårars svall, Lancasters ros.

I den något svagare dikten Ulf ocb Ingrid (samlingen Toner och sägner, r893) besiunger rVirs6n,
utan stöd i nägra dokument, en ung man och en ung
kvinna, fåstman och Fåstmö, som av vidriga öden
föranletts att bli birgittinmunk och birgittinnunna.
Enligt ordensregeln måste de leva i strängt årskilda
klausurer. De har aldrig någon möjlighet arr tråffa
varandra, men sin ungdoms kärlek kan de aldrig
helt glömma. I klosterkyrkan bevistar de gudstjänsterna i wå skilda kor.

Och de sågo el, men anade varann
Varie sabbatsdag i blåa kyrkan.
Först när syster Ingrid ligger på dödsbädden beträder broder Ulf hennes cell, för att ge henne
natwarden och de sjukas smörielse. Han trycker en
kyss - den första och den sista - på hennes bleknade panna och viskar:
Sov i ro,
snart vi råLkas, ei som munk och nunna,
men som andar, ändigt återfunna.

Åt den näst sista abbedissan i Vadstena, Katarina
Bengtsdotter Gylta, har lVirs€n 'ågr.at dikten Abbedissan (samma diktsamling som föregående dikt).
De samtida dokumenten har om henne en förtjusande berättelse.

KonungJohan

III,

som iu hade starka sympatier

för katolicismen, besökte en sommardag Vadstena
och fann stort nöje i att samtala med den gamla
abbedissan. De promenerade i klosterträdgården. I
raljant ton frägade han henne, om inte de yngre
sysrarna någon gång anfäktades av kärleksgriller.
Jo, det kunde natudigtvis hända, svarade den gamla
damen i szunma ton, men den fordiska kädeken
kunde drivas bort av bön och fasta. Hon pekade på
en duva, som flög över deras huvuden. ,rNådig
herre>, sade hon, uinte kan man hindra fägeln att
flyga har över, men viil kan man hindra honom att
bygga sitt bo här." Hon dog är 1591, nåir hertig
Karl redan beslutat klostrets stängning. - \(irsdns
dikt om abbedissan Katarina Bengtsdotter Gylta

r80

har tre avsnitt. Det första utspelas under klostrets
lugna dagar, innan reformationen pä allvar gjort sig
gällande. I det andra avsnittet får vi bevittna konungJohans besök i klosuet och samtal med abbedissan, som återberättas enligt nyss anförda anekdot. I diktens sista avsnitt ligger abbedissan på
dödsbädden, väl medveten om att hennes kloster
går sin snara undergång till mötes. Hon bereder sig
saliga i himmelen, bland annat
med sin andliga moder, Sankta Birgitta. Hon be-

för mötet med de
känner

till sist, att konung

Johans skämtsamma an-

miirkning om jordiska kärlekstankar mycket väl
kunnat tillämpas på henne själv:
En skogens duva flög just förbi.
"O älskogsduva, nu följas vi",
hon sade, uskrankorna vika.
Jagkäfi dig mer än kung Johan trorr,
men över såret har året grott. Kom, kärlek, som ef kan svika!"

Den heliga Birgitta uppträder också hos Wirsdns
mera berömda samrida och vederdeloman, Argust
Strindberg. Hon är en av de många bifigurerna i
hans drama F ol kan gasagan ( r 8qS). Dramat efterbildar, liksom de flesta av Strindbergs historiska skådespel, Shakespeares krönikespel med deras brokiga växling mellan djupt patetiska och komiska scener. Huvudpersonen är konung Magnus Eriksson. Han bär på ett ställföreträdande lidande. Sjålv
oskyldig måste han sona de äldre Folkungarnas,
hans förfäders, missgärningar. Genom aft mortaga
Sveriges krona ådrog han sig en blodskuld, eftersom den legitime conarvingen vid ifrågavarande
tronskifte icke varit han utan hans kusin och namne, prins Magnus Birgersson, som rikets herrar vi'sat bort, då han kom hem från Danmark för att
såsom sitt rättmätiga an begära sin landsförviste
och nyligen avlidne faders krona, och som de sedan

låtit halsh"ega - obestridligen ett justitiemord.
M4gnus Eriksson är klart medveten om att han
måste gottgöra andras förbrytelser. Men varför,
fåry:ar han sin släkdng Birgitta, skall han lida så
mycket, när han sfälv inte vet med sig något brott?
rrDun, svarar Birgitta,
den förste som i det fallet
"är
är ren, och försoningsoffret skall vzua utan fläck och
lyte." - Strindberg låter olyckorna drabba konung
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Magnus slag i slag, och alltid när han minst väntar
sig något ont.

Vad Birgitta beträffar, som tiänstgör som hovmästarinna hos drottning Blanche, blir hon både av
konung Magnus och av Knut Porse, hertig av Halland, skarpt klandrad för sitt i deras tycke natursfii-

diga tilltag attviljagrunda ett kloster, där kvinnor-

na med abbedissan

i

spetsen skall regera över

männen. Bröderna, utbrister Knut Porse förbittrad,
skall sköta allr arbetet - förrätta mässan, höra bikt,
predika, ge kristendomsundervisning - medan
systrarna, de okunniga och inkompetenta, skall sitta

vid styret. - Mot en sådan framställning är att

i sitt oresonliga kvinnohat
alldeles feltolkat Birgittas id6. Vad hon ville
invända, att Strindberg

grunda, det var i främsta rummet ett nunnekloster,
men alldeles som i alla andra kloster av den typen
krävdes där präswigda bröder, för att förvalta sa,kramenten, predika och undervisa. (Så var fallet
,exempelvis i Skänninge, där dominikanbröderna i
S:t Martins kloster skötte själavården hos dominitkarisyst.arn"
i S:ta Ingrids närbelägna nunnekloster.) Enligt Birgittas tanke skulle klostret i Vadsten vata en avbild av den första kristna församlingen
iJerusalem. Där hade Kristi lärjungar efter sin Mästares himmelsFjrd sett upp till hans moder Maria
som till allas moder, och på liknande sätt skulle
birgittinmunkarna betrakta abbedissan i Vadstena
som sin moder. Dän egendiga abbedissan skulle

vara Guds moder Maria. Den tillfälliga jordiska
abbedissan var att betrakta som Mariu aikarie.Detta är med klara ord formulerat i klosrerregeln. Det
var alltså icke, såsom Strindberg misstänker, någor
utslag av kvinnlig härsklystnad, när Birgitta satte en
moder, icke en man, i spetsen för sin klosterstiftelse. I stället ville hon framhäva moderligbetens berydelse.

Strindberg låter Birgitta skarpt kritisera konurg
M4gnus, både muntligen och skriftligen. Hon deltager pä intet sdv aktiot i resningen mot konungen,
men hennes skuld ligger enligt Strindbergs förmenande däri, att hon, som hela tiden har god kännedom om det spirande upproret, underlåter att varna
honom. Hon inskrider inte heller, när hon ser honom begå handlingar, som blir ödesdigra både för
honom själv och för riket (t. ex. sådant som hans
frigivande av de opå,litliga och smittoförande ryska

tz

- 7tz8\g

krigsfängarna). Hon känner också, menar Strindberg, mycket väl dll missförhållandena i Magnus'
närmaste omgivning, både drottning Blanches äk-

tenskapsbrott och Magnus' moders, änkehertiginnan Ingeborgs, olovliga kärlekshandel med Knut
Porse, men även detta fortiger hon. (Alltsammans
saknar stöd i dokumenten.) Birgitta menar att hon
skulle mowerka Guds allvisa anordning, om hon i
tid varnade sin kunglige frände, när Gud bestämt
att sända prövningar över honom. Något sådant dr
natudigtvis en oerhörd förmätenhet i Strindbergs
ögon. Vad hon gör sig skyldig till, det är en grov
underlåtenhetssynd. I dramats sista akt - den mest
gripande - har Strindberg ändå anordnat en viss
försoning mellan konung Magnus och den heliga
Birgitta. Hon är på väg till Rom och det Heliga
landet, men icke för att predika mot konungar och
stormän utan för att göra bot för egna synder. Sina
misstag erkänner hon ärligt och ber konung Magnus om tillgift. nDet är livet, min son: till femtio år
gär man och profeterar; från femtio får man gå och
ta tillbaka.>

Vad den heliga Birgittas handlingssätt gentemot
Magnus Eriksson beuäffar, måste en historiker
konstatera, att hon givewis var bunden av sin familis och sitt ständs uppfattning av förhållandet
mellan adel och kungamakt. Konungen var tagen ur
stormännens krets, han hade blivit vald av dem och
betraktades allt framgent som en av dem, låt vara
den främste. I viktigare ting måste han göra sig
underrättad om rådsherrarnas mening. Stormännen
ansåg sig berättigade, ja skyldiga, att beröva honom
hans krona, om de sett honom vansköta sina kung-

liga plikter eller svika sin på Sankt Eriks reliker
svurna kungaed. Det yttersta ansvaret för rikets väl
och ve låg i stormännens händer. Efter sådana principer hade såviil Birgittas fader, Birger Petersson,
som hennes morbror, KnutJohansson, handlat, när
de blandat sig i trossuiderna. I sitt ställningstagande
till konung Magnus ansåg sig Birgitta, likaväl som
tidigare hennes far och morbror, drivas av en rättmätig ansvarskänsla. Man bör även betänka, att
konungen i ett valrike sådant som r 3oo-talets Sverige måste taga hänsyn, vilka konungen i ett arvrike
inte behövde taga i samma utsträckning, något som
natudigtvis måste återverka på undersåtarnas beteende. - Ndr Folkmgasagans författare har velat
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tillvita den heliga Birgitta en moralisk skuld,
han utan tv iv eI ädagalagt ett

o hi

storis

kt

be

har

traktelse-

sätt.

Den svenske författare, som mer än någon annan
har fått sitt namn förknippat med den heliga Birgittas, är givewisVerner aon Heidenstam. Birgittas gestalt har ledsagat honom under en stor del av hans
författarskap. Det är inte förvånansvärt. Heidenstam vad född på Olshammar i Närke, ursprungligen benämnt Ulfs hammare eller Ulfshammar efter
sin förste ägare, Ulf Gudmarsson, Närkes lagman
och den heliga Birgimas man. Heidenstam kände
gårdens ursprung. Det utgjorde hans stolthet.
Det första och viktigaste av de verk, som Heidenstam ägnat den heliga Birgitta, är som bekant
Heliga Birgittas pilgrim{ärd (r9or). Till grund för
denna bok ligger grundliga studier i den medeltida
litteraturen kring den heliga Birgitta och hennes
dotter, den heliga Katarina av Vadstena. För en
medeltidshistoriker är det lätt att fastställa källorna.
Heidenstams roman vittnar om en djup inlevelse i
medeltida föreställningsvädd. Mera suggestivt än
kanske någon annan har Heidenstam uttryckt Birgittas förmåga att fascinera sin omgivning och att
nedkämpa allt motstånd. Det sker bl. a. i det kapitel, där magister Mattias, hennes biktfader, fämför
Birgitta med bläckfisken. Mattias har under sin
mängäriga vistelse i Medelhavsländerna haft tillålle
att iakttaga ett sådant d jur.
snart ett kryp kom i
"Så
hans närhet, bredde han ut sig och fångade rovet
med sina slingrande atmat>>, berättar han.

"När

jag

tänkte på hans kloka människoögonr, fortsätter
Mattias, )>syntes det mig, att vad bläckfiskarna äro
för musslorna och krabborna, det äro de stora männen och kvinnorna för oss människor. Allt levande,
som kommer i deras närhet, sluka de och krossa,
och sedan ringla de sig åter samman och sätta sig att
betrakta stjärnorna." Med sådana ord vill Mattias
visa, att förmägan att påverka och handleda omgiv-

ningen ingalunda utesluter möjligheten till inre
samling och kontemplation utan rätt väl låter sig
förenas därmed.

Att uppfatta fru Birgitta som härsklysten och
äregsrig vore att göra sig en alldeles felaktig uppfattning om henne, menar Mattias. Om hon vore
behäftad med sådana karaktärsfel, hur skulle hon då
kunna vara dem alla så kär?
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När fru Birgitta och hennes följeslagare under
sin färd från Ulfshammar till Vadstena nödgas
övernatta i Örberga prästgård nära Vättern, Fåster
sig klockaren på orten vid hennes snabba men samddigt behärskade och värdiga rörelser. Det märks
tydligt, tänker han, att hon är en högättad kvinna
och ofta umgåtts med de franska hovdamerna vid
drottning Blanches hov i Stockholm. Hennes hå,r är
dolt under hustrulinet, men klockaren kan urskilja
hennes vackra ansikte.
"Ljuset föll klarr över de
välvda ögonbrynen, den böjda näsan och den lilla
bestämda munnen, och kinderna voro bleka av fasta
och vaka. Så är hon också Sigrid den fagras dotterdotter, tänkte klockaren."
Tack vare sina grundliga förstudier har Heidenstam kunnat undvika ett och annat historiskt fel,
som andra författare gjort sig skyldiga

till. Henrik

Schrick har på sin tid ondgjort sig över att fru
Birgitta, trots sin höga sociala ställning, inte unnade
sitt blivande kloster i Vadstena några donationer
men väl uppmanade andra till generositet. Heidenst,un vet, att

lit

Ulf

Gudmarssons kvarlåtenskap tillfal-

äldste sonen, Kad Ulfsson, som efter faderns
död blivit släktens huvudman, och att fru Birgitta,
Ulf Gudmarssons änka och Kads moder, inte kunnat skänka bort det ringaste utan sonens uttryckliga
(helst skriftliga) medgivande. Själv levde hon i rätt
små omständigheter, såsom Heidenstam mycket
riktigt låter oss förså. - Ehuru bokens dialoger är
uppdiktade eller åtminstone starkt drariratiserade,
oc.h scenerna sammanställda såsom författaren ansett
det erforderligt för romanens komposition, har ändå det historiska händelseförloppet blivit följt så
noggrant som möjligt. Fiktionen inskränker sig till
rent dekorativa detaller, och var gränsen går mellan
det dokumentariskt belagda och det rent fiktiva kan
man iätt fastställa.
Heliga Birgittat pilgrimsfärd år pr'dglad av djup
kärlek till den östgötska hembygden (något som för
övrigt även gäller romancykeln Folkanga-trädet).
Heidenstam nämner i det inledande kapitlet, att
den heliga Birgitta ännu är en levande gestalt i de
östgötska folksägnerna. Han låter siön Vättern
konkretiseras i den heliga Birgitta, liksom sjön Sillan i Dalarna tagit gestalt i Gustav Vasa. oDen
mörka ryttarinnan och den gåtfulla sjön med sina
underiordiska hemligheter, sina kringsvävande sy-
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ner, sin hastiga vrede, blevo för mig ett och samma
väsen. Vätter betyder troll, siö-rå. Men för mig
betydde ordet Heliga Birgitta. "
I Verner von Heidenstams senare verk skymtar
den heliga Birgitta gäng pä gäng. I första delen av
romancykeln Folkunga-trädel med titeln Folke Filbyter (t9o), där han återberättar Folkungaåttens
historia i dess allra tidigaste skede, under brytningen mellan hedendom och kristendom, låter han den
kristne munken Jakob uttala en förutsägelse om
den kvinna av folkungablod, som sent omsider skall
sprida den srörsta glansen över ätten. Den förbannelse, som länge vilat över folkungarna, kommer att
ge vika, säger broderJakob till den sluke Ingevald
vid dennes lille son Folkes vagga, uom det en gång
födes en ättling av detta gossebarn, som älskar en
vaxdroppe mer än en pärlar. BroderJakob profeterar om den heliga Birgittas vana att varje fredagläta
ett tänr vaxllus droppa på sin nakna arm, något som
skulle påminna henne om Frälsarens pina på långfredagen. Heidenstam har kunnat låta Ingevald lyssna till broder Jakobs profetia, eftersom han visste,
att den heliga Birgitta i rakt nedstigande led härstammade från Ingevald (hon var nämligen sonson
sonsonson dotterdotter till dennes späde son Folke)
och att en sådan profetia alltså varit fullt sanningsenlig.

Ett av de mest intagande kapitlen i Stensharna och
duas bördingar (r9o8-ro) heter En iulnatt på Finsta. Kapitlet förmedlar en intensiv doft av medeltid.
Heidenstam låter Ulf Gudmarsson, ännu bara en
adertonårig pojke, dagen före iulafton rida alldeles
ensam från sitt barndomshem i Närke dll Finsta

gård

i

Uppland för att besöka sin tillkommande

hustru, lagman Birgers trettonåriga dotter Birgitta.
Han vet mycket väI, att hans och hennes föreildrar
lovat bort dem åt varandra, och han vill gärna göra
flickans bekantskap, innan själva Fåstningen kommit till stånd. Det första mötet med Birgitta blir alls
ingen besvikelse för honom. Vissedigen är hon helt
olik de unga flickor, som Ulf hittills träffat eller

gjort sig en föreställning om, men han blir djupt
gripen av henns uppriktiga fromhet och av sin blivande svåger Israels korstå,gshänförelse, la av hela
den helgade atmosfåren på Finsta. Den gamle herr
Birger blir också nöjd med sin unge svärson.
'IJlfu,
uppmanar han ynglingen, när alla om julmorgonen

gör sig beredda att rida till närmaste sockenkyrka
för att bevista ottesången, >tag Birgitta framför dig i
sadeln, och bliv henne sedan trogen i livets alla
dagart" Ulf lyder sin svärfaders uppmaning. Alla
rider - med bloss i sina händer för att nödtorftigt
lysa upp den mörka och oländiga vägen. Varken Ulf

eller någon annan varsnar, att "osynlig för de le-

vande fladdrar och tindrar över Birgittas barna-

huvud redan helgonens kronao.
I en historisk romanav Axel Landegård., Drottning
Margareta (r9o5-o6), spelar Vadstena kloster en
viss roll. Med stöd av dokumenten har författaren
låtit unionsdrottningen gästa Vadstena, där hennes
fostersyster och barndomsvän, Ingegerd Knutsdot-

ter, den heliga Birgittas dotterdotter, sitter som
abbedissa. Under ett förtroligt samtal i enrum bekänner abbedissan för drottning Margareta alla de
förseelser som hon gjort sig skyldig till och som av
alk att döma torde föranleda hennes snara avsättning. Lundegård har försökt attpsykologiskt förklara abbedissan Ingegerds uppenbara kränkningar av
Guds bud och Kyrkans forordningar, vilka förklar-

ligt nog väckte det samtida

svenska prästerskapets

våldsamma indignation och ledde till hennes egen
degradering till kökssyster. F{an har som sagt gätt
efter källorna.
Sedan den heliga Katarina, S:ta Birgittas dotter,
är t378 av påve Urban VI uppnått tillåtelsen, att

den av Birgitta författade ordeosregeln, Regala
sanctiJtimi Sah.,atorit, skulle å användas som rättesnöre inte bara i Vadstena utan också i nya kloster,
kunde Vadstena fa dotterkloster, och birgittinorden
kunde börla sin väddsomspännande ordensorganisation. Ett av de första dotterklostren var Nådendal
i Finland, invigt å,r t462. Det finska birgittinklostrets öden under dess sista oroliga skede på reformationstiden har i romanform blivit skildrade av Karin
Smirnoff, en dotter till August Strindberg och Siri
von Essen, i boken Sy$rarna i Nådendals kloster,

utgiven t94j-4g under pseudonymen

Hannes

Bernson.

Urkundsmaterialet kring det finska dotterklost-

ret är långt m gt^te än det bevarade handskriftsbeståndet från moderklostret i Vadstena, men Karin Smirnoff har med hjälp av sina grundliga kunskaper i tidens kyrkohistoria och sin bildskapande
fantasi förstått att skickligt utfylla tomrummen mel-
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lan de tunnsådda dokumenten. Hon låter oss fölia
Nådendals klosters öden från 1554, dä den gamla
Birgitta Fleming ännu var dess abbedissa, fram till
r59, dä hennes ålderdomssvaghet blivit alltför
märkbar, varför hon frivilligt avsagt sig ledarskapet
och - med samtycke av såväl brödra- som systrasamfundet och med bekräftelse från moderklostret
- utsett den unga, kraftfulla Birgitta Kurck till sin
efterträderska. Den sistnämnda är bokens huvudperson. Hon är systerdotter till den siste katolske
biskopen i Åbo, arvld Kurck. (Det bör påpekas, att
de flesta av de uppträdande personerna är historiska och att deras namn är korrekt återgivna.)
Birgitta Kurck växer upp på barndomshemmet
Laukko på finska landsbygden. Vi får iäsa om hennes kortvariga förlovning med den unge mäaren
Martin Edandsson. Förlovningen blir bruten, sedan Birgitta till sin förbittring upptäckt Fåstmannens
orohet. De båda skilies åt efter ett våldsamt grä1.
Långt senare, när Birgitta redan en längre tid varit
nunna i Nådendal, återser hon Martin, som kommit
till klostret för att udöra nägra må,lningar. Förbittringen har då hunnitlågga sig å ömse sidor. När
Bir gitta i tiäns teärende besöker barndoms hemmet
Laukko, i vars omedelbara grannskap Martin numera har sin gård, kommer en fullsråndig försoning till
stånd. Något senare dör Martin i den till Nådendals
kloster anslutna sjukstugan. FIan, som under sina

studieår i renässansens Italien hunnit tillägna sig
den nyare tidens fritänkeri, vägrar på sjukbädden
att bikta sig och mottaga natwarden, till hela konventets, inte minst Birgittas, förtvivlan. Endast efter

den medlidsamme generalkonfessorns bevekande
ord förmås bröderna och systrarna attge honom en
kristen begravning på klosrets kyrkogård.
Srörre intresse än Birgitta Kurcks och Martin
Erlandssons historia tilldrager sig emellerdd skildringen av klostedivet och av den upprörda stämningen i dåtidens Finland. Vad klosterlivetangär,dr
det skildrat med verklig sakkunskap. Liturgien, det
dagliga rutinarbetet och klosterdisciplinen är framställda på ett sätt, som är korrekt in i minsta detali.
Mikael Agricola, Finlands reformator, den förste
protestantiske biskopen i Åbo och det finska skriftspråkets fader, uppträder flera gLnger. Så långt det
är honom möjligt vill han visa skonsamhet mot
katolikerna, och dessa går honom å sin sida till
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mötes, så länge deras samveten inte förbiuder dem
i Nådendals kloster visar
han sig hänsynsfull, näns icke förbluda klosterfolket att fordarande hålla sin katolska mässa och kräver endast, att det om möjligt skall hållas predikan i
varje mässa, omväxlande på svenska och finska, att

det. Vid sina visitationer

menigheten vid varje mässa skall ha tillfrille till
natwardsgång och att bröderna och systrarna lär sig
finska ordendigt, för att kunna sköta barnens kristendomsundervisning på ett tillfredsställande sätt.
En detalj från ett av hans besök i klostret förtjänar
att återgivas. Mikael Agricola håLller en evangelisk

predikan för allt klosterfolket, och eftersom han
hört, att nunnorna i Vadstena vid ett sådant tillfiille
stoppat vaxproppar i öronen för att slippa lyssna till
den kätterske predikanten (händelsen är belagd i
dokumenten), fruktar han att klosterfolket i Nådendal begagnat sig av samma knep. För att utröna,

huruvida man verkligen hör vad han säger, ropar
han i myndig ton: oSe på migl" Då han ögonblickligen far allas blickar riktade på sig, kan han till sin
lättnad konstatera, att nägra vaxproppar inte har
förekommit.
Alla protestantiska prästmän är dock inte så hänsynsfulla som Mikael Agricola. Tvärtom, de flesta
går mera bryskt tillväga. Det kyrkliga tillståndet i
landet blir allt mera olidligt. För att undvika öppen
said gör man sig både på katolskt och protestantiskt håll skyldf till halvmesyrer, som i grund och
botten inte tillfredsställer någon av parterna utan

bara vlllar dem samvetskval och för övrigr inte
löser problemen på ett slutgiltigt och bestående
sätt. Bondfolket på Laukko, Birgitta Kurcks anförvanter, vill ogärna svika sin fäderneärvda katolska
tro, men när deras katolske själasörjare infinner sig
för att hålla katolsk gudstjänst, måste denna försiggå inom lyckta dörrar, och de måste alla för syns
skull bevista de protestantiska gudstiänsterna på
orten. För övrigt protesterar en och annan katolik i
all tysthet mot åtskilligt i den dåtida katolicismen.
Siälva den gamla abbedissan Birgitta Fleming läser i
hemlighet Olaus Petris skrifter och nödgas erkänna
att han på många (kanske de flesta) punkrer har
alldeles rätt. Lämpligheten av celibatet måste hon
ifrägasätta, eftersom hon sedan länge vet vilka svårigheter det bereder många präster och ordens-

människor. Ehuru själv lofal katolik in

i det sista
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måste hon i all tysthet gilla sin forne generalkonfessor, som funnit det riktigast att lämna klostret och
prästämbetet, gifta sig med sin älskarinna i Åbo och
legitimera deras lille son.
Systrarna i Nådendals Aloster dr en livfull och

medryckande bok, samtidigt som den är fullt tidsrogen. Författarinnans egen fabulering är intimt
sammanflätad med det dokumentariska stoffet. De
glimtar som hon ger av dåtidens finska bondeliv är
suggestiva, och allmogens frimodiga, ofta grovkorniga språk är ätergivet utan några som helst försköningar. Karin Smirnoff har låtit samtalen avspegla
den förändring, som under reformationstiden försiggår i folkets tänkesätt, i det att den forna respekten för klosterfolket blivit efterträdd av öppen kritik, ya på sina håll av bitande hån.

På r35o-talet författade den heliga Birgitta i
Rom, tillsammans med Petrus Olovsson från Skänninge, sin vän och biktfader, den tidegärd till Jungfru Marias ära, som skulle läsas och sjungas av nunnorna i Vadstena. De läsestycken på prosa, som
Birgitta siälv skrev ned (efter en ängels diktamen,
menade hon siälv), fick den sammanfattande titeln
Sermo angelicat de excellenlia beate Marie Virginis,
Angelns lousång om den heliga Jandru Marias fiirträfflighet. Erik Axel Karlfeldt, som skrivit den underbara dikten Syttrar i lustgårdea (i samlingen
Hösthorn, tgzl),är medveten om att inga birgittinsystrar på hans tid läser och sjunger Sermo angelicus i Vadstena. (Som bekant är ju detta fallet numera, sedan birgittinsystrar av den gamla observansen
återvänt till Vadstena.) Men Kadfeldt menar, att de
sällsynta blomster som inplanterats i klostergården
"från främmande riken", sådana som Corydalis,
Chelone, Monarda och Oenothera, i människornas
sdlle kan tjdnscgöra som klostersystrar och sjunga
sina tysta hymner:

Nu dagen är liden, och nejden förfriskas,
och aftonens Sermo angelicus viskas

!:1tn"

Marie örtagård-

När solen ej stinger och vinden ej larmar,
då suckar det ut ur befriade barmar,
och doftsjäl åt doftsjäl sin sötma betror.

Det bör tilläggas, attJungfril Marie örtagård är
namnet på den fornsvenska översättning av Birgit-

tas Sermo angelicus, som företogs av den r5r4
avlidne generalkonfessorn Nils Ragvaldsson. Bok-

titelns förekomst i dikten visar hur väl Karlfeldt
levt sig in i den medeltida atmosPåren i Vadstena.
Ett av kapitlen i NzÅ Holgerssons anderbara rev
genon Surige (rqo6) heter Spådomen. Där läter
Selna Lagerlöf den heliga Birgitta (som icke nämnes
vid namn utan bara kallas Ulvåsa-frun) uttala en
spådom om Östergötlands framtid. Man måste erkänna, att författarinnan rätt väl har återgivit tonfallen i de uppenbarelser, som blivit nedskrivna eller
dikterade av Birgitta slälv. Hon berättar följande:
En östgötabonde, som uttalar sin ängslan för landskapets ftamtid, får av frun på Ulvåsa det lugnande
beskedet, att få andra landskap kan berömma sig av
sådana kloster som dem i Alvastra och Vreta eller
av en så ståtlig domkyrka som den i Linköping.

Skulle dessa helgedomar mot förmodan sjunka i
glömska, kommer ändå det kloster, som Ulvåsafrun siälv åmnar bygga på Vadstena gård, att bli
berydande nog. Ifall det kommer en tid, då ingen
sätter värde på klosuen och domkyrkan, skall Östergötland skörda lika stor berömmelse av de kungliga och adliga slott, som kommer att uppföras där:
Vadstena slott, Sturefors och andra. Man skall omsider upptäcka en malmåder i skogen vid Finspång,
man skall gräva hälsobrunnar i Medevi, man skall

till sist draga en kanal genom hela landskapet. När
bonden förargligt nog invänder, att de stora och
ståtliga slotten, Finspångs-bruket, brunnarna vid
Medevi och Göta kanal kanske en gång mister sitt
anseende, så antyder den spådomskunniga frun en
indusriens storhetstid: "Jag hör hammare dåna i
Motala och vävstolar slamra i Norrköping." Men
hennes tålamod brister, när bonden invänder, att
även sådant kan bli glömt och föraktat. Något
kommer ändå att förbli sig likt, brister hon ut: ,Och
det är, att sådana högfärdiga och envisa bönder som
du, det skall det finnas här i landskapet till väddens
slut." Med det beskedet blir bonden äntligen nöjd,
ty han vet iu, svarar han Ulvåsa-frun, att det barair

de, som går böida under det eviga arbetet med

iorden, som kan hålla ett land eller en provins uppe
i välstånd och anseende från tid till tid. Jordbruket
överlever klosterlivet, feodalväsendet, bergsbruket, brunnsdrickningen och industrien, det är östgörabondens uppfattning. Den torde inte suida mot
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den heliga Birgittas egen. Såsom ågarinna till flera
jordagods måste hon ha varir medveten om lantbrukets betydelse och vikten av dess upprätrhållande.

Selma Lagerlöf höll år r923 ett föredrag vid Birgitta-festen i Vadsrena. Det blev tryckt i boken Håit
av är 1933 och bär titeln Sankta Birgittas sista dagar. Selma Lagerlöf skildrar, hur Birgitta på dödsbädden anfåktas av tvivel på sin kallelses äkthet
men blir tröstad av Kristus, som uppenbarar sig för
henne en sista gång och försäkrar henne, att ehuru
hon skall dö i Rom, skall han ändå själv viga henne
till nunna och till moder för klosterfolket i Vadstena.

rgit

trtgav Suen Stolpe romanen Fru Birgitta ler.
Romanens handling tilldrager sig år r t39, då den av

Gustav Vasa och de lutherska reformatorerna
frambesvurna srormen redan börjat svepa över
Vadstena och de andra klosren i Sverige. TidsatmosFåren är historiskt rrogen, det liturgiska livet
skildrat med sakkunskap, de flesta personerna är
belagda i dokumenten och deras namn korrekt
återgivna, men uppträdena och samtalen givewis
fingerade. Med obarmhärtig skärpa har Stolpe påvisat, hur det bestridande av de goda gärningarnas
värde inför Gud och det uraktlåtande av samvetsrannsakan, bikt, självförsakelse och botgöring som
ofta förekom hos den nya lärans förkunnare och
propagerades av dem, ledde till moralisk uppluckring hos dem slälva och hos deras åhörare. Vad som
gör det starkaste intrycket i Stolpes roman är emellertid teckningen av det alltmer glesnande nunnesamfundets heroiska men i väddens ögon hopplösa
kamp mot den pågående skövlingen av det katolska
fromhetslivet, och likaså de med fin psykologisk
skildringskonst urförda bilderna av den viljestarka,
till synes hårda abbedissan Birgitta Botolfsdotter
och den tysta och tåliga nunnan Helena Hakonsdotter (båda historiska personer). - Det sker givewis
avfall bland munkarna och nunnorna, men de som
förblir sin karolska religion trogna år medvetna om
att det som i yttre måtto är ert nededag kan ge dem
oanad andlig styrka, en sryrka som kanske till sist
kan övervinna allt motstånd. >,Jag tror, att vi aldrig
står starkare än när vi mister det son är oss kärast
på iorden", säger en av dem.
Birgitta miste allr
"Fru
till
sist
kanske
också
sitt
hopp
om
Vadstena och
-
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om Sverige. Just därför tann hon. Hon utplånades
- men hennes verk växte."
Romanen hade inte kunnar få ett mera effektfullt
slut än det som Stolpe givit den. En kraftfull smålänning har vågat med svärd angripa de kungliga
knektarna när dessa velat plundra klostrets förråd
av textilier och ädelmetaller. >Vem är du? Ditt
namn, din skälm!", ryrer en av hans motståndare.
>Jag är ingen skälm", svarar smålänningen lugnt.

"Du skall snart få höra av mig, kyrkoplundrare.' Ditt namn>, upprepar motståndaren. " Nils
Dacken, svarar smålänningen. - Det hela är ett
varsel om den av kyrkoplundringen föranledda
n

Dackefejden, som rasade

rf42-4j och som blev

det allvarligaste upprorsförsök som Gustav

Vasa
hade att bekämpa.
Ingrid Yddn-Sandgren har för barn och ungdom
skildrat den heliga Birgimas liv och verksamhet i sin
nyutkomna bok En krona aa guld, berättelser ur den
heliga Birgittas lia (ry7). Jagtu obenågen atr beteckna denna vackra, välskrivna ungdomsbok som
en roman och vill hellre använda uttrycket romanriserad biografi. Tidsbilden är hisroriskt riktig, och

det verkliga, i dokumenten belagda händelseförloppet är noga följt. Det rent fiktiva inskränker sig

till nägra rent dekorativa detaljer och till formuleringen av de inlagda samralen. Det är särskilt fem
scener som gripit mig och som jag vill fåsta uppmärksamheten på. Den första är Birgittas äldsta
dotter Märras bröllopsfest. Modern ville först inte
bevista den utan satt ensam i sin kammare och grät
bittert, eftersom Märras brudgum var en i hennes

ögon ond människa. Hon förmådde sig slutligen att
ändå deltaga i bröllopsgillet, dels för arr inre onödigtvis förstöra sin dorrers bröllopsglädje, dels med

tanke på fostret i sitt eget moderliv (den yngsta
dottern, Cecilia), som kanske skulle ta skada av

hennes våldsamma sorg och grämelse. (Källan har

varit abbedissan Margareta Klasdotters krönika.)
Den andra scenen är Birgittas yngste son Gudmars
dödsbädd. Den tuberkulöse lille pojken dör i franciskanklostret i Stockholm, efter atr in i det sista ha
fantiserat om atr en gång bli en tapper riddare i
konung Magnus' tjänst. Ytterligare två scener, på
vilka jag vill fåsta uppmärksamheten, är Birgittas
mans, Ulf Gudmarssons, död i Alvastra kloster,
samt berättelsen om hur han kort efter sin död
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uppenbarar sig för sin änka och uppmanar henne att
gälda hans ännu ogåldade penningskulder - allt
hämtat ur kapitel 54 i Birgittas egna Revelationes
extravagantes. Slutligen vill jag framhäva Birgittas
vision av det biivande klostret i Vadstena och hennes livfulla redogörelse för visionen inför en häpen
lyssnarskara.

För Ingrid Yd6n-Sandgren har den heliga Birgitta

varit en stor upplevelse, och hon vill delgiva sin
ungdomliga läsekrets denna sin upplevelse.
I;ångre kan lag inte uppehålla mig vid hennes bok,
eftersom min redogörelse egendigen inte omfattar
biografier utan bara hå,ller sig till skönlitteraruren.
Det skall till sist nämnas, att den näst sista abbedissan i Vadstena, Katarina Bengtsdotter Gylta,
som blivit föremåLl för en dikt av Carl David af
Wirs6n, även är en av bifigurerna i Iaar Lo-Johansroas novell Nannan iVadstena, vilken nyligen varit

införd som följetong i Vecko-journalen.
Tryggae Landdn

Resa i Japan

i Kirishitan-spår

Kitamara Tokutard
Japanvar okänt i Europa fram till t54z eller r543,
årtalet är omwistat. Redan 1549 kom de första
missionärerna dit. Den r 5 augusti det året steg
Francisco Xavier tillsammans med nägra medhiälpare i land i Kagoshima på ön Ky0shi, den sydligaste av landets fyra huvudöar. De började en mission
som vann stora framgångar, inte minst om man tar
hänsyn till det lilla antal missionärer som var verksamma därure. De var lär,ge bara iesuiter och kom
så gott som alla frän Portugal. Kristendomen spred
sig främst på Kyfrsh0 men nådde även vissa områden på Honsh0, den största av öarna. I Kyöto, den
tidens huvudstad, fick missionen fotfåste, likaså i
Sakai som då var ett blomsuande handelscentrum.
Nu är det en del av industristaden Ösaka.
På portugisiska heter kristen cbristäo elLer christan som man skrev det på rtoo-talet. Japanerna
uttalade det krisbtan vilket i deras skrift bara kan
To tbe memory of

har de siälvförgätande portugisiska iesuiterna
mycket att tacka för. Eftersom jaghade sysslat något med jesuit-missionen i Fjärran Öst"rn ville jag
under ett besök iJapan härom året gärna se några av
de platser som spelade en roll under Kirishitan-tiden I Tökyö finns en sammanslutning av japaner,
intresserade för den europeiska norden, som heter
Nordiska kultursällskapet. Under en måLltid där hade jag vid min sida en gammal man, ytterst enkel
och anspråkslös. Hans namn var Tokutarö Kitamura, aktad av varie iapan men för mig obekant. Efter

kriget hade han suttit

i

regeringen, bl. a. som fi-

nansminister, och på Kyfrshir var han en stor bankledare. En av mina vänner nämnde för honom att
jag dmnaåe göra en resa i kirishitan-spår på Kyrish0
och undrade om han ville gdra något för att mitt

besök därnere skulle bli så givande som möjligt.
Tyvärr dog Kitamura kort innan jag anträdde resan.
Men han hade förberett mitt mottagande på ett
ytterst generöst sätt. På de platser där hans bank
hade kontor mötte mig de ledande och gjorde mig
sällskap på rundvandringarna, bil ställdes till förfogande och bäst av allt: man hade plockat fram en
expert på platsens historia som kunde visa allt vad
som fanns att se och berätta därom. Japanen gör allt
han förmår för den främling som vill lära känna
hans land.

i sina brev och rapporter
Europa om staden Facata. I vära dagar
skriver man Hakata och detta är numera en del av
staden Fukuoka. Där hade iag tillbringat nägra dagar för att se på minnen från skeden, äldre än kirishitan-tiden. Så bröt iag då upp och begav mig till
Sasebo. Där har Kitamuras bank sitt huvudkontor.
En sekreterare visade mig en plan över allt man
Jesuiterna talade ofta

hem

till

ansäg jag borde se.

Första målet var Hirado, en ö på västsidan av
Kyrish0 med en liten stad med samma namn. Området år känt för sin naturskönhet. Mot väsrer öppnar sig det vida havet. Det låg glituande i den varma
novembersolen. Då man närmar sig Hirado är det
wå byggnader som från fiirjan gör ett dominerande

intryck: fursteborgen och kyrkan. Denna liksom

ur missions- och kulturhistorisk synpunkt. Även åt

det vackert placerade Xavier-monumenter stammar
naturligtvis frän vtr egen tid. Ty sedan kristendomen hade blivit förbiuden 1614 skulle allt av kris-

Vi

ten karaktär förstöras. Det kunde kosta en japan

återges med kirisbitan.

Kirishitan-epoken är av stort inuesse

språkmannen har den lämnat en hel del material.
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livet att gömma undan något. Det fanns de som rog
risken.
På kajen i Hirado väntade den zz-årige pensionerade läraren Matsumato, som nu på årlderns dagar
var museichef. Kunnig som ingen annan, vital och
spänstig som å, glad och munter tog han ledningen.
Med lätta steg sprang han uppför ffapporna till sirr

museum. Där kunde han demonstrera en rik samling av minnen från gammal kristen tid. Här finns
ett stort antal Kristus- och Maria-bilder, kors och
radband. Ett rörande intryck gör de många statyerterna av Maria-Kannon. Kannon är mildhetens och
godhetens gudinna i iapansk buddhism. Namnet
säger att hon hör människornas böner. Då förfcil jelsernas tid kom gjordes över hela Ky0sh0 massor av
Mariabilder, maskerade som Kannon för att gäcka
de trakasserande myndigheterna.
När Xavier kom till Japan räde sedan länge ett
ursinnigt allas krig mot alla. Nobunaga hette en
härförare som nästan lyckades pacificera landet, och
hans efterträdare Hideyoshi kom ännu närmare målet. Båda var de välvilligt inställda till missionen.
Men rt8z giorde Hideyoshi en plötslig helomvändning. Kristendomen förbjöds och missionärerna utvisades. Det var nog mest ett skrämskott. Dekretet sattes inte i kraft. Det enda bevarade exemplaret av detta dokument finns i museet i Hirado.
Ön är annars mest känd som centrum för holländarnas handel i början av r6oo-talet. Hirados hamn
ligger skyddad mot stormar. Den var eftersökt av
farryg som hade kämpat sig fram över Fjärran Österns många gänger farliga vatten. Holländarna
byggde den kaj som ännu är i bruk, etr parti av den
mur som omgav deras handelshus kantar en brant
gata. Gamle Matsumato pilade ut och in på gårdar
för att visa något minne av holländarna.
Långt efter det jag hade liimnat Kytsh0 fick iag

åter uppleva kirishitanstämningen på

Hirado.

Hemma hos vänner i Tökyö föllde jag i TV nyårsnattens fester runt om i Japan. Det var bildsvep från
tempel på olika håll där man fick se hur folkliga
fromhetstraditioner ännu är levande. Plötsligt förflyttades man till en midnattsmässa i en kristen

kyrka. Det var kyrkan i Hirado.
Nästa måLl var Nagasaki, den största staden på
Ky0sh0 med bl. a. ett betydande skeppsvarv. Över
Nagasaki föll världskrigets andra atombomb. Den
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första föll över Hiroshima nägra dagar ridigare. Den
staden utplånades helt. Nagasaki slapp lindrigare
undan. Etr berg som delar staden blev en skyddande skärm för en del av den. Naturligtvis ser man
lika lite i Nagasaki som i Hiroshima numera några
spår av förödelsen.
I över tvåhundra år spelade Nagasaki en viktig
roll som säte för den holländska handelsstationen
sedan denna hade flyttats från Hirado. På den lilla
konstgiorda ön Dejima i hamnen hade holländarna-

sina bostäder och varumagasin. Här

vistades

Linn6lärjungen Cad Peter Thunberg som läkare åt
holländarna

q7 j-76. Efter hemkomsten skrev han

en reseskildring som innehåller en av de bästa Japan-beskrivningar från iildre tid som vi har.
Egentligen är staden Nagasaki en skapelse av jesuitmissionärerna på rtoo-talet. En furste skänkte
dem området för evärdedig tid. Det var då bara ett
litet fiskeläge men urvecklades snabbt genom att
jesuiterna lyckades leda den porogisiska handeln
och sjöfarten dit. Den evärdediga tiden blev emellertid inte längre än tio år och sen kom r614 förbudet mot kristendom.
Det finns lika lite i Nagasaki som på andra håll
någon kyrka eller någon byggnad som haft med
kirishitan-tiden att göra. Öura-katedralen är av modernt datum. Den ligger inom den del av staden
som ei drabbades av atombomben. På den vackra
lördagseftermiddagen i slutet av november, varm
som en svensk högsommardag, vimlade det av folk
kring katedralen. En äldre europeisk prästgick där
och delade ut flygblad. Katedralen har ett högt och
dominerande lige men år inte märklig ur estetisk
synpunkt. I varje fall tilltalades jag personligen mera av de z6 martyrernas kyrka, som har uppförts
efter kriget. Den är byggd av ljus sten i en sober
stil. En av de yttre väggarta är klädd med mosaik,
sammansatt av keramik frLn alla delar av Kyfrsh0. I
solskenet skimrade den i otaliga fiirger och gav ett
Starkt skönhetsintryck. Denna mosaik är en symbol

för kristendomens spridning till skilda områden

av

Ky0sh0. Kyrkan rymmer samlingar av minnen från

kirishitan-tiden. Där finns bl. a. en fumi-e eller
tramp-bild. Varje år skulle japanerna trampa på
sådana bilder. Dessa hade ett kristet motiv och de
som trampade på dem bevisade därigenom att de
inte var kristna. I stadsmuseet i Nagasaki finns två

Perspektio

fumi-e. På närmare hå,ll finns en i Etnografiska museet i Leiden. Det har säkerligen trampats mycket
på dem ty många är starkt nötta.
Denna kyrka har fått sitt namn efter de z6 marryrerna som korsfästes i Nagasaki i februari 1597.
Tvä av dem var barn. Invid kyrkan har ett monument rests över dem. Mot en mur står de uppställda, alla individuellt skulpterade. Med en mild segervisshet blickar de ut över den öppna platsen
framför dem där fapanska ungdomar nu strövade.
Monumentets baksida visar en karta pä vilken martyrernas vägfrän Kyöto till Nagasaki är inlagd. Det
var en läng och mödosam vandring. I Unzen som
ligger nägon timmes bilresa från Nagasaki och som
är känt för sina hälsobringande heta källor har man
rest ett märkligt kors. Det står invid en plats där

marken kokar och bubblar och dit alla besökare
samlas. Här vilade martyrerna på sin vandring. Nu
har de alla funnit ro under en sten i sin egen kyrka.

gick resan vidare genom ett överväldigande
vackert landskap. Berg stupar lodrätt ner mot den
nybyggda vägen. Här och var öppnar sig en slätt
med risfålt. Vi åkte genom byn Aino. Där låg en
liten anspråkslös kyrka. Man kunde för ett ögonSå

blick tro sig vara i Europa. Målet var Shimabara som
blev grundligt demonsfferat av en expert på traktens historia. Först förde han oss till borgen. Det ?ir
en stilenlig byggnad men den är uppförd 1964. Den
gamla förstördes r868. I borgen finns ett museum
med talrika föremål från kirishitan-tiden. Bland de
mänga Maria-statyetterna fiiiste iag mig vid en med
ett omisskännligt japanskt ansikte. En Maria-Kannon sitter på en lotustron, alltså en blandning av
kristen och buddhistisk symbolik. Detta kan tyda
på att statyetten är av tämligen sent datum, då den
kristna coskonturen blivit suddig. Man har ända in
i vära dagar funnit rester av gammalkristna i Japan

vilkas tro har blivit mer eller mindre skymd

av

omgivningens religiösa föreställningar. I museet
finns en hel del föremål för vardagsbruk såsom
lack- och porslinsskålar, dekorerade med kors. Ute
i bygderna på Ky0sh0 måste de kristna förestållningarna ha präglat hela livsföringen hos folket.
Ky0shfr var en gång till övervägande delen kristet.
En fumi-e finns här också.
Jag hörde vår expert, herr Shibuya, tala om Madalenas grav med de övriga

i sällskapet. Vem denna

Madalena var vet man inte, man vet bara att hon var

en enkel kristen kvinna som år 16ro brändes till
döds för sin tro. Nu vilar hon här bland många
andra. Runt gravplatsen lyste clemendnerna brandgula mellan mörkgröna blad.
Ett gott srycke utanför Shimabara ligger byn

Arie. Namnet är väl bekant från

missionärernas

brev. Där grundade de ett seminarium r j89. Ingenting finns kvar men en minnessten restes där ry6t.
Intill denna finns ett par gärdar, i övrigt iir allt ett
vidsträckt och ensligt slättland. Fiärran från hem
och anförvanrer, f1ärran från den andliga millö och
den kulturtradition de hade vuxit upp i verkade här
i denna främmande ensamhet en handfull iesuiter
utan ett ord av klagan eller missnöje i breven hem.
Hara dr namnet på en plats ganska längt frän
Shimabara, där en stor tragedi utspelades t6ll-28.
De kristna bönderna reste sig mot sin herre i pro-

test mot hans kristendomsfientliga politik och det
ekonomiska förtrycket. Efter angrepp på borgen i
Shimabara drog de sig tillbaka till ett fäste i Hara.
Där blöd de ett tappert motstånd, länge med framgång, tills Fåstet stormades våren r638. Ingen av de
upproriska överlevde, alla mejades ner, män, kvinnor och barn. Shimabara-upproret ledde till att åtgärderna mot de kristna skärptes, och snart blev
Japan sä gott som totalt avspärrat från utlander. Nu
råder här frid och stillhet. Gräset viixer frodigt på
Haras bloddränkta jord och ett berömt haiku-poem
av r 6oo-talsdiktaren Bashö dyker upp i minnet:

O sommargräs!
Du är vad som finns kvar
av det krigarna en gäng drömde.
Medan vi stod där tysta spelade vinden över
uädkronorna och det skymde bort över vattnet mot
Amakusa-öarna.

Från Kuchinotsu, ett ortnamn man ofta väffar pä
kan man komma med färja
över till en av dessa öar som var ett viktigt område
för missionen. Från färjeläget för oss en buss till
den lilla staden Hondo. Här har man anlagt en
Marryrernas park. Och på den plats dår den blide
Almeida hade sitt siukhus och barnhem står i dag
en Kristus-stary.
Amakusa-öarna kan locka vem som helst genom
sin naturskönhet. Men de utgör en alldeles särskild
lockelse för den som incesserar sig för iesuiternas

i missionärernas brev,

r89

Perspektiu

arbete i gången tid iJapan. Ty härute började de en

verksamhet som har fått förnyad betydelse i vår
egen tid. De böriade trycka böcker och de ayckte
dem med rörliga ryper. Detta var ingen okänd metod i Östasien. Den hade uppfunnits i Kina men var
varken där eller i Japan i bruk. I Korea förekom
däremot typtryck sedan r4oo-talet. Kineser och iapaner föredrog blocktryck, de tryckte alltså med
träplattor pä vilka hela sidors innehåll var skuret.
Vi har flera uppgifter i jesuit-breven om handskrivna böcker. Dessa har allagätt förlorade. Naturligtvis hade missionärerna fört med sig böcker de
behövde, men det fanns även behov av sådana som
bara kunde tryckas ute i Japan. Den som insåg detta

var italienaren Alessandro Valignano, den största
gestalten i den gamla Japan-missionens historia.
Han skickades ut till Asien som jesuitordens visitator, besökte Japan tre gänger och gjorde sig djupt
förtrogen med kulturen och med seder och bruk i
landet och med japanernas mentalitet. Härom vittnar vältaligt de skrifter han lämnat efter sig. Valignano skickade nägra unga iapaner till Europa, de
ingick i vad som brukar kallas en ambassad som
skulle besöka påven i Rom. Resenärerna hade
uppmanats av Valignano att föra med sig en tryckpress tillbaka. Det var inte bara religiösa skrifter
man behövde. Valignano var även angelägen om
missionärernas språkliga utbildning och gjorde upp
planer för en ordbok och en grammatik. Tryckpressen anlände r 59o och placerades till en början på
en av Amakusa-öarna. Man vet inte säkert va! men
tror nu att det var etr srycke utanför Hondo. På de
första trycken är bara Amakusa angivet som tryckort. Förhå.llandena var osäkra efter Hidyoshis kristendomsförbud r:81 och det var antagligen därför
som man inte gav en mera precis uppgift om tryckorten.

Mycket lite är bevarat av det som sen under åren
utgavs från denna press. Det är bibliofila rariteter
sorn inte på decennier har dykt upp i en antikvariats-katalog. Inte minst har japansk språkvetenskap dragit nytta av de gamla iesuittrycken. Flera av
dem har givits ut på nytt efter kriget.
Förr var Amakusa-öarna ganska isolerade. På iesuiternas tid var nog förbindelserna med Kytsh0
glesa. Nu efter kriget år öarna förenade med varandra och med fastlandet genom broar. Under en tre
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timmars bussresa åker man på nybyggda viryar genom ett sällsport vackert kustlandskap till staden
Kumamoto på Ky0sh0.
Därifrån gick resan i kirishitan-spår vidare med
täg till Kagoshima, där Xavier en gäng hade stigit i
land. Järnvägen gär länga sträckor utmed kusten.
Novembersolen gassade över ett blått hav. Riset
var bärgat för länge sen men på vattendränkta fält
höll bönderna på att plantera nytt för nästa år. Man
får två skördar om året på Ky0sh0. Clementinerna
lyste som guldbollar i sitt mörka bladverk. Kaki-träden hade fållt sina löv. En och annan frukt satt
kvar. Vid husväggarna hängde de i massor till tork.
På stationen i Kagoshima var min gamle vän professor Amemiya mig till mötes. Han blev min ciceron under mina dagar i hans hemstad. Han studerade ett å,r i Sverige och har sedan dess bevarat intresset för vårt land. Under kvällarna i hans hem visade

han mig ofta böcker med anknytning till Sverige.
Men en gång plockade han fram något med den
intressanta titeln Nichi-nan kirishitan-shi eller Sydjapans kristna historia. Jag lyckades inte spåra upp
den i någon bokhandel i Kagoshima. Min glädje
blev därför stor när iag fick den som avskedsgåva.
Pä omslagsbilden ser man Xavier predika från
rappan till templet Fukushö-ji i Kagoshima ungeFår
så som man har tänkt sig scenen vid läsningen av
samtida skildringar. Templet är borta nu men trappan finns kvar. Här satt alltså Xavier en gång och
förkunnade på en tafatt japanska något alldeles nytt
för sina åhörare. Ovanför trappan finns en grav över
hemliga kristna som dött rSjo-73. Då var kristendomsförbudet i kraft ännu. En minnessten har rests
där r9o5. Några gravhällar med kors täcker kvarlevorna av andra hemliga kristna. Dessa har fått en
minnessten r967. Fukushö-ji ligger undangömt och
glömt, och det är säkert inte många Kagoshima-bor
som nu vet vad som hände där 1549.
En dag tog vännen Amemiya mig med till Kagoshimas kommunala flickgymnasium. Det är en ovanligt vacker skola i en ovanligt vacker miljö i utkanten av staden. Den har ett skyddat liige med en stor
trädgård omkring. Annars är skolor i Japan spartanskt enkla byggnader med skolgårdar lika tråkiga

och sterila som våra. Rektorn ville visa mig en
stenlykta i trädgården. Något sådant är i och för sig
inget märkligt i Japan men denna lykta har nertill en
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relief som möjligen kan föreställa Maria. Lyktan är
troligen från omkring 16oo och tillverkad av en
Furuta Oribe. Denne antas av många ha varit kristen. Bara fyra sådana stenlyktor är kända. Förutom
reliefen har de ett egendomligt kinesiskt skrivtecken som har trotsat alla tolkningsförsök. Är det
kanske ett tecken som kristna hade konstruerat och
vars betydelse bara de kände?
Mitt inne i cenrum av Kagoshima ligger Xavier-

parken. Där vimlar det av lekande barn. Vid ingången står en kopia av portalen till den gamla
Xavierkyrkan som förstördes under sista kriget liksom praktiskt taget hela staden. På andra sidan gatan har en ny kyrka till Xaviers minne blivit uppförd.
Resan i kirishitan-spår var slut. Men även museer
utanför Ky0sh0 rymmer skatter från de gamla iesuiternas tid. När jag strövade i parken kring nationalmuseet i Kyöto fick jag se en gravsten, prydd
med ett kors, ute på en gräsmatta. Stenen är daterad
till senare hälften av rSoo-talet. Många privatpersoner har samlat föremål från kirishitan-tiden. Det
är inget ovanligt att ägare av privatsamlingar gör
dem till offentliga museer. I Ösaka ligger på en
smal, avsides gata Namban banha han, museet för
namban-kultur. Ordet nantban betydet sydbarbarer

ren var japanernas sätt att återge ordet patres på
r joo-talet. Titeln betyder således De kristna patres. Den är författad av professor Akio Okada vid
Tökyö-universitetet, en av Japans främsta forskare
pä området. En annan berömd kännare av kirishitan-tiden är Arimichi Ebisawa. Han har bidragit till
den nämnda serien med en bok om namban-kulturen. Försättsbladet prydes med en bild av Loyola
och Xavier som äges av nationalmuseet i Tökyö.
Den vetenskapliga litteraturen på detta område år
av stort värde. De tryck som utgick från jesuiternas
press i Japan har som redan nämnts intresserat
mänga japanska språkforskare. Genom Sällskapet
för studiet av iapanska språket och litteraturen vid
universiteten i Kyöto har flera ny'tryck publicerats i
vetenskapliga editioner. Tadao Doi gav redan r94z
ut sina srudier i kirishitan-språkvetenskap.
Naturligtvis ä.gnar sig åven västerländska forskare
åt kirishitan-tiden ur olika aspekter. Och så möts
äter Japan och Västerlandet i något av den anda som
de möttes i en gång för 4oo år sen.
John Peterton

och var från r 5oo-talet benämningen på portugiserna därför att de kom söderifrån, från Indien.
Museet har en liten men fin samling av föremål med
anknytning till namban, såsom s. k. b16ba eller vikbara skärmar med bilder, karwerk, gamla kristna
målningar. Hela första våningen ?ir fylld av moderna
konswerk med motiv från kirishitan-tiden.
I Köbe finns ett liknande museum, Kdbe namban

bijatsa bakilattakan eller Kobes museum för
namban-konst. Här finns bl. a. ett porträtt av Xavier, målat i olla av en okänd iapan. Der har ofta
reproducerats i västerländsk litteratur.
Man lägger i dagensJapan ner mycken omsorg på

att tillvarata och vårda minnena från den

gamla

jesuitmissionen och de tidiga förbindelserna med
Europa. På alla historiska platser hade man på ett
föredömligt sätt satt upp anslag som i korthet beskrev platsens betydelse. Litteraturen om kirishitan
och namban växer, såväl den populära som den
vetenskapliga. I ett historiskt serieverk for en bredare läsekrets ingår t.ex. Kirisbitan bateren. Bate-
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Der gemeinsame chrisdiche
Glaube. Herausgeg. v on.J o ha n nes F e i ne r und Lr ka s

Neaes Glaubensbach.

Viyher. Herder, Freiburg Basel Vien, Thelogischer Verlag Z:jlich, r973,686 s.

Reformatoriska och katolska teologer har samlat sig

kring uppgiften att framställa vad de kallar "den

gemensamma kristna tron,'. I en dd då kristendomens inflytande i världen håller på att krympa ihop,
vill teologer på båda sidorna av den skiljelinje som
uppstod på r 5oo-talet försvara det gemensamma

kristna arvet. Trots att de i enskilda punkter fortfa-

rande går isär, försöker de att tolka det kristna
budskapet i enlighet med vad dagens människor
kan förstå. Trots ännu inte övervunnen splittring är
de eniga om vad som i Kristus blivit visshet, att
nämligen en både vänlig och väddsöverlägsen makt
styr naturen och historien. Ateister, existentialister,

marxister

-

för att nämna några viktiga grupper

-

bygger på att världen till sist iir sig själv nog. Men
ingen av dem undgår konflikter med givna fakta.
Detta är den övertygelse som håller samman bokens författare.
Neues Glaubensbuch vill alltså motverka sekulariseringens växande tryck. Det är en ekumenisk
händelse att den kommit ut. Den bjuder på allvadig
teologi, rör sig alltså på ett plan som ensamt kan
g ranteta n2ryon ftamgäng åt de ekumeniska strävandena, hur litet det nu än förstås av en del av
dagens ekumeniker.
Boken förtjänar alltså att värdesättas högt, detta
år det första som bör sägas.
Samtidigt kan - för det andra - allvarliga brister
inte förbises. Felet är att författarna är liksom fastklistrade vid trosbekännelsernas ordalydelse. Faktiskt innebiir varje typ av kristet liv åtskilligt som
inte framträder i trossatsernas textuella utformning.
Trosartiklarnas logiska status behandlas överhuvudtaget inte i Glaubensbuch. Och troslivets sociologiska sida belyses inte i sin fulla räckvidd. På minst
två sätt ger alltså boken näring åt en eufori, för
vilken det reella läget konfessionerna emellan inte
ger täckning. Av idel gläd je över det gemensamma

har författarna inte hållit ögonen öppna för den
ekumeniska problematikens hela bredd.
När det gåller uosutsagornas logiska status, så
finns det ju kristna som vill lokalisera trosartiklarna
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bortom sant och falskt. Teologi skall vara religionshistoria. Just i Sverige möter man teologer som
lägger upp sin teologi som en rent hisrorisk verenskap. De vill inregistrera och ordna trosuppfattningar, men metodiskt bortse från deras sanning.
Deras synpunkter förtjänar att tas på allvar. En
ekumenik som förbigår dem löper risken att de
överensstämmelser den lyckas att dissekera fram
sludigen visar sig vara endast skenbara.
Och vad sociologin - eller dess teologiska form:
ekklesiologin - beträffar, så behandlas den i Glaubensbuch på ett sätt som inte låter dess övergripande berydelse komma i dagen.

Katolikerna tror ju
"i kyrkan". De når fram till
de enskilda trosartiklarna genom att följa kyrkans
auktoritet (sit venia verbol). De bekänner sig till
Gud den Allsmäktige, till Krisrus som Guds Son,
till den Helige Ande och till allt annat i uosbekännelsen därför att kyrkans ämbetsbärare framställer
detta som Kristi uppenbarelse. De tar alltså emor
sin tros innehåLll ur kyrkans mun. De reformatoriska kristna utesluter iust den vägen. De har gjort det
under reformationstiden, och de gör det alltiiimt.
Visserligen står även reformatoriska kristna i sina

rosfränders gemenskap, men den protesrantiska
"kyrkan" betraktas inte som något som föregär
tron, den växer snarare fram ur sina troende. Även
om och försåvitt de reformatoriska samfundens
medlemmar tar emot sin tro ur sitt samfund, även
om de i det avseendet är inbäddade i en levande
trosgemenskap och därmed är beroende av denna,

ligger dock deras beroende av varandra enligt deras
eget vittnesbörd endast på det praktiska, alltså det
sociologiska planet. Teologiskt sett framsrår den Heliga
Skrift som den enda källan för trons innehåLll. Bibeln betraktas som unik. Ingenting står bredvid
den. Katolikerna däremot ger sin kyrkotillhörighet
samma teologisha mening för tron som de bibliska

källorna. Den

besf älande

principen för deras

ro

är

iust medlemskapet i kyrkan.
Man har s4gt att de
"dogmatiska skillnaderna"
mellan lVittenberg och Rom i dag inte längre spelar
nägonavgörande roll, att de inte längre utgör verkliga skillnader. Man har rätt i vad man aille säga
ddrmed. Men oftast nog har man samtidigr förbisett
att tron år sin konkreta fårg genom något som inte
ingår i trosartiklarnas språkliga gestalt. Den här re-

Litteratur

censerade bokens författare visar sig inte särskilt
angelägna om att framhäva iust detta. Men det förblir en avgörande skillnad, om man tillmäter trosgemenskapen - kyrkan! - en normativ funktion,
såsom katolikerna gör, eller om man, enligt de reformatoriska kristnas synsätt, betraktar grupptillhörigheten som ett icke-teologiskt tillägg. Det är en
skillnad, om identifikationen med gruppen i princip
föregär och grundlägger den rosövertygelse man
har, eller om den följer efter att man redan bildat
sig sin trosuppfattniog.
Det är reformationens frukt att kristenheten nått
fram till ett nytt stadium i trosmedvetandet. Troende människor på båda sidor om skiljelinien kom
underfund med att det inte räcker att vara medveten om tad man tror. Man mäste dessutom läE€a
märke till bar man når fram tiil tron, närmare bestämt varifrån man tzr dess innehåll. Vägen till tron
upptäcktes på r5oo-talet som en väsentlig del av

tron själv. Men det är just vägen till ron

som

Neues Glaubensbuch inte ägnar den uppmärksamhet som saken kräver.

Citiltå Cattolica r85o-r945, Antologia a cuta di
Gabriele De Rosa.4 volumi. Luciano Landi Editore

r97r,

enhetsstaten genom sitt ställningstagande och sina
i diskussion och dialog med den liberala
lekmannakulruren.
Från början gällde det framförallt att apologetiskt
försvara den rätta läran och renlärigheten men både
redaktionen och författarna öppnade sig alltmer för
det som var berättigat i den liberala ideologin och
inledde på så sätt en utveckling i det katolska Italien, och därmed även i den officiella katolska kyrkans tänkande och ställningstagande, som först under det senaste Vatikankonciliet mognade fram till
en klart positiv inställning.
På tidskriftens sidor kan man, skriver Gabriele
De Rosa, följa mer än ett sekels ideologiska polemik om grundläegande problem inom kyrkans liv

impulser

med den moderna liberala filosofin och den nya
samhällspolitiken som motsråndare. Från nyguelfernas misslyckande fram till påvemaktens temporära fall, från förbudet för katoliker att delta i politiska val till Patto Gentiloni och Partito populare,
från encyklikan Rerum novarum till Romolo (ledaren för Democrazia cristiana med tidskriften Cultura sociale, som förfåktade katolikernas engagemang

IV. K.

S.p.a., S. Giovanni Valdarno (Arezzo)
2 ooo s., Lire 34ooo.

och teater
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I första bandet av denna omfattande samling av de
mest väsendiga artiklar som denna den äldsta, ännu
existerande italienska tidskrift under nära hundra år
innehållit, ger utgivaren en överblick över tidskriftens historia. Civiltä Cattolica böriade utges r85o
på initiativ av nägra jesuitfäder under ledning av P.

Carlo Maria Curci i Neapel, en flyttade snart från
den misstänksamma ärkekonservativa bourbonska
regimen till Rom, där det trots påvestolens dåtida
lika konservativa hållning mot den påträngande oliberalismen" fanns ändå större frihet. Relativt snart
spriddes tidskriften genom ett eget, alltmer utbyggt
transportsystem till hela Italien och vann under
årens lopp stort inflytande, inte bara på det religiösa
området och som uttryck för den militanta katolicismen utan även i det offentliga, sociala och politiska livet under risorgimento och senare i den nya

i nationens politiska liv), från polemiken mot rosminiarnerna till nythomismen i encyklikan Aeterni
Patris, från modernismen till Teilhard de Chardin,
från onödig blodutgjutelse till fascismen och till det
andra världskriget, från den proudhonianska socialismen till kommunen och fram till den socialistiska oktoberrevolutionen, från Garantilagen till Conciliatione

-

försoningen med Vatikanen, för att

nämna några av de viktigaste händelserna i vår tid
som kommenteras på Civiltä Cattolicas sidor. Tidskriften har alltid sökt tjäna påven och kyrkan, men

naturligtvis i en omfattning och med en accentuering som beror på de olika författarnas temperament och anlag.

JG

Bengt Ingmar Kilströ m: Franciskanska
perspektit.Yerbum, Stockholrn r974, ill., roz s., hft

cakr 3r:15.
Franciskus hå,ller snabbt på att förlora sin uppburna
ställning i den svenska kristenheten. Anledningarna

härtill är många. T. ex. kunde vanliga skolböcker
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för nägra årtionden sedan innehålla sötade och
menlösa framställningar av hans liv, som därför inte
kunde te sig särskilt intresseväckande. Sedan kom
de nya läroplanerna i våra skolor, och numera kan
det hända att en gymnasist går ut sista årskursen
utan att ha hört talas om det märkliga helgonet från
Assisi. Sven Stolpes arbete av är t965 åstadkom en
kännbar uppbromsning i denna fortskridande Franciskusbaisse.

Nu har Uppsaladocenten B. I. Kilström givit ut
ett litet men innehållsrikt arbete med titeln Franciskanska perspektiv. Detta innehåller med all sannolikhet det första försöket på svenska afi fang in
franciskanismen i dess helhet: begynnelse, utveckling och verksamhet i dag - m. a. o. ett stycke levande historia. Franciskusälskaren finner här en
delvis originell skildring av helgonets livsverk, vil-

ket framställs som ett stycke samkristen kyrkohistoria. - Den som vill förbereda en resa till Italien
för att där på ort och ställe om nägra är uppieva
7'o-årsminnet av den lille fattiges död får en värdig
och ovanligt ändamåLlsenlig turisthandbok.

-

Stu-

diecirklar finner en pedagogiskt riktig kursplanering skickligt insprängd i arbetet och kan dra nytta
av de talrika litteraturöversikterna. - För konstälskaren är det avslutande kapitlet om franciskansk
kyrkokonst en fyndgruva; förf. är Nordens namnkunnigaste ikonograf.
Man önskar livligt att boken far en vid spridning,
så att den kan bidra

återupptäcks

i

Sverige. Med sitt

Franciskus
sociala patos och

flesta av iddhistoriens epokgörande nyskapare. När
den nästan blinde ordensstiftaren en tid före sin
död diktat de sista raderna på sin Solsång, hade han
skänkt sina landsmän den första stora sången på
italienska, en insats av betydenhet inte bara för den
i uängre bemärkelse kristna kulturen.
'V(alther

Mann

Agnarnaochutet. Norstedts,
Stockholm r97 4, r48 s.
Här möter vi en man som har lust att sliga någontins. Ja, han har modet att bekänna sig till något
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henne, men hon har ännu mindre

lov att

ta

toleransetiken som förevändning för en bekvämlighet som underminerar ansvarstagandet inför tidens

uppgifter.
Tage Lindbom förtogar över lärdom - som en
del andra. Men vad som utmärker honom framför
mänga and,ra ir att han inte vill stanna vid
v^r^
^tt prelärd. Tvärtom är vetenskapen för honom något
liminärt. Hans lärdom hindrar honom inte att avgöra sig. Tvärtom, han tar ställning. Han värderar.
Därför har hans bok - som även några av hans
tidigare publikationer - något utmanande över sig.
Lindbom anklagar sina samtida för att de vill ersätta Guds rike med vad han kallar för Människoriket. Enligt honom har världen ingen anledning att
stänga in sig i sig siälv och att v^ta sig slälv nog.
Bibeln ger honom stöd för hans särt atr tänka. Men
han tar den Heliga Skrift inte i första rummer som
ett utslag av fromhet. Han finner i Bibeln universell
vishet.

Boken är ovanlig. Recensionen kan endast mynna ut i rådet: tag och läs.

\t(. K.

till att den helige

sitt profetiska bekännarmod, med sin siälvutgivande lydnad mot en erhållen kallelse och sin av den
religiösa upplevelsen förädlade estetiska känsla
borde denne stå nutidsmänniskan närmare än de

Tage Lindb om

som han har insett och som han är övertygad om att
även andra borde se. Lindbom hävdar helt enkelt
sanningens universalitet. I toleransideologins tidevaw har många bland oss förlorat känslan för något
väsendigt mänskligt. Visserligen har ingen människa lov att kräva att det inte skall finnas andra jämte

Åle Ohlmarks/Berndt
Saenskarnas religion.

20r

Gus tafsson:

AB Verbum, Stockholm r974,

s.

Man skall inte nedvärdera eller till och med fördöma något innan man har förstått hur det är menat.
Det är den principen som den här anmälda bokens
författare åsidosätter på ett för en vetenskapsman
betänkligt sätt. Den i övrigt lärda och uppslagsrika
lilla boken har faktiskt ett par skönhetsfläckar som

stör läsarens glädje och förstör förtroendet för de
rika informationer boken ger. Ett par citat kan tjäna
som bel?igg.
tiden (nämligen medeltiden)

"Hela

mumlade svenska folket de obegripliga latinska bönerna> (s. rlz). Folket
sina radband och
"tummade
inbetalade sina skärvar för att flytta sina föräldrars

Litteratar

siälar något pinnhål högre i skärselden, (s. rlz).
Det är tal om
för klosterfolket", och

"celibattväng

"klosterlivets oförenlighet med evangelisk fromhet' tas som något självklart (s. r4z). Helgonreliker kallas helt enkelt för "benknotor, (t. ex. s.
| 32).

På en

punkt tycks författarna av boken i alla fall

ha rätt. En oartikulerad folktro bildar grundvalen
för all religion, det må nu handla om forntida primitivformer av tron eller om kristendomens uwecklade rikedom.
v. K.

lgnac io

E

scri bano - Al berc a: Glaube
in der Schriftkand Patristih.

and Gotteserkenntnis

Handbuch der Dogmengeschichte llz.a. Herder,
Freiburg r97 4, r18 s.

Titeln är stilistiskt misslyckad. Ordet "der" borde

strykas eller sättas ut wå gånger.
Handbokens nyutkomna del ger en överblick över

hur gammalgrekiska begrepp trängt in i den kristna
språkvädd som vuxit fram ur Bibeln. De vanskligheter som därmed uppstod och så småningom övervanns av teologerna, behandlas också. Kristen teologi tillgodog j orde sig grekernas klarsy nthe t och lärde
sig samtidigt att hävda sin siirkaraktär som rosvetenskap. Detta kan vara av mera allmänt intresse, men
handboken är i övrigt framför allt avsedd för fack-

folk.
TV, K,

Claadel på Sjöbergs

ils

Under denna sällsynt rika teatervår i Stockholm har
Alf Sjöberg till allmän förvåning satt upp Claudels
Budskzpet till Maria i Målarsalen på Dramaten. Det

är för första gängen på mycket länge som denne
store franske dramatiker spelas på en svensk scen.
Katolska tungviktare brukar ha svårt att övervintra i
vårt bistra svenska kulturklimat.
Badskapet är ett slags mirakelspel i medeltida miljö. Violaine, en helt vanlig jordisk" bondflicka, {år
"
Av godhet och medlidande
kallelsen,
"budskapet".
kysser hon den spetälske kyrkobyggmästaren Pierre de Craon, drabbas siälv av slukdomen, tvingas
leva i avskildhet och förödmiukelse och finner på

och teater

det sättet Gud. Hennes fåstman gifter sig med hennes elaka syster Mara. Ungefår samtidigt med Violaine år också hennes far kallelsen, han bryter upp
från sin gård och famil j för att vallfärda till Jerusa-

lem.
På

iulnatten nägraär senare uppsöker Mara Vio-

i förwivlan över att hennes lilla dotter har
dött. Medan Mara läser iulevangeliet håller Violaine det döda barnet i sina armar. Undret sker:
barnet väcks till liv. Inte nog med detta; barnets
laine

ögon har skiftat fårg, de är inte längre bruna som
Maras utan blå som Violaines. Violaine har blivit ett
slags andlig mor till Maras barn. Mara tackar Violaine genom att leda henne i döden.

Alf Sjöberg har själv nyöversatt och beskurit
dramat och resultatet är att det har blivit lätt profaniserat. Förmodligen är detta det enda sättet att
kunna spela Claudel begripligt i Sverige r974. Sjöberg har rensat ut nästan alla liturgiska avsnitt. BadsAapet innehäller mycket av allmänmänskligt intresse och Siöberg har tagit fram vissa tankar i dramat
som onekligen har förnyad aktualitet i vår tid. Det
anspelas mycket på oron i tiden, hur världen brinner bortom horisonten. I den fantastiska scenen då
fadern/Anders Ek bryter upp från hemmet talar han
om hur allt är kaos. Frankrike har wå kungar, kyrkan tre påvar, hungersnöd och farsoter härjar,
"allting ståndar till kamp och oro',. Han känner hur
han i hela sitt liv levar i ett reservat, nu orkar han
inte vara lycklig längre utan måste ge sig ut och se
världens elände. Han har blivit kallad. Anders Ek är
stark och oböilig som en enestubbe i rollen som
fadern. I den vardagsnära scenen med modern/Birgitta Valberg kommer olikheterna dem emellan fint
fram. Hon är den praktiska hustrun som står med
fötterna på jorden och är totalt oförstående för
mannens bekymmer. Men hon respekterar honom
som människa och böf er sig därför.
uStenen få,r inte själv välia sin plats; det år verkets mästare som välier den", säger Pierre de Craon tillrättavisande till Violaine i inledningsscenen.
Violaine tror att hon vet sin uppgift i vädden, hon
ser sitt liv utstakat framför sig. ,Allt är rydligt och

klart och bestämt på förhand och jag är mycket
nöjd." Men genom att kyssa Pierre de Craon i all
oskuld drabbas hon av spetälska och kallas att leva
nära Gud. Ingen känner sitt öde på förhand. Pierre
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de Craon själv har tidigare funnit sig i sitt öde; när
han efter kyssen befrias från sin sjukdom tar han
det som ett tecken på att Gud vill att han skall
fortsätta att v^ra en
såningsman".
"klockstaplars

Sjöberg låter innan förestållningen börjar två
No-masker anspela på människans goda och onda
genius. På samma sätt representerar den blonda,
liuva Violaine och den mörka, elaka Mara mänsklighetens ljusa och mörka sidor.
Gunilla Olsson framställer i början en ljuv och
lite okomplicerad Violaine och låter sedan rollen
v?ixa i psykologisk tolkning tills hon når fram till en
förandligad storhet. Gerthi Kulle spelar den egoistiska, världsliga Mara. Hon har ett oerhört dramatiskt utspel som onekligen visar prov på talang. Jag
tycker emellertid att hon hela tiden är på gränsen
till att spela över. Kanske hennes ondska hade varit
mer verkningsfull om hon dämpat uttrycken för sitt
hat och sin avundsjuka.

Lennart Mörks solblekta och jordfärgade dräkter
ger dramat en doft av verklighet. I det av Sjöberg
påhittade masktåget under julnatten har han (ått
släppa sin fantasi lös i groteska masker och dräkter.

Scenografin i övrigt är giord av Agneta Pauli som
har fått skräddarsy den till den lilla scenen. Scenbil-

den för julnatten

i

grottan äger en förunderligt

skimrande skönhet. Med de mörka gestalterna endast belysta av eldskenet för den tankarna till Hil-

lersuöm.
Man behöver inte vara roende för att fångslas av
denna föreställning. Jag har aldrig någonsin upplevt
en så gripen publik. Heder åt Alf S jöberg som vågat
- och lyckats - sätta upp ett sådant drama!
Cecilia Sidenbladh

hur han utmanar Gud

-

sedan hans väg tillbaka

och förlorar

till försoning.

-

och skildrar

Strindbergs gudsuppfattning var gammaltesta-

mendig, hans gudsupplevelser blir till iobsbrottningar. Hans Gud var den straffande, skräckinjagande Jahve som inte hade mycket med Nya Testarnentets kärleksbudskap att göra. För Strindberg
är Gud någon man kan sluta avtal med, någon som
kräver att man uppfyller dem, annars straffar han
hårt och omedelbart.
Miljön i Strindbergs Till Damatkn är alltigenom
katolsk, det märker man redan på ett tidigt stadium.
Man läser rosenkransen, De profundis och Salve
Regina, dessutom har Strindberg lämnat noggranna
scenanvisningar om detaljer som förlägger handlingen till katolsk millö. Bergman har delvis rensat
handlingen utspelas
bort detta, han föredrar

i ett mer

utslätat rum. Överhuvud
odefinierbart, ^ttläta

taget har Bergman medvetet undvikit att betona det
direkt religiösa i Till Damaskas, något som kan

förefalla en smula gåtfullt

i

detta starkt religiösa

drama.

Till Danasktr är det enda av Strindbergs dramer
som har helt genomförd gentagelseprincip. Handlingen liksom vänder i asylscenen och det symboliska i Den Okändes mödosamma vandring tillbaka
till försoning förstärks av att scenerna kommer tillbaka i omvänd ordning med något förvandlad dekor. Bergman har i sin tolkning avstått från attfölia
gentagelsen. Han låter istället föreställningen bli
allt intensivare och stiga mot ett crescendo. Tredje
aktens mass-scener blir våldsamma och rödiga i sin

år också Marik Vos'scenografi fint
fram kontrasterna mellan guldmakarbankettens

plasticitet. Här

ljusmättade pråLl och caf6scenens mörker. Hon arbetar mycket med projektioner som fungerar braBergmans Till Damatkas
.Lfussättningen är genomgående mycket fin.
Det är en skickligt regisserad föreställning. Den
Ingmar Bergmans uppsättning av Till Damaskas pä präglas av styrka och fasthet, varje rörelse och tonDramatens stora scen innebär i viss mån en om- fall är motiverad av regissören. Bergman har en
tolkning av Strindbergs stora verk. Regissören har i sällsynt förmåga att locka fram det bästa hos sina
hög grad satt sin prägel på dramat genom spelstil, skådespelare. Och det är verkligen fina skådespelastrykningar i texten och inte minst genom att avslu- re han haft att arbeta med.
Trots allt kan iag inte skf uta undan vissa invändta förestiillningen efter trilogins andra del.
Till Damaskas är ett drama om brott och straff, ningar mot Bergmans tolkning av pjäsen. Vägen till
kårlek och försoning. Den handlar om Den Okän- Damaskus är läng, även i denna förestållning - men
des uweckling, hur han söker svar pä livets gåtor, nog inte på det sätt Strindberg siälv hade tänkt sig.
Cecilia Sidenbladb
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