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Ansvarig utgivare av Credo tgs(>tgl 4

Josef Gerlach, Guds gode och trogne tjänare

Pater Gedach har lämnat oss. Tomrummet kan inte fyllas av någon annan - så sant
som människan inte kan reduceras till sin funktion, vore den än den högsta.

NZir Josef Gerlach som ung jesuit utbildad för Sverige först kom till vårt land,
var det kulturella och konfessionella klimatet ett helt annat än nu. Här rådde en nära
nog obruten andlig provinsialism; gentemot katolicismen var misstänksamheten
massiv, och den förste boåste katolske prästen i Uppsala efter reformationen hade

ingen anledning att känna sig vålkommen. Pater Gerlach reagerade med att i sin tur
avskärma sig mot den akademiska miljön: i sin isolering tyckte han sig ingendng ha
att hämta eller lära av svensk filosofi eller teologi, utan föll i stället rillbaka på den
förvisso privilegierade utbildning han fått nere i Europa.

Att på detta sätt dra sig in i sitt skal kunde ha blivit ödesdigert och gjorde i varje
fall inte livet lättare för Josef Gedach sjåilv. Han blev på många sätt en ensarn
människa, och han led därav. Ändå fick han talrika vänner och var mycket avhållen
både i den sammansatta lilla församling som blev hans arbetsfiålt i Uppsala, och i den
vidgade församling som utgjordes av Academicum Catholicum, men också av många
andra människor inom och utom katolska kyrkan, som fann vtigen till honom. Han
blev uppskattad och avhållen för sin sällsynta ärlighet och äkthet, sin orubbliga
lojalitet och trofasthet. Under den ofta litet kantiga ytan ägde han en omisskännlig
värme, en hjärtats godhet, och därtill ett sinne för humor - jämte förmägan att
skilja mellan väsentligt och oväsentligt - som hindrade honom att ta livet och sig
sjiilv för högxidlig. Helgjuten som han var solidariserade han sig på ett sfiilvklart
sätt med sitt nya fostedand; han blev verkligen en av oss.

Men framför allt var han en trons människa. Denna tro var grundlagd i hans
spädaste barndom - för deta hyste han en särskilr d jup tacksamher mot sin mor -
och under hela sitt liv utvecklade han den med den trohet mot det anförtrodda, som
var utmärkande för honom. Han uwecklade den för att ge den vidare, och många är
de som har pater Gedach att tacka för sin andliga växt, på bredden och på djupet.
För min generation katolska studenter formulerade han den förpliktande principen
att vår religiösa kunskap alltid borde hålla jämna steg med den profana kunskap vi
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tillägnade oss. Den intellektuella trosutvecklingen såg han som en oawislig plikt för
den intellektuellt verksamme katoliken, men han var långt ifrån någon intellektu-
alist: den enkla tron och fromheten var i centrum för hela hans liv och förkunnelse.
Hans predikningar minns jag som undantagslöst berikande, men aldrig i högre grad

än när han talade till barn. Han var också en utomordentlig reträtdedare, och ännu
en månad före sin död samlade han den bibelstudiegrupp tom han hållit levande i
årtionden.

Karakterisdskt för pater Gerlach som lärare och andlig rådgivare var, vid sidan av

en outtömlig generositet, hans osvikliga diskredon. Alltid beredd att ge ut av sin
rika fond ville han aldrig påtvinga tägon något; hans respekt för varje människas
integritet var fullkomlig. Dessa egenskaper gjorde honom till den idealiske stu-
dentprästen, och som redaktör för Credo - som under honom blev en respekterad
stämma i kulturdebatten - gav han stor frihet åt de enskilda skribenterna, upp-
muntrade var och en att fölia sin linie.

Inför Andra Vatikankonciliets förkunnelse stod Josef Gerlach öppen och motta-
gande. Han stimulerades till ett globalt nytänkande som imponerade såväl genom
sin frihet som genom sin lugna fasthet. Varken hans tro eller hans teologi rycks ett
ögonblick ha skakats; de bara vidgades och djupnade yttedigare. Mer och mer
kände man att man stod inför en människa som ägde den stora friheten: han var som

ett träd vars krona kunde växa sig allt bredare därför att rötterna ägde fäste så djupt.
I den sista sjukdomstidens sexton månader kulminerade hans liv. Han återupp-

levde det ansikte med ansikte med döden, i en andlig utblottning som ofta måste ha
varit smärtsam men också kunde genomlysas av glädje och som tedde sig allt mer
förklarad. I medvetandet om den korta tid han hade kvar öppnade han dörren till
sitt inre mer än tidigare; hans vänner och lärjungar kände sig {ä del av hans andliga
testamente. När han talade om Gud, om den kristna tron, tycktes han glömma sina
plågor och fä nytt liv. Hans meditation rörde sig kring Kristus Guds Iamm, restlöst
utgiven. Hans bön bestod tidvis bara av två ord: Ichtys - Åmen. Han förd jupade sig
alltmer i fesuitkallelsens innebörd, som han formulerade så: attv^radärJesu kors är.

Om Josef Gedach vågar man ge det oerhörda vittnesbördet, att där levde han och
där dog han.

Gannel Vallquist

Pater Gerlach och hans tid

Pater Josef Gerlach var förkunnare. Han var särskilr förtiust i att fa tala. Då och då har han
uppträtt som gästföreläsare på universitetsnivå. Men han var i sitt esse när han predikade, när
han gav reträtter och när han ledde studiecirklar, inte minst när han förde själavårdssamtal på
tu man hand. Han begrep sig på svensk teologi. Svensk Teologisk Kvartalskrift hörde till hans
ständiga lekryr. Men han ville aldrig dröja kvar i vetenskapens opersonliga kyla. Han ville
wärtom överföra forskningens frukter till det reella livet. Tron skulle sregra folkets livsdug-
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lighet. Fromheten skulle väcka glädje. Det var detta pater Gerlach syftade till med allt han
företog sig.

Mot bakgrunden av hans tid måste rnan se honom för att få en konturskarp profil.
Då han under r93o-talet påbörjade sin verksamhet i Sverige befann sig ekumeniken ännu i

ett försra gryningsskede. Klimatet för allt katolskt var bistert i Gustav II Adolfs land. Pater
Gedach var tillräckligr känslig för att lida av det. Ibland måste han skydda sig genom att visa

sig korth"ggen utåt. Alla som kom i närmare kontakt med honom känner till detta.
Om man bortser från exegetikens förnyelse pä t91o-talet, hade svensk universitetsteologi i

övrigt förlorat sin självsäkerhet. Å ena sidan såg den sig konfronterad med en liberal
humanvetenskap vars representanter ännu levde i en obruten självbelåtenhet och långt ifrån
anade att politiska ideologier en gång i tiden skulle antasta deras frihet. Samtidigt var de

empiriska vetenskaperna ännu besjälade av en brinnande framstegstro. Inför deras monopol-
anspråk på vetenskaplighet kände trosvetenskapens representanter ett pinande mindervär-
deskomplex. Men å andra sidan hade religionshistorien nått sin blomstringstid. Harnack och
Troeltsch var dess mest framstående profeter. Som historiker har forskaren att inregistrera
trosåskådningar utan att fräg efter deras verklighetsreferens. Det var här som tongivande
svenska teologer ansåg sig ha hittat en räddningsplanka i det stormiga väder de var utsatta för.
De övergick faktiskt till attldgga upp sin teologi som historisk vetenskap för att på det viset
hävda sig mot profanvetenskapernas attacker och försvara sin egen värdighet som veten-
skapsmän. De övergav en tradition som inte ens reformationen brutit med. Deras teologi
fungerade inte längre som stöd vare sig för kyrkan eller för folkets tro.

Det var i detta läge som pater Gedach både genom sin teologiska skolning och sin
personliga läggning var som klippt och skuren att förkunna- Under sina studieår hade han
trängt in i en teologi som just hade vunnit det första slaget mot modernismens tendens att
upplösa tron i historia och i psykologi. Katolska teologer hade varit de första att undvika att
imponeras av stridsropet: förutsättningslös vetenskap. Pater Gerlach hade ått upp ögonen
för art en teologi som vill bortse från ffosutsagornas anspråk päattvara sanna, har råkat ut för
en farlig alienation. Han var alltså förberedd på att se den svenska teologins svaghet. Han var
klart medveten om att han i Sverige stod i en kyrkohistorisk siruation som var rypisk för hela
den västerländska kyrkan under rgoo-talets förra hälft. Hans bandinspelade memoarer
vittnar därom. Det utvecklingsstadium som katolsk teologi iust arbetat sig fram till blev
faktiskt den givna utgångspunkten för att råda bot på den dåtida - endast den dåtida? -
svenska teologins sjuka.

Och när det gåller svensk folkfromhet hade pater Gerlach en personlig läggning som gav
naturliga förutsättningar för att möta den. Efter r8oo-talets väckelserörelser och före våra
dagars entusiastiska grupper var det under pater Gerlachs tid olika tappningar av högkyrklig-
het som framstod som utslag av den religiösa längtan som aldrig har fattats i Sverige.
Någonting saknades emellertid, nämligen en bärkraftig teologisk grundläggning. Pater Ger-
lach såg det. Han kände att teologiskt oskyldiga själar innerst inne låg på en våglängd
liknande hans egen. Utan proselytmakeri förmådde han därför knyta personliga förbindelser
med sökande på andra sidan om skiljelinjen mellan katolskt och icke-katolskt.

Så langt om pater Gerlachs insats.
Bakom en människas gfuning står hennes sjäI. Den är undandragen all forskande nyfiken-

het. Man kan endast ana sig fram till den. Men så mycket är säkert att Josef Gedach - däri
inte olik Paulus - alltid uppträdde "med fruktan och mycken bävan" ( r Kor. z: 3).

Vilbelm Köster SJ
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Sedan sist

Om filmen Exorcisten

har det egendigen talats och skrivits tillräckligt.
Faktum är att filmen dragit publik. Expertisen har
däremot inte varit vänligt inställd. Teologerna var
bland de första som klassade ner filmen. Allt
detta är känt.

Vad vi emellertid är förvånade över är siålva
innehållet i den kritik filmen mött. Tar inte kri-
tikerna Exorcisten mera på allvar än vad filmen
gör anspråk på? Det iir iust teologers ställnings-
taganden som framkallar denna fråga. Kan man
verkligen utan närmare prövning identifiera filmens
djävul med den djävul som den kristna teologin är
sysselsatt med? Besatthet beskrivs av läkarkollegiet
på vita duken på ett komekt sätt. Definitionen ver-
kar hämtad ur ett bra uppslagsverk. Besattheten sägs

bestå i att en främmande personlig varelse tar
människan i besittning. Men är filmens djävul verk-
ligen densamme som "den Ondeo som klarsynta
troende kristna fruktar, upphovet till all oreda, all
disharmoni, allt elände i världen, inkarnationens
ihärdige motståndare? Filmen i sin helhet ger knap-
past det inaycket att dess skapare har en klar upp-
fattning om vad ondskan egendigen är. Yad frägan
gäller år alltså om inte bedömarna har blandat ihop
de två metodiska steg som modern vetenskap har
lärt sig aft noggrant håLlla isär: fenomenens beskriv-
ning och bedömningen av fenomenen, om de alltså
inte har givit sig i kast med en värdering, innan de

har noga observerat vad filmen verkligen rymmer
eller snarare vad den inte innebär. En del kritiker
tycks i varje fall ha låtit sin medhavda lårdom spela
en större roll än vad som behövs för att bedöma
filmen.

Det år ännu någonting man har anledning att vara
förvånad över. Det finns en hel del filmer som på ett
pinsamt sätt underminerar kristna moralprinciper.
Varför kritiseras en skräckfilm i sdl med Exorcisten
såhårt - sund ungdom skrattade för övrigt åt den -
medan samtidigt värre filmskapelser, w-piäser in-
räknade, får passera utan klander?

Fri abort

- detta slagord kan i en framtida historisk översikt
över lagstiftningen i Sverige - och i andra euro-
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peiska länder - stå som rubrik f& äret t974.
För Sveriges del stadfåste riksdagen i mai månad
frihet från påfölid för abort och havande kvinnors
rätt att "befrias" från sina foster under de första r8
veckorna av havandeskapet.

Men det är inte enbart rättshistorikerna som
kommer att notera abortens legalisering. Abortl4g-
stiftningen är ju ett exempel på sambandet mellan
rätt och moral. Det förekommer lagstiftning som
inte har mycket med moralprinciper att göra, exem-
pelvis en lag om höger- eller vänstertrafik. På nå-
got sätt måste det beslutai om hur trafiken skall
fungera, men moralen betyder inte något för avgö-
randet. När det gllller ett ofött barn lir lzigef diir-
emot annorlunda. Här måste lagstiftarna trlåffa ett
avgörande som vissedigen är av iuridisk natur men
som samtidi$ innebär ett moraliskt relevant ställ-
ningstagande. Och eftersom den kristna religionen
gör anspråk på att förkunna vissa moralprinciper,
ligger abortlagstiftningen inom kristenhetens
intressesfår. En framtida historia, som behandlar
kristet inllytande på den offendiga opinionen och
därmed även på lagstiftningen, kan alltså för å,ret
r974 uppvisa en påtagligt vikande trend.

Mot denna bakgrund är det med en viss över-
raskning man tzu del av en nyutkommen bok av lars
Ridderstedt med titeln "Kyrkan bygger vidare"
(Bokförlaget Verbum, kr 4o: -). Man får där' veta
att det under de senaste zo åren i Sverige har
byggts över 4oo nya. kyrkor och kapell enbart i
Svenska Kyrkans regi, vartill alltså kommer alla som
uppf'örts av frikyrkoförsamlingar. Boken är fortsätt-
ning på de redovisnirgar som samme författare ut-
givit 1959 under titeln "Kyrkan bygger". Godand,
för att hår endast nämna detta, med sina många me-
deltida kyrkor har bygst så många som åtta nya,
varav en, Visbergskyrkan, tilldragit sig allmänhe-
tens särskilda inffesse genom sitt sätt ati v^ra
modern.

Är det kristna inflytandet inom byggnads-
branschen alltså större än inom den lagstiftning som
kodifierar moraliska bedömningar? Vilka motiv och
vilka krafter står bakom denna "Nybyggarandarr?Är båda utslag av det materiella vdlståndet eller
finns det något annar inre förhållande mellan seku-
lariseringen och den kyrkliga byggenskapen?



MARIE-HUMBERT VI CAIRE OP Ekumenik på
r 2 oo-talet

Andra Lyonkonciliet
Gregorius X, som valdes till påve den r november tzTr dä han befann sig i
Saint-Jean d'Acre (Akka) och som kröntes i Rom följande år den 27 m^rs, skriver
redan den 3r mars till patriarken avJerusalem: 'rVi konstaterar inte bara att det
finns sprickor i kristenheten utan också hur verkligt faldfårdig, den Zir - och detta pä
grund av att det grekiska folket undandragit sig lydnadsförhårllandet till den
Apostoliska stolen, vidare på grund av aff stora delar av det Heliga landet öde-
lagts, samt på grund av folkets och ptästerskapets sedliga förfall. Hiir räcker det
inte med att grhta- Hiir måste man finna botemedel."

Redan fura dagar efter sin kröning har Gregorius X bestämr sig för att samman-
kalla ett allmänt kyrkomöte och presenterar öppet programmet för detta: en kyrko-
reform, ett korståg dll det Heliga landet samt den grekiska kyrkans återvändande
till enheten. Ått konciliet blev den stora händelsen under detta pontifikat(rz7r-
n76) har sin förklaring i tidsläget.

T idsfiir bå lla nde na i V ä s t erla nde t
I Västerlandet synes den pontifikala kyrkan ha når sin höjdpunkt. De z3 årens
Dstora interregnum> (rz5erz13), som följde på Fredrik II:s dcid (han regerade
rzr5-rz5o), visar att kejsardömet var i gungning, medan huset Hohenstaufens fall
innebär art det största hindret för utövandet av den påvliga suveräniteten örsvinner
- det som en Innocentius III (rr9&rzr6) eller en Innocenrius IV (tz+l-rzS+)
siktar till. Har inte nu den tid kommit, då denna suveränitet skall kunna sräcka sig
också över till Orienten?

I denna oförsonliga suid mellan sacerdotium och imperium hade fem påvar
förgäves satt in sina resurser. Inte nog hiirmed. Att capetingerna rängde in i Neapel
under Karl av Anjou, varigenom den ryska faran försvann från södra delen av
Kyrkostaterna, betydde en mäktig medtävlare i Italiens och Medelhavsområdets
angelägenheter. Påvedömet självt far efterkänningar: det tar skandalöst oog nästan
tre år att välja Gregorius X - ett tecken på de våldsamma politisk-religiösa virvel-
vindarna kring kardinalerna.

Kyrkan har f. ö. sina egna inre kriser, varvid den inte minst våldsamma blir
den said mellan sekularpräster och tiggarordnar som blossat upp igen på
rzTo-talet. Det gäller inte en banal motsättning mellan grupper, eller en vanlig
rättskonflikt, utan det åir wå olika slags kyrkosyn som urder denna tiickman-
tel har drabbat samman sedan trettio år. En stelnad tradirionskyrka, uppdelad i
avgränsade stift och församlingar, genomsyrad av Dionysios' hierarkism, försvarar



Marie-Hurubert Vicaire

såsom något omistligt det ordinarie prästerskapets privilegier gentemot påvarnas id6
om en universalistisk och dynamisk kyrka. Dessa påvar gör allt för att kring sig
samla nya medhfälpare och sätta in dessa överallt där de syns vara behövliga. För
detm ändamål anser de tiggarord narna vara bäst lämpade.

T idsfiirhållandena i Orienten

Tiggarordnarna, som verkar överallt i Västerlandet, utbreder sig nu också i Orien-
ten. Händelseförloppet uwecklar sig snabbt. Mongolernas militära operationer ska-
kar hela Asien och vänder upp och ner på Främre Orienten; mameluckerna från
Egypten intar alla det Heliga landets städer, en efter en, utom Saint-Jean d'Acre.
Antiokia upplever ett fruktansvärt blodbad på kristna r268. Mikael VIII Palaiolo-
gos, som rz6r hade återerövrat sin huvudstad Konstantinopel från latinarna, känner
sig vanmäktig inför dessa dramatiska händelser. Han skulle vilja både awäpna sina
latinska motståndare och stärka sin position genom att äterfa den västerländska
kyrkans välvilja. Emellertid har tiggarordnarna - särskilt franciskanerna - genom
sin verksamhet ingjutit en ny anda i förhållandet mellan de båda kyrkorna.

Vid tiden för Innocentius IV:s död ser det ut som om återföreningen skulle
vara n:ira. Förhandlingarna återupptas under Urban IV (rz6r-1264), och ännu
mer under Clemens IV 11265-1 268). Är inte tiden inne att föra förhandlingarna
fram till målet och samtidigt stärka alla kristnas stiillning i Orienten? Mikael tror
det lika mycket som Gregorius. Tiden är mogen för konciliet, som varade från den
z mai till q juli v74.

Konciliet och dess beslut

Redan i samband med påvevalet förbereder man konciliet med omsorg. Man
infordrar rapporter från personer som är väl underrättade om kyrkans situation och
angelägenheter, t. ex. fråur predikobrödern,rs generalmästare Humbertus frå,n

Rornans. Tillsammans med koncilieFåclerna inkallar man tidens bästa teologer:
Albert, Bonaventura, Thomas - utan hänsyn till deras ålder eller fysiska kondition.
Den sistnämnde kommer att dö på vägen, den andre vid konciliet. Vilka är nu
frukterna av denna imponerande samling av auktoritet och kompetens?

Vi vet tillräckligt om de sex offentliga sessioner och liturgier, av vilka Bonaventu-
ras begravning och mottagningen för kejsarens ambassadörer är de mest sensatiG
nella. Däremot vet vi inte mycket om de diskussioner, som resulterade i 3 r canones
(egentligen constitationes), som Gregorius X offentliggör den r november r274.
Detta arbete kan vi bara ana oss till genom texternas innehårll och verkningar.

De canones som avser reformer fortsätter linjen och dynamiken från Fjärde
Laterankonciliet ( r z r 5), vars stora reform dominerar flera sekler. En av constitutio-
nes (nr z) inför en särskilt fruktbåirande nyhet: konklaven. Den innebär kardinaler-
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Ehamenik på r zoo-talet

nas radikala isolering under påvevalet - med en gradvis ökande ransonering av mat

och bekvämlighet, varigenom ett oberoende och snabbt val kunde framwingas.
Denna institution, som kanske inspirerats av predikobrödernas konstitution om val
av generalmä.sare (rzz3-rzz4), har också sin likhet med lokala val i ltalien. Detta
valsätt hade redan varit i bruk ett par gänger vid påveval. Efter en viss tveksamhet
blir denna canon nu en lag, som för framtiden skall ge påveval en förvånande
regularitet, siirskilt om man betänker de våldsamma påtryckningar, som denna
ytterst viktiga procedur i kristenhetens liv tidigare utsatts för.

Ett viktigt beslut (const. nr z3) förnyar förbudet från Fjärde Iaterankonciliet
(const. nr r 3) att sdfta nya ordnar. Därigenom avskaffas flera nyare tiegarordnar,
och karmeliterna och augustinerna hotas, så att slutligen endast dominikanerna och
franciskanerna far vara kvar, på grund av den påtagliga nytta de gör för kyrkan.
Detta är ett typiskt exempel på svagheten i en rent juridisk handling. År r z r 5 höll
lateranbeslutet faktiskt på att döda fröet till de evangeliska predikarordnar, som
skulle komma att kallas tiggarordnar. At tt74 förordnar Lyonkonciliet om avskaf-
fandet av flera nyare ordnar, även av sådana som var tillfiilligt godkända av pävarna.

r 274, liksom r 2 r j, synes således sekularprästerna få effektiva vapen i sin hand i sin
kamp mot ti8garpredikanterna. Men liksom äret tzrS sett franciskaner och predi-
kobröder framträda i kyrkan, så ser året rzT4predlkobröder, franciskaner, karmeli-
ter och augustiner definitivt fä sin ställning stärkt genom den mot dem riktade
canon, som leder dem att mer än någonsin undvika det som kunde göra dem sårbara

inför sekularprästerskapet och som samtidigt frigör dem från det komprometteran-
de grannskapet till alldör lekmannainspirerade och i fräga om bildning otillräckliga
kongregationer. En del degarbröder med tvetydig livsform vänder sig beslutsamt till
det godkända livet hos munkar eller kaniker, och kan på det sättet övedeva. Andra
som verklige n är åkta predikare kan inte föl ja med i denna uweckling, och de faller
offer för Lyonkonciliet - sådana som Apostolici, Guds-Moders-orden i Marseille
(Ordo Fratrum Piorum) och särskiltJesu Krisd Botgörarorden (Fröres Sachets) som
efter att ha uppstått i Provence, utbrett sig ända till England och har omkring rzo
kloster döms nu till utdöende genom att den inte får ta emot fler noviser. Men vad

betyder dessa reducerirlgar, vilkas bitterhet dock minskas av påvarnas vidsynthet, i
jämförelse med rusentals kloster och tiotusentals bröder i de fyra största tiggarord-
nar, som står kvar i kristenhetens tjänst? Den pontifikalakyrkan, som åberopar sig
på "nyttanrr, dvs. det för de kristna gemensamma goda, år övertaget över den
episkopala kyrka, som är inkrökt i sin egen tradition.

Den evangeliska andan, som utgör det bästa i tiggarordnarnas insats, stämmer
däremot svådigen överens med korståg - det korståg som konciliet utropar (const.

nr r) med syfte att bromsa mongolernas och muslimernas angrepp. Men tiden för
pävliga korsåg är ute sedan ett halvt ärhundrade tillbaka. Och tiden för kungliga
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korståg tog slut i Tunis med Ludvig den Heliges död (rzzo). Kad av Anjou's
orientaliska krigsföretag har ingenting gemensamt med korståg. Det Heliga landets
öde är beseglat; den sista bastionen på fasdandet, Saint-Jean d'Acre, kommer atr
falla är rz9t.

Den ö-ttnländska kyrkans åtrfiirening med Rom

Den påvliga kyrkans universalism upplever emellertid en verklig, ehuru kortlivad,
framgäng när det gäller Konstantinopel. Gregorius X:s viktigaste uppsåt förverkli-
gas genom att Österns kyrka återgår till gemensakp med den latinska kyrkan. Denna
återförening, högtidligt offentliggjord den 6 juli under den fjärde sessionen, kom-
mer att vara under tre påvar, ända till rz83-84. Tio år - det är både mycket och
litet. Något sådant hade inte varit för handen sedan ro54, och ingenting liknande
kommer att hända före unionen i Florens 1439, sä bräcklig som denna nu blev, och
sedan sker ingenting mer fram till våra dagar.

När man betraktar hur denna återförening genomfördes, inser man hur skör den
var. Det finns för mycket av tvetydighet i avsikter, i förberedelser och i genomfö-
randet av det hela.

På grekisk sida är det inte kyrkan i sin helhet som år besluten eller förberedd
inför återföreningen. Kejsaren är närmast ensam om att vilja genomföra den,
tydligen av politiska skäI. Han pressar sin son Åndronikos att acceptera denna id6
(och når denne blir kejsare tar han tillbaka sitt påtvingade medgivande). För att fä
patriarkatets medgivande förvisar han patriarken till ett kloster och ersätter honom
med hans nyligen - på grund av oduglighet - avsatte företrädare.

Från latinsk sida år utgångspunkten vissedigen rent kyrklig - men också mycket
västedändskt präglad. Den universella gemenskapen i ro och kärlek kan förverkli-
gas endast genom underkastelse under Petri efteruädare, anser man. Gregorius X
är liksom sina wå företrädare övertygad om att grekernas teologiska tradition i
fråryan om Treenigheten sammanfaller med ladnarnas - Thomas' ,rContra errores
Graecorum", ett väl avvägc teologiskt omdöme om en endast delvis äkta textsamling
fråm österländska fäder som han fätt frårn Urban IV, har spelat en indirekt roll i
denna sak - så att Gregorius liksom de vill se unionen endast som eff lydnads-
förhållande.

Grekerna år inte inbludna att framställa sina synpunkter angående filioque i
Nicaenum - ännu mindre ar delta i konciliets debatter. Den grekiska delegationen

- expatriarken Germanos, ärkebiskopen av Nicaea och kejsarens logotlxtVs - har
inte något annat uppdrag ån att kungöra att keisaren, dennes son, den dåvarande
patriarken och några orientaliska prelater har gjort den rosbekännelse som påven

kräver. Men denna bekännelse har varken konciliet eller ens Gregorius sjåilv till
författare. Den har utarbetac sju år tidigare under'Clemens IV, på grundval av
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den trosbekännelse som användes vid vigning av biskoparna närmast omkring sta-

den Rom och vars förlagavar Statata ecclesiae antiqaa, med tillägg av nlgra nya tros-
utsagor om eskatologi, sakramentsteologi och om det romerska primatet. Det är
dåirför meningslöst att efterträga Bonaventuras andel i denna unionssak eller atr
spörja sig vad Thomas kunde ha sagt, om han inte dött på vZigen till konciliet.
Det ?ir kanske mer befogat att undra varför man hade inkallat dessa stora teologer,
när man ändå inte åimnade dryftaliiran med Orientens utsände.

Emellertid behöver vi inte stanna vid detta negativa intryck av konciliet. Latinar-
nas bristande inresse för de dåtida grekernas uppfattning och mentalitet, som delvis
Zir skuld till ytligheten i unionen av är tz7 4, år baraen sida av det ödesdigra skeende,
som avl"rågsnar Rom och Konstantinopel från varandra. Till detta skeende hade
geografiska och historiska skäl liksom mänga andra orsaker bidragit ända sedan

4oo-talet. Troligen var det omöjligt attpä rzoo-talet övervinna dessa hinder, så illa
rustad som man var för aft t^nga in i andra nationers psykologi och språk. Mera
rätwist är att understryka det nya och likaså uppriktigheten i Gregorius X:s strä-
vanden - liksom tidigare i Innocentius IV:s - för att söka uppnå alla krismas uni-
versella samhörighet och såirskilt den evangeliska forståelseanda, som besjiilade vis-
sa i förhandlingarna dsheennde medlemmar av tiggarordnar. Viktig iir från Ös-
terns sida insatsen av en Johannes Bekkos, denne cbartoplrylax och blivande patri-
ark, som senare dllsammans med ett antal bysantinska klerker u$ättes för hårda
repressalier med anledning av deras helhjärtade hängivenhet för unionen. Om
lyonunionen nu bara var något av en hägring, så förblir den dock en milsten på eku-
menikens väg.
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Till definitionen av ett begrepp

Kart men ointressant

Den allvarligaste människa som jag kan erinra mig någonsioha tråffat var en trött
och sammanbiten men sannolikt helt normal liten man, med vilken jag tillbragre
femton eller tjugu minuter i väntan på ett av de glesa" sena tågen en försommar-
natt på en öde metrostation i Paris sydöstra förstadsområde. Han var på väg frän
sitt arbete, som tycktes vara nägot slags teknisk jourtjänst i en kommunal förvalt-
ning. Medan vi utbytte merendels likgiltiga tankar med långa mellanrum, iakttog
jag med stigande beundran vad jag så smä,ningom förstod var ett stort allvar. Det
tog sig framför allr uttryck i en ordens, rörelsernas och åtbördernas absoluta och

obönhörliga ekonomi och precision: allt betydde något för min nattlige interloku-
tör. Han var inte den som tog ett par steg extra längs platdormen; jag märkte hur
han drog åt sig den urblekta men absolut skrynkelfria regnrocken ndr han slog sig

ned på en bänk. Det fyrkantiga gråsnaggade huvudet med stora svarta ögon rörde
sig inte en millimeter i onödan. Jag beundrade hans sätt att resa sig när tåget kom:
en enhedig muskelrörelse av perfekt ekonomi och precision. Som en god fäktare
vände han endast den allra smalaste front mot den tunga motståndaren livet. Av vårt
samtal framgick att han var en lägre tjänsteman med stor familj;hans bostad låg på

andra sidan av den stora saden. Just då välmatad med en blandning av nationaleko-
nomiska teorier och existentialistiska romaner, av vilka de senare var fyllda av

ungelår sådana gestaker - annars hade vi kanske aldrig kommit till tals - sysselsatte
j^S mi1 i fantasin ganska mycket med min korta nattliga bekantskap på perrongen.
Han föreföll först att förkroppsliga den totalt rationella bomo c,economicus som de

liberala ekonomerna så gärna frammanade. Så småningom gav han uppslag till
funderingar över begreppet uallvar" - först uppfattat i ekonomiska termer - och
detta begrepp föreföll att ha tre ansikten. Då, för snart tjugu år sedan, föreföll de
ganska lätta att särhålla, vilket gav ett slags tillfredsställelse. Jag har nu lärt mig
bättre. Följande år att anföra.

Låt oss ta oägra exempelsatser.

"Skämtar du?" - "Nej, jag menar allvar."
oNazismens teorier om rasen örtjänar inte att tas på allvar."

'rRegeringen ser ytterst allvarligt på situationen. "
Var och en som är någorlunda van vid attägna en smula uppmärksamhet åt orden

konstaterar från början väsendiga nyansskillnader mellan dessa tre sätt att använda

ordet "allvar". Det förhåller sig inte så att de på något sätt skulle utesluta varandra;

de saknar egendigen varie relation sinsemellan. Motsatsen till att ta den nazistiska
rrteorin> om rasen "på allvar" är uppenbarligerr inte att betrakta dessa funderingar
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som ett skåmt - det är att betrakta dem som nonsens, vilket är något helt annat.

Och motsatsen till regeringens 'rallvadiga" bedömning av låget är inte att se humo-
ristiskt på detta; det är att betrakta det som betydelselöst.

Det allvar som så fullständigt kännetecknade den trötte familjeförsörjaren på
perrongen vid Porte de Choisy var närmast av det slag som illustreras av det första
och det tredje exemplet. Till teser av den ryp som den andra exempelsatsen hänför
sig till gav vårt korta och vardagliga samtal ingen anledning att ta ställning.

Det forsta exemplet - 'allvar> i motsats till "skämt" - har alltjämt ett någodun-
daväl avgransat berydelseområde; det lämpar sig också någodunda för definitioner i
ekonomiska termer. oSkämt, är visserligen inte något helt entydigt, men man kan
dock alltid påstå att det är ett sätt att handla och tala som inte är klart rationellt och
målbestämt. Att oskämta>>'är att ge sig tid till och offra energi på något överflödigt;
det är den sysslolöses, vitales eller omdömeslöses lyx. Djur skämtar som bekant
inte. Skämtet kan naturligtvis ha ett eminent praktiskt bakomliggande syfte, men
det utgör inte den raka vägen dit. Insatt i ett handlingssammanhang är det en
slingrande väg mellan utgångspunkt och måI. Mannen på metrostationen, så radikalt
och medvetet ekonomisk i allt sitt handlande, kostade inte på sig ens en antydan till
sk'imt. För arton år sedan föreföll det mig nästan ohyggligt att någon skulle behöva
vara så ekonomisk.

Den betydelse av begreppet "allvar> som illustreras av exempel nummer ett är
således hjälpligt avgränsad. Den är emellertid också tämligen oinressant.

T eori oc h bandli ngsprograrn

lrr ry56 föreföll också de wå andra exemplen att kunna håLllas isär ganska väI. I varje
fall var detta mö jligt, även för en någodunda vaken iakttagare, i den förhållandevis
förnuftiga värld jag då kände till.

På ett teoretiskt plan är skillnaden mellan exemplen nummer wå och nummer tre
alltjämc vZil möjlig att upprätthålla, och så kommer det alltid att förbli, åtminstone så

länge som en eller annan iakttagare far den praktiska möjligheten atr dra sig undan
alldeles för sig själv för att utan skrän och påverkan fundera på saken. Skillnaden är
ju helt enkelt den att de nazistiska s. k. teorierna om olika rasers egenskaper
innefattar obevisade, delvis obevisbara och delvis bevisligen oriktiga påståenden om
den iakttagbara verkligheten. Regeringens bedömning av ett visst läge såsom "all-
varligt', hör däremot hemma inte i den vetenskapliga teorins utan i värderingarnas
och det praktiska handlandets vädd. Man kan möjligen i det enskilda fallet finna
regeringens bedömning oförnuftig, men man kan aldrig på ett slutgiltigt sätt leda i
bevis att den står i strid mot oemotsägliga iakttagelser av verkligheten.

Mot denna principiella gränsdr4gning kan naturligtvis riktas invändningar. Är det
inte just en praktisk värdering som kommer till tals, när man påstår att de nazistiska
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rasteorierna "inte förtjänaJ>> att tas på allvar? Svaret blir trots allt nekande. Det 2lr

inte något mer eller mindre subjektivt ställningstagande som utesluter dessa ,'teori-
er" från de satser som faller inom det teoredska "allvarets" domäner. Det är den
hårdaste, rakaste och mest precisa måttstock som överhuvudtaget låter sig konstru-
eras (även om det kan räda debatt om konstruktionens alla detaly'er), nämligen den
med vilken vi mäter ett påståendes aeten*apl;ga hall

En annan invändning är följande: Zir det inte lättsinnig[ att påstå, att nazismens
rasteorier inte förtjänade att tas på djupaste allvar, när miljoner människor till priset
av sitt liv fick erfara, att de som bekände sig till dessa >teorier> var beredda attl@^
dem till grund för praktiskt och blodigt handlande? Svaret blir också på denna punkt
nekande. Men det är här förvirringen börjar visa sig. Som teorier var de nazistiska
funderingarna helt oförtjänta av seriöst beaktande; de höll på intet sätt ens det mest
blygsamma mått. Omsatta till bandlingsprogram i makthavares hand innebar de det
mest fruktansvärda 'rallvarrr. Och det ohyggliga är kanske arr i maktens och hand-
lingens vzirld kan den som är stark nog i praktiken framwinga. inte blott bekymmer,
motstånd eller undfallenhet för sina handlingsprogram utan också ett slags ömklig
och verklighetsbeslöjande hövlighet mot de - i och för sig enbart löjeväckande -
galenskaper på vilka dessa program stöder sig eller påstås stödja sig.

Låt oss sammanfattningsvis beteckna ordet ,allvarn i exempel nummer wå som
likrydigt med "beaktande på grund av sanningsvärde, och samma ord i det tred je

exemplet som >beaktande på grund av möjliga prakdska konsekvenser'r.
Det föreföll för femton-tiugu år sedan inte blott möjligr utan också naturligt och

nödvändigt att hå'lla skillnaden mellan "allvar', och 'rallvar' vid makt även på ett så

utpräglat praktiskt flålt som domstolarnas värld, vilken jag dä besökte, och detta
trots att domarens roll bjuder att man med långmodighet beaktar även svåra

befängdheter och behandlar dem med stort allvar, eftersom det alltid gzlller något så

vikdgt som någons rätt. Hur stor domstolarnas långmodighet än ir, är den inte
(eller var den inte) obegränsad, ty domarna åtnjuter ett oberoende som medför att
de inte nödgas bernöta all rögnaktighet och allt oförnuft med politisk hövlighet av

fruktan för konsekvenser, och de skäl som de är skyldiga att anföra till stöd för sina
bedömningar riktar sig, ibland och med nödvändighet över parternas huvud, dll
andra förnuftiga och erfarna mottagare, till vilka de kan och bör tala ett öppet och
klart språk. Inför de värsta yttringarna av osannfärdighet eller dårskap kan (eller
kunde) de rentav uttala, att rrvad A anför finner rätten inte fört1äna beaktandeo.
Sådana omdömen användes ytterst sparsamt; ibland dr de emellertid ofrånkomliga.

Att skillnaden mellan oallvar> enligt exemplen nummer wå och nummer tre
kunde upprätthållas i vetenskapens värld är kanske en självklarhet men förtjänar
ständigt upprepas; så befriande, omistligt och - som man så småningom förstå,r -
ovanligt är detta tillstånd. Också inom vetenskapen finns vettlösheter som gör
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anspråk på att tas "på allvar" på fel sätt. Marxismen t. ex. förtjänar självfallet att tas

pä allvar - i det tredje exemplets betydelse: "beaktande på grund av möjliga
praktiska konsekvenser' - eftersom ett berydande antal tyranner och vetwillingar i
detta religionssurrogat anser sig finna ursäkter för alla tänkbara brott, bl. a. 

^tt 
a.vliva

dem som läran utpekar såsom misshagliga eller dem som betackar sig för evangeliet,
liksom ett stort antal svärmare, virrhjärnor och opportunister är beredda att fylla
luften med tröttande och nedbrytande buller om sina visioner och 'ranalyser'r,
medan sludigen inte så {å hederliga och ftjrnuftiga människor i ett slags resignation
inför all annan dårskap kastar sig i armarna på denna, i hopp om att kunna göra den
uthiirdlig och vädden uthärdlig med den; men en aldrig så stor hop av aldrig så

hotfulla vittnen kan aldrig på minsta sätt förstärka dessa lärors anspråk på att
behandlas med "allvar" i det andra exemplets berydelse: ',beaktande 

på grund av

sanningsvärde".

S u bt ilare dis t in kt ioner

Det är möjligt att distinktionen mellan ,allvaro och oallvar, med avseende på så

extrema och groteska yttringar som den doktrinära marxismen fakdskt är medveten
eller åtminstone latent hos ett flertal av dem som har frihet att bedöma saken på

egen hand. Det iir kanske subtilare former av sammanblandning som ter sig mest
hotande i ett så relativt förnuftigt samhrille som vårt.

För att ett uttalande skall kunna göra anspråk på att >>tas på allvar" på grund av

sanningsvärde, fast det i själva verket förtjänar beaktande endast med hänsyn till
sina möjliga praktiska konsekvenser, fordras det i regel att det framsuilles med en
viss auktoritet eller åtminstone s 'ggestionsförmäga. Att det ibland är si och så med
sanningsvärdet hos reklamtexter börjar numera sannolikt de flesta vara medvetna
om. Även politiska partiers samtids- och historiemålande uppfattas antagligen med

viss skepsis, även om vissa sådana säkert har förmånen att ofta tala till en väl jarkår,

för vilken distinktionen mellan >allvar> i exemplen nummer två och tre är ett
förhatligt sofisteri, om blott favoritpartiets utläegningar kliar dem behagligt i öro-
nen. Om massmedier skall här icke talas; de skulle kräva ett eget kapitel.

Det förefaller troligt, att de som har de största förutsåttning^rna att på en fram-
gångsrikt sätt förblanda,>allvar>> och "allvarr, till mångas belätenhet och några fäs

maktlösa harm, idag i vårt land är de stora organisationerna. De är mindre suspekta

och mindre utsatta för kritik än partierna, lyckas ofta omge sig med en air av

vederhäftighet och sakkunskap och är föremåil för svårbegripliga lojaliteter bland
sina medlemmar.

En >intresseorganisation" skulle kunna förväntas bestå av ett antal medlemmar,
varav vissa med förtroendeuppdrag, jämte det minsta antal besoldade funktionärer
som oundgängligen erfordras {ör att hålla en smula reda i organisationens förvalt-
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ning och för att efter måttet av sitt förstand och givna order tillvarata vad alla
medlemmar verkligen anser och förklarar vara sina gemensamma intressen inom
den sektor där de rimligen kan anses ha speciella sådana. Dylika inrättningar är
sannolikt nödvändiga och i varje fall mer harmlösa än ett kaotiskt hävdande av dessa

intressen i alla upptänkliga sammanhang. Med denna tjänande roll nöjer sig emeller-
tid som bekant inte organisationerna. De utgör i stållet ivriga sj?ilvständiga makt-
centra, vilkas ställning mätes med det primitivaste av alla mått - medlemsantalets -
vilket uppenbarligen är ågnat att skapa en kronisk förvZixling mellan det ,,allvar, de

till äventyrs någon ging förtjänar på grund av kunskap och det man tillskriver dem
helt enkelt på grund av det ohägn de kan anställa genom att påverka medlemmarna.
Det svenska remissväsendet ger dessa svårkontrollerade korporativa storheter sär-

skilt lysande tillfällen att bedriva verksamhet på alltmer vittsvävande områden, till
gagn för de anställda funkdonärernas inflytande och till stöd för deras strävan att
ständigt förstdrka organisationens kanslin och de där verksammas ställning och
förmåner.

Låt oss avsluta med ett intressant exempel på ett uttalande, som framträder med

anspråk på att 
'rtas 

pä allvar> i betydelsen ,rbeaktas på grund av sanningsvärde> men
som uppenbarligen endast förtjänar obeaktande på grund av möjliga praktiska
konsekvensero. Yttrandet härrör från en med titeln "utbildningschef" behängd
funktionär i en s. k. "tung löntagarorganisation"; funkdonären kritiserar partisekre-
teraf,en Carl Thams kritiska inståillning till U 68:s förslag om den högre utbildning-
ens framtida udormning. Han lägger Tham till last att enligt denne ,,huvudpro-
blemet rycks fortfarande vara sambandet mellan utbildning och forskning. Att de

stora löntagarorga.nisationerna inte kan dela hans sätt att se på problemen och än

mindre hans förslag till lösningar Zir givet. Anledningen h?irtill åir att de önskar en

utbildningspolitik, som år'ägnaÅ att stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarkna-
den. Det har de bl.a. visat i sina yttranden. - Den inuessantafrägan är nu om
folkpardet skall inta samma hårllning som sin pardsekreterare?> Det kan rdcka.

Att denna pompösa livsytuing frårr en talesman för en >stor>) organisation vid nrir-
mare betraktande av id6innehållet utgör eklatant nonsens behöver kanske inte när-
mare uwecklas. I så måtto förtjänar uttalandet natudigtvis inte det ringaste allvat,
och säkert finns bland organisationens medlemmar många som klart inser det. Men
det finns ett inslag, som inte är nonsens och som dessvärre måste >tas på allvar" -
i vårt tredfe exempels mening. Det är den hotfulla frLgan om den misshagliga par-
tisekreterarens parti verkligen skall våga gå emot den "tungau organisationen. Sä-

kert dryftas det spörsmårlet bekymrat av folkvalda politiker, som borde ha frihet
och möjlighet att övervåga en så viktig fråga som vårt kommande högskoleväsen
med betraktande av i sträng mening "allvarligare" sakskäl än kannstöpande orga-
nisationsfunktionärers majestätiska misshag och hotelser.
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JEAN PAILLARD OP Budskapet till Mana
av Paul Claudel

Vem var Paul Claudel? En >vit eleåntr, som han själv sade. En elefant, ja. En
grgant. I viss mån ett monsrum. En rustik bonde. Utmanande vital. En triumfator
som gick sin väg rakt fram, utan att bry sig om vad andra ryckte och tänkte. I;ånge
nersablad av kritiken, nerkyld av Franska akademin - han ansågs skriva gallimatias
och dränka sin läsare i en ordflod. Claudel är en unik företeelse i fransk littera-
tur. Han liknar ingen annan diktare, utom möjligen Victor Hugo, som han för
övrigt avskydde.

Född år 1868; död 1955. Son till en liten iimbetsman som småningom {år en
befattning i Paris. På r88o-talet, då Claudel är gymnasist, präglas huvudstaden,
ideologiskt sett, av en platt positivism och en naiv övertro på vetenskapens möjlig-
heter. Renan regerar. Den unge Claudel är ateist, fast döpt katolik. Som tonåring
skriver han sitt första teaterstycke: L'endormie (Den avsomnade). Han lider av leda,
kvävs av tidens anda - en steril filosofi.

Men hösten r 886 markerar en vändpunkt i hans inre liv. Han upptäcker då två
diktsamlingar av Arthur Rimbaud: Illuminations och (Jne saison en enfer, Han skvlle
själv skriva senare: >För första gången öppnade dessa böcker en springa i mitt
materialistiska ångelse och gav mig ett levande, nästan fysiskt intryck av det
övernaturliga. Jag fick en uppenbarelse av det andliga."

Inte desto mindre levde Claudel fortfarande i samma tillstånd av kvävning och
förwivlan som förut. Driven av estetisk nyfikenhet gick han på juldagen samma år
till Nore-Dame-de-Paris, vid tiden för vespern:

Kyrkokörens barn i vita dräkter och eleverna vid Petit S6minaire de Saint-Nicolas du
Chardonnet, som hjälpte till, höll på att sjunga någonting, som iag senare fick veta var
Magnificat. Jag stod i folkmassan, nåraandra pelaren vid ingången till koret, till höger om
sakristian.

Det var då som den händelse inträffade som har avgiort hela mitt liv. Med ens rördes mirt
hiärta, och jag trodde. Jag trodde med en sådan innerlig kraft, en såLtJan lyftning av hela mitt
väsen, en så mäktig övertygelse och en så säker förvissning - som inte lämnade plats för
skymten av wivel - att sedan dess inga böcker, inga resonemang och inga livets stormar har
kunnat rubba min tro. Jagfick med ens en så skakande känsla av Guds evigt lika unga renher,
det var en outplånlig uppenbarelse (Sven Stolpes övers.).

Claudel var då aderton är gammil. Hemkommen, fick han av sin syster en bibel
som han ända till sin död skulle begrunda varje dag. Men det märkliga är att han mot
sin vilja hade blivit omvänd till det som han var mest oemottaglig för och det skulle
drö ja hela fyrair av intellektuellt motstånd innan han försonade sig med kyrkan och
biktade (år r89o).
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Under tiden läste han mycket, bland annat Dostojevskijs romaner, som han hyste
stor beundran för. Han hann också skriva en första avfattning av T6te d'or (Guldhu-
vud) och av La aille (Staden). Han läste juridik och statsvetenskap med stor fram-
gång och började småningom en lysande karriär som diplomar i olika delar av
vädden. Det är en paradox att denne grovt tillyxade bonde skulle klara upp
åtskilliga ömtåLliga uppdrag. Han tog för övrigt sitt yrke pä allvar, skrev tidigt varje
morgon under wå timmar -- det räckte - innan han ägnade resten av dagen åt sitt
ämbete. Diplomatkarriären skulle göra honom till en kosmopolitisk man, van vid
vida horisonter, och göra homom uppmärksam på kristendomens universalitet.
Vatnet som förenande faktor, havet är ett ständigt återkommande tema i hans
kosmiska diktning.

Claudel var hela sitt liv en mångsysslare och skrev både teater, lyrik och essäer om
såviil filosofi, estetik som religion. Ändå är han mest känd som dramatiker - en av
vår tids stora.

Bland de mest fulländade och sceniskt starkaste pjäserna hör trilogin L'otage
(Gisslan, r9o9), Le pain dur (Det hårda brödet, r9t4) och Le pöre burnili| (Den
förödmjukade fadern, t9r6), samt Partage de midi (När dagen vänder, r9o5),
L'annoncefaite å Marie (Budskapet till Maria, rgro) och Le toulier de satin (Siden-
skon, r9r11924).

Både som lyriker och dramatiker skrev Claudel ett mustigt och drastiskt språ,k.

Hela hans verk är rikt ;;å frustande humor. Pjäserna är ibland överhopade - det
vimlar av folk, som till exempel i Sidenskon, som påminner om den spanska barock-
stilen. Men det gemensamma draget för alla pjäserna är deras kristna innebörd.
Detta gäller inte minst den stramare byggda pjäsen L'annonce faite å Marie.

Vissa författare skriver med vånda. De planerar noga. sina verk och sryr hårt sin
penna. Andra åter, försedda med en generösare läggning, låter pennan löpa fritt,
med risk att texten blir vidlyftig och även ibland relativt osammanhängande. Clau-
del hör till den senare gruppen. Försedd med en odllåtet stor stilistisk ledighet
brukade han varje morgon ge fritt spelrum åt sin utsvävande fantasi. Ått resultatet
ofta blev ojämnt betydde inte så mycket så länge det rörde sig om dikter, av en
högst okonventionell art, eller om essäer. Når det däremot gällde teaterstycken,
kunde det ha blivit karastrofalt. En pjäs ska iu dra publik. Och upprepningar och
obegripligheter avskräcker påtänkta iscensättare. Därför har Claudel efteråt tuktat
sina snåriga ursprungliga versioner. Han har skrivit om, ibland flera gånger, sina
piäser. När det gitller L'annonce faite å Marie har han till och med ändrat namnet på
pjäsen. De wå första offendiga versionerna, frhn r89z respektive r898,_hette la
jeane Jille Violaine. Från och med utgåvan från r 9 ro heter det Badskapet till Maria.
(Den uruppfördes i Paris är r9rz, översattes till svenska av Louise Åkerman så
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tidigt som r9t6 - Bebådelse, Svenska Andelsförlaget - och spelades i Sveriges
Radio i december 1911., i översättning av Erik Lindegren.) År r938 skrev Claudel
om fiärde akten. (Den text som Dramaten spelade i vå,ras är just denna fiärde
version.) Claudel skulle ännu et gäng finputsa sitt drama ären t947-rg+8. Allt
i allt har vi alltså sex versioner av en och samma pjäs, skrivna då författaren var
tjugo, respektive tjugofyra, trettio, fyrtiowå, sjuttio och till sist åttiofyra 2r garn-

mal.

L'annonce faite å Marie är ett mysteriespel, det vill säga ett stiliserat, föga naturalis-
tiskt drama. Handlingen födiiggs "ä la fin d'un Moyen-Äge de convention>), med
andra ord till en period som motsvarar den något förenklade och rätt romantiska
bild folk gör sig av den verkliga medeltiden. Också här har Claudel lekt med
medvetna anakronismer.

Vi har alltså att göra med ett mysteriespel, fullt av bibliska anspelningar. Eller
med ett lyriskt drama, mindre en psykologisk karaktärsanalys i stil med r 8oo-talets
naturalistiskateater, än med en skälvande hymn, buren av Claudels enorma bejakel-
seförmåga. Det kan också sägps vara ett liturgiskt drama. Språket är högtidligt. En av
personern4 Pierre de Craon, är en arkitekt som bygger kyrkor. Vid regelbundna
intervaller hörs klockringningen frå,n ett niirbeläget kloster.

Varför har Claudel döpt om La jeune fille V iolaine till L'annonce faite å Marie ? Den
nya titeln har förbryllat många uttolkare.

För att lösa gåtan låt oss först sammanfatta handlingen. Dramat utspelas inom en
patriarkalisk bondefamilj besående av föriildraparet Anne och Elisabeth Vercors,
deras wå döttrar Violaine och Mara, samt en rättrådig dräng, Jacques Hury. Vio-
laine är en på allt sätt tilltdande gestalt - uog, vacker, glad och givmild. Mara
åter (namnet kommer frårn Amara, den bittra) är hennes motpol - hård, kall,
avundsjuk.

Den gamle Anne Vercors meddelar sitt beslut att vallfiirda till Jerusalem. Innan
han beger sig iväg trolovar han sin äldsta dotter Violaine medJacques Hury som år
överta gården. Violaine och Jacques älskar varandra innerligt. Men också Mara
iilskar Jacques. Vilt. Blint. Omedgödigt. Efter sin sin fars avfilrd anföruor hon
modern sin lidelse för Jacques. Hon hotar att hänga sig på bröllopsdagen och, på

dena sätt, äventyra sitt eviga öde. N?ir Violaine genom sin mor hör detta, beslutar
hon sig i sitt hjärta att avstå från Jacques, bland annat för att riidda sin syster. Hon
kommer att förklara, långt senare:

- Jacques, det finns redan så mycket smärta i världen. Det iir bättre att vi inte,
målmedvetet, blir orsak till en stor smärta för andra.

Under tiden har en vän till familjen, arkitekt Pierre de Craon, kommit för att i
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smyg ta avsked av Violaine som också han älskar. Han har nämligen drabbats av

spetälska Fylld av äkta medlidande kysser Violaine honom både oskuldsfullt och
ömt. En kyss som den svartsjuka och sändigt spionerande Mara råkar se. Hon
skvallrar för Jacques och beskyller sin syster för att ha haft ett hemligt förhållande
med Pierre.

Efter en tid visar det sig att åven Violaine drabbats av spetälska. Under en
avskedsscen som är en av höjdpunkterna i dramat vägrat hon att råttfdrdiga sig. Hon
undedåter att skingra Jacques misstankar för att denne lättare ska glömma henne

och gifta sig med Mara- Vilket också sker. Varpå Violaine lämnar familiegården

och drar sig tillbaka till en koja i skogen, där hon under siu långa år långsamt för-
tärs av sin sjukdom och till sist födorar synen.

Jacques och Mara har fått en dofter. Denna insjuknar och dör iJacques frånvaro.
Mara söker upp sin syster i skogen under julnatten. Mötet mellan systrarna är en

andra höjdpunkt i dramat. De två systrarna ber tillsammans. Den blinda Violaine
ber Mara läsa högt maturinen för julnatten: 

"Ett barn varder oss fött, en son bliver
oss given etc. $es. 9:6). Mara år förwivlad, mer bitter än någonsin, närmare
ett totalt hatiskt uppror mot Gud. För andra gången hotar hon att ta livet av sig.

Då sker undret. Den lilla flickan äterfar liv i Violaines famn. Senare kommer

Jacques att fräga: ,rVem har kunnat skänka henne liv igen?", och Violaine att
svara: ttGud allena, och, med Gud, hennes mors tro och förwivlann.

En dd gär. Masa märker attJacques inte helt har glömt Volaine. I sin giftiga

bitterhet söker hon åter up,p sin syster i skogen och krossar henne under en

sandkärra. Den gamle Anne Vercors återkommer frän det Heliga landet. Han

finner sin äldsta dotter halvdöd, bär henne hem. Där viskar Violaine fram sitt
andliga testamente innan hon ger upp andan.

Man gör Claudel en biörntjänst när man på detta sätt sammanfattar handlingen i
pjäsen. Vi måste åter komma ihåg att vi har att göra med ett mysteriespel. Pjäsens

styrka ligger inte i episodernas eller replikernas sannolikhet, utan i atmosfiåren och
framför allt i grundtemat. Hår ?ir vi tillbaka till den förbryllande titeln Budskapet till
Maria.

I varie drama har Claudel gett uttryck åt en inre konflikt - mellan kött och ande,

mellan slaviskt habegär och kallelse till en inre frihet, erövrad till priset av försakel-

se. Badshapet till Maria återspeglar spänningen mellan himmel och iord.
Den på allt sätt bortskämde diplomaten Claudel har lovsjungit iorden med

sällsynt innerlighet. Telluriskt, nästan hedniskt. Budskapet till Maria iir diupt för-
ankrad i den jordiska, dagliga verkligheten. Handlingen äger rum i ett best?imt

landskap, Champagne, nära Reims. Pjäsen är bondsk, inte bara diirför att huvudge-

sralrerna är bönder, utan framför allt d2irför att de lever i omedelbar kommunion
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med tingen. Såv?il den gamle Anne Vercors som hans dotter Violaine och hans måg

Jacques besjunger lika hänfört årstiderna, mulljordens fruktbarhet och skördens
skönhet. Dessutom är srycket skrivet på ett rärt, sensuellt, märgfullt språk. Claudel
hör inte till de klentrogna som tror sig behöva nedsätta jorden för att sedan desto
bättre kunna förhdrliga himlen. Nej, hans syn på livet är ljus. De första scenerna är
väiiga, soliga. Därför kan han också ftamställa inre eller himmelska realiteter med
en slående styrka.

Jorden konkretiseras alltså av bondgården och dess invånare. Himlen antyds av
Monsanvierge - ett kvinnokloster beläget högst uppe på den branta kulle som
dominerar gården. Ett hemlighetsfullt oduvslagr, som Claudel sjålv såger. Gång på
gång förnimmer man indirekt klostrets osynliga närvaro. Man skymtar bara dess
klocktorn på avstånd men hör regelbundet dess klockringning, bland annat, tre
gänger om dagen, angelusbönen.

Sedan r3oo-talet är det brukligt i katolska länder att morgon, middag och afton
läsa en bön som börjar med orden >Herrens ängel>, till årninnelse av Marie
bebådelse. Ringningen till angelusbönen hörs inte mindre än tre gånger i mysteries-
pelet. Men denna fromma andakt bildar inte bara den yttre, auditiva ramen till
dramat. Den anger också dess innebörd.

Marie bebådelse i Lukasevangeliet präglas av ljus - allt riktas mot den kommande
Messias rike. Emellertid framgår snart, kort efterJesu födelse, att lv{aria kommer att
å betala ett högt pris: 

"Också 
genom din egen sj?il skall ett svärd gå" (Luk z:35).

Dema tillämpas på Violaine som, i dramat, står i skärningspunkten mellan himmel
och jord.

I sin dlltalande enfald genmäler den okompliceradeJacques Hury: "Himlen åt de
himmelska! Jorden åt de jordiska!>, när Violaine, som redan vet att hon drabbats av

spetälska, under avskedsscenen i trädgården antyder atr hon har blivit kallad till
något annat:

Fattar ni vål att den hemgift jagbringar inte liknar andra kvinnors?
Min hemgift är detta heliga berg, från vilket böner dag och nan stiger upp som från ett

ljusomstrålat altare.
Min hemgift är denna alltid tända lampa, som det iir vår plikt att förse med olja.

Hon har småningom fattat vad Pierre de Craon, under den allra första scenen,
antydde för henne - att Gud kanske har kallat henne till ett annat liv än den
bekymmerslösa tillvaro hon drömde om. Också hon har hört ängelns dubbeltydiga
bebådelse. Fast jungfru, kommer hon att föda i smärta, till gagn för andra. När hon
kysste den spetälske Pierre solidariserade hon sig med hela den lidande vaidden.

Första gängen man hör änglaringningen är vid gryningen, under det föruoliga
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samtalet mellan Violaine och Pierre de Craon. Det är vår, påsktid. De wå ber den
variant av bönen som man läser under denna liturgiska tid, en särskilt glad variant
som bygger på Kristi uppståndelse. Violaine år for{arande en obekymrad flicka,
fylld av okomplicerad lycka.

Andra gången ringningen klingar är i slutet av julnatten, i skogen, när Maras lilla
dotter har återkallats till liv. Man firar då både en födelse och en pånytfödelse.
Glädjen är mer dämpad, mer innedig.

En tredje gäng, i slutet av fjärde och sista akten - enligt versionen från rgro -
hör man, på kvällen, efter Violaines död, och det är höst, först byklockan och sedan

klosterklockar. rioga. Anne Vercors, Jacques Hury och Pierre de Craon häpnar när
de hör klosterklockan. Den hade varit tyst en längre tid och man befarade att
nunnorna hade dött ut. Nej, klostret lever forfarande och srycket avslutas med

denna tanke på liv, ja uppståndelse:

- Anne Vercors: Gud blev människa!

- Jacques Hury: Han dog!

- Pierre de Craon: Han har återuppstått!

Också enligt den senaf,e versionen, frän 1938, hör man änglaringningen, men på

morgonen:

- Ivlara: Vad säger den första ringningen?

- Anne Vercors: Herrens ängel kom till Maria med bebådelsen.

- Mara: Och den andra ringningen, vad säger den?

- Anne Vercors: Se, jag är Herrens tjänarinna. Varde mig efter till tall

- Mara: Och den uedie, vad säger den?

- Anne Vercors: Och ordet vart kött och bodde ibland oss.

- Mata: Och ordet vart kött och bodde ibland oss! Och Maras skri, Maras rop, Maras rytande
vart kött hos denna ohyggliga kvinna, hos denna fiende, hos denna person i ruin, hos denna
avskyvärda spetälska. . .

Man har förebrått Claudel denna replik av Mara som, i stället för att visa tacksam-

het, in i det sista envisas med sitt destruktiva hat och lidelsefullt förföljer sin

välgörare, som hon kallar en "levande grav>. Hur kan hon vara sä hädisk och
förväxla den kärleksfulle människosonen med sin egen hämndgiriga förbittring?
Han lyste i mörkret. Hon gör det ännu mörkare. Här måste vi komma ihägattMara
represenrer,r en aspekt av Claudel själv. Under sina uppväxtå,r inom familf ekretsen
led han av brist på ömhet. Senare blev han tragiskt övergiven av en gift kvinna som

han hade err förhå,llande med. (Denna brytning skulle skänk a stoff ätPartage de ruidi
och låmna spår i så gott som alla hans senare pjäser). Han led uppenbadigen under
resten av sitr liv av en frustrationskänsla som framkallade ett behov av en gärta
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T.ANNA KUc'RADT Det utsuddade ansiktet

Författarinnan är ordinarie professor och föreståndare för filoso-
fiska fakulteten, Hacettepeuniversitetet, Ankara (Turkiet).

Kreatiaitet

Vari består konstnärens och frarnför allt författarens ansvar? Och vem bär han
ansvar för?

Om jag nu säger att hans ansvar består i hans mdtier, så kommer ni att fråga: "Nå
men vad är hans mdtierdä?> Och om jag sedan svarar att hans mitier bestå,r i att visa
människan för människorna, så kommer ni att fräga en gång till: "Vad innebär det
egentligen att visa människan för människorna?>'

Ja vad innebär det egentligen? Och hur skall en författare kunna göra det? Den
som har läst Saint-Exupdrys Lille prinsen erinrar sig säkert den lille prinsens och
rävens samtal om vad det innebär att tämja någon. Då prinsen vill veta vad "tämja"
betyder svarar räven: "Att tämja någon är detsamma som att binda någon till sig",
och sedan han förklarat vad detta innebär tillägger han: ,Men människorna har
glömt bort att det är så. Man har ansvar för allt man tämjer, ända tills man dör."

aggressiv vedergiillning. Vi hör hans egen röst när Mara klagande frägar: oVem
ålskar mig? Vem har någonsin älskat mig?u

Trots Maras sista utfall slutar pjäsen i en atmosflår av fridfull försoning. Man hör
en röst som ackompagnerax klockringningen och säger:

Pax pax pax
Pax pax pax
Pöre pöre pöre

Violaine har gjort sitt. Hennes helhjärtade: "Här är Herrens tjänarinna" har lett
henne till am, efter sju års lidande i skogen, pånyttfödaJacques och Maras dotter
och kanske, trots allt, rädda Mara undan en slutgiltig förwivlan: oÅ, vad det är
ljuvligt, å vad det är fruktansvärt att sätta en själ till världen!", viskar hon innan hon
dör.

Och medan klockan ringer en sista gäag, glatt och klangfyllt, hör man samma
anonyma röst sdga:

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis
laetare tFröida digl)
Lae ta re
Lae ta re!
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Och den som har läst Camus' Pesten kommer säkert ihåg dialogen mellan journa-

listen Rambert och dr Rieux om kädek och hiältemod. Rambert hävdar att männi-
skorna har förlorat förmågan att älska och att det är därför de spelar hjältar, men att
han sjiilv inte har lust att göra detta eftersom han har valt kädeken. Rieux svarar:

"Ingenting av allt det där har något med hj?iltemod an göra. Vad det hela rör sig om
är hederlighet. Förmodligen ler somliga åt den tanken, men pesten låter sig inte
bekärmpas med något annat medel än just hederlighet." Och då Rambert frägar vaÅ

han menar med hededighet svarar han: ,rJag vet inte vad ordet innebär för andra
människor. Men i mitt fall vet jag att det beryder att jag sköter mitt jobb." Och han
fortsätter med atr sköta sitr jobb.

I anslutnirrg till de här exemplen kan vi nu formulera frägorna på ett annat och
mer definitivt sätt: Vad är det egendigen Camus och Saint-Exup6ry vill framhålla?
Och på vad sätt framhårller de det?

På den första frågan kunde man kort och gott svara: kädek, hederlighet och
ansvar och hur de står i relation till varandra. Men man kan ocftså svara lite mer
komplicerat och säga att de beskriver vissa inneboende möjligheter hos människan,
aktualiserade av individuella upplevelser och handlingar; eller att de visar pä N^
olika slags etiska värden: personliga värden och sådana som hör samman med
relationerna människorna emellan. De båda senare svaren är i själva verket
ingenting annat än vidareutläggningar av det första.

Härmed vill jag inte säga att de anförda exemplen skulle vara de första skildringar
av kärlek, hededighet och ansvar som någonsin lagts fram för världen. Såv2il Aisky-
los som Sofokles har talat om ansvar, både Yunus Emre och Dostoievskil om
kädek. I vårt eget århundrade har Brecht, Anouilh, Bachmann och andra givit
utonrordentliga skildringar av dessa värden i sina böcker. Det unika sätt varpå de
skildrats i dessa och andra verk är ett av de förnämsta kriterierna på konstnärligt
skapande: värdena iir såndigt desamma men de skildras i såndigt nya former. Det
är emellertid inte detta jag just nu vill tala om.

Vad fragorna om författareos mdtier beträffar, vill jaggärna skilja mellan wå olika
typer av verk, dvs. mellan dem vi nyss talat om och som skildrar människans
verklighet, och de andra som beskriver människornas verklighet.

I alla litterära verk finns det givetvis ett samband mellan personerna, deras

förhåLllande till varandra och deras erfarenheter och handlingar. Men i flertalet
böcker är det människornas verklighet som återges - en viss uwald vardagsverklig-
het - och bara ett fåtal berättar om nya nöjligheter till erfarenhet och handling. Och
än Fårre är de böcker som ställer oss ansikte mot ansikte med sådana möjligheter
som äger ettaärde eller ökar människans inneboende förmäga att ertara och handla.
Det är dessa verk som visar människan för människorna.

Hur gör då en författare för att peka pä nya möjligheter att ertara och handla?
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Vad innebär det, med andra ord, att skildra vissa värden pä rrya sätt? Eller, kort sagt,

vad är egentligen konstnärligt skapande?

Det är att symboliskt skildra människans verklighet inon ramen fi)r människornas
verklighet, det är vad som sker då konstnären ställer in sin syn på människan i sin

egen tids verklighet, ria människa eller sina människor i sammanhang som han valt
ur aktuella problemfyllda situationer. På så sätt uppstår nya möjligheter att erfara
och handla och det är konstnären somthapar dem.

Genom att skapa dessa möjligheter, dvs. genom attfasina huvudpersoner att leva
och handla i nuets verklighet, påvisar han dem också för sina samtida. Men, som

förut sagts, särskilt vanligt är det inte att de möjligheter som påvisas är både nya och

oärdefalla.
Att med hjZilp av sin egen tids symboliska verklighetsbeskrivning skildrapersoner

som erkänner vissa etiska värden och handlar i enlighet med dem är att skapa

mö jligheter till nya ocb värdefulla erfarenheter och handlingar, det år att skapa andzr

ansudr.

Med "viirdefulla' personliga erfarenheter och handlingar menar jag alltså dels

sådana som ger uttryck åt eller belyser de värden osm upplevs i relationerna mellan

människor, t. ex. kärlek, aktning, tillit; dels värden som hededighet, öppenhet och

sanningsenlighet vilka utgör personligp etiska egenskaper. Och med."ny, menar iag
den aktuella beskrivningen av dessa värden inom ramen för samtidens historiska
villkor. Framstiillda på detta sätt får de etiska värdena en ny påtaglighet och inb juder

d?irmed också till ny medvetenhet.
Att skildra möiligheter till erfarenhet och handling så som de på grund av de

givna historiska betirgelserna aldrig tidigare har skildrats: att skildra människans

oföränderliga natur i en förändedig våirld på ett nytt sätt - detta är att skapa. Och att
symboliskt skildra värdefulla personliga erfarenheter och handlingar är'att skapa

under ansvar.

Den som så beskriver människan, som fär en Prometheus, en.A.ntigonen eller en

Aliosha att leva ibland oss, den suarar också för människan.

Kreatiaitet i dag

På vad sätt skulle en författare i vår tid svara för människan? Eller, vari bestfu i dag

författarens största om också inte enda ansvar?

Låt oss innan vi svarar på den frågan kasta en blick pä vad som numera synes vara

den allmänt rådande uppfattningen om människan. En översikt av återkommande
tendenser bakom de viktigare politiska händelserna i vädden och av vissa sociala

och konstnärliga strömningar efter andra väddskriget kan hiir vara pä sin plats, även

orn vissa ge neraliseringar kan sy nas förhas tade.
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På det politiska planet får vi nu överallt i världen bevittna de hittills svåraste

Jöljdoerkningarna av den nihilism vars europeiska historia började för nära hundra år
sedan och vars konsekvenser ända fram till andra världskriget var sporadiska om
också ohyggliga. Det ?ir med {lit jag säger nihilismensfiiljdaerkningar, ty en närmare
undersökning visar att det inte är nihilismen själv: uppfattningen att oallting saknar
värde och meningo, som överallt i vädden ligger bakom merparten av de politiska
strävanden som med eller utan hopp syftar till att försvara vissa inffessen, tillgodose
vissa starka känslor eller stödja vissa ideologier. Bakom dem ligger en princip, med
orätt härledd ur nihilismen och ur en felaktig tolkning av begreppet friher, n?imligen
att >allt år tillåtet". I denna princip ligger effektivitetens hemlighet, om man fär tro
flertalet av de aktiva politikerna i vår vädd. Den tillämpas med andra ord av de
politiskt aktiva i båda lågren: säväl av förtryckarna som av de förtryckta - ibland
tycks dock de senare vara wingade att göra det. (Här hoppas jag läsaren överser med
att jag grundar mitt generaliserande på faktiska händelser och inte på individuella
intentioner.) På detta sätt blir även en rätwis sak orätrPårgit och samtidigt utplånas
gränserna mellan rätt och orärr över hela vädden.

"Motstridiga" ideologier, som de själva kallar sig, ger genom sin koncentration
och sina grrerillaarm6er löften - åt vem? - om oframsteg> och rrframtidr, - vems?

- Öner hela världen sänder man unga män och kvinnor ut för att döda eller dödas
i detta framåtskridandes och denna framtids namn, övertygad om att allt är tillåtet
nfu den egna saken stär pä spel. Om man då som den lille prinsen frågar dem

'rvarför?r, förmår de aldrig svara med annat än cirkelbevis.
Vilka beslut Förenta Nationerna än må fatta stär de ändå makdösa inför det ena

angreppet efter det andra, och medan de inte har någon möjlighet att beivra
uppenbara orättvisor kan de inte hindra ens en rätwis sak från att bli grymt
orättfiirdig. Då deras generalsekreteraf,es personliga humanitära strävanden kollide-
rar med de rådande intressena, drabbas han ofta av nedgörande kritik, eller också
blir han själv ,'undansopado.

För att tro på och handla i enlighet med "allt är tillåtet"-principen, måste man
glömma bort att rnan bar ett ansikte, man måste grömma individerna: man måste
utplåna sitt eget ansikte och glömma de andras.

Den som tillåter sig att göra allt för en politisk sak, måsre, även om han är dess
,rledareu, se sig själv enbart som ett verkryg för denna sak, inre som dess herre, han
måste se människorna som nruruner - minus- och plusnummer - inte som indivi-
der. Då man suddar ut individens ansikte raderar man också ut alla edska värden hos
sig själv och gör det därmed svårare för andra att handla i enlighet med dessa
värden.

Också de mest omsorgsfullt utförda och väl genomtänkra konstruktioner vacklar
om de inte står på en grund av etiska värden. Detta gailler även politik, hur förlegad
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tanken än må synas i sådana sammanhang. Där det mänskliga ansiktet suddas ut, där

förblir också den kinkiga frägan rvarför?, obesvarad.

Anledningen till att så många länders försök till omorganisation, reformer och

äteruppbyggnad hamnat i samma återvändsgränd som den internationella diploma-

tin, de regtronala fördragen och de internationella polidska eller halvpolitiska orga-

nisationerna är till stor del att söka i den oförmåga eller fruktan för att stålla frägan
>varför?" som i själva verket bottnar i en oförmåga eller fruktan för att komma rhag

den enskildes ansikte.

Samma princip - att allt är tillåtet - och en bristande medvetenhet om "varför?,
ligger bakom mycket av revolten mot samhället i våra dagar sådan den tar sig uttryck
i bl. a. beatnick- och hippyrörelserna, srunma tendens att reducera människan till
minus- och plusnummer dominerar också vissa av våLr tids konstnädiga strömningar.

Pop- och opkonstens verk, utsrållda på väswärldens alla museer och gallerier för
modern konst, frå,n kompositioner med trasor och lösgommar i skön blandning, till
sådana som för tanken till madame Tussauds vaxkabinett; alla dessa liksom öwiga
produkter av aktuella strömningar inom konsten, t. ex. The New Engiish School,

Geometrisk abstraktion, Teknologisk konst, Fantastisk konst, Minikonst etc., ut-
trycker en strävan efter att utplåna individens ansikte, antingen genom sin blotta
existens eller också med hj?ilp av diverse överraskande tricks och uppseende-

väckande material.
Den logiska empirismens spridning och de osannolika frågor, exempelvis: ,Är

vin ett konstföremå,I?n som på senaste tiden diskuterats i vissa periodiska tid-
skrifter, den allt förhärskande positivismen inom de humanistiska och sociala veten-
skaperna: vad annat dr detta om inte konsekvenser av att individens ansikte blivit
bortglömt och att man inte längre förmår möta människan ansikte mot ansikte?

Som avslurning på denna alltför begränsade översikt skulle jag vilja nämna något

om den egendomliga syn på författarens ansvar som vi möter hos så många av de

senaste årtiondenas skribenter. På ett så realistiskt sätt som möjli$ skildrar de vå,r

egen rids verklighet för att få oss att bli medvetna om och reageramot att individens
ansikte glöms bort. Men vad de i sjlilva verket visar - ofta i litterärt sett mästediga

former - är hur individens ansikte suddas ut och de etiska värdena 6rsvinner men

de förmedlar inga erfarenheter hos människor som är medvetna om individens
ansikte. Dessa verk skildrar situationer ur dagens vädd - de griper oss men lär oss

inte att upptäcka nya möjligheter.
Ändå förväntar vi att den förtarrare som i dag känner ett ansvar för de etiska

värdena också skall bli den som återupprättar människans ansikte, den som visar oss

nya möjligheter att göra erfarenhetar och udöra handlingar som år av värde for vå,r

tid. Av honom förväntar vi också en aktualisering, eller, för att tala med Nietzsche,

en nomvärdering" av de etiska värdena.
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VITALE BOMMARCO OFMConv Kyrkoläraren
Bonaventura

Efter att P. Vitale Bommarco, franciskankonventualernas gene-
ralminister, skrivit i L'OSSERVATORE ROMANO om San Bo-
navenrura, har han ställt följande artikel till CREDO:s förfogande.

Realisten

Den helige Bonaventura (rzry lrLr27 4), enligt Pius X:s ord den främste medelti-
da kyrkolåiraren vid sidan om Thomas ab Aquino, har i år tillsammans med Thomas
stått i centrum för teologernas uppmärksamhet. Det är jämt 7oo år sedan bägge dog.
Under livstiden var de nära vänner. Eftervädden har kommit att intimt förbinda
deras namn. I sin teologi kompletterar de varandra. Thomas framstår som intellek-
tets, Bonaventura som hjåirtats teolog. Med fog kan man tala om wå ledstjärnor
som alltjåimt lyser med obruten kraft.

Genom Bonaventura kom Franciskus av Assisis verk på ett helgjutet sätt att
fortsättas och vidmakthårllas ända fram till vår egen tid. Dagens teologiska budskap
såsom det i koncentrerad utformning kom till uttryck i Andra vatikankonciliet går i
många stycken tillbaka på Bonaventura.

Franciskanorden genomgick en kritisk period i sin inre organisation just vid den
tidpunkt då Bonaventura blev dess ledare. Den heroism som utmärkte den första
generationen av Franciskus'lärjungar var ofrånkomligen dömd till en modifikation.

Endast den som försöker ge människan hennes ansikte tillbaka tar i dag som
konstrrår ansvar för människan. En sådan konsmär år det som fär en dr Rieux, en
Diego, en liten Prins, en Antigone, en Shen-Te, enJennifer att leva ibland oss.

Den som ikläder sig detta ansvar tar också på sig ansvarer för sin samtids
människor, och härigenom också för sig sjäJv: hans böcker lir visserligen produkter
av sin tid, men de blir inte föråldrade efter nägra å å'rtionden eller å'rhundraden; de
står över tiden.

Vi saknar inte kriterier om vi vill pröva värdet av vära erfarenheter och vårt
handlande i dag. Vi har tillgang bade till Kants ,rkategoriska imperativ' och Camus'
,,altruistiska individualism". Det har alltid dllhört filosofens uppgifter att formulera
dessa kriterier på nya sätt.

Författarens främsta ansvar och uppgift består i att möjliggöra sådana erfarenheter
och handlingar som är av värde - i dag de som påminner oss om individens ansik-
te - och att å dessa möjligheter att genljuda i vår egen mänskliga och historiska
verklighet, även om han vet att deca genliud varken har den styrka eller den
räckvidd som han skulle önska.
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Ordens tillväxt och försvagningen av den ursprungliga ivern, den apostoliska kallel-
sens krav på bättre utbildning av bröderna, praktiska nödvändigheter i samband
med ordensmedlemmarnas ålder och hälsa samt åtskilligt annat pockade på en
anpassning av de ursprunghga, kortfattade reglerna till jordelivets realiteter.

Här framstår San Bonaventura som en nyckelgestalt. Han förstod de nya kraven
utan att se bort från den anda som genomsyrat orden i dess begynnelseskede. I vår
tid har en omdömesgill medeltidshistoriker, kardinal Ehde, belyst just denna aspekt
på Bonaventuras gärning. Enligt honom representerar Bonaventura franciskanernas
gemenskap i dess vackraste och mest regelenliga form. Det låg ju varken i kyrkans
eller i ordens intresse att återvända till det stränga livsmönster som präglat de kring
poverello samlade bröderna i Valle di Spoleto. Bonaventura ansäg ordens uweck-
ling och anpassning till tidens krav vara naturlig och nödvändig. Men medan han
gynnade utvecklingen inskärpte han samtidigt att den andlighet som genomsyrar
Franciskus, alldort var den enda garantin för att nya regler förblev i överenssåm-
melse med ordens oskrivna grundprinciper.

Förutom de skrifter som direkt rör franciskanorden har Bonaventura eftedämnat
sådana som är skrivna till forsvar för tiggarordnarna i allmänhet. Framför allt kan här
ndrmnas De perfectione eaangelica (Om den evangeliska fullkomlighete n) och Apologica

pauperurn (De fattigas försvar). Trots att båda verken var föranlåtna genom konkreta
omsåndigheter, kan de läsas ännu i dag. De innebär reflexioner om ordenslivets
mening och uppkomst, giltiga för alla tider.

Under titelnDe perfectione aitae ad sorores (Om det fullkomliga livet till ordens-
systrar) har Bonaventura utarbetat ett slagshandbokiden andliga vägen, avsedd för
kvinnor. Den heliga Klara, Franciskus'köttsliga syster, framställs som en förebild.
Det lilla verket är ställt till en högtsående nunna, Isabelle de Longchamps, sysrer dll
Ludvig den Helige, och grundarinna av en gren av klarisserna. Den fick stor
spridning inte endast bland franciskansystrar. Iångt utöver franciskanernas krets
lästes också och uppskattades Bonaventuras verk De sex alfu waphin (om serafi-
mernas sex vingar). Här tecknas idealbilden av den som är satr till att leda andra.
Likt serafimerna, de främsta i den himmelska härskaran, måste kyrkans ledande män
uppvisa särskilda dygder, frclrirf& allt iver för rätwisan, fromhet, vishet, oförvitligt
leverne.

I kyrkans och påaens tjänst

Genom att höia franciskanordens rykte bidrog Bonavenrura samddigt till att för-
djupa kyrkans eget anseende. Han tjänade alltså på ett speciellr sätr den id6 som
ursprungligen stått bakom ordens instiftande. I en vision fick ju poverello förnimma
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den korsfåstes uppmaning att återuppbygga det fallffudiga Damiano-kapellet - den
fallfärdiga kyrkan!

Bonaventura lade något mycket personligt till kyrkosynen. Han accentuerade den
hierarkiska ordningen i kyrkan. Enligt honom hör det till kyrkans konstitution att
alla har att lyda en enda, nämligen Kristi ställföreträdare i Rom. Innan Kristus
uppfor till himmelen, anförtrodde han sin kyrka åt apostlarna och framför allt åt

aposteln Petrus. Det var Simon, Jonas' son, som fick det speciella uppdraget att leda

Kristi hjord i världen.
Den epok som Bonaventura hade att leva i var en stormig tid för kyrkan.

Påvedömet befanns invecklat i hårda politiska fejder, än med det "Heliga Romerska
Imperiet', än med uppåtsrävande städer. Bonaventura påminde furstar och folk
om att mänga'år sana att leda andra, men att det blott finns en som sår högre ån alla
andra och som inte är underställd någon annan jordisk auktoritet. På så vis hävdade

han påvens ställning. Dessutom drog han upp vissa riktlinjer för folkens liv och
myndigheternas ansvar. I allt detta visade han sin vidsynthet. Skaran av hans åhörare

i Paris må ha varit fåtalig. Men hans budskap hade något universellt över sig.

Vår egen tid är inte mindre stormig än Bonaventuras. Hans appell till enhet under
en andlig ledare har alltså i dag en speciell aktualitet. Kädeken var för doctor

serapbicus, den serafiska lårareo - så kallades Bonaventura -, den avgörande

enhetsfaktorn för kyrkan. Att uppställa rättsregler som inte står i harmoni med vad

kädeken bjuder, betyder enligt honom att man awiker frå,n kyrkans uppgrft.
Bonaventura inskärpre tjänar-idealet för biskoparr'a - på ett liknande sätt som

Andra vadkankonciliet i vå'r tid. Då han s jälv accepterade att bli biskop och kardinal,
aktualiserades han tiänar-anda. Av avgörande berydelse blev hans medverkan i
Andra konciliet i Lyon (dit Thomas inte nådde: han dog på vägen). Bonaventura fick
inte endast ett långtgående inflytande på konciliets arbete och födopp. Det var

framför allt hans personlighet som kom att genomlysa allt som gjordes. Ett av

konciliets mål var att få till stånd en förening mellan de ortodoxa kyrkorna och
Rom. I det avseendet utsändes delegater från Rom till Konstantinopel, däribland
fyra franciskanteologer, utnämnda av ordensgeneralen Bonaventura. Hans anföran-
de på konciliet om ortodoxins förening med den romerska kyrkan återspeglar hans

syn på problematiken. Trohet gentemot Kristi vilja behärskade honom.

Bonavenruras dird, den r5 juli e74, same punkt for hans konciliearbete. Påven

Gregorius V talade vid begravningen om en oersättlig förlust. I konciliets eget

protokoll står att läsa: oBonaventura var en högt lärd man. Han visste att utrycka
sig väI. Han var ett helgon lysande genom sitt liv, sin kädeksfulla läggning. Han var

god, from, full av dygd, högt uppskattad av Gud och människor. Genom Guds nåd

var han vad han var. Alla som mötte honom blev omedelbart gripna av diup
sympati.>
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Badshapet till aår tid
Bonaventura år ett barn av sin tid. Men hans syn pä människan, såsom den frarnträ-
der i hans författarskap, visar en bredd som knappast kan bindas till en enda epok.
Han lär oss art bakom allt enskilt se den k2illa där varje liv har sin upprinnelse och
sitt slutliga mål. Han kände ännu inte de former av ateism som i dag smyger sig på

oss från olika håll. Men han var genomsyraÅ av övertygelsen att människan födorar
sig själv, om hon glömmer bort sitt ursprung och i allt skeende nöjer sig med att se

något rent godtyckligl. Det som utmärker människan är just hennes beredskap att
öppna sig för sina medmänniskor och för sin Skapare - att hålla ögonen riktade utåt
och uppåt.

Bonaventuras teologi var kristocentrisk. D?irmed har den - för att tala modernt -
en horisontell inrikming. I och med att Skaparen har uppenbarat sig i människan
Kristus har han lockat till sig allt vad människa heter. Kristus är för Bonaventura
den universelle medlaren. Kristus är det eviga Ordet, det Ord i vilket skapelsen blev
till. Han är det inkarnerade Ordet, det Ord som förenade skapelsen med Skaparen.
Han år det inspirerande Ordet, det Ord som stimule rat varje människa som tror att
söka sig till ursprunget. Han är det korsPåsta Ordet, framställt av den stigmatiserade
Franciskus. Det var detta som Bonaventura förkunnade med sin predikan, med sina

skrifter och med sitt liv. Vad rzoo-talets kyrkolärare har urfört i sittltinerarium, sin

"Vägledning", sammanfattar han i sin forklaring till skapelseberättelsen i första
Moseboken, när han ber: nHerre, jaghar utgått från dig som den högste, jagär pä

väg till dig, den högste, med din, den högstes, hjälp>.
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Perspektiu

S:t Thomas i datamaskinen

Redan 1973 omnämndes i den svenska pressen
(t.ex. GP zolS 1974) att de första delarna av ett
komplett index till Thomas av Aquinos samtliga
verk inomkort skulle publiceras. Den zo mai r97 4,
litet mer än wå månader efter 1oo-1nsdagen av filo-
sofens död, presenterades för påve Paulus VI de
första fem banden av Sancti Thomae Aquinatis
Operum Omnium Indices et Concordantiae (kort
Index Thomisticus, IT).

Anledningen till att dessa händelser uppmärk-
sammats även i svenska tidningar måste framför allt
sökas i de omständigheter under vilka verket kom-
mer till. Fcir första gängen använder man sig nämli-
gen av datatekniken för att fullständigt kadägga
språkbruket, formuleringarna, ordförrådet och be-
greppskonstruktionerna i en filosofs och teologs
omfattande kvarlåtenskap.

Initiator till detta index är den numera 6o-ärige
jesuiten och professorn i filosofi pater Roberto Bu-
sa. Han upptäckte redan under sina srudier i medel-
tidens filosofi behovet av ett register över den heli-
ge Thomas' verk fiir att bättre kunna förstå olika
skiftningar i ett filosofiskt begrepps användning och
för art kunna följa uwecklingen av Thomas' system
under hans levnadstid. Sedan sin doktorsexamen
946 har pater Busa ägnat sina krafter åt detta
proiekt.

Pater Busa kom snart till den uppfattningen, att
antingen skulle alla böcker, som någonsin har till-
skrivits den helige Thomas, analyseras eller skulle
ingenting alls göras. Det rör sig om r79 latinska
verk av vilka endast ett hundratal med all säkerhet
har Thomas till författare, medan de övriga har
skrivits av okända män eller av andra medeltida
filosofer och teologer från Haimo av Auxerre
(t8to) till Caietat (tr tl8). Allt som allt innehåller
dessa böcker ungefår ro,6 milj. ord, motsvarande
jo romaner ä 5oo sidor. För att analysera, registre-
14 jänföra och kartlägga denna textmassa skulle
det ha behövts flera hundra års arbete av ett stort
forskarteam.

Det avgörande steget att projektet lyckades var
därför, när pater Busa r949 kunde förmå dävarande
chefen för dataföretaget IBM att stöd ja arbetet med
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alla vetenskapliga och tekniska hjälpmedel. Under
ett kvarts sekel har arbetet sedan dess pågått med
början i iesuiternas filosofiska fakultet "Aloisi-
anum>> i Gallarate nära Milano, varifrät det flytta-
des till elekuonräkningscenffum i Pisa, sedan till
IBMJaboratoriet i Boulder/Colorado och till sist
till IBM:s italienska centrum i Venedig. Det gällde
att genomgå de r,7 miljoner meningarna ord för
ord och bokstav för bokstav, det gällde att analysera
texterna med hiälp av hålkort och datamaskiner,
det gällde att kolla materialet åtminstone ätta gilng-
er för att undvika fel, då det mesta måste samlas
ihop för hand. För allt detta krävdes mer än en
miljon arbetstimmar och ibland var upp rill 64 per-
soner sysselsatta med texcredigering, hålslagning
och verifiering.

Nu föreligger alltså de första fem banden av de
ungefår fyrtio, som IT är beräknat att omfatta. Ut-
om inledningsbandet skall verket innehårlla två olika
index, ett allmänt över ordfördelning och ordfre-
kvens i alla r 7 9 böckerna och ett speciellt över vari e
enskild bok. Därtill kommer fem olika konkordan-
ser, alltså förteckningar och redogörelser över varie
ords eller uttrycks förekomst i textsammanhanget.
Allt från det minsta dll det läng*a ordet, alla ordets
böjningar och alla begreppsliga konsuuktioner är
upptagna och regisrerade. På grund av IT:s mycket
tekniska karaktär kommer många trycksidor i detta
verk huvudsakligen att bestå av siffror och förkort-
ningar. Men försår man att läsa rätt, så kan man å
en komplett upplysning över varje ord Thomas har
skrivit.

Yad är då meningen och värdet med ett sådant
jätteprojekt som under flen är har sysselsatt så

många människor och slukat stora summor?
Vssa entusiastiska röster har visserligen förut-

spått en oväntad come-back av intresset för den
helige Thomas. Detta i sin tur skulle bekräfta kyr-
kans visa anordning, att just utnämna honom som
den oersättlige ledaren för alla filosofiska och teo-
logiska studier. Här skall inte besuidas Thomas'
ovärderliga betydelse för den katolska teologins
och filosofins uformning. Men man rnåste ifråga-
sätta, om en komplett redogörelse över den helige
Thomas'språil<bruk i sig sfälv kan leda till en Tho-
masrenässans. Vill man nämligen komma fram till



något mer än historiska beskrivningar, så räcker det
inte med att veta när och var Thomas har skrivit
vad. Inte heller kan man omedelbart anta, att en
tänkare med rzoo-talets ideologiska och kulturella
bakgrund skulle ge svar på allafrägor den moderna
vetenskapen och det moderna livet ståller. Vill man
göra Thomas' tänkesätt och uppfinningar levande
för nutiden, borde man i första hand förstå vad
Thomas egentligen var ute efter. Först därpå kan

man med all öppenhet gentemot nya vetenskapliga
rön och gentemot en 7oo-åtrig andlig och kulturell
vidareuweckling låta den helige Thomas' tankar
möta den moderna världen. Hur mycket en full-
ständig redogörelse över hans skriftliga kvarlåten-
skap bidrar till detta iir och förblir en öppen fråga.

Man har även antytt att IT framstår som en ena-
stående förbindelse mellan den avancerade datatek-
nik som på något sätt är den moderna civilisationens
symbol, och den gamla humanistisk-kristna tradi-
tionsström som har en viktig kålla just i den helige
Thomas' system. Den stora syntes mellan Gud och
världen, mellan ande och materia, mellan natur och
kultur, som utmärkte Thomas' tänkesätt och som
gick förlorad strax efter hans död, tycks ha återupp-
täckts. Men har talat om det nya äktenskapet mellan
humanistisk forskning och naturvetenskap, mellan
andliga värden och teknisk precision. Men har i
detta sammanhang t. o. m. hänvisat till vetandets
nya enhet. Men även i detta avseende tycks entusi-
asmen gå för långt. Visserligen är IT ett av de

viktigaste exemplen på hur elekuonprocesser kan
användas på det humanistiska området. Men inte
skapar man på det viset den stora syntes, som åter-
igen förenar de olika vetenskapsgrenar, vilka strä-
var åt var sitt håll. Fastmer har man funnit en ny
naturvetenskaplig metod, som kan användas även
inom de humanistiska vetenskaperna.

Fastän detta jätteprolekt IT lätt kan ställas vid
sidan om USA:s månfårder vad angår dess omfatt-
ning och tekniska finess, så tycks det inte ha någon
annan betydelse än att vaf,a ett ovärderligt verktyg
för den lilla gruppen av Thomasspecialister och me-
deltidsforskare. Natudigtvis kan det också använ-
das som en ordbok för de lärdas latin från 8oo till
r8oo. Dessutom har som en biprodukt ett latinskt
elektroniskt lexikon uppstått. Men kan allt detta
rärfärdiga själva projektet? Så länge man enbart

PersPektiu

använder nyttoaspekten, kan man knappast försvara
ett sådant verk.

Men man kan också se situationen från ett an-
nat håll. För att människan skall härska över hela
världen krävs det inte bara, att hon finner den
lämpligaste och snabbaste vägen till andra himla-
kroppar utan att hon får större klarhet över sin
egen historisk-kulturella bakgrund. Denna för-
stå,else nåLr hon bara fram till efter en noggrann
kartläggning och analys av sina historiska kållor.
Här utvidgar datatekniken människans minne och
hennes kalkylerings- och slutledningförmåga, så

att hon överhuvud är i stånd att handskas med
det ofantliga historiska materialet. IT iir ett pion-
jiirverk på detta område och dess metoder kan
numera uwidgas till vilken författares kvarlåten-
skap som helst. Att man böriade utveckla denna
teknik angående den helige Thomas'verk, är egent-
ligen något sekundärt. Man skulle lika gärna ha
kunnat göra detsamma angående Augustinus eller
Bibeln, eller varför inte angående Aristoteles,
Luther eller Marx. Vi kan vara glada att man bör-
jade med Thomas, och kan bara hoppas, att detta
leder till en djupare försåelse av denne kristne rän-
kare och till att hans stora syntes på nytt överrygar
den splituade vetenskapliga världen. Men detta
senare är inte givet i och med aft man samman-
stäler eft komplex index över alla hans ord.

Rainer Carls

Kina och den katolska kyrkan

'Kyrkans framtid är afro-asiatisk" har påven Paul

VI sagt i ett tal inför kardinalkollegiet i Rom och

menade därmed att katolska kyrkans mål var att nå

ut till Afrikas och Asiens miljoner med det kristna
evangeliet.

Men vad påven i första hand tänkte på var det
vZildiga Kina och de kinesiska katolikernas situa-

tion, som under kommunisuegimen helt isolerats
från moderkyrkan i Rom.

Förbindelserna mellan den katolska kyrkan och
det revolutionära Kina har varit avbrutna i zz är och
kontakterna mellan de kinesiska katolikerna och
påvestolen har helt upphört. Vatikanen har icke
kunnat bryta igenom "bamburidån", även om Ki-
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nas utrikespolitik blivit liberalare. Rapporterna om
de religiösa samfundens situation i det Röda Kina är
v aga och ofullständiga.

Tiden före d et ko mmunistiska maktövertagande t
rg49, fanns det en blomstrande katolsk kyrka i
landet med över 4 milioner troende kinesiska kato-
liker. Härtill kom 6 ooo präster och roo biskopar.
Av prästerna var 2 7oo kineser. Talrika kloster,
skolor och sjukhus leddes av över 8 ooo munkar
och nunnor. De protestantiskt troende uppgick till
över en miljon, med egna missionärer, skolor och
sj ukhus.

Av dessa 4 milfoner katoliker återstår idag min-
dre än en milion, till följd av uwisningar, flykt
undan terrorn, död och förföljelser. Hur många
protes@nter som fortfarande befinner sig i landet
vet man inte.

Det katolska kyrkan har gamla traditioner i Kina.
Redan år 635 hade ,nestorianska, munkar kommit
till landet och grundat det första klostret. Ät tr94
kom franciskanmunken Giovanni de Montecorvino
till Peking med fullmakter från Rom. r 583 verkade
en av katolska kyrkans mest framstående missionä-
rer, munken Matteo fucci i den kinesiska huvud-
staden och blev en uppskattad rädgivare till kejsa-
ren. I början av r6oo-talet anlände de första munk-
missionärerna till Tibet.

Under rToo-talet konsoliderade kyrkan sin ställ-
ning i Kina, främst genom jesuitFåder, som verkade
som politiska rådgivare till kejsaren. Denna tid bör-
iar också den första kinesiska reaktionen mot de

"vita diävlarna" och de katolska "munkarna". Kej-
siuen wingas utFårda eft dekret som fdrbjöd den
kristna läran. Jesuiterna vid hovet uwisades. Döds-
straff infördes mot alla som predikade Guds ord.

I börj an av r 8oo-talet ökade svårigheterna för de
kristna" som utsartes f<ir svåra förföljelser. En ter-
rorvåg gick över landet och hundratals präster mör-
dades. De kristna martyrernas antal växte för va.rie
dag. r81o blev en fransk missionär brutalt mördad
och detta illdåd föranledde att en fransk-engelsk
straffexpedition sändes till Kina. Repressalierna
blev hårda och blodiga.

r86o undertecknades fördraget i Tiensin, dår det
bestämdes att Frankrike skulle överta ansvaret för
den katolska missionen. Nu fölide en viss avspän-
ning, men under ytan på det väldiga kinesiska folk-
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havet växte lidelserna och hatet mot de vita fram-
lingarna.

År tgoo utbryter det farligaste och mest fasans-

fulla upproret i Kinas historia, det s. k. boxaruppro-
ret. Boxarna var namnet på de fanatiska kä:npar
som i raseri vände sig mot alla främLingar, ftam-
för allt de kristna. Terrorn spred sig över hela lan-
det och tusentals missionärer, präster, munkar och
nunnor massakrerades. Många svenska missionärer
och deras familjer förlorade livet under dessa blo-
diga dagar. Först sedan stormakterna Amerika,
Tyskland, England och Frankrike intervenerat med
trupper, lyckades man få slut pä oboxarnas" fram-
fart.

Det var ett livsvillkor för den katolska och den
protestantiska missionen att samarbeta med kolo-
nialmakterna under största delen av rSoo-taletoch
ända fram till revolutionen. Det iir därför inte un-
dedigt att de kinesiska revolutionärerna och Mao
Tse-tung från början misstrodde och misstänkte
dessa kristna. Mao förklarade "under den kristna
prästrocken gömmer sig imperialistiska agenter och
spioner'. Han kunde inte hejda våldsdåd, men
uppmuntrade inte heller förfölfelser mot de krisrna
samfunden. Under inbördeskriget mördades hun-
dratals kristna, kloster och skolor brändes ner. I
slutskedet flydde tusentals katoliker till portugisis-
ka Macao och engelska Hongkong. Tiotusentals
ftiljde med den slagna nationalistarmdn och Chiang
Kai-chek till Formosa.

Det dröjde inte länge efter det kommunistiska
maktövertagandet förrän partiet införde nya be-
stämmelser för de religiösa samfunden. r95o pä-
bjöds att alla trosutövare skulle tillhöra kinesiska
organisationer och stå under kinesisk ledning. De
kinesiska katolikerna wingades avbryta alla förbin-
delser med påvekyrkan och Rom. r95r nationalise-
rades all kyrklig egendom, och skolor, siukhus,
universitet, kloster och missionsstationer förstatli-
gades. Alla utländska missionä'rer uwisades. En ny
flykwåg tog fart och tusentals kristna lämnade lan-
det. Under hela denna tragiska och förvirrade tid
befann sig den påvliga nuntien Antonio fubera i
Peking, ro$ att Vatikanen icke erkänt Folkrepu-
bliken. I början 

^v 
r9j2 uwisades Ribera och begav

sig till Formosa. Här bildade han den katolska or-
ganisationen "kgion Maria", för att, som han ut-



tryckte sig, ,bekämpa de kommunistiska banditer-
na och ateismen i Kina".

Det politiska trycket på de kvarvarande trosut-
övarna hårdnade och efter ett ultimatum från partier,
sammanslöt sig dessa i en organisation kallad "Pat-
riotiska organisationen för kinesiska troende". Här
samlades buddhister, mohammedaner, katoliker,
protestanter och maoister, och syftet var natt samla
alla troende till aktivt deltagande i nationens ut-
vecklingu.

Konflikten mellan den kinesiska revolutionära
regeringen och de kinesiska katolikerna skärptes
ytterligare. I "Folkets Dagblad" fördes en hätsk
kampanl mot Vatikanen och de Rom-trogna, som
utmålades som spioner och kontrarevolutionärer.
Tusentals fängslades eller sändes till arbetsläger för

"omskolningo. Ändra wingades att fly ur landet.
r918 bildades en ny organisation av "oavhängi-ga, katolska trosutövare, som helt solidariserade

sig med kommunistregimen. nFörbundet patriotis-
ka katolska kineser" bröt aila förbindelser med på-
ven och Rom. För att visa sitt oberoende tillsatte
man siälv präster och biskopar, utan att erhålla Va-
tikanens tillstånd.

Kuiturrevolutionen 1966168 svepte bort dessa

"patriotiska katolska kineser" och organisationen
förbjöds. Nya uwisningar tog fart och alla kvarva-
rande nunnor wingades lämna landet.

Förbindelserna mellan det Röda Kina och Vati-
kanen hade nått bottenläget. Men trots alla svårig-
heter försökte påven återknyta kontakten med den
röda regimen. Redan t963 hade trevare utgått från
Rom och påven hade vädjat om religionsfrihet i
Kina. Om så skedde lovade kyrkan att de kinesiska
katolikerna ovillkorligt skulle visa sin lojalitet mot
regimen. Påven visade på de polska katolikernas
loiala inställning till Polens kommunistiska parti.

r965 föreslog påven i ett uppmärksammat tal art
Kina skulle bli upptaget som medlem i Förenta
Nationerna - etr poliriskr urspel som väckte indig-
nation i USA och Sovietunionen. Samma år i sam-
band med ett katolskt initiativ i Vietnam-frågan,
sände påven ett telegram till Mao Tse-tung, där han
föreslog att de gemensamt skulle verka för en fred-
lig lösning av konflikten. Äuen detta var poliriskt
brännbart och proresterna från USA och Syd-
Vietnam lät inte vänta på sig.
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Ett år senare vände sig påven i err direkr budskap
till Kinas folk och regering och föreslog vänskapliga
förbindelser och förklarade samridigr sig forstå

"kulturrevolutionens höga mål och syfte". Talet
mottogs med mycket blandade känslor i väswädden
och USA. Det kan tilläggas att Mao Tse-tung aldrig
besvarade påvens fredsinviter.

Vatikanen fortsatte sina försök att uppnå kontakt
med Kina. Under sin stora rer'sa till Asien r97o,
undvek påven att besöka Taiwan, vilket upprörde
inte bara Chiang Kai-chek, utan också den stora
katolska menigheten på ön. I stället begav han sig
till Hongkong, där han i ett stort tal hälsade "hela
det kinesiska folket och dess ledare Mao Tse-tung"
och vänd mot det kinesiska fastlandet välsignade
han det ,gamla kulrudandet Kina".

Strax innan hade kineserna släppt fri en ameri-
kansk missions-biskop James \Valsh som suttit
långslad under flera år. "Ping-pong"-diplomatin var
sakta på väg och observatörer såg i detta också en
uppmjukning i relationerna mellan Vatikanen och
Kina. I siälva verket hade Mao Tse-tung redan be-
slutat sig för en helt ny utrikespolitik, och i denna
ingick även den katolska kyrkan.

Men ännu återstår svåra problem och någon

"öppning" kan inte skönfas.
oVi har inga diplomatiska förbindelser med Va-

tikanen", förklarar Kinas ambassad i Rom. "Kina är
berett att samarbeta även med stater som har annat
system än vårt. Men så länge som Vatikanen upp-
rätthåller förbindelser med vår provins Taiwan och
stöder förrädaren Chiang Kai-cheks regim, är det
omöjligt för oss att ens diskutera ett närmande.'

Dilemmat för påven och Vatikanen är de över
3oo ooo kinesiska katolikerna på Taiwan. Man kan
inte lämna dessa åt sitt öde vid ett kommunistiskt
maktövertagande. Vatikanen föreslår nu att FN
skall ätaga sig ansvaret och garantera katolikernas
säkerhet, nigot som Kina helt morsärrer sig. Den
röda regimen fordrar ovillkorlig suveränitet över
ön och befolkningen. Det betyder också politisk
lojaliret från katolikernas sida och övertagande av
kyrkans egendom och ledning. Vatikanen kan
knappast godkänna detta.

Björn Arrhen
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Slutet och början
av ordenslivet i Svenska kyrkan
Kring ttå aahandlingar

Det har med tre års mellanrum utkommit wå av-

handlingar som egentligen kan sägas ha föga med
varandra att göra, men som jagvill försöka anmäIa
tillsammans. Orsaken är att den ena behandlar or-
denslivets försvinnande från Svenska kyrkan i slutet
av r 5oo-talet. Den andra behandlar enligt mitt för-
menande början till ordenslivets återkomst. I den
mån inte avhandlingarna helt täcker det ämne jag

velat lyfta fram i överskriften, försöker jag också
hämta material frän annat håLll. För den eminent
sakkunnige vtll jag redan nu förutskicka, att'1agför
enkelherens skull kommer att beteckna något dis-
parata företeelser som ordensliv alternativt kloster-
liv där andra skulle ge mera nyanserade begrepp.
Indelningen av ordensliv i olika kategorier är f. ö.
synnerligen oklar i de protestantiska kyrkorna men
ocksåikyrkanistort.r
Ordenslivets slutperiod i Svenska kyrkan och där-

med i Sverige över huvud taget koncenoeras till
Vadstena kloster från och med reformationens ge-

nombrott till Sigismunds fall och hertig Karls makt-
övertagande ttgj-g6.Den största delen av ifråga-
varande tid finns behandlat i Gastaf ltarsson,

Joban III och klosteruäsendet, Bibliotheca Theologiae

Practicae zz, Lund r97o,283 s. [Diss.].
lnnan jag något kommenterar siälva arbetet, vill

iag kort försöka återberätta den spännande historia
Ivarsson redovisar.

I
Någon gång efter r5zo aktualiserades hos den
svenska överklassen klosterlivets förhållande till re-
formationen. Olaus Petri tog upp frägan och awi-
sade bestämt, i Lurhers efrerföljd, tanken på klos-
terlivets berättigande. Ordensfolket skulle känna
sig oförhindrat att omedelbart lämna k.lostren. I
slutet av r5zo-talet var upplösningen av ordensvä-
sendet redan i full gång. Också i detta fall samman-
föll statsmakternas och reformatorernas intressen.

t Berd Jaspert, Mönchtum und Protestantismus, Erbe
und Auftrag. Benediktinische Monatschrift nr 4l tg7t, s.

7rz ff.
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>Det ena klosuet efter det andra likviderades"
(s. 5). Awecklingen av klosterlivet gick så snabbt,
att reformatorerna aldrig fann sig föranledda att in-
skrida mot det med sådan våldsamhet som under-
stundom skedde på kontinenten. Laurentius Petri
konstaterade siälv detta i sin kommentar till
Västerås recess och ordonantia r533.

Gustav Vasa såg natudigtvis klostren som ut-
märkta objekt för allehanda beskattning till utdry-
gande av statskassan, en politik som f. ö. så smått
redan praktiserats av Sturarna. Gustav Vasa böriade
försiktigt t5z1 med krav på att fr lån av klostren.
Inkvartering av soldater i klostren blev också allt
vanligare. Om detta slöts, mer eller mindre mot
klosterledningarnas vilja, separatavtal med klost-
ren, ätminstone fram till år r y6. Ären 15z5-26
skedde den första regelrätta konfiskeringen av klos-
tergods. Den drabbade kartusianklostret i Marie-
fred. Ett år senare fick adeln klarsignal till att i viss
utsträckning återta de gods som tidigare av respek-
tive släkter skänkts till olika kloster. Borglägren
avfolkade samtidigt klosuen alltmer effektivt och
kungen ingrep direkt i klostrens styrelse. Tillsy-
ningsmän tillsattes över klosterledningarna och ut-
ländska munkar utvisades ur landet. Tiggarordnar-
na angreps särskilt hårt av sratsmakten och reforma-
torerna. De anklagades för uppvigling, ställdes un-
der fogdarnas uppsikt och ålades anmälningsplikt.

Kungens klosterpolitik orsakade oro ibland fol-
ket och i samband med åtminstone ett uppror,
r529, spelade kungens attityd i klosterfrågan en vik-
tig roll. Kungen ställde även hinder i vägen för ny-
rekryteringen till klostren. Flera kloster kom att
stängas tj27-3r. Tiggarkonventen försvann helt
under r53o-talet. Det syns som om kungen främst
riktade sig mot munkkonventen som snabbt och
samtidigt tömdes på såväl munkar som silver. Den
adel som ått klosteregendomar i förläning och som
tidigare varit förpliktad art svara för klosterfolkets
underhåLll, befriades så småningom från denna för-
sörjningsplikt. Det sista munkklosret torde ha
upphört på r54o-talet. När statsmakterna väl lyc-
kats tömma ett kloster på dess invånare, tillföll det
kronan och husen blev hospital och fattighus. I den
mån någon munk fanns kvar, fick han bli vårdare av
den nya inhysningen.

Två händelser blev förödande för klosrerbyggna-



derna; dels nordiska sjuå,rskriget, dels Gustav Vasas
slottsbyggande, till vilket material hämtades från de
kloster som raserats för ändamålet. Slott som bygg-
des på detta sätt är t. ex. Gripsholm, Uppsala och
Vadstena. Är t s'l s konstaterar Nova Ordonantia
att >de sköna hus och byggningar, både i städer och
på landsbygden, som man haver kallat kloster, så
jämmediga förstörda äro> (s. zz). Under r 54o- och
to-talen indrogs alla klostergods till kronan och
ställdes under häradsfogdarnas förvaltning. Det
gällde också gods som tillhörde befolkade kloster
(endast nunnekonvent fanns nu kvar) som till
exempel Vadstena, Vreta och Nådendal. Det till-
kom fogdarna att svara för nunnornas underhåll.
Konventen blev alltså i utomordentligt hög grad
utsatta för dessa kungliga befattningshavares god-
tycke. Kungamakten fick också genom fogdarna ett
utomordentligt påtryckningsmedel mot klosterled-
ningarna. Man skall då som bakgrund till det som
skett vad gällde ordenslivet komma ihäg, att Gustav
Vasa först ären rs39-4o påbjöd en allmän föränd-
ring av lära och ceremonier i landet.

Enstaka munkar fanns kvar vid konventen som
själasörjare och sakramentsförvaltare. Att munk-
konventen kom att likvideras snabbast och effekti-
vast torde berott på lättheten att skaffa utdrivna
eller avhoppade munkar arbete och farligheten av
att ha en mot statsmakten oppositionell, bildad och
opinionsbildande grupp samlad. När Johan III
kröntes r569 dgde följande konvenr ännu besrånd:
Vadstena, Nådendal, Sko och Vreta.

t

Utan att närmare gå in på <iet restaureringsarbete
somJohan III försökte genomföra på de flesta kyrk-
liga områden, hans teologiska övertygelse och den
historik i fräga om nattvardens utdelande under en

gestalt (sub una specie) respektive wå (sub utraque)
som Ivarsson omsorgsfullt behandlar, gär iagvidare
i min framställning av klosterväsendet. Frågan om
sättet för natwardens utdelande är viktig så tillvida
att den i Europa kom att uppfattas som en bekän-
nelsehandling stb ztraqae till reformationen, sab
a n d till motreformationen.

De kloster som ägde bestånd vid Johans ffontill-
träde, blev genast föremål för kungens omsorger.
De förbehå,ll som tidigare krävts för att klosren
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skulle kunna få ut sina underhåLll från statsmakten,
framför allt att inga nya medlemmar skulle upptas,
försvann. Redan under sitt första regeringsår tog

Johan initiativ till restaurering av olika kloster, ock-
så sådana som inte var befolkade på från början
avsett sätt. De anslag som gavs skulle också ge

uffymme för nyrekrytering till de kloster som fort-
farande inneslöt ordensfolk.

Nova Ordonantia (t j7 j), som antogs av bisko-
parna, har ett avslutande kapitel "Om klostero.
Man beklagar där att klosterbyggnaderna förstörts.
>Fastän klostren visserligen varit 'uti stort miss-
bruk', borde byggnaderna dock kunna tas i anspräk
för 'ett kristligt bruk'" (s. 6z). Med detta menas
ålderdomshem för fromma människor, hem för
jungfrur (som annars saknade utkomst), ålderstigna
och sjuka präster. Dessa skulle leva ett >evang-
eliskt" fromhetsliv med regelbundna bönetider,
predikans hörande osv. Man skulle där uppfostra
föräldralösa barn. Löften (professer) tar man av-
stånd ifrån och ansluter till Melanchton och Olaus
Petri genom att beteckna denna institution som
oskolorr. Egentligen, menar lvarsson, var skriv-
ningen i Nova Ordonantia bara en täckmantel för
att möjliqgöra för kungen att restaurera klosteran-
läggningarna för dess ursprungliga ändamåI. Kung-
en lurade alltså medvetet opinionen. Målet var i
siälva verket införandet av ett under Rom lydande
klosterväsende och ett led i Sveriges "rekatolice-ring". Men kungen ansåg sig vara tvingad att gå

långsamt och försiktigt fram.
tS77 böriade Johan förhandla med generalsekre-

teraren i jesuitorden, Antonio Possevino, och där-
med sköts frägan orn den katolska religionens åter-
införande i cenffum av det kyrkliga maktspelet ock-
så vad gällde ordenslivet. Samma år fick den norske
jesuiten Laurentius Norvegus, " Klostedasse ", allt-
mer inflytande vid den av konungen upprättade
teologiska anstalten i det före detta klostret på
Gråmunkeholmen i Stockholm. Samtidigt sändes
alltfler unga svenskar med kungens goda minne till
jesuitseminarier utomlands. I sina förhandlingar
med Rom ställdeJohan vissa krav, främst att mässan
skulle firas på svenska, att nattvarden skulle utdelas
sab ttraqze och att prästerna skulle få ingå äkten-
skap. I gengdld framställde han bland annat sin vil-
lighet att återställa klostren (r:28). Redan i början
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av r 5 7o-talet försökte kungen att på olika sätt också
å Birgittas hus i Rom återbördat i Vadstenas ägo.

Johan medgav öppet i sina förhandlingar med Rom
att han måste gå försiktigt fram med restaureringen
av klosterväsendet och bad påven om dispens att få
kalla dem >skolor> eller "hospital" intill dess tiden
var mogen för klostren art framträda i sina egentliga
funktioner. Det gällde nu att restaurera klostedivet
över huvud taget och på ett sådant sätt som vida
överskred överenskommelsen med biskoparna i
Nova Ordonantia.

lrr tyS uppmanar kungen Nådendals kloster att
uppta noviser. ,Det finns ingenting som tyder på
attJohan III vad betrdffar Vadstena och Nådendal
skulle haft planer på att förhindra dessa konvents
möjligheter att förverkliiga ett fullt katolskt klos-
terliv i enlighet med den heliga Birgittas intentio-
ner> (s. 8o). Johan ville göra Vadstena till ett ka-
tolskt centrum.

3

Ivarsson nedlägger ett omfattande arbete på att un-
dersökaJohans ekonomiska politik för de ovan re-
dovisade befolkade klostren. Redan under sitt för-
sta regeringsår tillförsäkrade kungen dessa kloster
eft fortsatt underhåll, lika stort som det de tidigare
åtnfutit och som fastställts på r55o-talet. När klo-
suens befolkningsantal emellertid sjunkit, till
exempel i Vadstena från mellan zz och 33 Lr 1511
till ej över 13 fu 1568, innebar detta ett bra stöd

l2imfört med fran börian avsedda. Dessutom gavs

underhållet, som ovan påpektas, nu utan förbehåll.
I tre av de fyra befolkade klostren gick dock inte
avfolkningen att helda. SåLlunda återstod endasr wå
nunnor i Vreta r177 och förmodligen inga alls där-
städes r l8a. Två nunnor fanns i Sko r 528. Fram till
t578 var underhåLllet tämligen konstant vad giillde
Vadstena. Då tilldelades emellertid klostret ett
stort antal hemman. Nådendal fick i stort sett behål-
la sitt gamla underhäI. Kungen var missnöjd med
klostrets ringa antal systrar, den då,liga nyrekryte-
ringen, det bristande sociala engagemanget och
byggnadernas förfall. Han tadlade abbedissan för
detta och hotade att reducera underhållet. Ingen-
ting hj?ilpte emellertid och r 58 r återstod endast en
nunna.

Vadstena blev det enda kloster som beskrev en
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för kungen positiv uweckling. Under hela
r jTo-tdet upptogs nya konventmedlemmar och
man kan säkert räkna med en fördubbling under
denna period. År 1578 torde det ha funnits 18
nunnor i Vadstena. Dessutom underhöll Johan wå
präster som betjänade dessa.

Vissa problem med underhållet fanns emellertid.
Fogdarna försökte slippa det underhårll de wingades
så för å kronans räkning. Vidare gjorde täta byten
på fogdeposterna underhållet osäkert. När fogdar-
na dessutom hade runga ekonomiska åliggande i
övrigt, var risken stor att klostren, som av den
allmänna opinionen undersrundom ansågs som sus-
pekta företeelser, skulle få sitta emellan. Vadstena
favoriserades dock allt mer av Johan. r 57&8o öka-
des dess tillgängar betydligt. Byggenskapen i klo-
stret var stark. Bönderna fick dagsverksskyldighet
på klosuet och en fogde underställdes abbedissan.
Han skulle övervaka byggnationen och svara för
indrivningen från k-lostrets olika hemman. Klosuet
kom allt mer att sräva mot en långtgående självför-
valtning. Allt detta noterades med tillfredssållelse
av påven Gregorius XIII r58r. Liksom de tidigare
nämnda klostren erhöll Vadstena dessutom direkta
gåvor av kungahuset.

4
Utifrån den klarsignal till restaurering av klostren
som Johan erhöll i Nova Ordonantia, genomförde
han under hela sin regeringstid ett omfattande åter-
uppbyggnads- och underhåLllsarbete. Det gällde
framför allt Vadstena. Där hade församlingskyrkan
tagits i bruk som spannmålsmagasin och kloster-
kyrkan blivit församlingskyrka. Detta skapade na-

turligtvis svåra problem för nunnorna som var hän-
visade till stränga klausurbestämmelser. Johan för-
sökte att stiilla detta till rätta. Vad giillde Nådendal
tog restaureringsarbetet fart först är 1579. För att
hindra förfall sedan klostret upphört fungera, gick

Johan här motsatt väg mot den i Vadstena och
giorde kyrkan i Nådendal till huvudkyrka och pla-

cerade kyrkoherden där. Detsamma skedde med
Alvastra klosterkyrka rtz6. Kyrkan var där den
enda byggnaden i hela anläggningen som inte var
totaft fördärvad. Också Vreta och Askeby blev fö-
remål för kungens omsorger. Även till hertig Karls
domäner spred sig Johans restaureringsplaner och



en överenskommelse om restaurering av Varnhems
kloster slöts mellan kungen och hertigen, men led-
de inte till något resultat under Johans livstid.

r 579 besökte Possevino Skokloster med dess wå
kvarvarande systrar. Båda bekände sig till Rom.
Klosterkyrkan var väl behållen men hade blivit lut-
hersk församlingskyrka. De andra byggnaderna var
i stort sett förstörda, ett faktum som Possevino
tillskriver kättarna. Redan r jo3 hade dock Sko-
kloster brunnit, vilket torde ha varit en bidragan-
de orsak till det miserabla tillståndet.

Johan planerade restaureringen av många kloster,
men bara vid tre kan regelrätt och omfattande byg-
gande konstateras: Vreta, Vadstena och Nådendal.
Att Johan i vissa fall restaurerade icke bebodda
kloster, framför allt tiggarordnarnas i städerna, ska-
pade en viss oro bland folket. Johan måste rt76-77
förneka ett rykte om atr han skulle ha gjort en
kraftig import av munkar. Vad gällde Alvastra och
Askeby, som blivit föremål för kungens omsorger,
gjorde han gällande att de arbeten som skett där
hade sitt ursprung i att han ville ha klostren för
eget bruk.

"Johan III har varit klart medveten om att klo-
strens iståndsättande endast kunde fullföljas under
förutsättning att man tillgrep någon form av täck-
mantel, t. ex. . . . att återuppbyggandet skedde 'sub
titulo scholarum aut hospitalium'" (s. r z5).

Gråmunkeholmen i Stockholm utgjorde ert sär-
skilt problem. Det gamla franciskanklostrer där
började Johan restaurera r 168. Orsaken var, enligt
honom, att tyskarna i huvudstaden behövde en
gudstjänstlokal. Tyskarna fick dock aldrig ta klo-
stret i besittning. I stället inrättades der teologiska
institut där under ledning av "Klosterla55sr r576.
Detta framhåller Johan för kurian 1578 som etr
interimistiskt bruk till dess franciskanerna kunde
återvända till landet. Restaureringen av Gråmun-
keholmen skall ses mot bakgrunden av Johan, som
visade stor veneration för gamla, heliga platser, för-
sökte återställa den medeltida kyrkliga strukturen i
hela Stockholm.

I allmänhet kan man såga att resultatet av Johan
III:s restaureringsplaner var ganska klent. De
ekonomiska svårigheterna var stora och en viss po-
litisk press på grund av landets prekära ekonomiska
tillstånd gjorde sig alltmer gällande. r 585 begärde

rj:j 4281o
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rådet att byggnadsverksamheten skulle dras ner.
Vidare bör påpekas, att alla initiativen på detta om-
råde togs r568-78. Hela r58o-talet gick ät att för-
söka realisera dessa planer.

5

I Vadstena kloster kom den katolska reformverk-
samheten att få sitt centrum. 'rJohan har beträffan-
de Vadstena liksom sin kyrkopolitik i övrigt varit
inställd pä att gä mycket försiktigt fram, även om en
ätergäng till katolska förhållanden lättare och mer
riskfritt kunde genomföras inom klostret än på an-
dra håll inom kyrkolivet> (s. r49). Men källorna
tiger om klosterlivets andliga sidor, åtminstone på
r 57o-talet (sic!). Possevino skulle komma att spela
en avgörande roll för birgittinerna i Vadstena. Han
förbiöd r 58o prästerna i klostret attlås^ den sven-
ska mässan. Nunnorna övertalades att fta mässan
sab ana, trots Johans motstånd. Vadstena ser Pos-
sevino som ett katolskt kraftcentrum i en kättersk
värld. I sitt arbete med Vadstenaklostret hade han
utomordentliga fullmakter av påven, bland annat
vad gällde vissa avlater, visitation av klostret, be-
kräftande av val och mottagande av löften. rt79 var
läget spänt mellan kungen och den jesuitiske gene-
ralsekreteraren. Johan stod på sig vad gällde utra-
que. Hans förhandlingar med Rom ledde inte till
den framgång han hoppats på. Det gick rykten om
attJohan förbjudit nunnorna att avlågga löften. För
säkerhets skull sände Possevino en av sina medar-
betare till Vadstena utan kungens vetskap. r 58o
kom han själv efter. Han läste mässan, predikade,
undervisade i tridentinsk anda, stadfåste val av ab-
bedissa och priorinna samt tog emot löften. Allt
skedde i största hemlighet och det senare också
utan kungens vetskap när det skedde.

Possevino överlämnade också en regel till syst-
rarna vilken tog hänsyn till motreformationens
krav och id6er. Vidare hade han låtit översätta en
aktuell katolsk katekes till nunnornas undervisning.
Han gav också förhållningsorder om Klausur, mäs-
san, bikten och annat. Abbedissan och priorinnan
fick avlägga ed på Tridentinum. Pressen från det
omgivande protestantiska samhället var stark. Trots
det fungerade klostret som ett, förmodligen hem-
ligt, värvnings- och utbildningsställe för sådana som
skulle få katolsk utbildning utomlands. Possevino
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och den gamla men kraftfyllda abbedissan, Katarina
Bengtsdotter Gylta, var överens i sina strävanden
att försöka återställa Vadstenas rang som Birgit-
tinskt moderkloster och bad om Roms medverkan.
Det skulle emellertid snart visa sig att nunnorna
och katolikerna i Sverige över huvud taget kände
sig övergivna av Rom. Possevino försökte rikta
Roms uppmärksamhet på detta faktum, men han
lyckades inte särskilt väI. Samtidigt betonade han
kungens negativa inställning till reformverksamhe-
ten i Vadstena. Ivarsson anser dock, att Possevino
överdrev kungens negativism. Johan visade sig i
själva verket till exempel inte vara emot klosterlöf-
ten, men ville själv vara den som hade hand om
initiativet vad gällde den kyrkliga reformverksam-
heten i Sverige. Johan III såg darfor Possevinos
aktivitet som ett hot som måste undvikas. Påven
betraktade r 58 r kungens befattande med Vadstena
såsom ett led i landets rekatolicering.

6

År r58o ägde de berömda oroligheterna kring

"Klosterlasse" på Gråmunkeholmen rum. ,Klos-
terlasse' hade öppet trätt fram som katolsk präst.
Detta skedde på order av Possevino och var ett led i
dribblandet med Johan samt även riktat mot ho-
nom. Kungen vidtog omedelbart ätgärder mot både
katoliker och antiliturgister. De katolska prästerna,
inkiusive Possevino, lämnade Sverige, och katoli-
kerna i Vadstena blev utelämnade åt tillresande
präster från hovet (drottningen) i Stockholm.
Prästbristen i Vadstena, som hela tiden hängt som
ett orosmoln över klostret, blev nu akut och löstes
inte förrän r581 då Magnus Laurentius Gothus
kom till Vadstena. Han var präst och systerson till
Johannes och Olaus Magnus. Han kom att förbli i
Vadstena rill sin död r595. Han fick så småningom
under ett par är hjälp av två präster, den ene depor-
terad av kungen från Stockholm för sin uppkäftig-
hets skull. Den katolska mission som utgick från
klostret torde ha nått sin höjdpunkt under å,ren

r 586-8t.
Vid sin tronbestigning rt94 lovade Sigismund

Vadstena sitt stöd. Johan hade fortsatt att eko-
nomiskt stödia klostret och även försökt fullbor-
da sina resraureringsplaner. Bland annat förekom
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fortfarande byggnation på Vadstena, liksom för
övrigt på Vreta och Nådendal anno rt92.

7

lvarssons huvudtes i avhandlingen är alltså, att Jo-
han ville ha klosterlivet återuppbyggt som ett led i
planerna på "rekatoliceringn, i planerna på att
återinföra nmedeltida tradition". Ivarsson försöker
Fa fram de avsikter som sryr kungens handlingar
men undersöker sällan handlingarna som sådana
med sikte direkt på klosterlivet. Gör han det, är
avsikten att sätta in dem i det kyrkopolitiska sam-
manhanget. Det betyder att avhandlingen inte är
cenuerad kring klosterlivet som sådant, och jag

menar nog, att författaren i sitt arbere inte vidare
försöker komma till klarhet om detta. Möjligen
beroende av att materialet är så sprött vad gäller
ordenslivets innersida och Johans insdllning till
denna. Författaren avslöjar sig när hans bedöm-
orngar av klosterlivet sker. F{an talar om en

"evangelisk ståndpunkt> (s. rz) i klosterfrägan uran
att förklara vad det kan vara. Är det månne Lut-
hers? Vidare kan man fräga sig vad "det traditionel-
la katolska klosteridealet" (s. 6>) är för något. Sva-
ret på den frägan är viktigt eftersom det är förut-
sättningen för avhandlingsresultatet: att Johan III
ville införa katolskt klosterliv. Jag kan inte förstå,
att författaren med katolskt klosterliv menar något
annat än romerskt-katolskt klosterliv, under den
aktuella tiden detsamma som klosterliv präglat av
motreformationens ideal. Härom kan wå saker sä-
gus' Å e.t" sidan visar Ivarsson, att Johan på intet
sätt ville reformera klosren såsom ibland skedde
till exempel i Tyskland. Å andra sidan hade more-
formationen vad jag kan förstå av Ivarssons arbete
och som Hans Cnattingius visat, inte nått svenskt
klosterliv förrän Possevino reformerade Vadstena
r 18o, vilket skedde med stor motvillighet från Jo-
han III:s sida. Dessutom ville kungen även efter
r 58o stå fast vid att nunnorna skuile ges möiiighet
att kommunicera sub ztraquel. Jag tror, till skillnad
frän Ivarsson, att kungen i överensstämmelse med

I Cnattingius, Hans: Vadstena klosters sista tid, Kungliga
Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok XIII, 1969, s.

a,gff. (Om betydelsen av sub utraque, se ovan.)



sin övertygelse såg rekonstrueringen av klosterlivet
som en del i återställandet av Svenska kyrkans kato-
licitet.l Klostedivet gav kyrkan helighet (s. l+f.).
Johan som var intresserad av kyrkofåderna måste ju
då veta, att klosterlivet hade gammalkyrkliga anor.
Dessutom torde man väl inte kunna bestrida det
rent humanistiska intresse som låg i restaureringen
av både klosterliv och klosterbyggnader (s. 13r).
Detta diskuterar Ivarsson inte vidare. Inte heller
dryftar han frägan om vilken politisk betydelse en
reorganiserad Birgittinorden förgrenad i olika län-
der men med moderklosuet förlagt till Vadstena,
kunde ha för den svenske kungen. Att sådana reor-
ganiseringsförsök gjordes, har Ivarsson visat. Kan-
ske hade Ivarsson bort söka skilia mellan rekatoli-
sering och införande av moffcformationen. Han
visar nämligen siälv flera gänger, att der är där
skiljelinjen tycks gå mellan Possevino och Johan,
till exempel i fåga om dispenserna, i fräga orn
Possevinos agerande omkring och i Vadstena rtSo
och t frtrya om Possevinos uppfartning om kungens
opålitlighet i lärofrågor. När sedan vadstenaklostret
fallit i motreformationens händer, var Johan, lik-
som vad gällde den kyrkliga utvecklingen i Sverige i
övrigt, överspelad, efter vad iag kan förstå. De
spänningar som föreligger i Johan III:s kyrkliga
strategi dr mänga. En sådan är, att han trots allt vid
prästmötet i Linköping r 58o intog samma ställning
till klosterlivet som i Nova Ordonantia r j7 4.

För den som är intresserad av en mer ingående,
vetenskaplig och metodiskt synnerligen kritisk re-
scension av Ivarssons arbete, vrll jag hänvisa till
Kerstin Strömberg-Backs (Kyrkohistorisk Årsskrift
r97 r, s. 2894o$. Hon tar upp till kritisk prövning
Ivarssons tes attJohan strävaoe efter en ,en rekato-
lisering av det svenska kyrkolivet" i betydelsen in-
förande av romersk katolicism, att försöken till
återuppbyggnad av klosterväsendet var em led i
denna strävan. Att Ivarsson inte lyckats bevisa detta
är recensentens mening. Hon avger också en kraftig
kritik av vad hon anser vara Ivarssons bristande
historiska metod, eller rättare vad hon anser vara
avsaknaden av en sådan (s. 297 m. fl.). Sägas ska väI,
att också hos Kerstin Strömberg-Back, liksom hos

I Christensen-Göransson: Kyrkohistoria z, Stockholm
t969,s. rj7.
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Ivarsson, saknas insikt i vad klosteilitel egendigen
innebar. I stället rycker frågan omJohan III:s uka-
tolicism" fram som det huvudproblem som får be-
lysas av hans inställning till klosterväsendet. Klos-
terlivet som sådant blir aldrig det självständigaäm-
ne som man har rätt att förvänta sig. Vidare kan
man fräga sig vad Kerstin Strömberg-Back menar
med uttryck som >>ett renlärigt katolskt klosterliv"
(s. zsl). Dessutom tycks mig ifrågavarande recen-
sent understundom klandra den ivarssonska av-
handlingen väl aggressivt.

8
Hur gick det med Vadstena kloster efter Johans
död? Svaret ges i Hans Cnattingias ovan nämnda
uppsats, Vadstena klosters sista tid (t96917o). Den
är, vad jagförstär, oerhört vål skriven och genom-
arbetad och kommer, liksom Ivarssons avhand-
ling, med en rad intressanta uppgifter. Till skillnad
från Kerstin Strömberg-Back och Ivarsson, skilier
Cnattingius mellan klostrets roll i rekatolicerings-
processen och i motreformationen. Han visar också
hur just i Vadstena dessa båda rörelser möts och
skär sig med varandra (s. lzff.). Cnattingius visar
hur Vadstena klosters liv utvecklas från "katolskt"
till motreformatoriskt ( r 58o), t. ex. genom införan-
det av fyrtiotimmarsbönen, sättet att utställa sakra-
mentet, de tilläegsregler Possevino överlämnade.
De sistnämnda reglerna var utarbetade av den se-
dermera helgonförklarade Carlo Borromeo för
nunnekonventens återuppbyggnad inom den ro-
merska kyrkan. "Därmed förmedlade Possevino till
Vadstena det yppersta som den katolska kyrkan då
hade att bjuda på detta område" (s. 63). Cnattingius
menar också att en religionsförändring ägt rum i
Vadstena r 18o (s. 67). Redan innan denna föränd-
ring skett, kunde konstateras att Vadstena stod med

"bevarad katolsk tro och en ansändig klosterdisci-
plin" mitt i en tid då klosterdisciplinen i de kvinnli-
ga ordnarna i Europa befann sig i en viss upplösning.
Cnattingius går också in på en rad andra frågor som
också Ivarsson arbetar med i sin avhandling. De
kommer ibland till olika resultat, t. ex. i bedöm-
ningen av Possevino och i frågan om rekatolice-
ringen. Emellertid ger det mig här tilldelade ut-
rymmet ingen möjlighet att gå in på en diskussion
om dessa frägor. Lät mig i stället relatera vad som
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enligt Cnattingius hände i Vadstena efter Johans
död r592.

Ar ,93 fick landet för första gängen en enad
protestantisk front med en radikalt antikatolsk led-
ning. I Vadstena hade läget uwecklat sig så, att
klostret under sina sista tio år blivit "en av iesuitlär-
jungar ledd missionsstation> (s. 85). Vidare utbil-
dades ynglingar ddr för att sedan sändas till fesuit-
kollegier utomlands. Detta observerades av myn-
digheterna. Är t93 togs klosterprästerna i förhör
och uppmanades bland annat art upphöra med vad
man ansåg vara ,rderas förbannade skällancie".
Samma år avled den gamla abbedissan efter att ha
förestått klostret i 39 är. FIon begrovs enligt ka-
tolsk ritus, vilket dock inte - efter Uppsala möte -
hindrade att hon blev buren av Vadstenas förnäm-
sta män till den sista vilan. Karin Olofsdotter valdes
till ny abbedissa, men svor aldrig den av Possevino
föreskrivna eden till Rom. Kung Sigismund bekräf-
tade valet. Året därefter bekräftades abbedisslöfte-
na genom sedermera ärkebiskopen Jan Tarnowsky,
Den påvlige nuntien Malaspina konfirmerade valer.
Klostret utgjorde ända till dess upphävande en ak-
tiv romersk-katolsk missionsstation. En alltmer ut-
bredd folkopinion krävde dock att klostret skulle
stängas. Åtminstone vet vi att en folkhop 1594
försökt aänga in i klostret. Det framgår vidare
klart, att den inre ordningen och disciplinen i klo-
stret var god r591 trots vissa svårigheter, exempel-
vi s med försöri ninge n. Abbedissan f ick fler a gänge r
hjälp att säkerställa denna genom hertig Karls in-
gripande till förmån för klostret.

"Söderköpings riksdag i oktober r595 avgjorde
slutligen birgittinernas öde. Riksdagen bestämde
beträffande Vadstena kloster, att allt missbruk där
och dess personer skulle alldeles avskaffas" (s. s6).
I november tog sig hertigen in i klostret och hans
följe inkluderade bland andra ärkebiskopen Abra-
ham Angermannus. Dessa tog för sig av klostrets
kvarvarande rikedomar och upplöste konventet.
Hur det tillgått ver man inte med bestämdhet, men
i juni r 196 äterfanns fortfarande fyra nunnor iämte
abbedissan i klostret. Hösten sarnma åLr kom åtra
nunnor och abbedissan till birgitinklostret i Dan-
zig. Tre nunnor stannade kvar i Sverige. En vet vi
med säkerhet ingick äktenskap. Den sista uppgiften
vi har om någon av dessa tre år fån 2r r 639. Denna
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f. d. nunna levde då fordarande i ogift stånd. Vad-
stena kloster var dock definitivt tillintetgjort. "Den
dåtida svenska råskinnseliten' (s. gl hade gjort
sitt.

Cnattingius har också skildrat vad som hände de
svenska nunnorna i Polen.l Också i Danzig hade
birgittinerna att kämpa för sin existens. Här inträd-
de det märkliga förhåLllandet att striden kom att stå
med ett jesuitiskt parti och att nunnorna i den
kampen hade stöd av protesranrerna i staden. Den-
na strid slutade först å'r 164r och dä med birgitti-
nernas seger. Om de svenska nunnorna då fortfa-
rande var i livet förtäljer inte historien. Vad som vål
bör tilläggas är, att Sigismund i striden rog parti mot
nunnorna för iesuiterna.

9
Vad författarna ovan relaterat, är den märkliga his-
torien om hur ett autentiskt ordensliv, det sista i
Skandinavien, så småningom tvingats upphöra och
hur denna form för kristenliv sedan inte skulle exis-
tera i Sverige förrän i modern tid. Änmärkningsvärt
är, att inget försök gjordes att söka åstadkomma
någon form av protestantiskt ordensliv. I Danmark
tillåter Kirkeordinantsen ett sådant klosterliv. Säle-
des ågde de före detta birgittinklostren Mariager
och Maribo bestånd som protestantiska kloster än-
da fram till 1584 respektive 1624, mest för att
adelns ogifta döttrar skulle ha nägot att företa sig.
Liknande skedde också i Tyskland, till exempel
med Kloster Sanct Marienberg i Helmstadt. I Tysk-
land förordnade också landskyrkornas agendor att
de "reformerade" klostren skulle ha kvar sin karak-
tär av andligt hem. Under årens lopp har flera res-
taureringsförsök skett och idag fungerar till exem-
pel Marienberg åter som autentiskt kloster. Ett an-
nat exempel är augustinklostrec i Möllenbeck som
korporativt konverterade till lutherdomen r588
och i vilket en medlem 16z3 skrev en apologi för
, protestantiskt> klosterliv. Trettioåriga kriget blev
dock ödesdigert för klostret. Det finns flera sådana
exempel, men inte ens en tendens till något liknan-
de Sverige.

I Cnattingius, Hans: Birgittinerorden i Polen, Kungliga
Vetenskafssamhiillets i Uipsala Årsbok r 5-16, r97 r-72,
Uppsala t972.



Birgittinerna återkom till Sverige är 1923. Det
skedde med tillbödig hjälp av högkyrkliga med-
lemmar av Svenska kyrkan. Jag tror man kan säga,

att dessa högkyrklighetens pionjärer till sin teolo-
giska åskådning stod männen omkring Johan III
mycket nära. Denna händelse kan iag inte gå in på
här, men ett alldeles utmårkt arbete har gjorts an-
gående vad som skedde rgz3.Tyvårr finns det inte
att tillgå i tryck.l

Jae vill inte närmare gå in på frågan om det ro-
mersk-katolska ordensfolkets återkomst till Sveri-
ge. Nämnas kan dock, att passionister kom till Sve-
rige är 17zo, oblatfäder r8r6, skolsystrar r833 och
Mariasysrar r85o. Först är r95t möjligglorde reli-
gionsfrihetslagen grundande av kloster i egendig
mening och karmeliterna blev de första (rql6) som
kom att utnyttia denna möjlighet. De är också hit-
tills de enda som gjort det. Märkligt är, att den
akruella paragralet i religionsfrihetslagen2 aldrig
tillämpats på "evangeliska" klosterbildningar.

När klostediv päalLvar började återintroduceras i
Svenska kyrkan pä r94o- och -5o talen, hänvisades
ofra till diakonissornas existens som om dessa skul-
le legitimera ett mer regelrätt monastiskt liv. Man
hänvisade då särskilt till den kvinnliga diakonins
begynnelsestadium i Sverige: kyrkorättsligt skulle
ordnarna ha samma status som moderhusen, också
diakonissorna väckte farhågor för "katolicism' när
de kom, även de levde i fattigdom, renhet och
lydnad. Alltså, menade man, var ordensliv ingen
nyhet inom Svenska kyrkan.

IO

Den andra avhandlingen lag vill anmäla handlar om
den kvinnliga diakonins inidalskede i Sverige:

Gannel Elmand, Den buinnliga diakonin i Saerige

t849-6r, Uppgift ocb atformning, Bibliotbeca Tbeo-
logiae Pra$icae 29, Lund r97 3, t83 s. [Diss.].

I Sonesson, Åke: En underxikning av S:ta Birgina-
syslrarnas ankomst till Sverige är t921, /stencil/, Upp-
sala r97 r.t Religionsfrihetslag z6 oktober rgtr nr 68o. reg 14
dec. nr 618, 5$. "Kloster må inrättas endast med Ko-
oung€ns tillstånd och på de villkor Konungen före-
skriver. "
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Syster Gunnel redovisar här en lika spännande
historia som Ivarsson i sin ovan refererade avhand-
ling även om man genom ett rikhaltigare material
kan ge en klarare belysning av själva grundproble-
men. Liksom Ivarsson bygger Gunnel Elmund på
tidigare oanvända källor och icke tidigare uppmärk-
sammat material. Avhandlingen vill undersöka

"den kvinnliga diakonins relation-till Svenska kyr-
kan, dess id6 och organisation'. Författarinnan be-
handlar först de kontinentala förebilderna rill
Stockholms diakonissanstalt, förberedelserna i Sve-
rige för dess grundande, hur den kvinnliga diakonin
fungerade som inre mission i Svenska kyrkan och
ger till sist en viktig framställning av den kvinnliga
diakonins id6 och organisation i Sverige. Årtalen i
avhandlingens titel hänför sig till de år då diako-
nissanstalten förbereddes och de år då Marie
Cederschjöld var dess förestå,ndarinna. Jag vill
relatera vad iag finner viktigast i fräga om det
ämne som denna rescension behandlar, väl med-
veteo om att i^g d2irigenom begränsar syster
Gunnels arbete och kanske utelåmnar avgiort
viktiga uppgifter.

II

En av de faktorer som bidrog till den kvinnliga
diakonins framväxt, var den genom romantiken
öppnare håLllningen från protestantisk sida gente-
mot den katolska fromheten och kännedomen om
barmhärtighetssystrarnas arbete. Redan r 8z 7 fram-
fördes förslag om införande av barmhärtighetssyst-
rar i protestantiska kyrkor i Tyskland. I Hengs-
tenbergs Evangelische Kirchenzeitung framfördes
liknande förslag på r83o-talet. Så småningom un-
der r 84o-talet togs tanken upp i mycket modifierad
form av Fliedner. Fliedner poängterade ämbetet.
Moderhuset blev, åtminstone i ett initialskede,
främs t utbild ningsanstalt och diako nissorna uppbar
lön. Sluksköterska - barmhärtighetssyster - dia-
konissa blev synonyma begrepp för Fliedner. Upp-
giften skulle emellertid likna barmhärdghetssyst-
rarnas, och som t. ex. Borromeussystrarna skulle
de vara bundna på fem år. Dräkten infördes som etr
skydd för diakonissan och motsvarade en välbe-
stiilld borgarhustrus klädsel. Den skulle skydda
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henne mot sådana övergrepp som de s. k. sjuk-
vakterskorna, som hade dålig reputation, hade
att utstå. I

Mot slutet av r84o fick systraskaper allr srörre
betydelse för den fliednerska skapelsen. Inflytandet
frå,n barmhiirtighetssysuarna, bl. a. Clemenssyst-
rarna i Mrinster, giorde sig märkbart. Under sam-
ma inflytande dlltog bl. a. kravet på avskärman-
de från vädden och föreskrifterna om gemensamma
och enskilda andaktsövningar blev allt fler. Något
fattigdomsideal fanns ince, även om err asketiskt
drag genom allt större krav på självförsakelse och
lydnad gjorde sig gällande. 

"Såsom förhållandena
uwecklade sig i Kaiserswerth fick diakonissämbetet
allt större likhet med barmhärtighetssysffarnas
kall" (s. r6;. Fliedner var dock negativt inställd till
de senare, liksom till klosterliv i övrigt, då han
ansåg att dessa byggde på >gårningsrättfärdighet".

Också den andra diakonissanstalten med avgö-
rande inflytande på den kommande svenska uweck-
lingen, den i Srrassburg, hade tagit emot srarka
intryck av barmhärtighetssystrarna. Till skillnad
från Fliedners skapelse hade sysrraskapet här en
primär uppgift. Det var också uppdelar i olika gra-
der. Vigningen skedde, till skillnad från i Kaisers-
werth, inre primärt till ert ämbete utan till systra-
skapet. kdningen av diakonissanstalten låg, också
till skillnad från Kaisersweth, hos systrarna och då
främst hos en "Oberschwester>. "De villkor som
var förbundna med diakonissämberers utövande
påminde i hög grad om villkoren inom katolska
systraskap" (s. zr). Livstidslöften fanns emellertid
inte. Kallelsen art leva i imitatio Christi var dock
klart uttalad. Det finns tecken som tyder på att
cisterciensnunneklostret Port-Royal stått som före-
bild för denna kommunitet som framvuxit inom
Elsass' lutherska kyrka.

I Det iir först genom diakonissinstitutionen som vi ån
den syn på siuksköterskan som vi har idag. Vi har fortfa-
rande kvar sjukskötetskeinvigning i kyrkan, vi har kvar
driikten och en air av oantastlighet omkring våLra slukskö-
terskor. YaÅ iq, kan förstå är detta reminiscenser av dia-
konissidealet [min anm.]
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t2
I Sverige introducerades de kontinentala diako-
nissanstalterna i inre missionskretsar som exem-
pel på just inre mission. År r848 kom av en hän-
delse en årsrapport från strassburganstalren att
bli känd i ledande inre-missionskretsar. Så >tiäna-
de strassburganstaltens årsberättelse inte endast
som udösande faktor vid tillkomsten av Stock-
holms diakonissanstalr, utan den gav även riktlin-
jerna, då den egentliga planeringen av en svensk
kvinnlig diakoni började" (s. lu). 1849 bildades

"Såiiskapet till beredande av en diakonissanstalr
i Stockholm". Man ville bedriva en "socialkarita-tiv verksamhet bland sjuka och fattigar, (s. y),
utbilda sjuksköterskor och bedriva liknande verk-
samhet som motsvarande institutioner i andra län-
der. Man inriktade sig bl. a. på att försöka skapa
en sjukvå,rdsedk. Om sällskapets relation till Svens-
ka kyrkan nämns ingenting i stadgarna, men i
enlighet med den inre missionens tradition be-
tonades omvändelsekravet som grund för verk-
samheten. Organisatoriskt kom Kaiserswerth atr
bli föredöme. När det gällde diakonissans upp-
gift blev dock Strassburg förebild. Kallelsemo-
tivet segrade över yrkesmotivet. Därmed förmed-
lades en viss karismatisk karaktär till der svenska
diakonissämberet. Omvändelsen blev, i enlighet
med väckelsens krav, en förutsättning för att någon
skulle komma att aotas som diakonissa. Kallelse-
aspektens dominerande stiillning kom att bestå
även sedan man, enligt Fliedners förebild, infört
lön till diakonissorna. Man kan kanske s^ga, 

^ttSållskapet var uppdelat i en mera srassburgsk
och mera fliednersk riktning och att man i förbe-
redelsearbetet, och även senare, kom att kompro-
missa dem emellan. Gemensamt för båda rikt-
ningarna och den överbryggande faktorn var sy-
nen pä diakonissaken som en inre-missionsverk-
samher, en kärleksverksamhet i väckelsens tiänst.

Den småländska prästdottern Marie Ceder-
schjöld kom att bli den som till sist skulle ge den
första svenska diakonissanstalten sin prägel. Hon
utbildades i Kaiserswerth r85e5r och hann även
med att besöka Strassburg. Om detta berättar syster
Gunnel ingående. Det är en vikrig tid som tyvärr
inte kan relateras här. Men observera detra: Marie
Cederschjöld uppfattade redan vid den här tiden



diakonissdräkten som en ordensdräkt, en uppfatt-
ning som för övrigt i praktiken delades med Fredri-
ka Bremer (s. I r). Gunnel Elmund visar att dräkren
ganska snart kom att anses som analog med katolska
ordenssystrars dräkter.

r3
r85r återkom alltså fröken Cederschjöld till Sveri-
ge och blev föreståndarinna för den i Stockholm
bildade diakonissanstalten. Samtidigt ändrade Säli-
skapet namn till Svenska Diakonissanstalten. Ge-
nom väckelsens sprängning kom kretsen kring an-
stalten att tillhöra Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Redan r85 r öppnades diakonissanstaltens sjukhus,
främst avsett för fattigsjukvård. Ett år senare öpp-
nades en skola ör fattiga barn, r853 ett skolhem,
1857 ett s. k. "magdalenahemo för "fallna" kvin-
nor. Uwecklingen tycks ha gått mycket snabbt.

Provsystrar och diakonissor syns fram till 186r
varit anställda av föreningar för inre mission eller
enskilda personer. Iönen betalades natudigtvis di-
rekt till moderhuset. Förutom i sjukhus- och hus-
hållsarbete fanns sysrar i tjänst som lärare. Av-
handlingsförfattaren kan redovisa en rad sådana
missiv och vad som hände under dem genom atr
hon presenterar ett väl genomgånget material från
olika primärkällor. Hon ger också ramarna kring
vad iag här så knapphändigt anryder.

Diakonissällskapet blev en fri förening, men ville
verka i anslutning till Svenska kyrkans lära och
stödja denna kyrka. Vidare erhöll man kollektme-
del från Svenska kyrkan och r86r beslöt styrelsen
att som föreståndare skulle kallas en präst för vilken
man ansökte att han skulle. erhålla tjänsteårsberäk-
ning i vanlig ordning. Avvikelse från Svenska kyr-
kans evangelisklutherska lära innebar uteslutning
ur Diakonissanstaltens gemenskap. Så skedde t. ex.
1859 då wå systrar som övergått till baptismen
uteslöts. Men Diakoniss-sällskapet var också kri-
tiskt rr'ot Svenska kyrkan, då i överensstämmelse
med de tankar som var vanliga i den inomkyrkliga
väckelsen. I stort sett var dock även till väckelsen
passiva eller t. o. m. kritiska präster positiva till dia-
konissanstalten. Så tillhörde t. ex. alltifrån r8j3-t4
den högkyrklige Ebbe Gustaf Bring Diakoniss-säll-
skapet.

Gunnel Elmund ger i sitt arbete en intressant
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redogörelse för den aktuella tidens ämbetsdebatt
som jag bara kan uppmana läsaren att siiilv inhämta-
I samtiden såg man knappast diakonissan som en äm-
betsinnehavare av det kvalificerade slag vi i dag ofta
hör om i den teologiska debatten. Även om ordet
ämbete förekom, var det mest som en rerminus
technicus för den historiska institutionen. Förekom
benämningen ämbete på levande diakonissors för-
hällanden, brukades den som synonym till diako-
nisskallelse, vilket var den beteckning som bäst in-
neslöt den id6 som omfattades av Diakoniss-säll-
skapet.

Först 1856-52 fick Sverige sina första försam-
lingsdiakonissor. Detta i så måtto att de verkade
inom territorialförsamlingen där de höll skola och
besökte fattiga och siuka, men de var fortfarande
anställda av enskilda personer. Någon integrering i
forsamlingsarbetet var det således inte fråga om.

r4
Från börlan hade styrelsen och förvaltningsutskot-
tet, som så att säga låg utanför anstalten, ledningen
över denna såsom verkställande respektive beslu-
tande organ. Så småningom (r8l+-::) kom dock
styrelsen atr uppfattas som blott ett föreståndarin-
nan rådgivande organ. Det skedde främst genom
Marie Cederschjölds agerande i olika frågor.

Tre olika grader kan urskiljas inom diakonissan-
staltens systraskap: (r) TJÄNARINNA. Jag anser
att denna närmast skulle ha sin motsvarighet i pos-
tulanten inom klosterlivet. "Tjänarinnetiden var ett
förprov till ömsesidig prövning, innan eleven knöts
fastare till diakonissanstalten" (s. 9r). (2) PROV-
SYSTER. Denna skulle då, i analogi med ovan
giorda jämförelse, ha sin motsvarighet i novisen.
Provsystertiden varade mellan ett och ue år, även
om minimitiden sällan visade sig räcka. Då en tjäna-
rinna skulle antas till provsyster, fåstes största vikt
vid hennes andliga mognad som kristen, hennes
saktmod, kärlek och ödmiukhet i förhållandet till
sina medsystrar. Ingen kunde upptas bland provsy-
suarna eller, sedan de första diakonissorna vigts
1815, bland diakonissorna utan att majoriteten i
sysuaskapet först accepterat henne. (a) DIAKO-
NISSA. Hon motsvarar då, enligt mitt förmenande,
en ordenssyster. Mera om detta senare i min fram-
ställning av Gunnel Elmunds arbete.
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Provsystertiden inleddes med en högtidlig upp-
tagning. Vid denna ceremoni var löftesgivningen
viktig. Provsysterlöftena rörde lydnad, ödmj ukhet
och trohet. Förebilden för upptagningsceremonin
var hämtad i Strassburg. Två väsentliga skillnader
fanns dock: I Sverige saknades löftet att lyda före-
ståndarinnan, eller för att fullfölja mitt analogitän-
kande ovan, priorinnan. Vidare saknas löfte om
stabilitas under ett år.

Diakonissvigningen däremot hade sin förebild i
Kaiserswerth. Huvudmomenten var ett tal som
erinrade om diakonisskallets förpliktelser, löftes-
givningen 

^tt 
vara Herrens tiänarinna, att vara de

fattigas, sjukas och barnens tiänarinna, ?ttvarav^t-
andras tjänarinnor. Akten avslutades med välsignel-
sen läst över de nyvigda. HandpåLläggning och natt-
vardens utdelande till de nyvigda, som förekom i
Kaiserswerth, saknades. Möiligen berodde dessa
awikelser från förebilden på att man ville undvika
kritik för katolicerande tendenser. Vigningens be-
tydelse i Stockholm känner vi inte säkert, men san-
nolikt var inriktningen pä tj ä n s t en avgörande.

Den blivande diakonissan skulle innan vigningen
skriva under Diakoniss-stadgan som närmast mot-
svarade Kaiserswerths Haus-Ordnung. Diakoniss-
stadgan föreskrev bl. a. att diakonissan även i
tjänst utanför anstalten stod under dennas kontroll
och i dennas tjänst. Bindningen till diakonissansral-
ten varade under en period om fem år som sedan
normalt förlängdes i femårsperioder. Den som
lämnade tjänsten vid diakonissansalten var inte
längre diakonissa. Även om en diakonissa i princip
kunde lämna när som helst, innebar denna bestäm-
melse tanken pä et I itslångt en ga genan g. Dessurom
tillät inte tiänsten att diakonissor gifte sig. Alltså
fanns i praktiken, även om inga löften gavs, krav på
celibat. Yidarc gav inte Diakoniss-stadgan utrymme
f& nägra privata intressen. Så fick r. ex. inte en
diakonissa ta emot gåvor. När en diakonissa blev
gammal eller sjuk, fungerade anstalten som moder-
hus dit hon kunde dra sig tillbaka. Även om inte
tjänsten var oavlönad eller kravet pä den personliga
egendomslösheten strikt uppräthölls, utmärktes
diakonisskallet av ett visstfattigdomtideal. Med det-
ta förbands en askerisk livsstil.

När det gällde synen på anstaltens funktion fanns
influenser från både Kaiserswerth och Strassburg.
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Frän den senare hade man fått tanken pä diakoniss-
anstalten som ett hem och dem som hade med
dem att göra som en famil j. Likaså moderhustanken
och tanken på föreståndarinnan som moder för syst-
rarna. Frän den förra särskilt tanken pä gemen-
skapen som en systragemenskap. Systertiteln var
ett uttryck för denna gemenskap.

Vissa regler utarbetades också för systraf,nas ge-
menskapsliv. Möiligen har dessa genom Fliedners
Haus-Ordnung influerats av rToo-talsmysdkerna
Tersteegens regel för det av honomgrundade bröd-
raskapet i Otterbeck. Syster Gunnel konkluderar:
Väckelsefromheten giorde inte endast de ifrägava-
rande kvinnorna beredda till ert karitativr krisret
arbete utan åstadkom här även "förutsättningar för
ett engagemang som i mycket liknade de katolska
barmhärtighetssystrarnas, nämligen etr radikalt
övedämnande av livet i Kristi tjänst> (s. r r8).

r5
Mycket har på senare tid hänt vad gäller klosterli-
vets genombrott i vad som traditionellt kallas

"evangeliska" kyrkor. För den som vill läsa vidare
om dessa företeelser i England och på kontinenten,
finns ganska stor litteratur att tillgå. Jfr Sven-Erik
Brodd, Evangeliskt klosterliv i dag (En bibliografisk
översikt. Svensk Teologisk Kvartalskrift, nr z,
r97 t, s. 96 ff.) Yad som hänt i Svenska kyrkan kan i
stort sett inhämtas i min bok "Evangeliskt klosterliv
i Sverige" (rglz).Dessutom kan till sist nämnas att
det kring sekelskiftet rgoo fanns åtminstone två
försök till någon sorts återupplivande av ordensliv
inom Svenska kyrkan. Om dessa finns, mig veter-
ligt, inte någon undersökning. Kanske finns det
anledning att återkomma i ämnet. Kanske visar det
sig att det är inom Svenska kyrkan man äterfinner
ett par av de tidigaste försöken till nevangelisktn
ordensliv över huvud taget.

Saen-Erik Brodd
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En rysk pilgrims berättelvr. Natur och Kultur,
Stockholm 1973, zo8 s., Ca-pris inkl. moms kr
r9:to.

Vem denne ryske pilgrim är har förblivit en hem-
lighet. Hans skrift var känd av den starets som anses
ha stått modell för fader Zosima i Dostojevskijs
Bröderna Karamasov. Antagligen levde han under
första hälften av r 8oo-talet. Efter att länge ha cirku-
lerat i handskrifter trycktes hans Berättelser r88r.
Numera är de översatta till många språk och lästa
över hela vädden. Ryskt och kristet genomtränger
varandra hos denne pilgrim. Berättelserna om hans
själsöden är lika skakande som tilltalande. Skenbart
är de naiva, men de rymmer en subtil lärdom och en
fromhet som når mystiska vidder.

I svensk språkdräkr upplever Berättelserna redan
sin fjärde upplaga. Vad som inte händer alltid, der
sker uppenbarligen här. Publikens smak och sakens
värde går hand i hand.

mr

Dictionnaire de Spiritaaliti, fascicules LIV-LV
(rgl ), LYI (r97 g, Beauchesne, Paris.

I de nyutkomna delarna av Dictionnaire de Spiritu-
alit6 tilldrar sig artikeln om jesuiterna Q6suites)
i flera avseenden våLrt speciella intresse. Utgivarna,
em ream av jesuitteologer, tar där tillfället i akt att
presentera sig sjålva. En gruppindividualitet fram-
lägger bidrag till en sjdlvbiografi. Detta är det
första intresseväckande. För det andra innehäller
artikeln en redogörelse för iesuiternas insatser
och öden i de skandinaviska länderna (sp. roz&
ro3o). Europas norra periferi h?r alltså för en gångs

skull inte glömts bort. För övrigt behandlas, för
det tredje, Skandinavien av KIau P. Dietz, alksä
av en för Credos ldsare vål känd medarbetare.
Sedan flera år tillbaka medverkar han regelbundet
i Credos recensionsavdelning. I sammanhanget kan
nämnas att det i bibliografin (sp. roSo) upptagna
verket om iesuitordens historia i Sverige inte läng-
re är under förberedelse, utan har utkommit med
band I: Richard rlfehner SJ, Jesuiten im Norden,
I (Bonifacius Druckerei, Paderborn r974).

På Dicrionnaires beprövade säm ges en utförlig
och väldokumenterad framställning om jesuiterna

omfattande inte mindre än ro6 spalter. Flera
experter har slagit sig ihop för att lösa uppgiften.

Helt utan påpekanden kan dock jesuitartikeln
inte få passera. Jesuitordens id6 borde även ha be-
lysts från det uwecklingsstadium hos det kristna
trosmedvetandet som uppnåtts just under Igna-
tius' tid. Detta är deo fjärde synpunkt som bör
nämnas.

Det är ju inte alldeles okänt att något utmärkan-
de för Ignatius av Loyola är hans särskilda troher
mot kyrkan och mot kyrkans hierarki. Frågan blir
då om detta är ett drag hos honom som lika gärna
hade kunnat förekomma under någon annan epok
av historien, eller om Ignatius helt enkelt har visat
en särskild lyhördhet i en situation som just på hans
tid var aktuell. Och, för art nu nalkas problemet ur
en annan vinkel, r 5oo-talet var renässansens sekel.
Människan i Europa genomgick en förd jupning till
inre pånyttfödelse. Har då den moderna livskänsla
som därmed uppkom satt sin prägel på Ignatius och
hans verk? Och om så år fallet, hur då? Samma fråga
kan formuleras på ytterligare ec annat sätt. Kristi
efterföljelse är den ledande principen for jesuitor-
den (sp. 97r). Men var inte även Franciskus av
Assisi och Benedikt av Nursia - för art nu ta wå av
de störska som exempel - engagerade i Kristi
efterföljelse? Vari ligger då det specifikt ignatian-
ska?

Då iesuitorden grundades var der en företeelse
inom ramen för kyrkans liv. Kyrkan finns till ge-
nom århundradena. Hon förblir idendsk med sig
själv, men hon har en historia. Däri liknar hon en
mänsklig individ. Varie människa bevarar visserli,
gen under sitt levnadslopp sin identitec, men hon
genomgår icke desto mindre en ofta detallrik histo-
ria. Dagens psykologer har fått klart för sig att varje
människa lever ett eget liv som inte kan upprepas.
Och historikerna har fårt upp ögonen för att även
grupper har växlande öden som lämnar spår för all
framtid. Det som händer vid en bestämd tid bygger
på det som tidigare skett. Viktiga mognadssteg intar
en bestämt plats och har sin egen funktion i den
helhet som växer fram under tidernas lopp. Vad nu
jesuiterna beträffar uppsrår alltså frågan: Vilken
plats och vilken funkrion inrar Ignatius och hans
orden i kyrkans - och i kristenhetens och väsrer-
landets - historia? Svaret ges inte i Dictionnaire de
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Spiritualit6. Ja, siälva frågan tycks vara främmande
för författarna till artikeln ',J6suitesu.

Dictionnaire ger som alltid även i artikeln om
jesuiterna en utmärkt överblick över fakta. Ett ty-
piskt drag i iesuitordens id€ framhävs (t. ex. sp. 9 8 r ),
att nämligen askesen inte godkänns för sin egen
skull till skillnad från inom äldre ordnar. Tvärtom
får den sin mening genom att sättas in i den aposto-
liska målsättningen. Många detaljer på ordens väg
skildras i övrigt ingående. Men de samordnas inte
till en enhet. Vad man förgäves efterlyser är en
sådan lokalisering av orden i historien som skulle ge

alla detaljer den enhetliga fårgeo. Försöket att
meisla fram det som är specifikt för jesuiterna har
alltså inte helr lyckats. "Självbiografin" är än så

länge ofullständig.

\T/.K.

Re n6 Voil laume: - ligesomJesat i Nazaret.
Pauluskredsens Forlag, Ksbenhavn r973, rz8 s. -
Dens.: Christian Vocation Darton, Longman &
Todd, Londol r973, r22 s.

Ren6 Voillaume är en vår tids "gärningsprofeter".
Han är grundaren av två religiösa ordnar, Jesu små
bröder och Jesu små systrar. Id6n härstammade från
Charles de Foucauld (r8:8-rqr6), men Voillaume
överförde den till sinnevärlden. Jesu små bröder
och systrar vill på ett originellt sätt svara mot de

krav som iust vårt århundrade ställer på kristenhe-
ten. Och de vill samtidigt vidareföra ordenslivet
utöver de former det hittills har ått.

En generation som lider av arbetsnarkomani
behöver exempel på hur man kan bli lugn. Därför
är Jesu små bröder och Jesu små systrar kontempla-
tiva. En tid som lidelsefullt hänger sig åt att skapa
materiell trygghet behöver människor som - i
Franciskus'anda - vägar ta bergspredikans maning
på allvar: "Var icke bekymrade för ert liv, vad ni
skall äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni skall
kläda er med; är inte livet mer än maten och krop-
pen mer än kåderna?" (Matt 6:25). Därför har de
wå nya ordnarna på ett synbart sätt fattigdomens
ideal. - Medan äldre ordnar mera var inställda på
att fortsätta Kristi förkunnelse under hans offentli-
ga verksamhet, återvänder de två nya ordnarna så
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att sdga till Kristi dolda liv i huset i Nasaret. De vill
framför allt framställa Kristi rillbakadragoa år före
d et offentliga framträdander.

Vad Voillaume skriver andas en fromhet som är
enkel och okomplicerad och som bygger på en tro
som kan stå som mönster för alla.

V.K.

Gii n ter Hö v e r: Einmal Jenseits and zarilck.
Die Freiheit hat hundert Namen. Knecht, Frank-
furt t974, r6o s., DM rz:8o.

"Boken är skriven så att man skall kunna läsa den
också när TV:n är på", lovar förf. som främst riktar
sig till "distans-, rand- och exilkristna". Faktiskt
glömmer man lätt bort att se på TV med en så

skof ig och stimulerande lektyr. Den är knappast en
systematisk tankegång, snarare ett fyrverkeri av

text- och bildcollager, ordlek och problemfragment
som sammanfogas till ett roande och intelligent kå-
seri kring tron. En festlig läsning, överraskande och
utmanande, och framför allt inte råkig. Varför år
man inte oftare se en sådan presentation av tron?l

Boken kan inte översättas. Den rör sig helt och
hållet inom det tyska språk- och associationsmön-
stret. Men den kunde stimulera till liknande alster
för Medelsvensson. Då borde väl också bokens te-
ologiska substans fördjupas. Det behövde inte ske
på bekostnad av den okonventionella fräschhet som
Hövers bok utstrålar.

Klaas Dietz SJ

F{ugo M. Enom iy a-Lassal le: Medita-
tion - en dg till gtdsappletelse. Natur och Kultur,
Stockholm t974, 93 s., Ca-pris inkl. moms kr
))'-
Sedan jesuitteologen Enomiya-Lassalle är r9z9
kommit till Japan är han angelägen om att såsom
europ6 möta de österländska kulturerna på andlig-
hetens plan. Han vill sammanföra östasiarisk och
västerländsk bönetradition och vill lä.ra andra att
göra sammalunda. Själv är han expert i zen-medita-
tion. Han är det inte endast såsom teoretiserande
vetenskapsman. Tvärtom praktiserar han vad han
ptop^ger^t för. Han var med om att befräm ja euro-
p€ers intresse för zen.



Det sista ordet om de från de asiatiska religio-
nerna till Västerlandet importerade formerna av
meditation fu i dag ännu inte sagt. Faktum är att
många europ6er finner tröst och kraft i att odla
sådana metoder av inre bön som har utbildats i
fjårran östern. Skillnaden mellan de wå formerna
av bön kan i all korthet beskrivas så här. I östern vill
man uppleva något gudomligt, i västern vill man
häla sig till den i Kristus talande personlige Guden.

V.K,

N ils-Olof Jacobson (red.): Meditationens
uägar. Natur och Kultur, Stockholm r973, t5o s.,
Ca-pris inkl. moms kr 3 r:-.
Meditationen har sedan ett par år tillbaka tilldragit
sig mångas intresse. En upplysning om meditatio-
nens hur och varför kan alltså vara på sin plats. I den
bok som här anmäls har tio författare slagit sig ihop
för att redogöra för vad de anser vara viktigt och för
att vittna om sina erfarenheter.

Boken förutsätter en vaken läsare. Författarna
har nämligen långt ifrån samma åsikt om vad medi-
tation egentligen är. Nils-Olof Jacobson, psykiatri-
ker, räknar med att det finns människor som be-
stämt bör avrådas frän att meditera. För honom är
alltså meditation något i stil med en medicin som
inte är bra för alla. Däremot betraktar andra med-
arbetare i boken meditationen som något som lik-
nar ätandet eller idrotten, något som alltså alla be-
höver eller som åtminstone borde rekommenderas
ät alIa.

Möjligen skulle en allmänt godtagbar positions-
bestämning av meditationen kunna ske med ut-
gångspunkt från vad antiken kallade >otium> och
vad som i den kristna uaditionen har blivit bön i
detta ords vidaste bemärkelse.

1J(/.K.

Johann B. Metz, Ji.irgen Molt-
m a n n: Leidengetchicbte. Zwa Meditationen.
Herder, Freiburg r974,62 s., DM 5:8o.

De wå författarna kretsar med sina meditationer
kring lidandets hemlighetsfulla nödvändighet. I och
med att Kristus betecknar sig med det flerrydiga
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ordet ,människoson", talar han både om sig själv
och om varje människa. Ett svårtytt omåsteo står
över Kristi och över människornas öde.

Därom är katoliken Metz och protestanten
Moltmann eniga. Inför Kristi och människornas
kors vill de komplettera varandra med sina syn-
punkter. Kristenheten varnas för attfalla offer för
illusionen om att den jordiska existensen småning-
om kan befrias från allt lidande. Skillnaderna mel-
lan reformatorisk och katolsk syn på korset kvarstå,r
i bakgrunden.

\V.K.

Rud ol f S c h n ack e n b ur g: The Vill to Be-
Iieu. Med,itations on New Testament Themes. Dar-
ton, Longman and Todd, London t974, rr8 s. -
Karl Kertelge (utg.): Riickfrage nachJetts.
Quaestiones disputatae 63. Herder, Freiburg r974,
223 s.

Tvä frägor tilldrar sig från kristendomens tillkomst
både troende människors och kristendomsfienders
uppmärksamhet. Den första är frågan om Kristi
historiska existens. Om Jesus av Nasaret inte hade
funnits, vore ju alla kristna dårar. Men eftersom det
är omöjligt att förneka hans historiska realitet,
hamnar alla ateister i förlägenhet. De kan avböja
gudstron, men de kommer inte ifrån atr ra srällning
till kristusgestalten. Den andrafrägan är, vad tron
egentligen innebår. Hur kan tron försvaras och un-
der vilka omständigheter kommer den till? Vari
ligger kärnan i det sätt 

^tt 
reagera på Kristi förkun-

nelse, liv och verk som vi kallar tro?
De wå frägorna gäller alltså trons obiektiva halt

och dess subiektiva förverkligande. Båda dr avgö-
rande för det kristna livet. De behandlas i de två
böcker som här anmäls. Rudolf Schnackenburg är
angeligen om att påpeka att tron inte kan komma
till om man inte vill. Människan kan wingas till
åtskilligt, men aldrig till att tro. Men beredvillighe-
ten till tron fordrar ständigt näring. Tron odlas i
meditationen. När det gäller Kristi historicitet, är
det ett team av lärda exegeter kring Karl Kertelge
som ger sig i kast med ingående vetenskapliga
granskningar av de merodiska principerna bakom
historisk kunskap.
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Kertelges och hans medarbetares bok kräver
tålmodigt studium. Schnackenburgs däremot är lätt-
läst och tilltalar omedelbart läsaren.

IV.K.

Gunnar Hilierdai, Berndt Gus-
t a f s s o n: De såg och börde Jesu. Om kristusup-
penbarelser i vår tid. Verbum, Stockholm r973,
r44s.

Krisåret r968 - med srudentrevolter världen över,
Pragvåren och dess slut, kyrkomötet i Uppsala, Je-
susrörelsen och meditationsvågen m. m. - medför-
de i många hänseenden en omvålvning, ett nytt
tänkesätt. Också C. M. Edmans avslöjande om
Mystiken i V?illingby satte ett uppmårksammat frå-
getecken bakom jo- och 6o-talets sjiilvsäkra över-
rygelse om att avkristningen i Sverige bara fort-
sätter.

Ert uttryck för detta nya sätt att uppleva verklig-
heten är de vittnesbörd om kristusuppenbarelser
som G. Hillerdal sammanställt. Mitt i vårt upplysta,
sekulariserade samhälle berättar ett hundratal, mes-
tadels vanliga personer om att de sett Jesus eller
hört honom tala. Dokumenten, varsamt redigerade
och kommenterade, äterger märkliga visioner och
auditioner som för tanken till mystiken - något
som misstänkliggjorts av protestantismen under år-
hundraden. Religionssociologen B. Gustafssons
bidrag om Jesusvisioner under historiens lopp (s.

8r-ro6) tecknar dock en smal tradidonslinie som
leder från medeltidens fromhet till väckelserörel-
serna och till våra dagar.

De försiktiga religionspsykologiska förklaringar-
na av G. Hillerdal följer Hi. Sund6ns rollteori; förf.
framställer också skillnaden mellan äkta uppenba-
relser och sådana med patologiskt inslag. Boken är
lättläst och ger förståelse för ett i Sverige mindre
känc fenomen av religiositet.

"Alltså, då vi nu hava omkring oss en sä stor sky
av vittnen' (Hebr r z: r ), kan man inte längre avfär-
da alla extraordindra upplevelser som skumma och
underliga fantasiprod ukter.

M ar i e N o el Erfahrtngen mit Gof/. Äuswahl
aus den Notes Intimes. Topos 1973, t6o s. -
Fe rd i n an d Ke r s ti e n s: Der.V/egJesa. To-
pos, t973, t5z s. - J o h a n n a Kl i nk Nicht in
Starm, nicht in Feau. Topos r974, 95 s. Topos-Ta-
schenbticher utkommer hos Mattias Griinewald,
Mainz, och Patmos, Dtisseldorf.

Kollektionen Topos är en paperbacksamling. Ak-
tuella frågor behandlas på ett okonventionellt sätt.
Nr rz visar hur Marie Noel, av staden Paris ut-
mårkt med det stora litteraturpriset, ber sig fram
från en barnatro som i livets reella stormar inte
håller streck till ett moget gudsförhållande. Oförfti-
rad frimodighet och kvinnlig charm gör hennes
dagboksanteckningar till en fängslande lekryr. -
Såsom hon vittnar om sin väg från en naiv till en
mogen gudsbild, så visar oss Ferdinand Kerstien,
studentprästen, i nr 14 hur man med Nya Testa-
mentets hj2ilp kan befria sig från inkörda och
med trångsynthet belastade föreställningar om

Jesus för att nå fram rill vem och vad Jesus verk-
ligen var. Hans mänskliga öde med korsdöden
som avslutning kastade hans vänner, lärjungarna,
i en kris. Men den Uppståndne ledde dem till en
mogen tro. Alla tiders kristna måste vara beredda
att genomgå liknande mognadsprocesser. - Jo-
hanna Klink, kvinnlig präst, visar hur föräldrar
kan lära sina barn att be på rätt sätt (nr z6). Hon
stannzu inte vid teorin. Tvärtom, hon framlägger
mönster på böner som rör sig på barnens nivå, på
små och på vuxna barns!

IV.K,

Charles Harold Dodd: Kristendomens
grundare. Verbum, Stockholm t973, r58 s.,
Ca-pris inkl. moms kr z4:1o.

Broschyren bjuder på ett Fårgstarkt porträtt av Je-
sus som personlighet och som förkunnare. Nasar6-
en omvärderade Iagen och gav begrepp som Messi-
as, Människoson, Guds rike m. m. ett innehåll som
chockerade hans samdda. Hans omudiga konse-
kvens kom omgivningen att avsänga sig mot ho-
nom och att slutligen döda honom. Avrättningen
rycktes vara ,slutet på historien". Men uppståndel-
sen omintetgjorde Kristi mänskliga vedersakares
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makt. Uppståndelsetron långr ifrån växte fram ur
kyrkans liv. Den är wärtom svaret på attJesus fak-
tiskt uppstod från de döda. Uppståndelsen lade
grunden för kyrkans uppkomst och blev starten för
kyrkans väg genom tiderna.

IV.K,

\Wo I fg an g B e i n e r t Heate aon Maria reden?

Herder, Freiburg r97 j, t20 s., DM ro:8o.

Wolfgang Beinert, professor i teologi vid Bochums
universitet, besvarar titelfrågan med ett oförbehåll-
samt ia. Han är överrygad om att man inte endast

f,år tala om Maria. FIan menar att rnan bör ägna sig åt
henne. Mariologin återspeglar faktiskt det mesta i
den kristna ffon, samtidigt som ett kristet liv som
inte tar hänsyn till den heliga jungfrun går miste om
sitt bästa mänskliga.

Boken kan rekommenderas åt alla som - privat
eller i studiecirklar - vill fördjupa sin trosförståel-
se. Författaren skryter ingalunda med den tunga
munderingen hos ett teologiskt fackspråk som ing-
en oinvigd begriper. Han skriver enkelt, utan att
därigenom förenkla problemen. Jo,, en närmare
granskning ger vid handen att han är väl förtrogen
med mariologin genom århundradena och med dess
aktuella uwecklingsstadium. Även en teolog läser
alltså hans bok med tillfredsställelse.

Mariafromheten är belastad med känslor, både
hos sina vedersakare och hos sina vänner. Beinert
vill hålla dem under kontroll.

ty/.K.

Joseph A. Fi tz m y e r: Paulinsk teologi. En
introduktion. Almqvist & Viksell, Stockholm
r973, to4 s.

Denna översikt av paulinsk teologi är ett utdrag
från The Jerome Biblical Commentary, ett större
verk som utgavs av re katolska exegeter, Raymond
E. Brown S.S., Roland E. Murphy O. Carm. och

Joseph A. Fitzmyer SJ. Det är mödan värt att
påminna läsarna om att den förstnämnde, Fr.
Brown, i somras av Uppsala Universitets Teologis-
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ka Fakultet promoverades till hedersdoktor. Boken
behandlar den historiska bakgrunden för paulusges-
talten och för Paulus'förkunnelse, dessutom apos-
telns syn på frälsningsverket, på människan och på

kyrkan. Den katolska bakgrunden är kännbar, vil-
ket dock inte har hindrat översättarna, Helge
Backman och Lars Hartman, samt förlaget Almqvist
& \Wiksell att framlägga en sammanfattning i svensk
språkdräkt. Det medges öppeit att den katolska här-
komsten inte har någon betydelse för "den allmän-
na förståelsen av apostelns teologi" (s.5-6). Boken
framstår därmed som ett gläd jande exempel på att
bibliska texter, om de tolkas i enlighet med saken,
har en ekumeniskt enande kraft i sig. Forskare som
söker sanningen är - medvetet eller ej - på väg till
enheten.

V.K.

Hans L. Martensen m. fl.: Haordanblitter
kirken fornyet? Pauluskredsens Forlag & Forlaget
Bibel og Katakese. Ksbenhavn 1972, 87 s. -
Lars Lind be r g: En letande gadstjänst - en

leuande f)namling. Gummessons, Motala r97i,
i9r s. - Älf red Schilling: Der Herr and
seine Kircbe. Patmos, Drisseldorf t974, t44 s. -
Alfred Läpple: Troens Grundnndbeder.
Pauluskredsens Forlag, Ksbenhavn r9j4, 47 s.

- H aral d G e e I m uy d e n: Den sunda läran.
Kyrkliga Förbundets Förlag, Göteborg r97 j,
r97 s.

En norsk och tre danska katolska teologer, däri-
bland Köpenhamns biskop, msgr Hans E. Marren-
sen, yrkar på en förnyelse av kyrkan som levande
gemenskap. De vill främja gemenskapsandan kyr-
kans medlemmar emellan genom att levandegöra
deras kallelse som Kristi budbärare. Endast en mis-
sionerande tro kan bestå och förnya sig siälv. -
Missionsförbundaren Lars Lindberg har en liknande
övertygelse. Troslivet odlas i gudstjänsten, men kan

- så framhåller han - enbart bevaras levande, om
den gudstjänsdirande forsamlingen pä nytt upp-
täcker sin uppgift att vara till för vädden. - Alfred
Schilling, katolsk kyrkoherde, vill tjäna samma
uppgift. På ett befriande, ibland utmanande sätt
varnar han sina medkristna för steril gruppegoism.
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Trosglädjen år aldrig slå över i en okristen perfek-
tionism.

Alfred Läpple, katolsk själasörjare, och Harald
Geelmuyden (död rq6:), som var förankrad i
schartauansk slälavåLrdstradition, sammanfattar den
kristna trons väsentliga punkter, för att intensifiera
troskunskapen. Deras broschyrer är framför alltäg-
nade för studiecirklar. Vad texten säger bör besjälas
av en levande förkunnare.

\Y/.K.

Dietrich von Hildebrand: Der ur-
uiistete lVeinberg. Habbel, Regensburg t97 3,
247 s. - Gesammelte Verke ll: Ethik, r97 3,

494 s., III: Das 'Vesen der Liebe, t97t, 5j2 s.,
X: Die Umgestaltang in Cbristas, tg7r, 338 s.,
Habbel Regensburg, Kohlhammer Stuttgart.

Dietrich von Hildebrand, fodd r889, är en mång-
sidig författare. Han var professor i filosofi vid
universiteten i Miinchen, Wien och Tolosa. År t 9t4
blev han katolik. Under hitlertiden fann han i USA
ett nytt hemland och vid Fordham University i New
York ett nytt verksamhetsfält. Förflyttningen med-
förde att han förutom på tyskspråkigt område även
kom att utöva inflytande i den anglo-amerikanska
världen.

Dietrich von Hildebrand är en vaken iakttagare
och en orädd kridker av sin tids skeende inom
kultudivet, filosofin och kristenheten. Hans bok
om den "vanställda vinträdgården, vittnar om hans
starka engagemang för kyrkan. Hans samtidskritik
är spirituell i detta ords dubbla mening. Den är
åskådlig och kvick. Och den är djupt förankrad i en
mäLlmedveten andlighet och i en genomtänkr tro.

Utöver allt detta är Dierich von Hildebrand en
tänkare. Han är alltså mer änbara filosofiprofessor.
Han är filosof. Som sådan har han fört vidare den
linie som Edmund Husserl (r8f8-rqa8) med sin
kunskapsteoretiska realism och Max Scheeler
(r8t +-rgz8) med sin värdeob jektivism slagit in på.

Bakom de s. k. exakta vetenskapernas monopolan-
språk på vetenskaplighet - som under hans yng-
re år ännu kraftigt hävdades - har han avslöjat
motiv som långt ifrån härrör från fenomenen.
Tvärtom står därbakom overifierade antaganden.
Och den kristna tron visar strukturelement som

246

människan bär inom sig före och oberoende av
all tro. Så länge alltså människan med allt vad
hon är - värderingar inte uteslutna - kan be-
handlas med fenomen-enliga vetenskapliga meto-
der, kan inte heller teologin frånkånnas veten-
skapskaraktär.

Dietrich von Hildebrands livsverk skulle kunna
sammanfattas i devisen: från ideologierna till feno-
menen.

Förlagen Josef Habbel och W. Kohlhammer ut-
ger på ett förtjänstfullt sätt von Hildebrands samla-

de verk. Utgåvan beräknas omfatta r o band.

1t/'.K,

Lettres au Pöre Riobd. Cerf, Paris r97j, r4r s. -
Diskussion um den Priester, Briefe an Bischof Riobi.
Otto Miiller, Salzburg r97 4, :.36 s.

För snart wå å,r sedan talade biskopen av Orl6ans,
msgr Guy-Marie Riob6, bland sina biskopliga kol-
leger i Frankrike om dagens prästkris. Efter det att
något av det han sagt sipprat ut och vanställts, be-
stämde han sig för att publicera texten till talet i
paristidningen Le Monde. Föliden blev att han fick
mer än r ooo brev från hela landet och även från
utlandet. Ett urval av dem samt Riobds tal framläggs
av Editions du Cerf och av förlaget Otto Mr,iller.

Breven framstår som tecken på den kris de själva
ger en anrydan om. De visar genomgående, hur litet
avsändarna vet om ffons ursprung och om farorna
för tron. De berör mest yttre omständigheter, t. ex.
det sociala iäget eller sekulariseringen. I verklighe-
ten förekommer det att tron vissnar, när omstän-
digheterna ser ut att vara gynnsamma, och att den
stimuleras mot all mänsklig förväntan. I sista hand
är tron faktiskt inte beroende av empiriska omstän-
digheter. Däri liknar den den transcendenta makt
den är inriktad på.

V,K,

Birgitta, klostergrunderskan. Verket och dess aktuali-
tet. Utg. av Societas Sanctae Birgittae. Kumla t97 4,
rrz s., kr 17:-.

I fjol ft97) firade Societas Sanctae Birgittae sin
årshögtid med en kyrkohistorisk konferens före



och en orCenskonferens efter generalkapitlet, se
Credo 54, 1973, 227 f. De föredrag, som hölls
under de wå konferenserna, med undantag av do-
centen Undhagens om Textproblemen i den heliga
Birgittas skrifter, har nu publicerats i en vacker
volym, som rekommenderas varmt. Samlingen av-
slutas med ett anförande av kyrkoherde Göran
Grefbäck, Vadstena, om Biryitta - en fimaning
till krisrenbeten ida g.

Vi vill tillägga, arr det föredrag, som professor
Andreas Lindblom söndagen den zz juli i fjol höll i
Blakyrkan om Vadstena som medeltida och nutida
aallfartsort, numera finns publicerat i Birgittastiftel-
sens årsberättelse r973.

T. Lsn

Hubert Jed in (utg.): Handbacb der Kircben-
gescbichte 11, Die Reichskirche nach Konstandn
dem GroBen I: Von Nikaia bis Chalkedon.
XVIII, q6q s. - VI, Die Kirche in der Gegen-
wart 2: Zwischen Änpassung und \(iderstand.
648 s., Herder, Freiburg r973.

Det sedan länge efterlängtade II:a bandet av den
kyrkohistoriska handboken har nu utkommit med
sin I:a hälft. Den behandlar kyrkans historia från
konciliet i Nicea Qz) via koncilierna i Konsranti-
nopel (38r) och Ephesus (43r) till och med koncili-
et i Chalkedon (4ti). Hiälteepoken - förföljelse-
tiden - var förbi för de dåtida kristna. Trosmedve-
tandet fick under yttre lugn sedimentera, något som
dock inte alls betyder att det skeddr- uran srundom
hårda interna strider. De händelser som skildras är
ur ekumenisk synpunkt i hög grad betydelsefulla.
De fyra första konciliernas beslut är iu erkända som
bindande av alla kristna samfund. Här ligger alltsä
hoppingivande, om än inte alltid iakttagna an-
knytningspunkter för dagens enhetssrävanden.

Del VI tilldrar sig intresse av helt andra skäI. Den
behandlar nämligen tiden frän Leo XIII, som i vissa
avseenden kan ses som den förste moderne påven,
till och med Pius X, r878-r9r4. Det är den period
i kyrkans historia dit alla frön till dagens framsteg
och krismoment kan spåras. öm man vill förstå
kyrkan i dag och möjligen vara med om art gestaka
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hennes framtid, bör man inte försumma att sätta sig
in i vad handbokens VI:e del behandlar.

\r/.K.

Viktor E. Frankl Der anbetutfte Gott.
Psychotherapie und Religion. Kösel, Mtinchen
r974, rr6 s., DM rz:-.
Viktor Frankl har för ert par år sedan med en egen
artikel presenterat sig för Credos låsare (årg. 52,
r97 r, s. r6 ffl. I sin nyutkomna bok framlägger han
ett siags summa av sitt livsverk.

Frankl har ofta varit utsatt för attacker. Varken
Freudianer eller Jungianer har känt någon större
lycka inför Frankls nya psykoterapeuriska metoder.
Ändå har wienpsykologen på Sigmund Freuds gam-
la lärostol lyckats med det väsentliga. På ett överty-
gande sätt har han visat att en psykologi som anser
sig kunna bortförklara människans medfödda rela-
tion till något transcendent i sisra hand måste göra
bankrutt. Efter Frankl går det inte längre att hävda
den människotolkning som följer i upplysningsti-
dens kölvatten och som på ett eller annat sätt vill
låta människan vara sig själv nog. Människan har ett
medfött behov av ansvar, av attfä tjäna överperson-
liga uppgifter och leva i ett sammanhang vars me-
ning hon är medveten om. En psykologi som blun-
dar för detta kan inte leda till en sakenlig psykote-
rapi. Den utgår helt enkelt inte från vad människan
är. Det är detta som Frankl framhåller i sin nya bok.
Han gör det på ett språk som inte är belastat med
facktermer. Hans behärskning av ämnet har slagir
ut i en stil som inte kan undgå att Fångsla läsaren.

mr

Åke V. Ström: P:ykologiochreligion. Översikt
över religionspsykologin. Almqvist & \Wiksell,

Stockholm r973, r40 s.

Motsättningen mellan de gamia universiteten Upp-
sala och Lund gör sig påmind, även i ämnet reli-
gionspsykologi. Medan Hialmar Sund6n återkom-
mer gång pä gäng med begreppet roll och följer
denna röda Ariadne-tråd genom siälens alla labyrin-
ter, samlar Åt . V. Ström, hans kollega i Lund, de
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olika teorierna, metoderna och skolorna och ställer
dem bredvid varandra. Hans lilla Översikt över re-
ligionspsykologin är uppbyggd enligt den hos sam-

hällsvetenskapsmän vanliga indelningen i allmän,
differentiell, social- och uwecklingspsykologi. Det
underlättar orienteringen vid analysen av fenome-
net religion. Över huvud t^getär den informations-
rika och materialspäckade boken klart skriven och
indelad - kanske en aning skolmästaraktigt. Med
endast r4o sidor är det siälvklart att det förekom-
mer luckor och förenklingar. Men förf. anger fyllig
litteratur, också nyare verk som bjuder pä empiris-
ka forskningsresultat. Boken är en utmärkt inuo-
duktion, men den ersätter inte Sund6ns Religionen
och rollerna och ännu mindre Vergotes Psycholo-
gie religieuse (finns även i tysk översättning; jfr
Credo 5j, r972, r9t).

Klaas Dietz SJ

Martin Heidegger Teknikens aärcn och
andra uppsatser. I översättning och med inledning
av Ri c h ard Matz. Rab6n * Sjögren, Udde-
valla r974, r49 s., Ca-pris inkl. moms kr 1z:-.
Martin Heidegger (f. r88q) har hittills inte vunnit
många vänner i Sverige. Anders Wedberg går ännu
är t9j9 så långt att han helt enkelt avfdrdar honom
tillsammans med Karl Jaspers och Jean Paul Sartre
som upphovsmän till en filosofiskJitterär väckelse-
rörelse (Filosofins historia, Nyare tiden till roman-
tiken, Bonniers, s. r7r). Konrad Marc-lVogau var
bland de första som tog Heidegger på allvar. I sin
Filosofisk Uppslagsbok (z:a uppl., r97o) å.gnar han
en artikel åt honom. Redan 1964 framlade han en

svensk tolkning av Heideggers installationsföreläs-
ning Vad är netafysih? (i textsamlingen Filosofin
genom tiderna, bd 3, Bonniers). Richard Marz är
antagligen den förste i Sverige för vilken Heideg-
gers filosofi har blivit något av en hjärtesak. Sedan

å,r tillbaka bedriver han ett slags pioniärarbete för
att lansera den envise filosofen i Freiburg im Breis-
gau. Han förtröttas inte att i föredrag och artiklar
framhålla hans betydelse. Nu lägger han fram ett
texturval i svensk översättning, som försetts med
intelligent inledning till texterna och dessutom -
vilket är särskilt tacknämligt - en bibliografi över
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den hittills tillgängliga HeideggerJitteramren på
nordiska språLk.

Heidegger är tänkare. Vad som kan förefalla som
det mest självklara, framkallar hos honom den sorts
förvåning som är början till filosofi. Men Heideg-
ger vill inte stänga in sig i ett elfenbenstorn, han vill
påverka samhället. På så sätt gär han i Platons fot-
spår. Och det är framför allt det som den av

Richard Matz sammansrällda textsamlingen vill
visa Med sina funderingar över vad teknik i sista
hand är, vill Martin Heidegger vara dagens släkte
till hjlilp för att bevara mänsklig värdighet. Tek-
nikens väsen blir utgångspunkt till att förekomma
teknikens hot.

\J{/.K.

Birger S jöberg: Hel:t jag uille tro. Ett
urval dikter kommenterade av Gunnel Vallquist.
Proprius, Stockholm r973, to6 s. - S i v
Svensson: Dranknande i allrörelrcn. Eget
Förlag. Exped. SUBPUB (rStr, rz s. - Lars
Lindman Sänd. Dikter. Kyrkliga Förbun-
dets Förlag, Göteborg t913, 88 s. - S v e n

Sixten: Bön i natid. Proprius, Stockholm
r973, tt s.

Birger Sjöberg har i Gunnel Vallquist fått en välvil-
lig uttolkare. Hans dikter är i och för sig inte svår-

tillgängliga. Dessutom ger titeln på samlingen en

fingervisning om vad som särskilt skall betonas.
Men Gunnel Vallquist förtydligar dikternas inne-
håll. När hon ser i Siöberg en religiös gestalt, me-

nar hon därmed ingalunda något nedsättande.
Tvärtom, vågar hon sig på en uppskrivning av

sjålva begreppet "religiös". Religion, vad den än

är, hör människan till. Vad som på ett oklart sätt
arbetar i dagens människor uttalar Birger Siö-
berg i uttryckliga ord.

Något liknande kan sägas om Siv Svensson. Hon
uppträder utan uttolkare. Hon har inte ens hittat en

förläggare fast hon hade förtiänat det, utan utger
sina dikter i eget förlag. Hennes ord vittnar om ac
något jäser i henne. Den bästa sammanfattningen av

vad hon menar ger hon i titeln till sin samling:

drunknande i allrörelsen. Hennes bekännelser ver-
kar som ett enda skrik. Men fastän drunknande har

hon inte drunknat. Hon borde inte heller göra det.



De av Lars Lindman framlagd,a dikterna är god
brukspoesi. Lindman gör inte anspråk på att gå till
historien. Men han ger hlälp i vardagens böneliv.
Han har förmågan att uttrycka sin fromhet i enkla
verser. Bibliska motiv finns överallt med i vad han
säger. Även Sven Sixten utformar sina böner som
dikter. Han vårdar sig särskilt om bönens intima
karaktiir. Allt kan inte sägas i ord, det vet han.

Birger Sjöberg och Siv Svensson dr var pä sitt sätt
på vägen från livet till tron. Iars Lindman och Sven
Sixten däremot utgår från en utformad tro för att
låta den påverka livet.

V.K'

F. J. Nordst edr Den döde, Bon.niers 1974,
zr3 s., Ca-pris kr 38:-.
Pseudonymen F. J. Nordstedt har sedan han debu-
rcraÅe 1969 varit mycket produktiv. Produktionen
ger goda prov på författarens mängsidiga begåv-
ning, handlingen i hans böcker är förlagda till så

skilda platser som Afrika, Centraleuropa, Balkan
och Italien och utspelas i olika tidsmiljöer. Vissa av

böckerna är skrivna som rena pastischer och Nor-
stedt visar där en osvikligförmLga att träffa tonen.

I Norstedts senaste bok, Den döde, dr handlingen
som titeln antyder spunnen kring den åLldrade Teg-
n6r i r83o-talets Våxjö. Den verbalt begåvade för-
fattaren år i praktiskt taget obegränsade monolo-
ger tillfälle a$ fanga det tidstypiska i språket.
Boken inleds med att teaterdirektören (:f51-
fattaren?) i föm'ag förklarar och urskuldar sin piäs
och försvarar den mot tilltänkta angrepp från
illasinnade litteratörer. Efter detta helt i luften
hängande "förspel" inleds berättelsen. Hand-
lingen, som är vävd kring kärleken mellan den
gamla "mjätsiuke" och den unga Emilie Selld6n,
ger goda om än nLgot vrga tidsbilder. Skild-
ringen av Emilies och Tegndrs kärlek gör ett
ganska anemiskt intryck på mig, men vissa bifi-
gurer, som doktor Selld6n, är fint tecknade.

Om nu Norstedt hade hå{lit sig till denna skild-
ring av Tegn6rs höstliga kärlek och fördjupat den
hade allt varit väI. Men inte! En för Goetheläsare
lätt dechiffrerad gestalt, Dr. Magnus Friedrich Stoff

16-1 4283o
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från lfeimar, anländer strax till Viixiö för att fresta
Tegn6r och lotsa honom till ett dantelikt dödsrike.
Under vandringen i underjorden tar författaren till-
fället i akt att göral mitt tycke malplacerade anspel-
ningar på vår samtid, t. ex. den nya skolan: . . .rden
fullständiga jämlikheten: alla kan lika mycket och
lika litet".

Den döde har gätt författarbn ur händerna, så att
säga. Men trots detta har boken många förtiänster
och är utan wekan läsvärd.

Cecilia Sidenbladh

C arl -Gu s t af LiIi us: Metsltiska boken. En
roman om tanken. Holger Schildts Födag, Hangö
r974,3o7 s., Ca-pris zo fmk.

Enligt det blad som förlaget skickar med Metsytiska
boken har boken rönt ett entusiastiskt mottagande i
finlandssvensk press. Göran Schildt skriver att Lili-
us ohör till de oantastliga geniernas skara" och Bo
Grönholm utlovar läsaren >ratt möta det stora tan-
keäventyret".

Lilius har enligt egen utsago funnit en helt ny
romanform. Boken, som är försedd med författa-
rens egenhändiga illustrationer, är indelad i fem
>)satser> och består till största delen av korta styck-
en om tankar och ståndpunkter. De är uppblandade
med fragmentariska berättelser. En "sats" innehål-
ler längre och mer sammanhängande stycken som
delvis är mycket inuessanta t. ex. en skildring från
Tibet, som författaren tycks vara väl förtrogen med.
Avsnittet med prosadikter är den kanske mest lät-
tillgängliga delen av boken. Dikterna är till formen
tilltalande och visar på författarens närhet till anti-
kens tankevärld.

Man kan tycka att en förfartare till "en roman om
tanken" bör sträva efter språklig klarhet för art
underlätta förmedlingen av sitt budskap till läsaren.
Nu gör Lilius i stället allt för att försvåra för läsaren;
åtminstone jag skyggar för att läsa sida upp och sida
ner med meningar som flyter in i varandra utan
skilletecken. Språkliga formexperiment kan vara
både spännande och njutbara om de är kongeniala
med innehållet, men i det här sammanhanget verkar
de mest meningslösa och fördunklande.
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Metsltiska boäen dr alltså en formmässigt svårfor-
cerad bok. Tyvärr känns innehåLllet inte mera tillta-
lande, personligen ger boken mig mycket lite i ut-
byte.

Cuilia Sidenbladh

Torsten Niltson, Septem improvisationes pro organo,
Deuteroskopi. Gotthard Arn6r, Alf Linder,
Torsten Nilsson och Kad-Erik \tr7elin på orgel.
Proprius 7714-77rj.

För några decennier sedan talade man gärna om en
,iobjektiv" liturgi och om en "obiektiv" kyrkomusik.
Med det talet ville man - och det är historiskt för-
ståeligt - utöva kritik mot den insmickrande och till
iotet uppfordrande känslosamhet, som då oftaprig-
lade gudstjänstlivet och inte minst dess musik. Men
om det var förståeligt, så förblir det principiellt sett
ändå betänkligt, lika betänkligt som det vore att t^l^
fören "subjektiv" gudstjänstoch en usubjektivu kyr-
komusik. Skiilet hiirtill är i grunden enkelt: guds-
tjänsten med den musik som hör till den, befinner
sig och lever i skärningspunkten mellan objekt och
subiekt. Gudstjänst är mötet mellan ett "objekt"
- Gud - och ett "subjekt" - den gudstjänstfiran-
de församlingen. Verklig gudstjänst kommer bara
till stand, där en församling och enskilda svarar på

och engagerar sig i Guds tilltal och handlande.
Gudstiänst eir alltid ett drama, men ert drama ute.n
ramp mellan agerande och åskådare. Det måste

gälla också om all gudstjänstmusik - åtminstone på
eft inre plan. Musiken komponeras och utförs
inte av änglar och helgon inför Guds tron utan av
och for människor som nåtts av ett tilltal, som drab-
bats i sin världsliga existens, som dragits in i en
dialogisk situation. Den situationen är gudstjäns-
tens, skärningspunkten mellan Gud och "världen".

Torsten Nilsson står med sina orgelmeditationer
också i den skärningspunkten. Han vill inte vara en

ängel, i besittning av all insikt, svävande över våra
huvuden. Det år i stållet vårt och vår tids svar han vill
söka att artikuiera. Den - naturligtsvis bara sken-
bart "objektiva, - gregorianska koralen ställs in i en
kontrapunkt mot vår erfarenhet, våra tragedier och
värt mörker. All gudstjänst måste somTorsten Nils-
sons stycken i en viss mening vara >improvisationr:
försök an uppfatta och att svara på evangelir:m. Är
musiken svår am trllägna sig, Aan det bero på att den
vill gripa om hela verkligheten: Guds "objektiva"
och vå,r motspänstiga "subjektiva". Så länge, vi
befinner oss på vandring, utan den fulla insikten
och utan en vilia som helt är ett med Guds, måste
det vara svårt att fira gudstiänst. Det iir hålsosamt
för oss att det finns allvadiga, kompromissfria kom-
ponister som vill påminna oss om det. Vi vill an-
nars så gärna vara nöida med vad vi redan upp-
nått, och glömma att det finns nya erfarenheter
att göra - konstnärliga, men framför allt andliga.
Lyssna - mänga gänger - på de här två skivorna!

Alf Härdelin
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