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Sedan sist
Att köpslå med döden
har man ibland kallat de förtvivlade ansträngningar
som görs när människor ligger döende. Döden är
ett ofrånkomligt faktum som alla människor har
gemensamt. I välfärdsstaterna koncentreras emellertid numera intresset mer och mer på dödsprocessen. Inte döden utan själva döendet har blivit ett
problem. Psykologer har kartlagt de olika faserna i
döende människors inställning till den egna döden
från protest i början till ett lugnt accepterande när
döden nalkas. Läkare, sjukvårdspersonal, kuratorer
och präster skall tränas i »konsten» att hjälpa
döende att möta döden. Den moderna sjukvården
har kvalificerade läkare och stora tekniska resurser
som in i det sista gör allt för att rädda livet. Det är
vårt kunnande och vår attityd till döden och döendet som har lett till eftertanke. Det meningsfulla eller meningslösa'- i sådana försök har givit
anledning till en debatt om en humanisering av
döden. Döden har blivit ett problem på ett tidigare
okänt sätt.
De flesta människor möter döden som en
anonym makt som plötsligt och oväntat ställer dem
inför en katastrof. Den sista scenen i livet utspelas i
de allra flesta fall på sjukhus och omges av en
hygienisk och steril atmosfär, där den döende är
utlämnad åt hela den moderna sakkunskapen.
Oftast är han helt övergiven och ensam.
Det har sagts att man redan i livet måste bli god
vän med döden. Men hur kan man bli vän med en
anonym makt som har mist sin mening? Döden ger
inte längre något hopp om att en mor skall få återse
sitt barn eller att en hustru skall få återse sin man.
Döden betraktas allt oftare som en nedbrytning av
det som ger värde åt livet. Har kärlekens outplånliga längtan någon egentlig mening när den inte
kan överleva döden?
Tanken på ett liv efter detta, på ett återseende
efter döden, finns i alla stora kulturer. Den grekiske filosofen Sokrates talar i slutet av sitt
försvarstal .om hur han hoppas på att den grekiska
historiens stora hjältar skall ta emot honom efter
döden och att han där skall få tillfälle till att fråga
dem vad som är den sanna dygden. De kristna
föreställningarna om himlen och paradiset har
andra förutsättningar, men går det att helt enkelt

avfärda dem som önskedrömmar? Har den som gör
det därmed verkligen svarat på de frågor som
uppstår i samband med döden?
För dem som har befriat sig från sådana föreställningar återstår nämligen i grunden endast
stoikernas gamla möjlighet att betrakta döden som
något som står i samklang med hela naturen eller
epikureernas försök att förklara bort dödens verklighet.
Det som har förvandlat dödens ansikte är att
människorna inte längre möter döden som ett öde,
ett fatum. Döden har nivellerats till ett faktum.
Perspektivet har blivit kortare. Döden ses som en
punktuell händelse: livets avbrott och slutet på allt.
Det är svårt att kunna försona sig med denna
död. Det anstötliga ligger i det faktum att det är
omöjligt för många människor i dag att leva - och
således även att dö - på ett värdigt sätt. Att humanisera döden innebär också att livet återfår sitt värde.
I den situationen koncentreras intresset alltmera
kring dödsprocessen, det vill säga kring de faktorer
som syftar till att underlätta döendet. Det blir då
läkarnas främsta uppgift att se till att den döende
inte får lida i onödan. När det till exempel står klart
att en människas sjukdom oundvikligen kommer
att sluta med att hon skall dö, kommer läkarna att
mer och mer stå i centrum än tidigare. Det är
läkarnas »sakkunskap» och det faktum att de har
det sista ansvaret för viktiga beslut vid en människas dödsläger som gör att människorna - i det
avgörande ögonblicket - blir alltmera beroende av
läkarna, sjukvårdspersonalen, till och med det
allmänna. Det är ofta en fråga om läkarnas beslut,
om tillgång till personal och tekniska resurser som
bestämmer människornas sätt att dö. Den moderna
medicinens utveckling har nått det stadium där
dödsprocessen kan »regleras». Det är en sådan
utveckling som kan inge hopp. Men öppnar den
inte också skrämmande perspektiv?
Läkarnas makt och kunnande har i modern tid
emellertid hamnat i en återvändsgränd. Å ena sidan
får kampen mot döden inte ses isolerad från den
allmänna dynamiken inom medicinen: att rädda liv,
att bota sjukdomar. Att ihärdigt sträva efter att
förhindra eller att uppskjuta döden är logiken
bakom alla de insatser som görs inom modern
medicin. Tidigare var människorna hänvisade till
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magi, vidskepelse och bön som »botemedel». I
modern tid har sjukdomarna och döden blivit
föremål för intensiv empirisk forskning. Människan
har verkligen fått makt över döden. Men dödens
inträde betyder slutet på denna makt. För modern
medicin måste döden te sig som en motsägelse precis som döden är motsatsen till vilja till liv.
Å andra sidan är döden en naturlig följd av
människans mest grundläggande villkor: döden är
avslutningen av en process som börjat med
befruktningen, med andra ord döden är en naturlig
följd av att livet tagit sin början. Det hör till
biologiska organismers natur att dö. Döden är varken en ren tillfällighet eller en olyckshändelse som
går att undvika. Döden är det självklara slutet på ett
liv som börjat med avlelsen.
Det är denna samhörighet mellan liv och död
som är en så skrämmande tanke i modern tid. Det
finns sådana som föredrar att döden är diskret,
snabb och helst omärklig. De vill gärna slippa tänka
på »allt det där».
En humanisering av döden måste emellertid
börja med att åter knyta döden närmare till livet.
Under livet måste människorna lära sig att mogna
för döden, ty den tillhör livet. Det hör till människans värdighet och skyldighet att möta döden på ett
mänskligt och humant sätt. Denna humanisering
består främst i att den döende och hans omgivning
ser döden som ett uttryck för mänsklig frihet. En
god död innebär då att man har ett medvetet
förhållande till döden under livet och ända in i det
sista tills den kroppsliga och psykiska nedbrytningen berövat den döende alla möjligheter till
medvetna reaktioner.
Att acceptera döden under livet innebär att
spränga den trånga synen på döden som en punktuell händelse som vi människor inte har något
ansvar för.
Att se döden i ansiktet blir en mognadsprocess
som också innebär att vi tar ställning till en rad
frågor om livets mening: varifrån kommer vi, vart är
vi på väg. Bara när döden ses i hela livets perspektiv
kan vi acceptera den utan att göra avkall på
mänsklig värdighet. Att döden faktiskt är det som
avslutar och avbryter livet innebär då inte att döden
omintetgör det som under livet är vårt hopp.
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Året 1975
skall enligt påven Paulus VI:s önskan bli ett
»heligt» år. Meningen är att vi skall göra oss fria
från ängsliga bekymmer om livets yttersida. Vi skall
i stället se tillvaron i de evighetsperspektiv som
både ger oss distans till vardagens trassel och utgör
ett väsentligt villkor för att bemästra de uppgifter
samma vardag ställer oss inför.
· Kyrkohistoriens första heliga år var året 1300.
Då introducerade påven Bonifatius VIII i anknytning till det gammaltestamentliga jubelåret denna
nya form att levandegöra tron. Han manade kyrkans barn att i bön och botgöring förnya sig i tron,
möjligen göra en vallfärd till Rom för att på så sätt
stegra den kristna samhörighetskänslan.
En jämförelse mellan året r 300 och det nu
påbörjade heliga året ger sig otvunget. Bonifatius
VIII var som påve en mäktig man. Hans anspråk på
att förutom det »andliga svärdet» bära även det
världsliga i sin hand - det förra för att själv föra
det, det andra för att »låna ut» det år kejsaren sträckte sig längre än vad hans ,ämbetes teologiska
innebörd ger skäl till. Men uppenbarligen hade han
lov att gå så långt. Så till den grad var han erkänd.
Enstaka kritiska röster till trots ingick den kristna
tron i den allmänna opinionen. Världens mäktiga
var nödsakade att ta hänsyn därtill. Kyrkans
ledande män var angelägna att permanenta läget.
Det var det ändamålet ett heligt år skulle tjäna.
Pastoral omsorg stod bakom, men även en bit
självbevarelsesträvan. Folket lyssnade i varje fall till
vad kyrkan hade att säga. Därför stegrades också
under seklernas lopp frekvensen av heliga år. Till
en början var det endast vart roo:e år som
högtidlighölls som heligt. År 14 70 blev det emellertid vart 2 5 :e. Man får räkna med att äventyrslusta
var med när det gällde att organisera vallfärder till
Rom. Kommersiella intressen kan heller inte helt
uteslutas. Men även bakom mindre allvarliga motiv stod kyrkans dominerande ställning i den
europeiska livskänslan.
Sedan Bonifatius VIII:s tid har läget avsevärt
förändrats. Den västerländska människan har mognat. Ja, hon har gått längre än vad realiteterna ger
anledning till. Hon har emanciperat sig från allt vad
kyrka heter. Vi lever i sekulariseringens tide.varv.

Sedan sist

Samhällets styrande vill låta »förnuftet styra».
Kristna principer tolereras endast i den mån de
anses vara förnuftsenliga. Det är sant att påvedömet
alltjämt åtnjuter en långtgående uppskattning. Ja,
jämfört med 1700- och 1800-talet har påvarna vunnit ett ökat anseende. De är visserligen vanmäktiga
på det politiska planet, men de erkänns som representanter för en »moralisk» makt. Ibland måste
de till och med värja sig mot att dras in i de politiska
turerna. De måste slå vakt om sitt oberoende och
hävda sig mot att instrumentaliseras. Men även i
sådana kretsar där man inte hyser särskilda
sympatier för kyrkans andliga ansvar betraktas
påven som en opartisk instans som det kan vara
nyttigt att hålla en viss kontakt med. Påvarna själva
har i växande grad blivit medvetna om räckvidden
av sitt inflytande. De stänger allt mindre in sig i rent
kyrkliga fållor. Från Johannes XXIII:s tid vänder
de sig uttryckligen till alla människor av god vilja.
Det är inom ramen för detta syfte som Paulus VI nu
givit det heliga året en ny accent. Han manar kyrkans medlemmar och alla som vill ta hans vädjan på
allvar till att förnya sig i bön och botgöring. Däri
liknar han sin företrädare på högmedeltiden. Men
han gör det i en helt annorlunda tid och utifrån en
helt förändrad position. Han är inte längre allmänt
erkänd sIDm den andlige fadern. Horisonten har
emellertid vidgats. Bonifatius VIII:s avsikter låg
innanför kyrkan. Paulus VI syftar dock längre.
Förnyelsen skall på ett eller annat sätt komma en
hel krishotad mänsklighet till godo.
När man betraktar det heliga året i historisk belysning återspeglar det mycket av vår situation i dag
och avslöjar en djupare mening.

Som motto for det heliga året
har Paulus VI satt: förnyelse och försoning. Men
det är den enskilde som skall stå i centrum. Det är i
första hand den enskildes omvändelse, botgöring

och försoning med Gud det gäller. Av detta följer
att de samhällsfunktioner, som finns så väl inom
som utom kyrkan och som de kristna har inflytande
över, också bör vara föremål för deras intresse.
»Kyrkan är övertygad om att endast med utgångspunkt från denna inre verkan en försoning kan
komma till stånd mellan människor som en social
dimension av det nya Förbundet, på samtliga områden och nivåer i de enskilda människornas förhållanden till varandra i familjer, grupper, befolkningsskikt och nationer, så att det blir ett ferment
till enhet och försoning på ett världsvitt plan.» Förbindelserna mellan det heliga året och de intentioner påven gav uttryck åt i encyklikan Pop11lor11m
progressio, 1967, är först och främst av andlig karaktär. Förändring av samhället är inte i sig själv en
förnyelse. Utan andlig förnyelse kan ingen förändring av samhället äga rum och utan försoning med
Gud är en varaktig försoning mellan människorna
otänkbar, menar påven. Han talar om ett »nytt
broderskap» som måste förverkligas, om att »enhet, broderskap och fred» måste göras aktuella,
men han hänvisar också ständigt till att förutsätt,ningarna för varje reell försoning människor emellan är av andlig och religiös natur. Paulus VI är en
påve med ett medvetande om medmänskliga och
mellanfolkliga problem.
Mottot för det heliga året har också en ekumenisk aspekt: försoningen måste förverkligas på bred
och mycket konkret grund»: inom politik, fredsrörelser och ekumenik. Även de icke-kristna och de
icke-troende måste nås av det heliga årets inbjudan
till samarbete för försoning och fred. Det som påven emellertid framför allt tycks vänta sig av det
heliga året är en förnyelse inom den katolska kyrkan själv. Han vill se en försoning mellan inomkyrkliga partier, ett slut på negativ och destruktiv
kritik och att den i hela världen utbredda protestattityden får genomgå en reningsprocess.
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Polis och press
Heinrich Bölls nya roman

Den som inte under sin skoltid lyckades komma underfund med den tyska vanan att
sätta verben i konjunktiv vid indirekt, anföring, får en utmärkt träning i denna
syntaktiska specialitet om han läser Heinrich Böl!, Die verlorene Ehre der Katharina
Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie föhren kann. Erzählung. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1974. 189 sid. (pris DM 19: 80, sv. kr ca 54: -). Boken är
skriven som ett referat. Böll sammanställer och refererar en obeveklig kedja av
händelser: vissa personers handlingar, polisingripanden och en synnerligen aktiv
journalistik. Därav de många konjunktivformerna som ger det hela en touche av
dokumentärskildring.
Romanen är uppdelad i en mängd korta kapitel och redan i det tredje kapitlet far
vi veta: »De fakta som man kanske till att börja med skulle lägga fram, är brutala: på
onsdagen den 20.2.1974, aftonen före kvinnornas karneval lämnar en ung kvinna på
tjugosju år i en stad på kvällen framemot 18.45 sin lägenhet för att deltaga i en
privat bjudning med dans» (sid. 11). Fyra dagar senare, kl. 19.04, söker hon upp en
poliskommissarie i hans hem och anmäler att hon omkring kl. 1 2. 1 s samma dag i sin
lägenhet har skjutit journalisten Werner Tötges. Den unga damen är Katharina
Blum. Detta är bokens håndling i korthet. Men vad är det egentligen som har hänt
under dessa fyra dygn? Om det handlar boken: detaljerat skildras hur våld kan
uppstå och vart det kan leda.
Katharina Blum arbetar som ett slags självständigt frilans-hembiträde, som framför allt arbetar hos makarna Dr Blorna, han advokat åt industrin och hon arkitekt,
vilkas hem hon sköter på ett förträffligt sätt. På danspartyt hos fru Woltersheim
träffar hon Ludwig, som senare skall visa sig heta Götten och vara en av polisen sökt
»bandit» - så benämner både polisen och die ZEITUNG honom - och tar honom
med sig hem till sin lägenhet över natten, ett inte kanske helt fläckfritt handlande
men gjort »i all oskuld» (Katharina betyder den rena på grekiska) och av häftigt
uppblommande kärlek. Han flyr sedan på morgonen och på torsdagsförmiddagen
kommer polisen och tar henne till förhör och det förhöret och skandaltidningen
ZEITUNGs skildring ligger till grund för berättelsen och händelseutvecklingen.
För att ingen skall kunna sväva i okunnighet om att det är Springer-pressens folkoch skandalblad Böll syftar på med namnet ZEITUNG anmärker han i ett förbehåll
före romanens början: »Personer och handling i denna berättelse är fritt uppfunna.
Skulle vid skildringen av viss journalistisk praxis likheter ha uppstått med den praxis
som är utmärkande för »Bild»-Zeitung, så är dessa likheter varken avsiktliga eller
tillfälliga utan ofrånkomliga» (sid. 7).
Uppläggningen påminner starkt om kompositionen av den nu åtta år gamla
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romanen Ende einer Dienstfahrt ( 1966). Där ger Böll också redan vid bokens början
en kort redogörelse för vad som har hänt, där i form av ett tidningsreferat, här i
form av ett exakt referat med exakta tidsangivelser. I dessa båda romaner konstruerar Böll alltså en miljö som ger honom möjlighet att belysa samma skeende från
olika utgångspunkter. Ende einer Dienstfahrt har en rättegång som bakgrund och alla
vittnen framförs i stor frihet och far berätta och ohämmat ge sin syn på saken. Här i
Die verlorene Ehre der Katharina Blum är det en polisutredning som ger möjlighet
till detaljerat referat i efterskott ur protokollen. Dessutom sätter rättegången
resp. polisutredningen igång var sitt maskineri av skvaller och sammanträffanden, under lunchpausen i den lilla staden Birglar i det första fallet, här i det
andra fallet, i storstaden, blir det en skvaller- och skandaltidning som står för det
mesta och som leder till diverse personliga sammanträffanden och överläggningar. I Ende einer Dienstfahrt är det den gamle domaren Stollfuss, som är känd för
sin humana inställning till brottslingar, som försöker i sin sista rättegång före
pensioneringen hjälpa och rädda snickarna Gruhl så mycket som möjligt. I boken
om Katharina Blum är det den i Katharina smått förälskade advokaten Dr Blorna
och fru Woltersheim, hennes goda väninna, som rycker ut till hjälp åt den unga
kvinnan för att rädda hennes förlorade anseende. Byskvallret som satte igång så
mycket i den lilla ankdammen Birglar, motsvaras här av die ZEITUNG i den stora
staden (som torde vara Köln som vanligt). Skandaltidningen sätter här också på
samma sätt igång en hel del, ja, mycket större och värre händelser (men så är ju
också staden större).
Böll har i en liten skiss från 1966 med namnet Einfuhrung in Dienstfahrt där han
avslöjar (?) hur Ende einer Dienstfahrt kom till, anfört att »det inte längre är den
(romanen) själv som intresserar mig utan formen för den». Böll har ett påtagligt
intresse för komposition och stil och form och det kommer tydligt i dagen år 1966,
ja, redan tidigare har han med novellen Entfernung von der Truppe ( 1964), gjort ett
experiment med »bakochframvänd» komposition och knapp, elegant stil. Han
betecknar den själv som »ett förstadium» till Ende einer Dienstfahrt. I tidigare
romaner har han berättat mer rakt på sak eller i jag-form med många och långa,
inskjutna återblickar, mer eller mindre naturligt infogade. I Ende einer Dienstfahrt
renodlar han den återblickande kompositionen i rättegångsreferatet. I den näst
därefter publicerade romanen Gruppenbild mit Dame som kom på sommaren 1971,
använder han sig av ett betydligt konstigare konstgrepp: en förstående och beundrande författare, kallad förf., ett alter ego, forskar i damens förflutna och nuvarande
förhållanden. Det går i själva verket en klar kompositorisk utvecklingslinje redan
från Billard um halbzehn (1959) med dess återblicksteknik via Ent/ernung von der
Truppe ( 1964) med en elegant novellistisk referatkomposition fram till Ende einer
Dienstfahrt (1966), den breda men glimdika och spirituella skildringen av småsta-
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den med alla dess säregna människor och intriger, och därefter via Gruppenbild mit
Dame (1971), det stora, invecklade experimentet, går utvecklingen vidare för att nå
en nedtonad och balanserad komposition i Die verlorene Ehre der Katharina Blum
(1974). Har Böll nu kommit fram till sin slutgiltiga form?
Romanen om Katharina Blum är en satirisk roman och det är framförallt två
företeelser Böll ger sig på: polisen och skandalpressen (dvs. »Bild»-Zeitung). Polisen följer hela tiden bankrånaren och (troligen) mördaren Ludwig Götten. De vet
att han övernattar hos Katharina Blum och bevakar det hus där hon bor. När han
smiter ur deras klor, utgår de ifrån att de två känt varandra sedan lång tid och gjort
upp om att träffas och om att hon skall hjälpa honom att fly, i stället för att komma
fram till det under utredningens gång. Därför grips hon på morgonen och far klä sig
för att föras till polisstationen. »Ändå fick badrumsdörren inte stängas helt; hon
bevakades å det strängaste av två beväpnade polismän» (sid. 26). Hon behandlas
alltså från början som en medbrottsling. Utredningen och förhöret följer hela tiden
envist den linjen. Polisen rotar i hela hennes liv och far upp allt möjligt som är
ofördelaktigt för henne och de tolkar allt så ofördelaktigt som möjligt för att få fram
tidigare förbindelser mellan Katharina Blum och Ludwig Götten. Av polisen är hon
från början dömd. Böll framställer polisernas inställning till Katharina Blum som
ensidig, apriorisk och partisk. De utgår ifrån att en människa med hennes bakgrund
måste handla så som de inbillar sig att hon gjort. De tilltalar henne under förhöret
med »du», något ur tysk synpunkt otillåtet och ytterst nedsättande. Det är också
kriminalkommissarien som ställer den »ominösa frågan» till henne »en högst omstridd fråga», närgången, kränkande och skabrös. Den frågan anses av vissa vara
» början till Katharinas förbittring, skam och ursinne» (sid. 2 5).
Det torde finnas två lösningar på Bölls förbittrade framställning av de tyska
polismetoderna: antingen menar han det rätt och slätt som grov ironi över dumma,
klumpiga och enkelspåriga poliser utan psykologisk blick, eller också syftar han till
en större samhällssatir och vill visa hur poliserna bara är brickor i spelet, sprattelgubbar som i vårt samhälle med dess hårda kriminalitet inte har några möjligheter
att handla på annat sätt än så som det invecklade samhällsmaskineriet har programmerat sig självt - eller också är det så enkelt att berättelsen om Katharina Blum är
ett fortsatt försvar för Ulrike Meinhoff, vars process började på hösten 1974.
I den berömda artikeln i Der Spiegel- W il! Ulrike Meinhoff Gnade oder Freies Geleit
(ro januari 1972; senast publicerad i Neue politische und literarische Schri/ten, Köln
197 3) exponerar Böll en välvillig och förstående attityd till poliser: »Oupphörligt
blir då herr Rauber, chefen för kriminalpolisen i Kaiserslauten citerad: 'Vi har
visserligen ännu inga konkreta hållpunkter på att Baader-Meinhoff-ligan är ansvarig
för överfallet. Men vi söker givetvis i denna riktning.' Det klingar genast annorlunda; nyktert, sakligt, i betraktande av att indicierna är plausibla, legitimt, om man
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anser det vara legitimt att polismän för r 37 3 mark i månaden riskerar sina liv för att
bland annat skydda bankvalv. Ett riskabelt, illa betalt yrke». Denna uppskattande
attityd kontrasterar Böll mot »Bild»-Zeitungs förstasidesrubrik den 2 3 december
r 97 r som blev upphovet till Bölls artikel: »Baader-Meinhoff-ligan mördar vidare.
Bankrån: polis skjuten.» Han kommenterar: »Där polismyndigheterna utreder,
förmodar, kombinerar, har Bild redan kommit betydligt längre: Bild vet.» Här,
menar Böll, gör polisen bara sin plikt och kommer med balanserade uttalanden
medan »Bild»-Zeitung genast har dömt »ligan» i förväg. Bölls artikel blev utgångspunkt för en enorm presskampanj i Förbundsrepubliken och resulterade i en bok. I
den kampanjen gick man illa åt Böll som då var PEN-club-president och inte kunde
svara. Svaret är Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Men i det svaret har han ingen
enbart välvillig inställning till polisen.
Början till olyckorna tycks vara »den ominösa frågan» och polisens allmänna
hållning. Men det är die ZEITUNG som förorsakar den. På fredagen presenterar die
ZEITUNG följande förstasidesrubrik som resultat av ett ingående snokande:
»RÅNARFÄSTMÖN KATHARINA BLUM VÄGRAR UTIALA SIG OM
HERRBESÖK» (sid. 48). Den följande artikeln kommer så med antydningar,
obesvarade frågor och förvrängda uttalanden om henne. Ingenting är helt oriktigt
men allt blir tillsammantaget ren lögn och skribentens uttalade tolkningar ledf:r
läsaren till att bilda sig en bestämd och snedvriden uppfattning om fallet. På ett
elegant och kvickt sätt målar Böll upp en satirisk bild av die ZEITUNG och dess
journalist Werner Tötges i hela dess välberäknade och nakna, sensationslystna
vidrighet, där Katharina Blum målmedvetet kläs av. Om det man skriver är sant
eller inte, reflekterar man inte över. Detta är hämnden på »Bild»-Zeitung för
vintern 1972. Parallellen med Ulrike Meinhoff är uppenbar. Det är i båda fallen,
menar Böll, en tidning som hetsar upp sina miljoner läsare (för »Bild»-Zeitung
uppskattningsvis ro miljoner) mot en enda ensam och värnlös människa Ulrike
Meinhoff - Katharina Blum.
Men håller verkligen den parallellen? Nej, givetvis inte till alla delar. Ulrike
Meinhoff kan vara skyldig och har i varje fall framfört samhällsomstörtande ideer av
vänstervriden typ. Det vet Böll. Därför belyser han det fallet genom att använda sitt
vanliga knep: han konstruerar ett helt vardagligt och sympatiskt fall - Katharina
Blum. Den verkan det f'ar är som vanligt katastrofal och följden, mordet, gör den
eleganta satiren till blodigt allvar. Och Katharina Blum är inte samhällsomstörtare
och inte bankrånare, inte mördare - men hon blir det - genom polisens handhavande av fallet Ludwig Götten och die ZEITUNGs journalistiska metoder att hålla
allmänheten underrättad. Tötges död ger, utöver allt annat i affären Blum, ytterligare material till många vackra rubriker och förstasidor och extranummer. Mordet på
» journaliseten, som föll på sin post» (dvs. när han kom med skamliga förslag till fru
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Blum) får en betydligt finare behandling i die ZEITUNG än »mordet på en
bankdirektör, -anställd eller -rånare» skulle ha fått.
Till yttermera visso utbreder sig fallet Blum så att det skakar vissa storpampar
inom storfinansen och storindustrin. Det är risk för att några skandaler och skilsmässor ytterligare skall komma till. På en vernissage slår en advokat offentligt sin
direktör på käften. Blod flyter åter, fyra till sju droppar. Lyckligare kan romanen
inte sluta - menar väl Böl!.
Det är ett angeläget ärende Böll är ute i - åtminstone för honom själv. Det måste
vara skönt för en person som ofta stått i rampljuset att någon gång få slå tillbaka.
Men man bör nog inte inbilla sig att Böll enbart är ute i egen sak. Däremot väcker
den nya berättelsen på ett nytt sätt en gammal fråga: är Heinrich Böll en engagerad författare? På direkta frågor i intervjuer har Böll svarat än si än så. På senare
år (197 3) har han svarat nej. Vilken utveckling kan man då anse ligga bakom denna
attityd? I Ansichten eines Clowns (1963) använder Böll jag-form och i den romanen
har Böll allmänt ansetts vara så engagerad som författare att han - med orätt! - har
identifierats med Hans Schnier, clownen. Böll har blivit något av Förbundsrepublikens lille clown som man inte behöver ta på allvar. Men i fallet Ulrike Meinhoff
kan man inte ta fel på hans engagemang! Han togs också på allvar i _den presskampanjen.
Inför många av Bölls tidigare noveller och romaner står man ofta frågande när det
gäller den innersta avsikten med dem. Han ger inga lösningar själv och även i
uppsatser lägger man märke till en ·undanglidande attityd. Han utsätter allt för
kritik. Präster, militärer, industripampar, finansmän och socialdemokrater försätts i
omöjliga situationer. Endast Böll själv står utanför. Mannen som kritiserar allt och
alla, satirikern, ironikern - men inte clownen. Det var han som fick nobelpriset.
I de tre senaste romanerna har han refererat och varit »dokumentär». Därmed
har han ställt sig själv ännu mer utanför sina huvudpersoner än tidigare - i de två
senaste romanerna är huvudfigurerna dessutom kvinnor som han gjort egentligen
ganska bleka porträtt av. Hela tiden från slutet av 1950-talet tycks det tyska undrets
samhälle honom alltmer främmande för hans ideal. Satiren tycks vara hans enda
författarmöjlighet. Är det därför han flyr in i de många korrekta konjunktivernas
irreala, refererade värld - Böll den icke längre engagerade, den desillusionerade?
Under pressläggningen har en svensk översättning av Bölls senaste roman blivit färdig: Katharina Blums förlorade heder eller: Hur våld kan uppstå och vart det kan leda. Berättelse.
Bonniers. Stockholm 1975, 157 sidor, pris inb. ca 42:- kr. Den kom ,På bokhandelsdiskarna
den 24 januari. För översättningen svarar Eva Liljegren som mer och mer tycks bli vår
auktoriserade Böll-översättare. Boken är spatiöst tryckt, inbunden i ett mycket tilltalande
band och försedd med ett smakfullt omslag av Jan Biberg. Allt mycket sobrare och stilfullare
än det tyska originalet och säkert inte mindre säljande.
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Samtal med ateister
från vår egen tid

Allt som oftast har ateismen tagits upp till behandling på katolskt håll under senare
år. Själva temat är därför inte nytt men däremot det sätt Christian Chabanis nalkas
det i boken Dieu existe-t-il? Non ... (Fayard, Paris 197 3). Boken har utformats till
ett samtal mellan Chabanis, en intellektuell katolik, och r 5 framstående personer
inom franskt kulturliv, som alla betecknar sig som icke-troende. Låt oss få sagt med
en gång att det inte rör sig om intervjuer utan om verkliga samtal. Författaren
försöker inte nå fram till kategoriska teoretiserande uttalanden på basis av några
kort formulerade frågor. Han försöker i stället få till stånd ett förtroendefullt samtal
där de utfrågades svar får karaktären snarare av personliga vittnesbörd, som hela
tiden ställs i relation till Chabanis' egen tro, en konfrontation som aldrig ger intryck
av något bekvämt tillrättaläggande. Det är således inte bara ateisternas vittnesbörd
som ger boken dess intresse utan parallellt finns Chabanis' egen trosbekännelse.
Det är han som inleder och styr samtalet och han gör det klart och suveränt.
Denna dialog kan vara av stort värde: de icke-troende vi lär känna är förutom att
de är kända personligheter, människor av en osedvanlig intellektuell och moralisk
resning, speciellt skickade att redogöra för var ateisten står idag. Det är hög nivå p,å
vittnesbörden och de tvingar oss själva till eftertanke och till ytterligare preciseringar av vår egen tro.
Under läsningens gång konstaterar man dels att otron kan ikläda sig många
gestalter och att det finns lika många ateistiska ståndpunkter som det finns ateister,
dels att den icke troende har att brottas med frågeställningar som den troende
ingalunda står främmande inför. Chabanis säger bl. a. i sin inledning: »Det är inte
längre fråga om två krafter som utmanar varandra, utan om två ödmjuka attityder
som bägge erkänner svårigheten att nå fram till problemets kärna, samtidigt som
man hoppas upptäcka det som alla människor har gemensamt, oberoende av lärosatser». Detta är något som för övrigt varje troende bör fråga sig när han tar på sig
uppgiften att vittna om sin tro. Det är nämligen Guds sätt att nalkas inte bara den
troende utan människan, alla människor, hela mänskligheten i sin stora frälsningsplan. Mottagaren av trons förkunnelse och den som hela förkunnelsen således skall
anpassas till, är inte i första hand den som redan tror utan den som ännu inte kommit till tro eller den som håller sig avvaktande. Den kritik som kommer från den
icke-troende »blir därför till det salt som förhindrar min egen Gudsuppfattning att
bli till slentrian». Vi skall bara belysa ett par aspekter på problematiken med
utgångspunkt från några linjer som går igen i de vittnesbörd Chabanis samlat ihop i
sin bok.

9

Federico Lombardi

Ateism hos vetenskapsmän
Några uttalanden av ett dussintal vetenskapsmän räcker förvisso inte för att man
skall kunna tala om en allmän översikt av vetenskapens hållning till tron, och
ändå kan man förnimma något nytt, väsensskilt från den aggressivitet som vetenskapen ofta tidigare behandlade tron med.
Vetenskapen i sig sätter sig inte upp mot tron, ty den är medveten om sina egna
begränsningar. Den kan inte ge svar på alla de frågor människan kan tänkas uppställa. Claude Levi-Strauss hävdar att en ateism som grundar sig på vetenskaplig basis
»måste betraktas som befängd då man därigenom skulle mena att vetenskapen är
istånd att ge svar på allt. Det kan den inte och kommer heller aldrig att kunna».
Fran<;ois Jacob säger: »Det är omöjligt att bevisa ett icke-varas existens». I det
avseendet är det inte ägnat att förvåna »att det inte råder någon egentlig motsättning
i sättet att arbeta mellan den troende och den icke-troende vetenskapsmannen»
(Rostand).
Emellertid anses vetenskapen ofta vara den enda källan till förtroendeingivande
svar på de många frågorna; övriga problem reduceras till andrahandsfrågor och
behandlas därefter. »För att ge svar på frågorna behövs vetenskaplig metod framför
allt annat. Metafysiker är det inte nödvändigt att ha. Däremot behövs vetenskapsmän som ständigt sysslar med vetenskap och mycket litet eller inte alls med
metafysik» (Levi-Strauss). För psykiatern Pierre Debray är frågorna kring primärorsakerna »obsessiva system» framför allt genom att de är olösliga på vetenskaplig
basis och vidare därför att »där finns andra saker som är intressantare, nämligen
sekundärorsakerna, och det sticker jag inte under stol med. Det kan hända att i det
växthus inom mig där dessa fixa ideer finns, jag rent av inte är ateist, inte ens
agnostiker utan helt enkelt oengagerad. De sekundära orsakerna bibringar mig så
mycken klarhet kring mig själv att jag lutar åt att helt förbise de primära».
Även om man inte förnekar att det är möjligt att samtidigt vara en vetenskapsman
på högsta nivå och troende »innebär det vetenskapliga arbetet för de flesta så stort
mått av tillfredsställelse att det inte sedan finns utrymme för ytterligare frågeställningar». Således kan ateismen lätt låta sig invaggas i en attityd »där det inte ges
utrymme för vissa problem, vissa frågor, vissa spörsmål» (Levi-Strauss).
I mitt fall rör det sig om en frånvaro helt enkelt, problemet inställer sig överhuvud inte» Oakob). Men alla vetenskapsmän avfärdar inte problemställningen lika
lättvindigt. »Jag kan inte nog säga att jag skulle bli glad över låt oss inte säga Guds
existens, det är ett för stort ord, men att det fanns något», utbrister Rostand, en
sökande ateist. Emellertid tycker sig inte heller han i naturens processer finna något
som röjer en Guds godhet utan att han snarare får belägg för utvecklingen från
djuret till människan, han »tar sakerna för vad de är». »Ateisten nöjer sig med vad
han ser: man dör». Men åter andra tycker sig trots sin vetenskapliga förankring inte
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helt tillfreds med den nationella värld deras moderna vetenskap vittnar om. »Vetenskapen når fram till sitt logiska system genom ett enormt avkall på känslor och
samvete, ställande i centrum ett fysiologiskt och biologiskt universum. För oss är
inte längre ljuset gult, grönt eller rött: det rör sig helt enkelt om våglängder som kan
mätas». Alfred Kastler tycker därför att man ständigt skall ha denna begränsning för
sina ögon för att alltid räkna med även andra aspekter på verkligheten som ett
komplement till vetandet på en högre nivå. Också den i ateismen förankrade
Fran<;ois Jacob hoppas på en ny syntes av vetandet: »Även om vetenskapen ger
människan den suveräna metoden för bemästrandet av en värld man kan analysera
med sitt förnuft och lägga under sig tycks det mig nödvändigt att därutöver finna
något som lyckas tillfredsställa människans affektiva behov. Jag tror att det affektiva
och det rent förnuftsmässiga icke är reducerbara storheter. Religionen har alltid sett
som sin främsta uppgift att förena dessa bägge poler. I dag har kunskapen satt stopp
för enheten och ersatt den religiösa erfarenheten med vetenskapen. Men det
affektiva har man inte lyckats utplåna. Jag tror aldrig vetenskapen kan tillfredsställa
den dden av människans inre. Jag tror aldrig vetenskapen kan ge en objektiv
beskrivning av det en människa känner inför en kvinnas leende eller inför en
solnedgång eller i samband med en Bachkonsert. Man kan inte idag vänta sig att
finna en vetenskap som kan rekonstruera ett enande system för att förklara världen.
Ty var finns den filosofi som kan tänkas förklara födelsen, livet, upplevelsen att bli
förälder, döden och som samtidigt räknar med det affektiva och det rent kunskapsmässiga? Det är ett djupgående problem, en av orsakerna till att denna tid upplevs
som en brytningstid, fylld av ångest».
Det vore önskvärt därvidlag att man nådde fram till, efter djupgående studier, en
insikt om möjligheterna att utveckla en metod som nådde än längre än de rent
vetenskapliga, så att vetenskapen öppnade sig för begrepp och problemkomplex
som undandrar sig dess egentliga kontroll. Det skulle kunna vara första steget i en
ansträngning att filosofiskt förklara människan, och där ingen skulle kunna dra sig
undan. Man riskerar emellertid inte att ta fel om man hävdar att ateistens horisont
blir allt trängre. Levi-Strauss säger utan omsvep att »existensen kan sakna mening.
Frågan om meningen kan hänföras till människans betydelselösa inträde i universum». Pierre Debray går vidare och säger: »Jag medger att det finns ett mysterium
som övergår mitt förnuft men jag medger inte att man kan härleda det från dess
egen dunkelhet».
Det mest positiva i dessa samtal med vetenskapsmännen just rörande tron och
vetenskapen är erkännandet av en skiljelinje och av en frånvaro av motsägelse
beträffande de bägge ståndpunkterna. Och de troende blir allt mer övertygade,
därigenom att deras tro inte står och faller med vetenskapens rön, att den inte
uppbärs av fenomen i naturen som ännu inte fått sin förklaring, utan att den hör
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hemma i andra problemfält. Denna attityd går igenom allt det som sägs och bildar
även slutklämmen vad beträffar trons resp. ateismens framtid. Vetenskapsmännen
aktar sig för att förutsäga en trons tillbakamarsch till förmån för vetenskapen.

Politiskt engagemang och ateism
Även de vittnesbörd som härrör från ateister som är förankrade i politiskt liv och
debatt skiljer sig sinsemellan rätt betydligt: f. d. ledaren för det kommunistiska
partietJacques Duclos kan synas något onyancerad och dogmatisk under det Daniel
Guerin som är en militant anarkist har sin linje och Alfred Grosser slutligen som
söker förstå den troendes politiska agerande. Men en sak har de gemensamt: de ser
på tron som på något människan skapar åt sig i sin oförmåga att acceptera människans villkor, framför allt på grund av rädslan för döden.
»Religionen», sade Marx, »är inget annat än ett resultat av människans förtvivlan
inför naturen och det samhälle hon lever i. Döden inger fruktan och människan vill
inte finna sig i att försvinna, hon vill överleva sig själv och därför hittar hon på något
åt sig ... » (Duclos). »Religionen syns mig ytterst farlig ty den ger människan en
felaktig inställning till världen. Den far henne att tänka på evigheten, något som för
mig framstår som overkligt. Den troende bekymrar sig således för vad som skall
hända i det tillkommande, medan jag vill koncentrera alla mina krafter på jordelivet» (Guerin). Det kristna hoppet står till något som ligger utanför människan. Med
andra ord: ni skall bli befriade från döden och lidandet. Ni skall bli allt, men inte
behöva bero av det jordiska. Jag väntar ingenting av det omöjliga: den fria människan kommer alltid att vara dödlig, fysiskt sårbar». För Grosser är det klart att »den
som inte tror har lättare att inrangeras i det politiska livet än den troende». Ty för
den troende »är den politiska kampen något underlägset det allra väsentligaste» och
»med tanke på det som mest borde räknas, är den lugna och barmhärtiga tro som
millioner och åter millioner människor bekänner sig till, inte nödvändigtvis bättre,
trots denna brist på befrielse, än oförvägen kamp, som hundratusentals andra
mycket aktivare hänger sig åt för att befria sina samtida». Med en dylik utgångspunkt är det klart att historiskt varje utvecklingsfas i kristendomen måste ses som
en »anpassningsprocess» (Guerin) som kan väcka beundran, men än mer den kämpande revolutionärens avsmak. Religionen har förvisso djupa rötter och det kommer inte att bli lätt att eliminera den; den kan idag tänkas bli, som ett resultat av
människans förtvivlan, t. o. m. en maktfaktor i kampen mot ett rättvist samhälle.
»Och ändå kommer Guds försvinnande att bli oundvikligt i och med att de besuttna försvinner ur bilden. Det är bara en tidsfråga» (Guerin). Men å andra sidan
saknas inte bland dessa vittnesbörd fina och djupa uttryck. Ty det är viktigt att
man i denna diskussion inte hemfaller åt tom polemik. Vi kan inte nog understryka
det viktiga i Duclos' uttalande: »Jag tror på möjligheten att förvandla det samhälle
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människan lever i, Däri ligger all grund för mitt liv och handlande». Han fortsätter:
»Jag är inte rädd för döden». Med utgångspunkt från erfarenheter som motståndsman kan han säga: »Låter man sig inte lamslås av tanken på att man skall förlora
livet, kan man utföra mycket». Det är inte att ta miste på den djupt liggande solidaritet med mänskligheten som röjs i Guerins ord. Denne f. cl. borgare kan efter en
lång kamp med folket, efter att ha upplevt i djupet av sin själ proletariatets böner
och behov säga: »Känslan för proletärerna, en djup tillgivenhet, behovet att få förena sig med dem i deras kamp, att inse deras problematik, detta har blivit min ledstjärna och skall förbli så så länge jag lever». Grosset säger a propos kyrkans och
prästerskapets ambivalens med viss skärpa: »Det som mest slår mig i kyrkan av
idag är dess prioritering av individuella problem på bekostnad av tjänandets ideal».
Dock är det typiskt för dem som så helt låter sig engageras i människans villkor
att i Gud se, åtminstone i den Gud majoriteten bekänner sig till och den tro de
ger uttryck åt, ett fruktansvärt hinder om man vill få människan fri från rädsla,
förslavning och alienation.
Gud i konkurrens med människan

Detta att kristendomens innersta väsen går tillbaka på en frihetsupplevelse är inte
allmänt känt, och ändå borde det märkas. Tanken på en Gud som konkurrerar med
människan om hennes politiska och intellektuella engagemang som varit förhärskande hos många kristna, håller på att försvinna. De icke-troendes vittnesbörd
röjer, något som belyses i pater Morels kommentar till Chabanis' bok, ett ännu
vidare synsätt: »Oklarheten som råder mellan våra önskningar och våra behov, vår
brist och vår saknad är utan tvekan den sjukdom som oupphörligt smyger sig på den
kultur vi i gemen kallar den västerländska».
En Gud som ställer sig på samma nivå som människan, för att kunna få tillfredsställelsen att med sitt tomma namn komplettera ett filosofiskt system utan luckor
eller för att slippa sörja över vår egen oförmåga att få till stånd en större rättvisa
mellan människorna, en sådan Gud kan man lika väl vara utan. Visst kan man finna
tillräcklig anledning till intellektuellt engagemang'genom att vidga och fördjupa de
nya rön vetenskapen ständigt kommer fram till och tillräckligt motiv för moraliskt
och politiskt engagemang i uppslutningen kring ordet om kärleken till nästan: »Den
som älskar sin broder, behöver han Gud? Litet skämtsamt kunde man säga att Gud
som grunden för ett socialt engagemang är nödvändig, framför allt för den introverte. Men om det redan finns en möjlighet att kommunicera, vad behövs då en Gud
till?» (Grosser)
I våra ögon måste befrielsen från ett dylikt betraktelsesätt helt i behovets och
nyttans termer, såväl i handling som i tanke, komma genom en Gud som inte görs
efter mänskliga mått, men som upptäcks såsom undret, som ligger bortom våra
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erfarenhetsmässiga värdeskalor. Ligger det inte en uppenbar nostalgi i Georges
Elgozys nestämda ord om undervisningens innehåll i dagens samhälle? »Jag tror
man borde undervisa om helt andra ting vid våra skolor och universitet. Man bortser
helt från det essentiella, man undervisar varken i livskonst eller i konsten att dö».
Och samma andas barn är Rostand när han säger: »Det faktum att människan finns
till är i sig ett problem. Att det onda existerar är inget problem. Däremot slås jag
med bestörtning av det godas existens. Det ondas närvaro oroar mig inte, men de
små ljusen av godhet, av medlidande utgör för mig ett dilemma».
Frihet i tanke och handling, att lära sig att leva och dö, att inse och leva upp till
det goda, sker när man omvänder sig till en annan, som icke konkurrerar med
människan i världen, men som kallar henne till tjänst i världen, som gör att hon
går ut ur sig själv, bort från sina begränsade synpunkter och intressen, som befriar henne från högmodet genom vilket hon mäter allt efter sig själv, från rädslan
för sin egen privata persons existens och som ger henne förmågan att inte bara se
men uppleva det stora i att älska oegennyttigt. Men härtill behövs ödmjukhet.
Ödmjukhet att kunna uttala ett ord som a priori ligger utanför vår egen värld och
här är det som den icke-troendes avståndstagande blir så smärtfyllt för den värld
som tror. Det kan hos ateister finnas en beundran för Kristi gestalt, kanske rent
av en längtan, men samtidigt ett blankt förnekande. Tanken på uppenbarelsen är
när allt kommer omkring något som »påminner om diskussionen kring de flygande
tefaten» Oacob). »Vad beträffar Kristus kan jag inte godta hans anspråk på en
gudomlig natur. Det är något som berör en psykiater rent illa. I vår tid händer sådant inte. Den som kunde tänkas uttala något dylikt skulle omedelbart klassas som
mentalt störd» (Debray). Kristus och hans kors är alltjämt något skandalöst och
dåraktigt.
För att rätt förkunna tron

Tron och dess förkunnelse kan som alltid ta lärdom av ateismen åtminstone i två
avseenden. Ateismen arbetar oförtrutet med argument för och emot Gud och
uppenbarelsen liksom med överensstämmelser mellan olika vittnesbörd kring tron.
Spörsmål rörande problemen kring livet är förvisso en väg till Gud som idag
försummas såväl utom som inom kyrkan och som borde tas upp på nytt med större
engagemang, utan att man låter sig imponeras allt för mycket av de svårigheter som
de nya landvinningarna inom vetenskapen kan tänkas förorsaka. Det är naturligt att
tänkandet når allt större precision ju mer det skal som omger verkligheten urholkas.
Men man skall inte tro att Gud låter sig förnyas alltför lättvindigt: i alla tider har
kristendomen talat om en »Deus semper maior» och »inter creatorem et creaturam
non potest similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda» (vart vi
än når, är Gud större). Den Gud som skiljer sig från avgudarna kommer alltid att
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Dödstankar och dödsmotiv
Ett strövtåg i litteraturen

Julien Green berättar i en dagboksanteckning från juli 1932 om ett experiment
utfört i Wien bland några studenter, som för att kunna vittna om dödsögonblicket
lät sig hängas för att räddas av kringstående kamrater i samma stund nackkotan
skulle till att brista. De omtalade efteråt att de haft två starka upplevelser samtidigt:
ett bländande ljus och ett enormt ljud, påminnande om åska.
Människans fantasi har alltid fascinerats av spekulationer kring vad som kommer
att dominera när vi skall till att dö. Så påstås det att man kommer att uppleva hela
sitt liv i en blixtsnabb följd av bilder. »Tänkt på Poupet jag just besökt. På väggen
i hans lilla rum, fotografier av dem som stått honom nära och som inte finns tillstädes. Jag tror inte han överlever natten. Vad sker just nu mellan Gud och honom? Passerar hela det förflutna revue framför honom, som man påstår det brukar
ske? ... Oulien Green, dagboksanteckning 20/7 1951).
Fran~ois Mauriac talar om solen och döden i samma andetag - - - »två ting man
inte kan fästa blicken vid» (Bloc Notes). I » Une mort tres douce» säger Simone
de Beauvoir att hon inbillar sig att modern ser den »svarta solen» när hon utkämpar dödskampen i det vita sjukrummet, med uppspärrade ögon. Två bilder som
bägge evokerar solen för att visa att vårt öga saknar förmåga att se rätt in i döden.
Och ändå ett kosmiskt motsatspar. Hos Simone de Beauvoir är livet veken som
slocknar för alltid, en död planet avtecknar, all näring är fjärran, »den svarta solen»
bländar genom sin ödslighet. Är dödsögonblicket även för Mauriac något kusligt
främmande är hans förtröstan dock att pingstmysteriets ljus aldrig upphör att lysa, detta »hjärtats ljus, som vi fått del av i livet och som är en försmak av det ljus

finnas bortom allt, inte för att han finns så oändligt långt borta, men därför att han är
»så mycket större än vårt hjärta» som Johannes säger (3:2). Och den som talar
till oss om Gud, som om en Fader, Kristus Jesus, han kommer inte från någon
avlägsen stjärna, som Jacob ironiskt låter påskina. Hans ambition är inte att bli
trodd på basis av förkrossande bevisföringar. Han fullkomnar en lång historia som
kan följas genom hela Gamla Testamentet där varje vaken människa skall känna
igen sig i sin svaghet såväl som i sin värdighet, i sin strävan efter att finna och nå
befrielse, i sin intellektuella känslomässiga och politiska: vånda, i sitt lidande och i
sin död, och han fullkomnar historien genom att uppenbara hemligheten i den
kärlek som slår oss med bestörtning i världen, och ger oss därigenom ett hopp
och en kraft att vandra vidare mot den befrielse som inte låter sig begränsas av
vår slutna horisont.
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som en gång skall lysa för oss» (Bloc Notes). Hans egen bror Raymond fick hjälp
av Gud när h~n skulle till att dö. Han .slapp uppleva döden som ett outhärdligt
ljus, han fick ta de första stegen mot evigheten »i ett tankens töcken, liksom i en
dimridå» (Bloc Notes 10.7.1960).
Två vittnesbörd, som likaså härrör från Mauriac och Simone de Beauvoir vill så
visa hur väsensskilt två människor kan uppleva åsynen av en död människa. Mauriac
inför Ra'issa Maritains döda kropp känner tankens strålglans kring den döda.
»Kroppen bliven till ting borde likna ett ting (så är det med e,tt dött djur). Man
kan hävda att man inte tror på själens odödlighet. Mig tycks själen mer närvarande än någonsin just när den inte längre finns inom räckhåll. Denna kvinnas ansikte, i dubbelt måtto inspirerat, eftersom hon levde i Gud och dessutom var diktare. Detta ansikte i uppbrottsstunden, på väg att bli aska, att förvandlas till intet,
bär fortfarande stämpeln av en tanke, lösryckt, något förmer än en tanke» (Bloc
Notes 6. r r. 1960). Simone vid sin döde faders sida, en lektion i existentialismen:
»Jag stannad~ ho; -h~n~m tills han för mig blev ett ting. Jag hade fullständig kontroll över processen, övergången från liv till intet» (Une mort tres douce). Hon
använder verbet »apprivoiser»: tämja, behärska, samma verb Montaigne begagnar
för att beteckna en successiv vana att umgås med döden.
För Julien Green blev åsynen av den döda modern livsavgörande: »Hon tycktes
långt borta från denna värld, fjärran från oss alla, med ett uttryck som hade hon
blivit begåvad med en hemlighet som inte kunde delges någon, på väg bort mot
okända sfärer» (dagboksanteckning 27.12.1946).
Ofta hämtas bilderna från djurriket för att illustrera människans ängslan inför
döden och det okända. Simone de Beauvoir säger att modern hade ett djurs fruktan inför döden och en morgon »fanns det i hennes blick samma sorg som hos ett
värnlöst djur »(Une mort tres douce). Julien Green upplever på avstånd sin portvaktsfrus dödskamp, klagan och smärta stiger från gårdens innanmäte upp utmed
husväggarna. »Hon är redan förlamad i ena sidan, dvs. död till hälften. Hon verkar
så utlämnad, lika omedveten som en spanielhund. Meti vad som tycks ge själen dess
dimension är den förkrossande tyngd som en outrannsaklig rättvisa tvingar den
att bära» (29.6.1930).
Hos vår egen Birgitta Trotzig är döden ofta närvarande. Vackrast är den när den
träffar något oskyldigt och utslocknandet blir en försoning med naturen. Fostret
som fördrevs och bara levde några korta sekunder för att snabbt kallna ... » det var
precis som när en fisk, som har dragits upp på land fortsätter att kämpa för livet
några ögonblick och sedan dör» (En berättelse från kusten). Eller hasselmusen
»med sina stora, mjuka fina liksom ännu lysande öron och tassarna uppdragna under
den vita buken». »En död hasselmus är ett ting så till den grad oskyldigt att själva
döden i dess närvaro lägger ner sina vapen där mellan gräsets rötter och daggmas-
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karnas fredliga, mörka gångar.» Och Birgitta Trotzig fortsätter: »Det var en död.
Gud hängde död på korset. Det var en annan död.»
Däremellan finns så en tredje, människans. Liknelsen med djuret blir därför lätt
skev när man skall tala om människans förhållande till döden. Eller den blir inte
fullständig, som citatet från Green visar. Medvetandet om det ofrånkomliga, frågorna kring det outrannsakliga uteblir aldrig, det är människans lott.
Men många är de försvarsmekanismer som under vår jordevandring hjälper oss
att hålla döden på betryggande avstånd från vårt medvetande. Colette var kategorisk: »Aldrig låta sig fascineras, fångas av döden» En sublimering med andra ord.
Julien Green säger på ett ställe att vårt liv är byggt vid en avgrund. Men allt vi omger
oss med söker dölja denna realitet för oss. Vi bör emellertid inte låta oss invaggas i
en känsla av säkerhet, som blott är skenbar. » Une certaine apparence de solidite»
(16.10.1951). Och ändå säger Green: »Jag försöker inbilla mig min egen död - och
det går inte. Detta rum utan mig, alla dessa böcker för all världens vind ... »
(ro. 1 r. 1953). »L'apprentissage est long», lärotiden är lång, för att ännu en gång tala
med Montaigne.
Under århundradenas lopp har den typiskt kristna uppbyggelselitteraturen gång
på gång påvisat det yttre skalets bräcklighet. Kring detta tema har oförgänglig
litteratur skapats. Hur bjärt är inte kontrasten mellan furstarnas och furstinnornas
liv i 1600-talets magnifika gemak och ropet i gallerierna en natt: »Madame est
morte. Madame n'est plus». Vilka lektioner i livshållning visste inte Bossuet att dra
ut av dylika scener.
Reformatorn Calvin ser en Guds barmhärighetsplan i att människan ständigt
påminns om hur allt är skört. För att uppbrottet inte skall bli för svårt ansätts hon av
sjukdom, krig och umbäranden. Och för att man inte skall gå upp i äktenskapet med
hela sitt sinne kan man »få en rå kvinna på halsen med häftigt lynne, som plågar livet
ur en» ... Rättframt uttryckt av Calvin i en utläggning om hur man skall lyckas
frigöra sig från »la vie terrienne» och förbereda sig för »la vie a venir». I suggestiva
bilder plockar Frarn;ois de Sales bort kuliss efter kuliss i sin »Meditation sur la
mort» för att till slut teckna bilden av den döde, ensam på kyrkogården, då vännerna
återvänder för att inte längre ägna honom en tanke.
JO Wallin väcker de kringstående till medvetande när han jordfäst kommerserådet herr Eric Öberg den 27 juli 1820 på Västerås kyrkogård med orden: »I hafwen
nu följt eder äldste, vördnadsvärde medbroder till hans sista hvilorum, och ären
tillbakakomne, för att, efter denna snart slutade sorgefest, återgå till edra lugna
yrken, edra trefliga boningar och glädjas av lifvet bland edra älskade. En annan gång,
då andra följa eder ditutom stadsporten, kommen I ej mer tillbaka. Ack! På den lilla
inhägnade fläcken, der utanföre tullen, samlens I, rymmens I, en gång alla; der
stannar rörelsen af hela den lifliga staden. Döden uppsäger både husägaren och

I7

jarl Ekman

hyresmannen. Edra boningar intagas af främlingar. Edra ägodelar spridas på andra
händer.»
»L'homme propose mais Dieu dispose» är ett slitet uttryck men som kan stå som
rubrik för en meditation kring människans förhållande till döden hos Proust. Hans
personer rör sig ju som bekant i inrutade livsmönster, dikterade av yttre sociala bud
eller som fallet var med Proust själv, av en sjukdom som krävde minutiös uppmärksamhet. Hur lätt invaggas man då inte i den uppfattningen att det inte finns
någon plats för döden. Dagens timmar är på förhand engagerade. Och plötsligt är
den ändå där vid ens sida » just som landån skall till att svänga ut på Champs
Elysees».
När döden kommer känner nog de flesta att det var så mycket mer man hade att
uträtta. Det innebär en känsla av förtvivlan i dödsögonblicket. » Un supreme dechirement» säger Bernanos. Men denna afton som döden är mynnar inte hos Bernanos ut i en svart natt utan »i ett uppvaknande när man gått över tröskeln, i Guds
barmhärtighet, som är som en frisk och evig morgontimme».
Efter döden väntar, säger Bernanos »den eviga morgonen», »l'eternel matin»,
en underbar tanke att meditera kring.

Andens eld
De kan hålla mig i fängelse, de kan sätta mig i koncentrationsläger, de kan tortera
mig så att jag skriker av smärta, men de kan aldrig tränga in i den helgedom, där min
ande vakar och där jag ensam är herre. De kan lura mig, bedra mig, försvaga min
viljestyrka, avtvinga mina fladdrande tankar ord, som kan innebära en förnekelse,
de kan döda mig - men aldrig skall de få makt över min vilja. Den äger de inte, den
är något mellan Gud och mig och ingen människa kan komma åt den. En enda sak
skulle kunna förkväva den andens eld som lever i mig: synd, förtvivlan. Men då vore
det jag själv som med egna händer utsläckte elden.
Henri Perrin (född 1914)

Min väg till Rom

HUGOTAMM

I Sverige råder alltjämt en utbredd föreställning, att religionen är en privatsak som
man inte bör tala högt om i motsats till t. ex. porr och allsköns kuriös sexualupplysning och propaganda. För min del anser jag tvärtom att religionen, människans
förhållande till Gud (det övernaturliga, det Absoluta) är det viktigaste elementet i
den enskilda människans liv och jämväl borde vara så inom samhällsväsendet och till
följ~härav ej skall sättas »under en skäppa>; som det heter i Matthei Evangelium.
Dä:rför vill jag tiförsumma att inflika några rader om min religiösa utveckling och
ställning till de
~kosamfund och världsåskådningar som jag närmast kommit i
beröring med. Jag uppfostrades i gammalluthersk anda. Min farfar var en from och
tillika ödmjuk »openminded» luthersk kristen och höll regelbundna morgonböner
och bibelstunder med hela sin familj. Hans religiösa inställning var i hög grad
inspirerad av anglikanska erfarenheter och fromhetsideal. Min far sökte följa i hans
fotspår men hans kristendom bar en dystrare och ibland något fariseisk prägel.
Långrandiga, obligatoriska gudstjänster och torra predikningar bidrog till att fjärma
mig från lutherdomen; inte ens konfirmationen åstadkom någon väsentlig ändring
häri. Först under min UD-tid, i kyrkoråd och församlingsliv återknöt jag liksom
fastare förbindelser med Svenska Kyrkan.
Christian Science-rörelsen vann insteg i min släkt och min mamma blev starkt
entusiasmerad av dess helande budskap. Själv hyste jag under ett antal år även ett
livligt intresse för Christian Science som grundlades på 1850-talet av en religiöst
inspirerad amerikanska, Miss Eddy, som av sina anhängare praktiskt taget betraktades som ofelbar. »Science» betonade det andligas primat; materien saknade reell
existens. Helandets gåva, som försvunnit med apostlarna och deras närmaste efterföljare, sades ha återupptäckts av miss Eddy. Science bibeltolkningar föreföll dock
på många punkter alltför ensidiga och subjektiva; så t. ex. erkändes ej Christi
gudom och lidandets fundamentala kristliga karaktär förvanskades. Ej så få »scientister» som utövade helande praktik (botande av alla sjukdomar och från gudomlig
synpunkt föreliggande »errors» - bristande förståelse av det evangeliska budskapet
i miss Eddys tolkni~g) syntes tyvärr alltför.angelägna att inkassera höga arvoden och
trots den respekt, som jag alltjämt hyser (jag kan ej gå in på allt detta här) i mångt
och mycket för Christian Science, som en motvikt mot den i vår tid dominerande
materialismen, lämnade jag definitivt rörelsen på 40-talet.
Därefter och även tidigare sökte jag fördjupa mig genom studier och vissa
övningar i de östliga högreligionerna, främst buddhismen i dess senaste utformning
(zen). Den upphöjda etiken, en sublim uppfattning av den jordiska existensens
relativa intighet och den slutgiltiga befrielsen och »illuminationen» efter en lång rad
reningsinkarnationer fängslade mig länge och intensivt. I Berlin upprätthöll jag nära
kontakter med det lokala buddhistiska samfundet och besökte under en veckas tid
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Jamte min hustru den ytterst aktiva engelska buddhiströrelsens årsmöte utanför
London. Resultatet blev emellertid såtillvida negativt som jag efterhand klart insåg
hur oerhört svårt det var för en vanlig europe, i synnherhet utan spirituell rådgivare
(»guru») och längre vistelse i Orienten att djupare tränga in i och i grunden förstå
dessa läror. Alltjämt finner jag dock stor behållning av att studera buddhistiska
skrifter. Av intresse är att efter Vatikankonciliet i Rom 1962-1965 livliga kontakter
upptagits mellan katolska kyrkan och de österländska religionssamfunden för samarbete och även dialoger för utrönande av gemensamma nämnare i vitala och även
rent metafysiska spörsmål.
Den sista och som jag är förvissad om slutgiltiga etappen i mitt sökande efter
livets mening och en orubblig religiös världsåskådning förde mig till den romersk-katolska kyrkan.
Om någon frågar mig, hur eller varför, kan jag knappast lämna ett entydigt svar
utan endast nämna några faktorer som påverkat ett så avgörande steg. Teologiska
studier, sammanträffanden och vänskapliga kontakter med ett antal katolska biskopar, munkar och präster, främst i Jerusalem och icke minst, ehuru detta må synas
kuriöst för rationalistiskt svenskt tänkesätt, Försynens (Guds) ledning. Vidare invigde mig min hustru som själv tillhör den urgamla armeniska gregorianska kyrkan
(som separerat från den allmänneliga katolska kyrkan efter det fjärde konciliet i
Efesus 451, huvudsakligen på grund av tvistefrågan om de båda naturerna i Kristi
person), men uppfostrats i katolsk regi, i varjehanda katolska tänkesätt och praxis
särskilt i Mariakulten som trots Luthers veneration för den Heliga Jungfrun är
tämligen främmande för protestantisk uppfattning. Jag kom så småningom, icke
minst under intryck av Vatikankonciliet Il, till den övertygelsen att den katolska
kyrkan trots sina historiska dekadens- och nedgångsperioder, särskilt i samband
med påvarnas värdsliga politik, var och förblev identisk med den kyrka som Jesus
Kristus instiftat genom sina apostlar, något som betydligt djupsinnigare och lärdare
konvertiter än jag funnit.
Även ärkebiskop Söderblom medgav på sin tid, att den katolska kyrkans fromhetsliv var betydligt rikare än vad de protestantiska kyrkorna frambragt, och min
gode vän, den evangeliske konservative biskopen Dibelius i Berlin yttrade vid
tillfälle att om de väsentliga reformerna som proklamerats av Vatikankonciliet i
stället tillkommit under 1500-talet, de lutherska och kalvinistiska reformationsrörelserna skulle ha varit överflödiga.
För min egen del har jag numera, åtskilliga år efter min konvertering, som
formellt ägde rum i Kapstaden - min ursprungliga tanke, som av tekniska skäl ej
kunde förverkligas var att upptagas i det berömda Benediktinerklostret S:t Domitian på Sions berg i det israeliska Jerusalem - , via ekumeniken kommit den lutherska
kyrkan närmare än på den tid då jag formellt tillhörde den. De ytterst vänskapliga,
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teologiska dialogerna mellan lutheraner och katoliker på högre teologisk nivå under
de senaste åren ha märkligt nog lett till att trots alltjämt bestående stora motsättningar rörande sakramentsläran, Mariakulten, helgonen, många väsentliga historiska
stridsäpplen såsom frågan om rättfårdiggörelse genom tron (en hörnsten i Luthers
förkunnelse) och ännu delvis det komplicerade problemet om det kyrkliga ämbetets karaktär och natur antingen visat sig bero på missuppfattningar eller varit utslag
av historiskt betingad polemik av mer eller mindre politisk natur.
Generellt kan nog sägas, att den katolska trosläran med sina 2000-åriga, visserligen komplicerade traditioner, är klarare och rikare än de evangeliska teserna som
fluktuerar och saknar t. ex. en högsta instans för auktoritativa uttalanden. Otvivelaktigt är även den katolska kyrkans krav på en viss andlig och moralisk disciplin och
aktiva insatser från sina medlemmars sida betydligt mera långtgående än vad som i
regel fordras av protestantiska trosbekännare.
Gemensamt för de flesta kristna kyrkor, ofta i direkt samarbete, är en nyväckt
strävan att aktivt arbeta för fred, social rättvisa, uländer och överhuvud hjälpa till att
skapa drägliga förhållanden i världen för de nödlidande folkmassorna.
För min tjänst i UD spelade det ringa roll, vilket trossamfund jag tillhörde. Den
enda nackdelen - enligt mitt förmenande onödigt formalistiskt - var att jag efter
utträdet ur Svenska Kyrkan ej kunde medverka i kyrkorådet i svenska församlingar,
ett privilegium som tillkom enbart dem som formellt tillhörde statskyrkan, inkluderande kommunister och andra likasinnade som av taktiska skäl önskade påverka
kyrkoangelägenheterna.
Under mina senaste år i UD besökte jag rätt ofta Rom bl. a. som korrespondent
vid ett par biskopssynoder för den svenska katolska tidskriften »Credo» och hade
då åtskilliga tillfällen att råka ledande personligheter i den påvliga kurian (förvaltningen). Hösten 1962, då jag ännu var ambassadör i Israel, hade vi förmånen att
bevista några av de stora gudstjänsterna, där påven Johannes XXIII själv celebrerade trots sin långt avancerade sjukdom. Han avled som bekant några veckor
senare, annandag pingst. På grund av påvens hälsotillstånd kunde jag tyvärr ej
erhålla någon audiens. Johannes XXIII utövade på dem som kom i hans närhet och
härutöver inom hela kristenheten och långt utanför denna - han upp~es nästan ha
omvänt Chrustjevs svärson vid en bekant audiens till katolicismen - en attraktion
och sympati som endast i grunden torde kunna förklaras därigenom att påven i ord
och gärningar på något sätt autentiskt inkarnerade det evangeliska kärleksbudskapet.
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Darwin - Marx - Freud

En filosofisk-antropologisk jämförelse
Vår människobild bestäms idag på ett avgörande sätt av Darwins, Marx' och Freuds
läror; Även om Darwin inte längre, som de båda andra, står i blickfältet, så har dock
hans uppfattning om människans naturliga härstamning blivit en fast beståndsdel i
den biologiska forskningen. Idag tycks ingen längre tvivla på, att »människan» och
de yngre människoaporna har ett gemensamt förflutet - en urtida art av apor.
Denna insikt fungerar emellertid inte bara som faktum inom en enskild vetenskap,
utan utvecklingslärans tes har en djupverkan, som liknar något av en förklaring av
människans själva väsen. Denna pesudofilosofiska funktion får bl. a. sitt uttryck i
den jämförande beteendeforskningen. Här accepteras utvecklingslärans tes som
»sanning», dvs. människan betraktas a priori av beteendeforskningen som ett högt
utvecklat däggdjur. Först med denna utgångspunkt är överhuvud en jämförelse
mellan djurens beteende och det mänskliga livets yttringar möjlig, liksom också de
därav härledda »vetenskapliga» teorierna om de naturliga drifterna (aggression) hos
människan eller försöken att utveckla en naturalistisk etik.
Den aktuella tendensen att förklara och härleda mänskligt liv och handlande
utifrån ekonomiska och samhälleliga förhållanden härstammar - om än måhända i
modifierad form - från Marx. Den ekonomisk-samhälleliga determinismen utgör '
ett avgörande moment i vår moderna uppfattning av människan, även där den
marxistiska läran om klasskampen och revolutionen avvisas. I motsats till utvecklingsläran, som härleder människan »naturligt», har Marx funnit en ekonomisk-social förklaringsmodell, som intar samma ställning som tesen om människans härstamning från djurriket. Denna förklaring utsäger, att människan som art frambringar sig själv. Artens historia är dess produktionsprocess, förstådd som en
samhällelig produktionshistoria. Människan, eller rättare människorna som art,
frambringar sig själva i sin samhälleliga livsproduktion som människor, och varje
förändring av samhällets produktion har enligt denna uppfattning en förändring av
människan till följd.
Också psykoanalysens rön, framför allt uppfattningen om den omedvetna determineringen av upplevelserna, relationerna och handlingarna, bestämmer våra föreställningar om människan. Hos Freud är det emellertid varken den biologiskanimaliska dimensionen eller den ekonomisk-samhälleliga som står i centrum för
hans männsikosyn. Hos honom finner vi en helt egenartad uppfattning om den
mänskliga driften, framför allt sexualdriften, och visserligen är människan också för
Freud en varelse av naturligt ursprung, men de oerhört mångfacetterade utvecklings- och förvandlingsmöjligheterna och de därmed förbundna möjligheterna att
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störa det mänskliga driftslivet, »driftsödena», tillåter inte längre någon mekanisk
jämförelse med djurens driftsliv.
En materialistisk utgångspunkt

Inför dessa tre olika människouppfattningar kan vi fråga oss: finns det någon enhet
dem emellan? Människan som högt utvecklat däggdjur, människan som producent
och självproducerande art, och människan som en av omedvetna drifter bestämd
varelse, hur hör dessa definitioner, som ju har samma sak till objekt, ihop?
Man märker utan svårighet genast ett gemensamt drag: samtliga tre teorier har en
materialistisk inriktning. De vill inte ha något att skaffa med ideella eller andliga
principer av vad slag det vara må. Denna gemensamma orientering är dock ingen
biomständighet, utan en central angelägenhet för samtliga tre författare och den
kan insättas i ett visst historiskt sammanhang. Darwin, Marx och Freud riktar sig
med sin materialistiska tendens alla mot den traditionella uppfattningen om människans andliga bestämning. För att man skall få den rätta historiska horisonten måste
man förstå detta som ett autonomt fenomen. Jag kallar denna mottendens för den
antimetafysiska impulsen. Med beteckningen metafysisk skall förstås det område,
som den grekisk-västerländska filosofin alltsedan Platon har uppfattat som en autonom, andlig-rationell, »övernaturlig» princip. Den antimetafysiska impulsen framställer den lidelsefulla drivkraft, som gett näring åt samtliga tre läror. Darwin ville
visa, att människan inte härstammade från Gud, utan från en urtida art av apor. Marx
hävdade, att de - dittills som autonoma betraktade - andliga områdena i den
mänskliga tillvaron hade den samhälleliga produktionsprocessen att tacka för sin
existens. Freud ville påvisa, att människans andliga liv har sprungit fram ur hennes
driftsliv.
Dessa förhållanden till trots är det påfallande, att de tre riktningarna för övrigt
inte uppvisar några gemensamma drag. Jag vill bevisa denna min tes genom några
diskussioner om innehållet i de tre uppfattningarna.
Skillnader
Avvisandet av filosofin. Den positivistiskt orienterade biologin intar en ståndpunkt
som innebär, att det filosofiska vetandet tillhör ett stadium i mänsklighetens utveckling som slutligen övervunnits genom naturvetenskapens framsteg. Marxistisk teori
förklarar - försåvitt den inte t. o. m. uppträder som den »vetenskapliga» marxismen - filosofin som ett redskap i den härskande klassens tjänst, som tolkar de
bestående missförhållandena för att förhindra att de ändras. Ett övervinnande av
filosofin kan endast komma till stånd genom en omstörtning av de bestående
ekonomisk-samhälleliga strukturerna. Freud anställer en jämförelse mellan filosofin
och den paranoida psykosen, som kännetecknas därav, att den »verkliga» realiteten,
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som är outhärdlig, ersätts av en psykisk låtsasverklighet, som paranoikern brukar
inrätta i system. Filosofin skulle här endast kunna övervinnas under förutsättningen,
att den »taktiska verkligheten» blir uthärdlig.
Begreppet »naturoarelse». Ett gemensamt drag i de tre lärorna består i, att människan uppfattas som en »naturvarelse». Det visar sig emellertid, att bakom detta
begrepp ligger alltid på nytt skiftande betydelser. Människan som naturvarelse inom
den antropologiska biologin är en levande varelse, som i princip inte skiljer sig från
sina släktingar bland däggdjuren. Människoarten har uppstått på samma sätt som de
övriga arterna, genom en naturlig utvecklings- och anpassningsprocess. Människans
uppträdande bestäms av samma kriterier som de övriga naturvarelsernas, nämligen
efter kriterier, som följer lagarna för optimal anpassning av livsformerna till omgivningen.
Marx definierar likaså människan som en naturvarelse, men för honom gäller
saken ingalunda att sätta naturvarelsen-människan på samma plan som övriga livsformer, utan i Feuerbachs efterföljd protesterar han mot människans bestämmelse
som »andevarelse» och ställer däremot sin uppfattning om det sinnligt-kroppsligt-naturliga. Han går sedan längre än Feuerbach och förstår denna sinnlig-naturliga människa som en art som inom ramen för ett samhälle producerar något ända
till den grad att denna produktion inom loppet av historien framstår som en produktionshistoria. Människan-naturvarelsen enligt Marx utvecklas enligt andra kriterier än människan-naturvarelsen enligt biologin, liksom också denna varelse enligt
Marx lyder andra lagar än den om optimal anpassning till miljön. Likväl förutsätter
marxistisk teori uppfattningen om människan som ett högt utvecklat däggdjur. Hur
det genom mutation och selektion uppkomna människodjuret kommit därhän att
det gått över till samhälklig produktion och en därur sprungen självalstringsprocess
förblir ouppklarat.
Naturvarelsen människan hos Freud motsvarar ytligt sett samma begrepp inom
biologin. Freud betonar människans naturliga härstamning. Inte desto mindre är de
beskrivningar han framlägger av denna naturvarelse helt och hållet ägnade att
framhålla människan som en högst onaturlig varelse. De två yttersta grunddrifterna
enligt hans uppfattning, eras och destruktionen är hos det lilla barnet i sitt ömsesidiga förhållande, i sina komplicerade yttringar och med sina mångskiftande förvandlingsmöjligheter och framför allt med sina risker för patologiska urspårningar någonting fruktansvärt komplicerat. Naturvarelsen människans driftskomplex är för
Freud motsägelsefullt och konfliktskapande. Dessa centrala karakteristika för människans »driftöde» återfinns inte inom andra livsområden.
Begreppet »natur» (realitet). I den empirisk-analytiska naturvetenskapen likaväl
som inom biologin uppfattas begreppet» natur» som den objektiva verkligheten. Den
levande naturen gäller som en av materiens uppenbarelseformer, uppkommen ur en
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process av stigande komplexitet och differentiering. Denna objektiva realitet uppfattas som något som existerar oberoende av människan. Människans relation till
denna verklighet består i ett behovsanpassat tillgodogörande och en därav följande
behärskning med målet att nå största möjliga anpassning till omgivningen.
Hos Marx är »naturen» den av den produktiva människan bearbetade och förvandlade naturen. Naturens enda »uppenbarelseform» kan överhuvud endast vara
inom horisonten för samhälleligt arbete och interaktion. Den kan aldrig vara en av
människan oberoende natur, utan den är fastmer inbegripen i artens historiska
produktionsprocess och uppfattas olika under olika historiska skeden, dvs. den är
historiskt föränderlig.
Freud åberopar sig inte sällan på naturen i bemärkelsen »den av naturvetenskapen förmedlade objektiva verkligheten». Detta naturbegrepp står emellertid i ett
sällsamt och elementärt motsägelseförhållande till hans egen beskrivning av den
mänskliga driftstrukturen och det därvid tillämpade begreppet »verklighet». Det
psykoanalytiska begreppet verklighet en av människan i hennes upplevelser, relationer och handlingar erfaren realitet, alltså ingalunda en vetenskapligt förmedlad
objektiv verklighet. I den psykoanalytiska modellen påvisas, att människan erfar
verkligheten genom detet, över-jaget och jaget. Erfarenheten är beroende av strukturen hos den förmedlande instansen. Denna förmedlingsprocess uppfattas dock
ingalunda som ett biologiskt stimulus-respons-förlopp men insätts inte heller i det
samhälleliga produktionsomloppet, utan uppfattas som beroende av driftsstrukturen
hos en varelse, som kännetecknas av driftbehärskning och driftförvandling.
Begreppet »vetenskap». I överensstämmelse med den antimetafysiska impulsen vill
ingen av de tre lärorna ha något att göra med empiriskt obevisbara utsagor. Kunskap
skall nås på det empiriskt-vetenskapliga forskningsplanet. Om man med »vetenskap» förstår naturvetenskapens empirisk-analytiska metod visar det sig, att det
endast är den antropologiska biologin som når sina resultat med ett sådant förfaringssätt.
Marx åberopar sig förvisso för sin dialektiska metod också på begreppet »vetenskap». Det är emellertid uppenbart, att hans vetenskapsbegrepp inte är detsamma
som den empirisk-analytiska naturvetenskapen. Från marxistisk sida anklagas denna
såsom varande en »borgerlig» vetenskap, medan motståndarsidans argument går ut
på att den dialektiska metoden ingenting skulle ha att göra med empirisk vetenskap
utan skulle ha framsprungit ur spekulativa dogmatiska förutsättningar.
Freud känner sig visserligen som övertygad naturvetenskapsman och menar, att
han nått sina rön enbart på empirisk-analytiska vägar. I motsats härtill har den
analytiska vetenskapsteorin kunnat påvisa, att den psykoanalytiska teorin inte motsvarar ens minimala krav på vetenskaplighet i metodvalet motsvarande den empirisk-analytiska metoden. Kontroversen om psykoanalysens vetenskaplighet pågår
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än i dag. Det torde numera stå fast, att psykoanalysen måste tillämpa en annan
metod än naturvetenskapen försåvitt den vill vara sina grundsatser trogen.
Absolutifiering
De tre teorierna förnekar visserligen att kunskap på filoscfisk väg är möjlig. De
hävdar att endast empiriskt nådda fakta kan gälla och vill grunda sin teori metb:len
·utgångspunkten. Den vid varje enskilt fall använda metoden formuleras emell;rtid
av de tre teorierna på ett absolut sätt, vilket har till följd att också de i det en;kilda
fallet ernådda resultaten får en tendens att utesluta andra tolkningsmöjligheter. Av
denna anledning uppstår utsagor med totalitära anspråk, som fallet ju också är i
filosofin, men med den skillnaden, att de nu uppträder i vetenskaplig dräkt, dvs. är
pseudofilosofiska.
Tydligast visar sig tendensen till totalsystematisering inom den biologiska antropologin och hos Marx' efterföljare. Inom den antropologiska biologin är den förhärskande föreställningen den, att den naturvetenskapliga metoden för det första är
den enda legitima kunskapsvägen och för det andra att de genom biologin ernådda
rönen är tillräckliga för att göra utkastet till en biologisk-vetenskaplig världsbild.
Denna övertygelse kan uppträda i biofilosofisk gestalt, i vilken de naturvetenskapligt-biologiska rönen bearbetas till en omfattande framställning av världen och
människan.
Totalitetstendensen har funnit sina starkaste uttryck inom marxismen. Här formuleras inte bara ett rön som något absolut, utan praxis är förbunden med en teori
av den innebörden, att teorin själv inbegriper ett omstörtande av bestående förhållanden. Tesen om människans självproduktion leder till möjligheten av en total
självförståelse inom ramen för ett samhällssystem som motsvarar teorin.
Också psykoanalysen har utvecklat tydliga tendenser till att formulera en världsåskådning, men dessa har slagit igenom betydligt mindre än inom de båda andra
teorierna, eftersom psykoanalysen arbetar som en terapeutisk metod och huvudsakligen inskränkts till detta område.
Inför de tre lärornas tendens, att var för sig göra anspråk på en totalförklaring av
människan kan vi - och nu med större eftertryck - ställa frågan om de tre
teoriernas enhet. Den antimetafysiska impulsen har frambringat en ny förståelse
av människan, men denna förståelse är i sig inte enhetlig. Vi har nu att göra med tre
teorier om människan, som inte kan bringas till någon enhet.
Frågan om människolivet

Hur har det kommit därhän? Är människans gåta ännu olöst? Är frågan om människolivet (som man idag inte vågar ställa just genom inflytandet från de tre lärorna)
ännu inte uttömd? Är just den metafysiska frågeställningen om människans bestäm-
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ning (mot vilken alla tre teorier går till storms) ännu tongivande inom denna
motrörelse? Omvälvningen i de traditionella uppfattningarna är ju dock påfallande:
om människan tidigare tolkades utifrån metafysiska begrepp som ande, medvetande, förnuft så är det numera naturen, det naturligt-sinnliga livet som utgör måttstock. Ur »livet» framgår som ett epifenomen, som en biprodukt det, som av ålder
''- ansetts som »anden». I)et egena~a1e är emeH~rtidk:,~tt detta »liv» hos Darwin,
.. Marx och Freud tolkas olika. Hur ar det nuförtiden med »människolivet»? Måste vi
inte först skärskåda detta begrepp innan vi vågar säga något definitivt om människan?
Inom den antropologiska biologin är livet i en godtyckligt vald varelse detsamma
som naturvetenskapligt objektiverade tillstånd och processer i organismen. Organismen kan uppträda på olika sätt, som växt, djur eller människa. Funktion, livslopp
och funktionell ändamålsenlighet skiljer sig inte nämnvärt hos dessa livsformer.
Från denna grundval är det inte svårt för utvecklingsläran att låta »människan»
härstamma från djuret. Om mana priori identifierar existenskategorin människoliv
med existenskategorin djur-växt-liv är det ytterst ingen svårighet att låta den ena
organismen härledas från den andra. Det faller sig inte heller svårt att jämföra olika
beteendeformer och genom analogislut utifrån djurens beteende dra slutsatser om
människans beteende. Avgörande är och förblir den förhandenvarande förståelsen
av existenskategorin »liv», som i sig själv varken har uppkommit inom vetenskapen
eller låter sig vetenskapligt objektiveras.
Inom Marx' teori har existenskategorin »liv» definierats annorlunda. Här har vi
inte att göra med vetenskapligt gripbara funktioner i en organism, utan här fattas
»liv» som »arbetande liv». Det arbetande livet uppträder i bestämda historiska
former, som sedan förs samman till ett historiskt sammanhang. Människolivet, som
bestäms som ett ekonomiskt-samhälleligt liv, låter sig inte omedelbart jämföras med
icke-mänskligt liv, varför man inte som inom biologin kan anställa jämförelser
mellan människo- och djurliv. Den marxistiska teorin försöker fastmer att utforska
de grundlagar för interaktion och arbete som bestämmer människans ekonomisksamhälleliga tillvaro i syftet att kunna öva inflytande på denna. I och med definitionen av »liv» som den ekonomisk-samhälleliga tillvaron har en horisontlinje för
verklighetstolkningen uppdragits utom vilka fenomenet människoliv icke kan tolkas
eller förklaras. Själva denna horisont och dess gränser är omärkliga för den marxistiska teorin själv, eftersom den med sin metod inte kan befatta sig med sådana
frågor.
Hos Freud verkar det ögonskenligen vara på så sätt, att existenskategorin »liv»,
om vilken hans teori handlar, skulle motsvara det som den antropologiska biologin
menar med liv. Det är ju biologiskt beskrivbara drifter det handl~r om, som håller
den »psykiska apparaten» igång. Vid närmare eftertanke visar det sig dock att den
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biologiska begreppsramen inte motsvarar den psykoanalytiska teorin. Här handlar
det inte om en vetenskapligt objektiverbar organism, utan om drifter som måste
behärskas, inskränkas, sublimeras och som inte sällan, för att inte säga alltid,
misslyckas med det. Det är inte driften själv som är föremål för behandling, och inte
ens dess med djuren analoga former. Istället handlar det om »driftödet», dvs. om
det som sker med den behärskade och från sitt naturliga mål avlänkade (neurotiserade eller sublimerade) driften. Ur »driftödena» låter sig ett allmängiltigt förhållande utläsas, vilket kännetecknar det »liv» som Freud vill beskriva i sin psykoanalys.
Denna existenskategori »liv» är bestämd av en principiell motsägelse. Freud beskriver denna motsägelse med begreppen lustprincip och verklighetsprincip. Lusten vill
mer än realiteten kan åstadkomma för att tillfredsställa den. Detta förhållande är
källan till en ständig konflikt.
Lust innebär dock något som är annorlunda än och som går utöver själva driften.
Lust innebär en längtan efter fullständig tillfredsställelse. I den meningen är »driften» hos människan inriktad på något annat än den biologiskt eller fysikaliskt
fattbara tillfredsställelsen av driftpotentialen. Hunger är hos människan något mer
än längtan att få tillfredsställa driften att äta, aggressivitet är något annat än lusten
att få tillintetgöra sin rival i kampen för tillvaron, kärlek är mer än en biologisk akt
för att fortplanta arten. Den principiella motsägelsen mellan längtan efter ett fullkomligt tillfredsställt tillstånd och den »gäckande» verkligheten kan endast förstås
utifrån den mänskliga tillvarons egenart, och den skiljer sig väsentligt från den
utommänskliga tillvaron.
Människans tillvaro innebär, att hon kan förstå. Detta får inte fattas så, som om en
intellektuell förmåga lagts till det naturgivna livet. Det förstående livet är samtidigt i
samma vittfamnande bemärkelse timligt, dvs. människan lever i det förgångna, i
nutiden och i framtiden. Endast ett liv, som lever intellektivt-timligt kan förstå
världen och sig självt, kan erfara ändligheten och begränsningen, ofullkomligheten i
världen och det egna livet och kan med den utgångspunkten föreställa sig gränslöshet och fullkomlighet och gripas av längtan därefter, kan i sin fantasi överskrida
gränserna för den i ett visst ögonblick förefintliga historiska världen och måla upp
andra världar för sitt inre. Den principiella motsättningen mellan längtan och
realiserbar tillfredsställelse är inte någon egenskap, som tillkommer människan
bland andra egenskaper, utan hon är själv denna motsägelse. Detta visar sig redan
därav, att denna motsägelse i varje givet ögonblick måste »levas» och upplevas,
vilket är detsamma som en uppgift. Människolivet lever inte sig självt, det måste i
varje ögonblick övertas som uppgift. I en rationellt teknisk tidsålder verkar accepterandet av denna uppgift i växande grad bli omöjlig att lyckas med. Detta har givit
upphov till Freuds psykoanalys.
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Det här behandlade motsägelseförhållandet och därmed sammanhängande fenomen är biologiskt fullständligt oförklarligt. Hur kom ett liv, som var ägnat att
utveckla sig till optimal anpassning och prestation, att hamna i ett så föga ändamålsenligt läge?
Vi har sett, att biologins förutfattade definition av »liv» hos människan ingalunda
är ett resultat av vetenskaplig forskning. Den har sin upprinnelse i den förutfattade
meningen, att verkligheten rätt och slätt är summan av de genom naturvetenskapliga
metoder fastställda tillstånden och processerna. I själva verket är detta bara en
tolkning, föranledd av det oreflekterade intresset av att härleda mänsklig tillvaro
från utommänsklig tillvaro. Detta lyckas också bara om båda existenskategorierna,
den mänskliga och den utommänskliga, tvingas in under samma abstrakta begrepp,
nämligen »organism», vars funktioner och tillstånd vetenskapligt kan objektiveras.
Vad som faller utanför detta begrepp och den därtill svarande metoden förblir utom
synhåll och verifieringsmöjligheter.
Om man vill fatta den mänskliga existensens särart på konkretare sätt än som är
möjligt med den naturvetenskapliga metoden borde man postulera förståelse och
tidsmedvetande som grundläggande kategorier för människolivet. Då bleve människans härstamning från djuren inte på långt när så enkel som den idag verkar. Detta
utesluter inte, att människan »härstammar» från djuren, men denna härstamnings
hur och varför skulle då framträda som ett avsevärt problen:i och ingalunda som den
självklarhet eller det faktum, som man idag överallt förutsätter.
Inte heller från ekonomiskt-samhälleliga utgångspunkter kan man förstå denna
motsägelse. Visserligen är de marxistiska postulaten mer konkreta och närmare vår
uppfattning än den antropologiska biologins. Trots det är det likväl abstraktionen
som förhindrar inblicken i den konkreta mänskliga tillvaron. Också här föranleds
betraktelsesättet av ett intresse: den marxska teorin kulminerar underförstått eller
uttalat i föreställningen, att mänskliga problem kan lösas genom en total behärskning av den samhälleliga produktionen. Den motsägelse vi behandlat reduceras av
marxismen till samhällsproduktionens antagonistiska form och man reser anspråk på
att i ett kommande klasslöst samhälle genom upphävandet av denna produktionsform också kunna upphäva motsägelsen. Detta är en illusion som endast har kunnat
uppkomma därigenom, att produktionsprocessen, som i en teknisk tidsålder ryckt
fram i förgrunden för intresset, har upphöjts till det väsentliga och konstitutiva
momentet i den mänskliga tillvaron. Sålunda kan den motsägelse som går idagen i
bakgrunden till Freuds teori bli en öppen fråga till de båda andra teorierna.
Därutöver måste emellertid också frågan om den mänskliga tillvaron som sådan
väckas på nytt. Utan minsta tvivel har Darwin, Marx och Freud avsevärt utökat vårt
vetande om oss själva. De har kastat ljus över faktiska förhållanden, som förblivit
okända under den tid då ande-förnuft-tolkningen hade herraväldet.
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JOHANNES BESSARION

Böcker är fyllda
av liv

I Johannes Bessarion (född 1403, död 1472 som romersk kardinal) möter vi en av 1400-talets högt lärda män.
Vårt dokument vittnar om hans kärlek till sin förlorade
hembygd och till humaniora. 1463 hade han utnämnts till
patricier av staden Venedig, denna med allt grekiskt så besläktade stad. Fyra år före sin död testamenterade han nu till staden sitt
rikhaltiga bibliotek, som än idag utgör en av de värdefullare delarna i Biblioteca Marciana. Villkor vid gåvans överlämnande var, att
vem som helst skulle få tillgång till böckerna, som hölls fastkedjade på sina platser.

Kardinalen och patriarken av Konstantinopel, Bessarion hälsar högvälborne och
oövervinnelige furst Cristoforo Moro, Dogen och Venedigs vördade senat!
Alltsedan min barndom och ungdom har jag ägnat all min möda och strävan, min
håg och mitt intresse åt att tillägna mig så många böcker som möjligt av skiftande art
och ämnesinriktning; därför sysslade jag som gosse och yngling inte bara med att
egenhändigt kopiera ett stort antal, utan spenderade också hela det lilla kapital som
sparsamhet och anspråkslöshet förunnade mig, på bokinköp. Jag tänkte nämligen att
ingen egendom kunde vara värdefullare och förnämligare, ingen förmögenhet nyttigare och viktigare. Ty i sanning: böcker är fyllda av visdomsord, fyllda av exempel
från gångna tider, av seder, lagar och religion. De lever, umgås och talar med oss,
lär, bildar och tröstar oss, visar oss de ting som vårt minne försummat, som vore de
närvarande här och nu, och förklarar dem för oss. Så stor är deras makt, värdighet
och höghet, till och med gudomliga kraft, att om böcker inte funnes, då vore vi alla
obildade och okunniga, utan historisk kunskap om det förgångna, utan exempel, ja
helt utan vetskap om mänskliga och gudomliga ting. Samma grav som gömmer
människornas kroppar, skulle också gömma deras namn.
Om jag sålunda ägnade mig häråt med hela mitt hjärta, så kom jag efter Greklands
sammanbrott och Bysans' olyckliga fall att i synnerhet satsa hela min kraft och
verksamhet, min förmåga och flit på att samla grekiska böcker. Jag antog nämligen
och fruktade mycket att ett stort antal lysande bokverk, mycken möda och nattligt
arbete nedlagt av framstående män, mycken upplysning för världen inom kort skulle råka i fara och gå förlorad; vi har ju redan tidigare lidit en svår förlust därigenom, att idag endast knappa tusen återstår av 220 ooo böcker, som enligt Plutarchos en gång befann sig i Apameabiblioteket. Vi bemödade oss emellertid, så
långt det möjligt var, att samla inte i första hand många, utan de bästa böckerna;
och det i kompletta band. Och på så sätt lyckades det oss att få tillsammans nästan
alla de grekiska lärdes verk, i synnerhet de sällsynta och svåråtkomliga.
Medan jag nu ofta tänkte på detta, insåg jag att mina syften skulle förbli ovunna,
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om jag inte också fick till stånd att de böcker som jag samlat samman med så mycken
möda och flit, redan i min livstid placerades på ett sådant sätt att de efter min död
inte skulle kunna splittras och avyttras. Min önskan var att de skulle förvaras på en
trygg och lämplig plats, för att allmänt kunna utnyttjas av greker och latinare.
Då jag således begrundade detta, och i tanken genomgick en rad städer i Italien,
kunde så slutligen för min del bara Er upplysta och framstående stad komma ifråga.
Bara här trodde jag mig i varje hänseende kunna fa mina önskemål tillfredsställda.
För det första kunde jag inte finna och välja någon tryggare stad än denna, som
leds med rättvisa, styrs genom lagar och förvaltas med rättskaffenhet och vishet; där
dygd, måttfullhet, allvarsamhet, rättrådighet och trohet råder, där styrelseskicket är
lika väl avpassat och avvägt som storartat och betydande. Där är anden fri i sina
tankar, ingen hemfaller åt passioner och brott, där äger kloka människor maktens
nyckel, de goda segrar över de onda, och sörjer i endräkt och lagbundenhet och
utan att tänka på egna fördelar över hela statsapparaten. Därigenom må man hoppas
och önska, att Er stad från dag till dag mer och mer måtte växa i styrka och rykte.
Vidare insåg jag att jag inte skulle kunna finna någon l~mpligare och bättre plats
med tanke på våra egna landsmän. Ty till Er stad strömmar nästan alla jordens folk
samman, men i synnerhet greker, som kommer sjövägen och i allmänhet landstiger i
Venedig, och som tillika är förenade med Er i en så nära gemenskap, och när de
beträder Er jord, då tyckes det dem som komme de till ett andra Bysans.
Slutligen: hur skulle denna vår gåva kunna placeras mera ärofullt än hos de
människor som jag står i djup förbundenhet och tacksamhetsskuld till genom deras
många välgärningar mot mig, än i den stad som jag valde till hemvist efter Greklands
fall, och där jag - kallad av Er - mottagits så ärofullt!
I medvetenhet således om min dödlighet, och i betraktande av min redan höga
ålder och de mångahanda sjukdomar som drabbar oss, och annat som kan vederfaras oss, vill jag som gåva överlämna alla mina böcker på bägge språken till den
salige Markus' heliga boning i Er högt upplysta stad, i övertygelsen att jag genom
denna handling betygar den tacksamhet som jag är skyldig Er högsinthet och den
hembygd som jag, i enlighet med Er vilja, skall räkna som min; och Ni är det, Era
barn och barnbarn som. Ni genom Er duglighet, vishet och många välgärningar
gjort till Era arvtagare och förbundna, Ni är det i första hand som rikligt och länge
skall skörda dem, som älskar de sköna konsterna. Sålunda översänder vi härmed
till Er, vördade Excellenser, sagda gåva, en förteckning över böckerna samt ett påvligt dekret, varvid vi ber Gud att allt måtte lända Er stad till det bästa, lyckligaste och gynnsammaste och att där må råda evig fred, frid, ro och endräkt.
Må det gå Ers Excellenser väl. Vare Ni bevarade och välsignade!
Viterbobaden i nådens år 1468, den 31 maj.
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Bokens framtid
I begynnelsen
fanns icke boken. Senare under århundradenas
lopp har boken kommit att inta en särställning inom
kulturen och som informationsmedel. Idag delar
boken denna rangplats med andra massmedia. Skall
den dag komma då bokens särställning inte längre
är självklar? Det är en fråga som bibliofiler och
framtidsforskare ställt sig och inte upphör att ställa
sig. Invändningar kan resas mot alla tänkbara inställningar till frågan, allt från den som hävdar att
boken kommer att försvinna, till den som gör gällande att bokens ställning kommer att bli allt mer
dominerande.
Framtiden är inte en vulkan med plötsliga utbrott. Robert Jungk har sagt att »framtiden har
börjat». Den blir till varje dag, och all framtidsforskning grundas på konkreta fakta, om man inte
vill hamna i rena fantasier. Visserligen kan när som
helst något oförutsett inträffa. Och i dylika fall är
alla förutsägelser överflödiga. Men vetenskapen
och den gren som plägar kallas framtidsforskning
kan inte utgå från mirakel, utan måste stödja sig på
rationellt påvisbara fakta.
När Ray Bradbury i Fahrenheit 45 I målar upp en
skräckfylld verklighet, där de härskande beslutar att
totalt utrota boken, så är det inte fråga om någon
verklighetsfrämmande litterär profetia. Alla vet att
makten aldrig stått på god fot med Intelligentian.
Den totalitära makten har aldrig mått bra av att folk
tänker, och det är inget nytt i historien att böcker
och rent av dess upphovsmän bränts på bål. Mer än
en diktator skulle med välbehag ha igångsatt den
masskremering Bradbury skildrar om han kunnat.
Redan barbaren Antiokus gav sitt stöd åt förstörandet av de judiska lagböckerna (r Mack r: 59) och
mederna tillintetgjorde Assurbanipals bibliotek.
Närmare i tiden ligger nazisternas bokbål och fenomenet återfinns vid dags dato bl. a. i vissa afrikanska stater. Det är alltså inte något verklighetsfrämmande tankeexperiment som kommer till uttryck i
Fahrenheit. Lyckligtvis beror emellertid bokens
framtid inte uteslutande på en plötsligt påkommen
destruktiv vilja hos dem som har makten. Och under alla förhållanden skulle dityramber och diverse
opium för folket alltid kunna påräkna maktens stöd.
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Bokens framtid måste ses från andra utgångspunkter, inte direkt avhängiga av vissa plötsliga lidelser
eller destruktiva orgier. Den måste ses med utgångspunkt från· ett samhälle som vårt, i ständigt
snabbare utveckling och där det historiskt betingade blir allt mer förnimbart.
Å ena sidan kan det tyckas paradoxalt att ställa sig
frågan om bokens eventuella nollställning som inslag i kulturlivet i en tid då det publiceras mer
böcker än någonsin och upplagorna bara ökar. Å
andra sidan är det uppenbart att så måste vara fallet
med tanke på alla allvarliga konkurrenter boken
fått, och det är inte vettlöst att fråga sig om den
klassiska kurvan som går igen överallt inte också
kommer att träffa den allt mer dominerande ställning det tryckta ordet fått. Teknologin går oavbrutet framåt och snart sagt ingen uppfinning tycks mer
otänkbar. Några har velat låta sig invaggas i en
tredje övertygelse, nämligen att boken är odödlig
för att den levt fram till i dag, för att vi kulturellt är
dess barn. »Lagarna dör, böckerna dör aldrig»,
skrev Edward Bulwer-Lytton. »Boken har ingenting att frukta från tekniken; hur skall tekniken
kunna gå framåt och förfinas om inte genom böcker»! skrev Stefan Zweig. Men den synpunkten kan
lätt leda till eil viss närsynthet, ungefär som när folk
ryckte på axlarna åt filmens möjligheter i dess begynnelsestadium, eller skrattade åt _Alexander Graham Bell och hans telefon, eller ägnade ett artigt
intresse åt Gutenbergs enkla uppfinning.
Det skulle aldrig falla mig in att sjunga en själamässa över boken, men jag frestas inte heller att
helt bortse från de faror som kan hota dess existens.
Det stora hotet
Innan vi ger oss till att begrava boken är det läinpligt att tänka igenom två mycket väsentliga aspekter, nämligen den historiska och den statistiska.
Den historiska tillför oss jämförelsematerial. När
filmen uppfanns i slutet av- r 800-talet var det många
som menade att detta skulle innebära teaterns död.
Så blev emellertid ingalunda fallet. Teatern undergick förändringar av revolutionerande art, men den
fortsatte att leva och i viss mån stärkte den sina
ställningar. När tv kom på 1940-talet, siade man om
filmens död, och vissa olycksprofeter menade rent
av att dess trogna nu skulle stanna framför tv-rutan.
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Även där tog man miste. Filmen skulle komma att
förändras, bli allt mer spektakulär och dessutom
bli förmedlare av tv-program. Nu, så här efteråt,
kan man påvisa att en film som fått pressrosor
till och med fåt de mest inbitna tv-tittare att
gåpå bio.
Och nu påstår man att de s. k. videokassetterna
kommer att ge nådastöten åt televisionen. Jag är
inte av den uppfattningen. Vad beror då dessa ständigt återkommande felspekulationer på? Jo, på något mycket elementärt. Vart och ett av massmedia
har sitt speciella fält, även om de har bildt:n gemensamt. De är oberoende av varandra och me<l möjlighet att leva vart och ett sitt eget liv. Dessutom rör
det sig om media som beror av varandra, konkurrerar och som sinsemellan kan befrämja konsumtionen, ty varje stilart utvecklas naturligt nog mot allt
större perfektion. Och i det får man se något positivt.
Med det historiska perspektivet för ögonen vore
det mig fjärran att skriva en dödsruna över boken,
fastän jag givetvis inser att boken ofrånkomligen
kommer att undergå anmärkningsvärda, ja, rent av
fundamentala förändringar.
Den andra aspekten är den statistiska. Vad har
hänt med boken sedan den existerar jämsides med
radion, filmen och tv? Logiskt sett borde ju dess
ställning ha försvagats.
I själva verket har det visat sig vara tvärtom.
Bokproduktionen har uppvisat en påfallande ökning. Enligt statistiska uppgifter från UNESCO utgavs 1950 285000 böcker, 1960 487000 och 1970
mer än en halv miljon, och detta trots bildens segertåg. Man får heller inte glömma de 800 miljoner
analfabeter som finns i världen och som en dag
kommer att utgöra en betydande marknad, eller de
som för närvarande står helt främmande för kulturella värden men som kan tänkas få ett vaket intresse för boken. För övrigt kan man ana oöverstigliga
möjligheter beträffande bokdistributionen en gång
i framtiden. Tänk bara på så enorma kontinenter
som Asien och Afrika, som nästan hyser 70% av
världens befolkning, och som samtidigt bara står för
20% av världens bokproduktion.
Den progressiva kulturella utvecklingen kommer
att medföra att efterfrågan på litteratur kommer att

öka, fastän för närvarande massmedier mer än väl
tillfredsställer den ringa assimilationskapacitet som
u-länderna utgör.
Faran med den bokliga överproduktionen

Det var Malthus som pekade på risken med befolkningsexplosionen, om världens tillgångar inte växer
i kapp med nataliteten. Problematiken kan överföras på bokproduktionen. Häri ligger i sanning ett
hot för bokens framtid. Bara 1970 utkom mer än 8
miljoner exemplar i världen och hundratusentals
titlar. Envar som har ett litet bibliotek vet hur svårt
det kan vara i våra dagar att hysa allt det man vill ha
av det som publiceras omkring en. Var skall man i
dagens våningar ställa sina böcker. En bokväns hem
förvandlas snart till ett bibliotek där man med nöd
och näppe får plats att sitta och ligga. Det träffar än
så länge relativt få enskilda personer. Men överför
man problematiken på biblioteksnivå inser man genast farorna.
Uniiersitetsbiblioteket i Yale kommer att år
2040 ha omkring 200 miljoner volymer, något som
i utrymme kommer att kräva 10000 kilometer
bokhyllor. Varje år kommer 12 miljoner nya volymer att pocka på plats, och för att bokföra dem
behövs en stab på 6000 personer. Om man kunde
göra med böcker som med almanackor, kasta dem
vid årets slut, så skulle det inte vara något problem.
Men en bok har ett beständigt värde. Givetvis publiceras en del onödiga böcker. Men allt slags censuringripande skulle kunna medföra betydligt större
faror. Den enda lösningen är att söka förfina det
kritiska sinnet hos läsarna och på förhand styra hän
mot väsentligheter.
Bristen på utrymme är inte det enda problemet,
för övrigt något man kan råda bot på med hjälp av
mikrofilmer. Bristen på tid att kunna läsa allt som
kan tänkas intressera en är då gravare. E. Garrigues
föreslår en tänkbar lösning vad beträffar rent vetenskaplig litteratur, en slags central som katalogiserar
och med hjälp av mikrofilmer och radiokassetter
delger fakta av intresse. Här bör den nya informationstekniken träda i tjänst om läsaren inte skall
drunkna i bokfloden.
En dylik hjälp kan dock inte ifrågakomma vad
beträffar diktning. Ingen maskin kan utvälja de
fundamentala verserna i Divina Comedia eller de
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centrala sidorna i Don Quijote. Där måste man läsa hemmets dörr. Man har bildat läsecirklar där det
allt. Och med tanke på att det mänskliga intellektet finns ett stort antal ständiga prenumeranter, som
kommer att följa sin skapartakt, kommer det att bli dessutom eggas av diverse tävlingar och priser. En
svårare att överblicka det som är av värde. Detta är annan ~ymodighet i bokens värld är boken som
ett pockande problem, som blott ett kritiskt sinne tingest. Det handlar om experiment som ännu beoch medvetenheten om de egna begränsningarna finner sig i sitt begynnelseskede, framför allt i
kan bemästra.
Frankrike. Det utges böcker som helt bryter med
Man kan emellertid inte räkna med' ah boken ~en traditfonella uppfattningen om hur ertcbok skall
kommer att upphöra att existera, bara för att läsaren ;,se ut. Man gör runda böcker, böcker som ser ut mer
känner sig ur stånd att överblicka det som kommer eller mindre sbrrl'iskulpturer, böcker att läsas och
på pränt. Det kan medföra nya relationer mellan
sedan ställas upp på hyllan som autentiska pappförfattaren, förläggaren och läsaren och tvinga förskulpturer, böcker med utbytbara sidor, surprisefattaren till att allt mer kritiskt se på sina egna
böcker som inte nått ut utanför de initierade kretalster. Färre men samtidigt bättre böcker, men ingasar där estetiker och samlare av kuriosa dväljs.
lunda ett slut på bokens tillvaro.
Här rör det sig snarare om en lek än om något
verkligt seriöst, som kan tänkas få väsentliga följder
Bokens förvandling
för bokproduktionen. Och ändå är allt detta uttryck
För närvarande tycks boken inte hotad till livet. för förändringar inom mer eller mindre uppstakade
Men den nya informationstekniken kommer att på- fält där alltfort de.c klassiska systemet med format,
verka dess utveckling - en fängslande historia, in- tryckning och inbindning utgör grundvalen.
En del revolutionerande steg har inte betingats i
om parentes sagt, som man redan nu kan följa från
papyrusrullarna fram till dags dato i Svend Dahls första hand av viljan att få ned priserna eller nå ut
»Bogens Historie» (Köpenhamn 1927, 1957, till alla och envar, utan snarare av ucrymmesskäl.
Mikroboken melsina bägge ansikten, det fotogra1970). Boken må~te fortsätta att leva och utvecklas,
inte bara av ren slentrian utan eggad av konkurren- fiska och det mikrotypografiska, är det konkreta
sen från andra områden. Vi upplever redan nu en svaret på utrymmesbristen. För att rätt förstå räckvidden av en dylik metod räcker det att tänka på att
serie revolutioner på bokmarknaden, som förebåsystemet med mikrotypografi, lanserat av GeÖ.rge
dar en kanhända än mer revolutionerande framtid.
Pocketbokens, liksom följetongens segertåg bildar Davis, tillåter 360 pocketböcker att rymmas i 36
epok i bokens historia. Massutgåvorna förutsätter mikroböcker av en tändsticksasks storlek. Man kan
ett avsevärt förbilligande av varan som gör den lätt tänka sig fördelarna vad gäller transport, men
tillgänglig för allas fickor. Det nya formatet har nått också vad beträffar pappersbesparing. Mikroboken
ut på ett annat sätt än den traditionella boken. Man är än så länge snarast ett museiföremål. Den finns
kan köpa sig en bok i en kiosk och lätt medföra den endast på de stota biblioteken. Den enskilde läsapå resan. All statistik visar hur försäljningen gynnats ren kommer inte i kontakt med dem och är väl
kanske inte heller ,speciellt nyfiken på denna nya
tack vare detta nya system.
Det är märkligt att se hur boken gått fram även form av bok. Men den kan komma att spela sin roll.
som lyxartikel. Böcker i lyxutförande säljs bra, just Vetenskapen och tekniken går ständigt framåt och
för att boken ingår som en accepterad presentartiboken utgör ett tacksamt experimentfält. I en värld
kel i folks medvetande. Det är bara synd att många i ständig utveckling måste boken följa med och får
gånger den yttre ramen inte garanterar en hög in- inte isoleras.
nehållsmässig halt hos böcker som mer eller mindre
tjänar som dekoration i hemmet och som status- Bokpolitik
symboler.
UNESCO utnämnde år 1972 till det internationella
Till den nya tekniken måste även räknas den bokåret med »Boken för alla» som motto. I dagens
yttre försäljningsapparaten. Boken är inte längre läge är boken, som Rene Mahen, ordförande i
isolerad i skyltfönstret, den söker upp läsaren vid UNESCO, uttryckte det i sitt invigningsanförande,
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»det säkraste och mest lätthanterliga kommunikationsmedlet». Den är ett första rangens kulturinslag
som kräver och förtjänar ett villkorslöst stöd från
politiskt håll. Bokens framtid, inte med tanke på
dess fortsatta existens, men på spridningen till allmänheten, beror i huvudsak på en intelligent och
oegennyttig politik. Det är bevisat att boken växer i
styrka när den kommersialiseras enligt principerna
för den fria konkurrensen. Men det är likaså påvisbart att den tar fart i ett samhälle där produktionen
präglas av statlig kontroll.
Sammanfattning
Stöder vi oss på kalla siffror finns det ingen anledning att frukta för bokens fortbestånd. Inte heller
behöver man frukta, att boken kommer att bli utkonkurrerad av andra kommunikationsformer eller
utplånad av våldet. Läsekretsen kommer förmodligen att stadigt öka. Boken söker i varje fall i dag nya
vägar för att nå fram till folk och få den uppmärksamhet den förtjänar.
Boken, liksom tidigare läsaren, kommer att formas allt efter det samhälle vi skapar. Men då kanske
vi är inne på ett annat kapitel.
Bernardino M. Hernando

Kyrkans svåra ställning i
Tjeckoslovakien
»Länderna utanför östblocket bevakar alltmer det
de kallar inskränkningar i religionsfriheten i de socialistiska staterna». Så inleder den tjeckiske kulturministern Jaroslav Haj ek sin artikel »Den socialistiska staten, kyrkorna och de religiösa samfunden». Det skulle enligt Hajek ha varit högergrupper som under åren 1 968-69 hävdat att den då
rådande lagstiftning som utarbetats 1949 för att
reglera förhållandet mellan stat och kyrka utgjorde
ett hinder för kyrkornas rörelsefrihet.
Om det rör sig om lösa antaganden eller ej talar
den artikel av Haj ek som sysselsätter oss, sitt tydliga språk. Det är Hajek som ligger bakom återupplivandet av de lagar från 1949 (217/218) som skulle
reglera förhållandet stat/kyrka i Tjeckoslovakien
och som idag styr statens ekonomiska politik gentemot enskilda kyrkor och samfund. Dessa bägge
lagar med ett tillägg (219) från samma år utgör

själva hörnstenen för statens handhavande av religiösa frågor i Tjeckoslovakien. Det räcker att hålla i
minnet året för lagarnas tillkomst för att man rätt
skall förstå vilken andas barn de är: det år då stalinismen slog ett järngrepp kring tjeckisk lagstiftning
och politik med konsekvenser för det sociala, politiska, kulturella och religiösa livet i landet.
Innebörden av den rent juridiska aspekten
Det finns tre principer för förhållandet mellan den
socialistiska staten och kyrkosamfunden i dagens
Tjeckoslovakien och det kan vara värt att citera
dessa för att man rätt skall förstå i vilket klimat
kyrkorna har att arbeta i detta land.
1) »Ett provisoriskt erkännande av religionens
roll i vårt samhälle.»
2) »Erkännande av total religionsfrihet, garanterad av konstitutionen.» (Något som innebär att staten förbehåller sig rätten att utöva kontroll över
kyrkans lagstiftning.)
3) »Kyrkan förutsätts lojale samarbeta i uppbyggandet av det marxistiskt-leninistiska samhället, till
socialismens fromma.»
Från dessa grundprinciper utgår de lagar som
reglerar kyrkans liv och verksamhet. Lagarna från
1949 (217/218) följs i regeringens arbete och olika
organ och instanser och de lyder direkt under de
bägge republikernas kulturministerier som vakar
över att de åtföljs. I dessa ministerier arbetar »sekreterare för kyrkliga frågor» i samarbete med »sekreterare för religiösa frågor som regeringen i
CSSR har att handha». Dessutom finns regionala
och kommunala underavdelningar.
Det finns i Tjeckoslovakien som framgår av det
sagda en huvudorganisation som kontrollerar utposterna vilka i sin tur alltid fungerar i nära anslutning till centralkommitteerna. Orsaken till ett dylikt förfarande beror enligt Hajek ytterst på det
sammansatta och komplicerade mönster som det
religiösa livet uppvisar i Tjeckoslovakien.
Ett annat påtryckningsmedel på kyrkorna är det
ekonomiska system som tillämpas. Alltjämt med
utgångspunkt från 1949 års lagstiftning har, skriver
Hajek: »staten påtagit sig skötseln av kyrkornas
egendom samt att handha löneutbetalningar till
samtliga präster som med statlig sanktion utövar
sina ämbetsuppgifter i församlingar, inom admini-
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strationen eller i undervisning och utbildning av
blivande präster». Enligt den tjeckiske ministern
anställs prästerna direkt av sina kyrkor och religiösa
samfund och deras ämbeten, vad beträffar löner,
semester, försäkring osv. ligger i händerna på områdets nationalkommitte, allt efter var vederbörande i regel utövar sitt ämbete.
Den tjeckoslovakiska regeringens »generositet»
täcker inte bara löneutbetalningar utan den »står
vidare för utgifter i samband med resor, transporter
osv.». Utan ett dylikt tillskott fdn staten skulle,
menar Hajek, största delen av kyrkorna och samfunden inte kunna existera med tanke på deras
bristande självstyrelse.
Och det är inte utan darr på stämman som ministern avslöjar vad prästerna kostar den tjeckoslovakiska staten. »27 miljoner satsas enbart av nationalkommitten i Prag på underhåll av kyrkorna, som är
historiska monument», underhållet till prästerna
uppgick 1967 till 7 1 % av de totala anslagen, 1968
till 7 4 %, 1969 till 76 % och 1970 till mer än 76 %,
men vad beror då denna den tjeckiska statens » generositet» på?
Haj eks ord är inte att ta fel på: »I och med att staten garanterar kyrkans materiella behov är det
självklart att den ser som sin fulla rätt att utöva
kontroll över hur pengarna förvaltas, och vilka präster som utnämns till olika befattningar». I klartext
betyder det att staten betalar och därmed helt disponerar över de organisationer och element den
finansierar med påföljd att den tjeckiska regeringen
anser sig kunna lägga under sig inte bara kyrkornas
yttre organisation efter att ha fråntagit den allt utan
även prästämbetet och prästernas och kyrkfolkets
religiösa fostran. Målet för ett dylikt system måste
vara att helt reducera sekularprästernas liksom ordensfolkets och de religiösa samfundens egna initiativ och aktiviteter. För att få arbeta som präst är
det därför nödvändigt att få statens tillåtelse och att
man svär trohet gentemot staten. Varje utnämning
föregås av »statens godkännande». För högre tjänster inom kyrkan utverkas tillstånd genom regeringen.
Å andra sidan är det inte så att tillstånd beviljas
alla och envar; man beviljar tjänstgöringstillstånd
»åt sådana präster som visat sig pålitliga som medborgare, som aldrig stämplas för någon form av

olovlig verksamhet». Samma grunder tillämpas, understrykes det, när man antar någon till seminarierna. Om man inte lever upp till de krav som ställs
»kan berörda organ inom statsförvaltningen dra in
rätten till utövandet av prästerlig verksamhet». Och
mycket riktigt citerade den katolska informationstjänsten KNA den 20 dec. 1973 en del fall med
präster som fråntagits sina befogenheter för att de
lett en reträtt utan tidigare begärt tillstånd, eller för
att man hos dem funnit religiös litteratur från utlandet och även på grund av inte helt klarlagda
motiv. Har man så fastställt att prästerna slutligen
helt står under överinseende av distriktets nationalkommitte är det inte svårt att inse att biskopens
juridiska makt över sina präster är lika med noll. De
kan inte fritt förfoga över sina präster, de kan inte
ingripa om de konstaterar att det finns bristande
överensstämmelse mellan prästens sätt att fullgöra
sina uppgifter och de krav kyrkan har rätt att ställa.
Beträffande katekesundervisningen säger Håjek
att den omhändertas av »särskilt utvalda präster
som förmedlar undervisningen helt gratis. Skollokaler ställs till undervisningens förfogande. Kontroll utövas av kulturministrarna i de bägge republikerna i samarbete med undervisningsministrarna». När det gäller intagningsprinciperna har kritik
framförts av minister Hajek på grund av att man
inte följt rådande praxis, något som inte kan bidra
till att skapa förtro·ende för kyrkorna, menar Haj ek.
Är det då enbart vad beträffar religionsundervisningen som de tjeckiska medborgarna har anledning att känna sig missbelåtna?
De religiösa ordnarnas och församlingarnas
rent outhärdliga situation genom åren
En av de viktigaste paragraferna stryker ett streck
över alla tidigare beslut om kyrkornas och de religiösa samfundens rättsliga ställning inom Tjeckoslovakien. Dessa omdisponeringar träffade i första
harid samfunden och de religiösa ordnarna, och Haj ek fortsätter: »Samfunden och ordnarna utgör en
oskiljbar del av kyrkan. Det var just ordnarna som i
samband med de spända relationer som uppstod
mellan staten och kyrkorna mest öppet gav sitt stöd
åt reaktionära krafter. Men deras politiska inflytande har slagits ned och 1950 beslagtog staten alla
kloster som därvid övergick till statlig egendom.
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Något annorlunda förhåller det sig med de kvinnliga ordnarna, men inte heller dessa medges enligt
Håjek något juridiskt självstyre. Faktum är att natten mellan den 13 och 14 april 1950 beslagtogs alla
ordenssamfund och ordensfolket sändes till koncentrationsläger. Dessa åtgärder verkställdes av polis. De deporterade utsattes för sällsynt omild be-handling och fick sig förelagda arbetsuppgifter som
inte hade något att skaffa med det de var satta
att göra i livet. De yngsta sänd~s på straffarbete ,
under förevändning att de skulle göra sin militär- I
tjänstgöring. Som ett yttre bevis fick de bära
uniform, på så sätt kamoflerades det verkliga sakförhållandet.
Med tiden ville man ge en rent rättslig aspekt åt
dessa åtgärder och man igångsatte rättegångar mestadels med färdiggjord bevisföring och förövrigt
hölls de inför lyckta dörrar. Hårda straff utmättes
under dessa skenrättegångar utan att den dömde
kunde försvara sig eller ens få reda på vad han
egentligen stod anklagad för.
Från 1950 daterar sig likaså förbudet för manliga
och kvinnliga religiösa läroanstalter att ta 'emot noviser och studenter, att leva i kommuniteter, att
utöva någon form av apostolat utöver det rena församlingsarbetet (som reducerades till att enbart gälla utdelandet av sakramenten i kyrkorna). Om situationen blev outhärdlig för den manliga delen av
ordensfolket, urartade behandlingen av kvinnorna
till rent cynisk brutalitet. De fördrevs från sina
ordenshus, de tvingades att bo i verkliga ,,];:oncentrationslägerskloster» som snart visade sig bristfälliga
både vad gällde utrymme och sanitära förhållanden.
Men vad är den rent juridiska innebörden av de
omdisponeringar som igångsattes 1950?
Enligt en skrivelse från 1968 hade lagen avskaffat I
ordnar och samfund. Lagen talade också om präster
verksamma inom stiften samt ordensfolk, något
som förutsätter att man räknade med existensen av
dylika organisationer och deras rätt till existens. I
samma lag talades om präster satta att vara själasörjare och om abbotar dvs. ledare för benediktin-,
citersienskloster osv. Även efter det 1949 års lag
trätt i kraft hade man inget att invända mot ordnar
och samfund i och för sig, fram till dess staten
gjorde sitt utspel 1950 den 13 och 27 april och fram
till detta datum fungerade likaså undervisningen vid

de teologiska skolorna i enlighet med vad som stipulerats.
På dessa grunder förklarade man år 1970 från
åklagarhåll liksom från högsta domstolens sida att
ordnar och samfund inte hade avskaffats. Ministeriet för handhavandet av kyrkans angelägenheter beslutade den 31 maj 1950 att personliga och reella
utgifter inom ordnar och samfund skulle utbetalas
genom den egna kommuniteten och tas från de
tillgångar dessa förvaltade. Fram till 1950 räknade
man således med att kvinnliga ordnar och kommuniteter existerade. Om alltså den tjeckiska författningen försäkrar att män och kvinnor har samma
rättigheter inom republiken kan man inte förstå
varför diskriminering skulle tillämpas just på kyrkligt plan, och slutligen trädde en ny lag i kraft den 4
nov. 1949 som underställer ministeriet för kyrkliga
angelägenheter allt som rör »administration, förvaltning av kyrkans egendomar och institutioner».
Håjek avfärdar snabbt utlåtanden från ·allmänna
åklagaren och högsta domstolen med orden: »Eftersom de bägge instanserna hade samma grundsyn beträffande lösningen av hela problemkomplexet med
ordnar och samfund avvisas krav som ställdes från
religiöst håll på ett återupprättande av kongregatio.ner och manliga ordnar.» Uttalandet är konkret och
gjort med avsikt. Framförallt innebär det ett nonchalerande av beslut som fattats av två olika instanser
med samma innebörd, varav den ena just råkar vara
landets högsta domstol. För det andra talas om hur
»man avvisade», men man vet inte vare sig av vem
eller i vilket syfte. Eftersom det rör sig om beslut
som hör ihop med landets konstitution, vilken erkänner »religionsfrihet» så framt trossatserna inte
strider mot landets lagar skulle det åtminstone vara
lämplige om inte nödvändigt att informera om vilken myndighet som ligger bakom utslaget.
Oss tycks det att de beslut som lagarna från 1950
ger stöd åt endast vilar på två principer: olaglighetens och våldets. Tjugo år efteråt nöj er sig en minister med att upprepa stalinistiska sanktioner från
1950. Från 1969 har utvecklingen om möjligt stadigt försämrats för de religiösa institutionerna. Det
har redan refererats till två åtgärder från september
1969. Redan innan hade man samlat ledare för diverse ordnar för att tvinga dem att avstänga systrar
som arbetare inom församlingsverksamhec eller re-
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ligionsundervisning. För att få beslagta egendom
förklarades denna helt sonika för olaglig. Vidare
tvingades man att avstänga noviser och postulanter
som just påbörjat sin utbildning. Förbud ingick vidare mot all skötsel av gamla och sjuka i av kyrkan
drivna sjukhem, och så 1970 i juli krav på att svära
trohet gentemot staten t. o. m. för ordensledare.
Kulmen nåddes 11 okt. 197 2 då en ny deportering
igångsattes i stil med den 1950. Utan förvarningar
kördes 100-tals systrar bort på lastbilar av poliser
för att transporteras till »koncentrationslägerskloster» där de helt isolerades. Än med hot än med
smicker sökte man få systrarna att överge sina arbetsuppgifter inom undervisningen och visa sig solidariska mot andra systrar, man använde sig t. o. m.
av präster i denna övertalningskampanj. Dessa åtog
sig uppgifter på olika bevekelsegrunder: somliga på
grund av klentrogenhet, andra köptes, åter andra
drevs av ambition, andra var offer för ren hjärntvätt.
Vad är det då för ideologi som ligger bakom
dylika beslut från regeringens sida? Enligt Hajek
»kan man konstatera med tanke på den nivå som
det socialistiska systemet lett landet till samt genom
det socialistiska synsättet att ungdomen av idag inte
har något till övers för den typ av liv som förs inom
klosterordnarna».
Det vore inte på sin plats att här tala om allt det vi
har ordnar och religiösa institutioner att tacka för.
Därpå får vi för många bevis dagligen.
Det skulle emellertid vara fel att tro att kulturministern själv är helt säker på effekten av dessa
preventiva åtgärder som föranstaltas av hans egen
regering.
De hårda villkoren for seminarierna
Situationen för kyrkorna blir allt prekärare: prästerna blir äldre, nyrekryteringen allt svårare på
grund av statens vidtagna åtgärder. Fallet med församlingar knutna till en och samma präst blir allt
vanligare samtidigt som man alltmer begränsar deras verksamhetsfält.
På sjukhus är det inte längre tillåtet att dela ut
sakramenten till de sjuka, utdelandet av »de sjukas
smörjelse» får endast ske i speciella fall och förutsatt att anhållan av tillstånd angetts till berörda
myndigheter. För den som vill bli präst i Tjeckoslo-

vakien innebär det alltså en ytterst svår och oviss
framtid, för det första genom att seminariernas antal beskurits. Stiftsseminarierna har stängts och i
den tjeckiska republiken finns de större endast i
Litomerice och i Slovenien i Bratislava. I praktiken
fungerar dessa enbart i den mån seminaristerna får
tillstånd att studera och i den mån det finns plats.
En oerhörd nedskärning av lokaler har skett. En
student som redan gått på universitet några år har
inte rätt att börja på seminarium och det är t. o. m.
svårt att få ut studentexamen om man får reda på att
den skall användas för inträde på seminarium.
Lärarnas liksom prästernas verksamhet övervakas
och tillstånd för fortsatt utbildning kan dras in utan
att sakskäl framförs. Urvalet av kandidater till prästyrket sker likaså genom statens försorg. Kontroll
utövas under hela studietiden. »Antagandet av unga
kandidater», skriver Hajek, »görs i enlighet med
föreskrifter som tillämpas vid alla typer av läroanstalter». Med några få ord redogörs för under vilka
betingelser en student kan uteslutas från undervisningen. Hajek säger därvid kort och gott: »Det är
staten som bär ansvaret för den elev som studerar
teologi, både socialt, moraliskt, kulturellt och medicinskt». Beträffande den kulturella orienteringen
skriver Hajek »bör undervisningen tillgå så att inte
bara teologin tillgodoses vid seminarierna. Ett studium av den socialistiska doktrinen är utomordentligt viktigt för en rätt förståelse av det socialistiska
samhället». Med andra ord en indoktrinering. I
samma artikel tar Hajek upp frågan om kyrkorna
och ekumeniken, pressen, kontakterna inåt och utåt. I 1968 års händelser ser Haj ek en inblandning
från kyrkan som då intog en öppet fientlig hållning
gentemot staten. Dessa missförhållanden har nu
rättats till enligt Hajek. Ekumeniken, vars främsta
»målsättning börvara att få bort allt som splittrar och
sårar de kristna samfunden» bör nu inrikta sig på
»att lösa de religiösa problemen», utan att det går
ut över de av den tjeckiska staten utfärdade stipulationerna om religionen i landet. Beträffande den
kyrkliga pressen är det av viss betydelse att framhålla »att denna koncentreras till av staten dirigerade
förlag. Inga andra har rätt att trycka kyrkliga publikationer».
Den tjeckiska kyrkans yttre kontakter »ledde till
stora svårigheter 1968-69» enligt Hajek. Många av
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dessa togs utan överinseende av kompetenta statliga förvaltningsorgan. Kontakterna syftade till att
»stärka kyrkans antisocialistiska attityd. Många
kyrkans män for utomlands och utsattes för politisk
propaganda». Nu hår emellertid även denna situation normaliserats. Nu ser man till att kontakter
med andra länder inre tjänar politiska syften. Man
beviljar utresetillstånd endast till präster tillhörande »Pacem in Terris» eller som Håjek säger: »till
präster som visat sig ideologiskt pålitliga».

Tvingade till tystnad
Om man till slut skall försöka finna en förklaring till
denna negativa attityd till kyrkan och dess organisationer såsom den kommer till uttryck i Tjeckoslovakien finns det ännu ett upplysande svar i Håjeks
egen artikel just när han betonar det religiösa intresse som förvisso finns i landet. Han är själv förbryllad av de stigande siffrorna vad beträffar katolska tidningsupplagor. Men där finns ännu andra
uppgifter av intresse. Trots diverse tecken på religiös avmattning tvingas Håjek konstatera att »en
del av befolkningen fortfarande hyser religiösa
känslor». Och att det inre rör sig om en minoritet
talar diverse uppgifter. Han citerar: »I vissa miljöer
konstateras att fler barn deltar i katekesundervisning från 22 % 1966 i grundskolan till 74 % 1970.
Ar 197 1 visar en liknande trend och det är märkligt med tanke på de obehag barn och föräldrar
utsätter sig för därmed. På ett annat ställe säger
Håjek: »Han kunde rent av tänka sig att det ännu
finns folk som står religiösa samfund nära inom
regeringen». Det uttalandet är komprometterande
för Håjek, om man betänker att det samhällssystem
Håjek representerar därigenom inte ens lyckats
hjärntvätta systemets egna representanter.
I ärlighetens namn borde han likaså framhålla att
om seminarierna fick verka fritt skulle tillströmningen bli enorm. Han vidgår »att 20 % av Tjeckoslovakiens befolkning är katolsk. De troende utgör»,
säger han, »en oskiljbar del av landets. befolkning
och statens kyrkopolitik skall visa dessa all tänkbar
förståelse».
Håjeks artikel tycks emellertid avslöja en helt
annan verklighet.

Anledningar till hopp
»Det vore mot den marxistiskt-leninistiska lärans
innersta väsen att hävda att religionen hade något
berättigande i ett socialistiskt samhälle» hävdar Håjek tiil slut 1 sin artikel.
Vad skall man då till sist säga om det religiösa
livets villkor i Tjeckoslovakien?
Dylika redogörelser väcker nödvändigtvis sorg
och smärta hos varje människa men far en mening
endast om de grundas på förtröstan på framtiden,
på en tro på människans goda vilja när det gäller att
försvara de oeftergivliga värden som allt mänskligt
liv måste byggas på. För övrigt talar minister Haj eks
artikel klart och tydligt med sin information om ett
Tjeckoslovakien där katolicismen ingalunda är död,
ty alla försök att nedbryta det som finns nedlagt
innerst i varje människa är på förhand dömt att
misslyckas.
G. Ruth

Thomas, Guds stridsman
Thomas levde på tolvhundratalet, medeltidens klassiska århundrade. För romantiken var denna tid katedralernas epok - ett skede av harmoni, inre
jämvikt och kristen blomstring. Men i dag vet vi att
det inre förhöll sig så. Det trettonde århundradet
var en krisernas tid. Kristenheten som redan under
åtskilliga sekler hade varit belägrad av Islam, måste
nu också försvara sig mot de mongoliska ryttarhorder, som 1241 blev besegrade vid Liegnitz. Överallt
rörde sig nytt liv. De nya tiggarordnarna grundades
och fick ett entusiastiskt mottagande. Honorius III
stadfäste dominikanorden 12 16 och franciskanorden 1223. Men dessa religiösa sammanslutningar
var något helt nytt och möttes första tiden av starkt
motstånd, framför allt i Paris.
I slutet av elvahundratalet grundades universiteten i Paris, Oxford och Bologna; universitetet i
Oxford fick sina statuter 1214, universitetet i Paris
1215 och 1224 grundades universitetet i Neapel. I
dessa högskolor samlades hela Europas intelligentia,
särskilt i Frankrikes huvudstad. Tidens andliga problem - teologiska, filosofiska, politiska, juridiska,
medicinska - dryftades här med en tidigare aldrig
upplevd lidelse och intensitet. Nya, hittills okända
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ideer trängde in i en förut sluten värld och satte alla
andliga krafter i rörelse.
Det som hela det intellektuella livet rörde sig om
under dessa oroliga år var den nye Aristoteles.
Fram till elvahundratalet kände man i Västerlandet
bara till en rad översättningar av Aristoteles logiska
skrifter, den så kallade Logica vems. Aristoteles
övriga verk var okända i den europeiska kristenheten. Däremot kände man väl till dem inom den
arabiska världen. I slutet av den klassiska forntiden
hade de blivit översatta till syriska. I denna syriska
översättning mötte araberna dem och översatte
dem från syriska till sitt eget språk. Efter år 1000
spelade den aristoteliska filosofin en utomordentligt stor roll i arabernas andliga liv. Betydande personligheter kommenterade Aristoteles' skrifter.
Störst bland dem var Avicenna (död 1037) och
Averroes (död 1198).
Ärkebiskop Raimundus av Toledo (1126-1153)
hade i Toledo grundat ett översättarcentrum, där
arabiska, judiska och kristna lärde tillsammans
översatte den nye Aristoteles till latin. Vad det här
rcirde sig om var Aristoteles' metafysiska, etiska,
politiska, psykologiska och naturvetenskapliga
skrifter. Andra översättningscentra var Palermo
och Venedig.
Under dessa år i slutet av det tolfte och i början
av det trettonde århundradet gick en våg av entusiasm för Aristoteles genom hela kristenheten. Man
var på jakt efter handskrifter som innehöll de nya
spännande översättningarna. Man skydde inga
kostnader för att komma i besittning av de inte
särskilt billiga manuskripten. Överallt studerade
man dem och fick en förnimmelse av att stå inför en
helt ny, ofta chockerande värld.
Vid universitetet i Paris var naturligtvis intresset
för den nye Aristoteles stort. Aristoteles var en
hednisk tänkare och många av hans påståenden stod
i uppenbar motsättning till den kristna tron. Hurudan var då kyrkans inställning till den nye Aristoteles? Till att börja med förhöll sig de kyrkliga myndigheterna ytterst avvisande inför hans ideer.
Men den nittonde mars 1255 offentliggjorde
Parisuniversitetet ett dekret, i. vilket alla Aristoteles skrifter utan undantag fungerar som examensämnen vid den »artistiska» (dvs. den filosofiska)
fakulteten där man undervisade i de »sju fria
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konsterna», septem artes liberales. Den nye Aristo.
teles hade segrat.
Det tjänade nu ingenting till att sticka huvudet i
busken. Det var två diametralt motsatta världar som
här möttes: den hedniska filosofin och den kristna
uppenbarelsen. Om den kristna världen ville ta upp
kampen måste den först och främst lära känna de
nya tankarna, det vill säga läsa och tolka de nya
texterna.
Två geniala män har spelat en stor roll då det
gällde att överföra, tillägna sig och kritiskt sovra
Aristoteles verk. Den ene av dem var Albertus
Magnus (ca 1200-1 5. 1 r. 1280). I hans väldiga litterära produktion spelar, vid sidan av hans teologiska
verk och tolkningar av nyplatonska skrifter, hans
kommentar till alla då kända aristoteliska verk den
största rollen. Under åren 12 56-1270 har Albertus
Magnus med oerhörd flit och järnhård konsekvens
i ett slags parafras kommenterat hela den nya Corpus Aristotelicum. 1256 började han genast med
detta epokgörande arbete. Det väldiga, nya kunskapsmaterialet måste assimileras, genomarbetas,
förstås och systematiseras. Det var Thomas av Aquic
no som gjorde det, och Albertus Magnus var den
lärare han anslöt sig till. Han satt vid mästarens fötter först i Heliga Korsets kloster i Köln, senare i
Paris, då Albertus Magnus kallades till universitetet
där.
Thomas av Aquino är den andre av de två som kan
göra anspråk på den historiska förtjänsten att personligen ha tillägnat sig och infört andra i den aristoteliska logikens metod och idevärld. Albertus
Magnus »parafraserade» de nya tankarna, han skrev
om texten på pedagogogiskt sätt för att den egentliga innebörden skulle bli tydlig. Thomas däremot
skrev en vetenskaplig kommentar till de nya texterna.
För att kunna fullgöra den uppgiften sörjde han
för det första för att han fick bättre texter att arbeta
med än de då föreliggande som var ytterst otillfredsställande och ofta helt enkelt obegripliga,
eftersom ju verken från originalspråket (grekiska)
hade gått genom tre andra språk (syriska, arabiska,
latin). Det andra Thomas gjorde var att ge en tolkning av texten »ord för ord». Varje kapitel i hans
kommentar inleds med ett textstycke. Denna text
som alltid bildar en viss helhet, indelas därefter i
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mindre partier och blir till sist minutiöst kommenterad. Det sista han gör är att utifrån sin egen av den
kristna världsåskådningen inspirerade ståndpunkt
ta ställning till Aristoteles' tankar.
Denna uppgörelse med Aristoteles är Thomas av
Aquinos' största bedrift. Han var av den åsikten att
tron är en förutsättning för förnuftet, och att »intellectus» (förnuft) och »fides» (tro) harmonierar med
varandra. Hans ledande ide var att tänka igenom
hela den kristna världsuppfattningen med hjälp av
den strikt logiska metod han hade lärt av Aristoteles. Vetandet var för honom ett erkännande som
bygger på »grunder», med andra ord, han praktiserade ett tänkande som vilade på kausalitetslagen. Vi
känner ett ting då vi kan ange dess orsaker. Det han
lärt av Aristoteles är inte så mycket nya teser och
nya fakta, utan den stringenta bevisföringen, den
inre formella metoden. Vad beträffar Aristoteles'
teser »valde och vrakade» han utifrån sin kristna
ståndpunkt.
Man får nu inte tro att det var någon lätt uppgift
som Thomas tog på sig. Han möttes av stort motstånd och måste så att säga kämpa på två fronter.
Gentemot den gamla konservativa inriktningen som
stod under augustinskt inflytande måste han försvara
sin förkärlek för Aristoteles. Då Thomas kom till
Paris hade denna reaktionära augustinska inriktning
en stark ställning vid universitetet. I Aristoteles'
tankar såg den något nytt och därför också något
farligt. Vi har en samtida berättelse av Wilhelm av
Tocco som beskriver det intryck som Thomas av
Aquinos' föreläsningar gjorde vid universitetet i
Paris, då han började sin undervisning. Wilhelm av
Tocco skriver: »I sina föreläsningar förde han nya
problem på tal. Han införde en ny metod som
utmärkte sig för klarhet och bestämdhet. I sin bevisföring använde han nya argument. Var och en
som hörde honom upplysa om många nya ting med
nya argument, kunde inte tvivla på att Gud hade
utrustat denna tänkare med strålar av nytt ljus».
Det är påfallande hur ofta ordet »ny» förekommer i
denna passage. Thomas undervisning måste ha förefallit de flesta av den gamla riktningens anhängare
- och till dem hörde flertalet professorer - i hög
grad chockerande, för att inte säga revolutionerande. De såg med utpräglad motvilja på allt det »nya»,
och vad värre var: de vädrade kätteri däri.

Men Thomas måste också kämpa mot de alltför
ivriga aristotelesanhängarna. Denna »hypermoderna» inriktning anslöt sig helt till Aristoteles, också
på de punkter som stod i öppen st.rid med den
katolska läran. Dess anhängare stödde sig framför
allt på den arabiske filosofen och ariscoceleskommentatorn Averroes. Hans skrifter var vid denna
tid de modernaste; de hade nyhetens behag. Idag
brukar man kalla denna riktning den »latinska averrois111en» eller den »heterodoxa aristotelismen»,
eftersom några av dess teser stod i uppenbar strid
mot den katolska läran. Det rörde sig huvudsakligen om tre »olika» åskådningar: läran om världens
eviga bestånd, läran om ödets makt över såväl alla
namrliga fenomen som alla mänskliga handlingar,
och läran om det numeriskt ena och identiska intellektet hos alla människor.
Denna till ytterlighet gående tolkning av Aristoteles, som lästes med Averroes glasögon, undervisade man vid den filosofiska fakulteten i Paris, den
s. k. artistfakulteten, där man utbildades till »magister artium», den akademiska grad som var en förutsättning för att man kunde bli »magister theologiae». Denna artistfakultet som upplevde sin blomstringstid under andra hälften av tolvhundratalet,
stod i viss motsättning till den teologiska fakulteten, dels därför att teologin inte föll inom dess
forsknings- och undervisningsområde, dels därför
att ordensfolk enligt statuterna inte kunde inneha en
lärostol vid denna fakultet. De mest kända representanterna för den var Siger av Brabant (död mellan 1281-1284), Bernier av Nivelles och Boetius av
Danmark (Boetius de Dada). Dessa tre professorer
som under andra hälften av tolvhundratalet tillhörde artistfakulteten, var anhängare av ytterlighetsriktningen inom aristotelismen. Uppenbarligen under påverkan av den konservativa augustinska inriktningen fördömde ärkebiskopen av Paris tretton
punkter inom averroismen. De som fulle medvetet
(scienter) lärde sig dem skulle bli exkommunicerade.
Thomas själv utkämpade alltså ett tvåfrontskrig.
Mot den konservativa augustinska inriktningen
måste han försvara Aristoteles och det berättigade i
att tillägna sig hans lära; mot de radikala averroisterna måste han försvara den rätta tron och avvärja
en splittring mellan förnuft och tro. De konservati-
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va - och de hade ärkebiskopen av Paris på sin sida

- beskyllde honom för modernism och till och med
för kätteri. De progressiva förebrådde honom att
han inte fullt ut drog konsekvensen av Aristoteles
tankar. Den sunda medelväg som Thomas slagit in
på visade sig emellertid vara en farlig väg. Endast
döden (1274) kunde hindra den uppburne läraren
att falla under den exkommunikationslag som i dekretet från 1272 drabbade alla förkämpar för de
förbjudna punkterna, varibland också några av
Thomas teser befann sig.
Det trettonde århundradet var allt annat än ett
fredligt paradis. Det var »krisernas århundrade».
En av de personligheter som med sitt livsverk bidrog till till att övervinna dessa kriser, som bland annat berodde på inträngandet i den aristoteliska tankevärlden, var Thomas av Aquino.
Heinrich Roos

Processen mot Konfucius
Bakom en bamburidå, enligt sällsamma stamriter,
förs sedan några månader processen mot en man,
som dog redan för 2 500 år sedan. Observatörer är
· eniga om, att den för länge sedan förbleknade Konfucius måste bli strykpojke för personer och intressegrupper, som alltjämt åtnjuter den mest robusta
livskraften. Men, meningarna är delade i fråga om
tolkningen av objekten för angreppen. Vi anser, att
man tar sikte på bestämda förhållandemönster och
tankekategorier i den kinesiska traditionen medelst
den vises gestalt.
Vem var Konfucius?
I filosofiens historia har det väl knappast funnits en
författare, som är långtråkigare än Konfucius. Hans
sentenser är ett uppradande av prosaiska plattityder, som man ju kan instämma i, men som är i total
avsaknad av varje högre inspiration eller idealistisk
hänförelse. Den ädle hånler aldrig, heter det alltså:
människan är sitt eget mått. Beträffande gudomliga
väsen uttalar han sig lika litet som angående döden.
Trots att han högaktade musik och diktkonst, hade
sånggudinnorna icke rört vid honom. Allt det som
konst och lyrik skapade av bestående verk kom från
den milda anarki och det mystiska djup, som hans
motpol Lao-tsi förkunnade.
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Denne stelbente lärde, Konfucius, smidde emellertid de järnhårda krampor, som skulle sammansvetsa rike och folk oberoende av alla skillnader i
ras, kultur och geografi och som blev den tredje
garanten för den nationella enheten vid sidan av
skriften och kejsarhuset. Hans politiska och etiska
system eftersträvade att återställa en feodalistisk
ordning, som tidigare förverkligats under idealhärskare. Hans etik betonade endast lojaliteten hos
den underställde gentemot den överställde. Lojalitet förbands aldrig med likarätt. Hans ordning skulle komma av människonarurens godhet, utströmma
och spridas från den upplyste härskaren genom alla
samhällsskikt.
Denna upplysta despotism, med den gudomlige
kejsaren i medelpunkten, motsvarade uppenbarligen helt och fullt det kinesiska väsendet, så att det
blev möjligt, att hålla ihop riket någotsånär i över
2000 år, och detta med minsta möjliga uppbåd av
byråkrati. Mandarinerna, som utvalts genom litterära examina och som i regel härstammade från godsägarskiktet, nådde från kejsarhovet ända till distriktshuvudstäderna, där de tjänstgjorde som domare, förvaltare och militära befälhavare, men hela
denna centralförvaltning översteg knappt antalet
20 ooo ämbetsmän för det oerhört stora riket. U nderifrån fanns den tillmötesgående lokala förvaltning, som rekryterades ur storgodsägarnas skikt.
Lokalförvaltningen indrev skatter och kontrollerade byar. Staten som sådan hade mannen av folket
normalt sett över huvud taget aldrig kontakt med.
Hans värld begränsades till byn, och endast i dess
omkrets utspelades den konfucianska etiken.
Under tiden hade kejsaren fördrivits, och teknokrater och pedagoger trädde i mandarinernas ställe.
Storgodsägarnas hela skikt hade utrotats. Men när
Maos bondesoldater utropade folkrepubliken den 1
oktober 1949, kunde de inte utöva herraväldet utan
den utbildade kadern. Chou-En-lai själv härstammar från mandarinernas gamla skikt.
Kulturrevolutionen 1966 inspirerades uppenbarligen av rädslan att den revolutionära statens
grundval skulle kunna äventyras av teknokraternas
överdimensionering. Dessa bildade, som i Ryssland, ett nytt, priviligierat skikt på grund av bildning, makt och inkomst. För dem var prestationer
och praktiska resultat, vilka förutsätter lugn och
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ordning, viktigare än den revolutionära ideologien.
När de barnsliga revolutionärerna emellertid opponerade sig mot de »fyra ålderdomligheterna» ideer, kultur, seder, bruk - tog de helt säkert korn
på Konfucius, såsom den starkaste ordningsmakten.
Därför vanhelgade de också den Vises grav.

Vem å"r Konfucius i dag ?
Liu Shao-chi, som redan vid kulturrevolutionen ansågs som ledare för teknokraterna och »revisionisterna» och därför som huvudfiende, erbjuder sig nu
igen som kandidat, likaså Lin Piao, den bonapartistiske generalen, som fyllde igen kulturrevolutionens krater med sin arme och sedan på ett oförklarligt sätt störtade sig över Mongoliet. Även Chou
En-lai, som under den kaotiska tiden ensam och allena höll statsapparaten i gång, förs upp på listan.
Vi tror emellertid, att det inte är fråga om enstaka
personligheter utan om principiella inställningar.
Den traditionella familje-etiken hos Konfucius är
uppenbarligen fortfarande ett grundläggande hinder för den maoistiska reformen av det kinesiska
samhället. Bondens lojalitetsförpliktelse nådde och
gällde alla, som hörde samman med honom genom
blodsband, samboende eller kamratskap i skolan,
men knappast staten. Den som förföljdes av staten
kunde närsomhelst finna trygghet hos den slutna
gruppen. Om redogörelserna för Lin Piaos undergång stämmer, skulle hans statsstrejkplaner förråtts
av hans egna barn. Om dessa behärskats av konfuciansk etik istället för revolutionär ideologi, sutte
troligtvis en annan makthavare i Peking i dag. Vad
Konfucius lär ut om den idealiske härskarens etiska
utstrålning, låter den diktatoriska statsmakten av i
dag framstå i dålig dager, men tjänar samtidigt som
förevändning för dem, som brister i revolutionär
iver. Grundaren av Tsindynastin på 200-talet f. Kr.
blev så förbittrad över de konfucianska färdas kritik
av hans autokratiska metoder, att han lät begrava
flera hundra levande och lät bränna klassikerna. För
detta lovsjunges han i dag!
Tyder denna tendens på en andra
kulturrevolution?
Det finns många symptom på detta. Då skulle man
kunna förmoda, att Maos hustru, Chiang Ching ligger bakom. Det finns emellertid en helt annan för-

klaring till vad som händer. De största motståndarna till den konfucianska etiken var legalisterna, som
utövade ett starkt inflytande på och blev tongivande
för den autokratiska Tsinstatens bildning under
200-talet f. Kr. De förkastade läran om människonaturens medfödda godhet och fordrade, just på
grund av böjelsen för det onda, stränga lagar, hårda
straff och en järnhård disciplin. Det är inte härskarens dygd som säkrar statens väl, utan ett utspekulerat system av belöning och straff enligt exakt formulerade lagar. I dag erinrar den officiella pressen
just om förtjänsterna hos denne praktiker inom den
autoritära statskonsten. Därför är den slutledning
befogad, som säger, att det snarare är fråga om att
utrensa de sista, anarkistiska resterna från tiden
före den första kulturrevolutionen och att låta statsauktoriteten bli obevekligt gällande ända ned på
samhällets lägsta nivå, dvs. i byn och familjen. Fackföreningarna genomför just nu denna uppgift i den
industriella sektorn. Men man klagar högt över
bönderna, fortfarande. Senaste nyårets förändrade
tillsättning av de högsta kommenderingarna ställde
återigen armen under partiet. Målet är väl att, när
en gång den stränga, centraliserade kontrollen genomförts på alla nivåer, låta välja representanter till
folkkongressen och att sedan äntligen sammankalla den nationella kongressen, som aviserats i åratal.

Thomas Immoos

Blindskriftens uppkomst
Pierre Braille var bara 3 år när han blev blind. Han
hade tagit sig in i faderns verkstad där man förfärdigade diverse läderartiklar. Då det för ögonblicket
inte fanns någon därinne kunde ingen vuxen ingripa, när den lille tog ett stycke läder och en kniv för
att göra som han,verkarna. Lädret var motspänstigt
och den lille fick bända med kniven. Därvid kom
den att slinta och knivspetsen träffade med våldsam
kraft pojkens vänstra öga.
Naturligtvis rusade familjen genast till, uppskrämd av den lille Pierres skrik. Men ingen gjorde
sig egentligen reda för att skadan som uppstått var
så allvarlig. På några få veckor blev den lille totalt
blind. Nu sprang han inte runt som förr utan satt i
en undanskymd vrå. Allehanda ljud från hovslagarens verkstad nådde in i det intilliggande huset lik-
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som också en mångfald röster, den ena olik den
andra. Den lille kunde inte få nog av att lyssna på
alla dessa ljud utifrån. Särskilt tyckte han om torgdagarna, som hölls den tredje onsdagen varje månad. Då fylldes det lilla torget i Coupvray med allehanda ljud och pojken spetsade öronen och hade
verkligen roligt. Det var i Coupvray Pierre Braille
föddes den 4 januari 1809.
När han blivit litet större tog hans föräldrar och
fäste ett snöre vid hans handled och den andra
ändan i dörrhandtaget. Så kunde han vandra runt i
huset, utan att förirra sig ut. Vid sex års ålder blev
han inskriven i byskolan, men efter en kort tid
uppmanades fru Braille av skolläraren att behålla
gossen hemma. Han var till besvär eftersom han
inte vat som alla andra och dessutom ställde intrikata frågor till läraren.
Våren kom. Modern satte Pierre på en sten alldeles under klassrumsfönstret och så kunde pojken
höra om diverse ting han inte hade en aning om. Vid
middagstid lämnade läraren skolan och tog honom
med hem. Han fick dessutom gå med sin mor i
mässan, men vad pojken tyckte allra bäst om var när
han fick sitta ensam i den tomma kyrkan. Då trängde ljuden in utifrån, liksom dämpade, och i luften
svävade en doft av rökelse och blommor. Då Pierre
blev tolv år bestämde man efter moget övervägande
att han skulle skickas till Paris för att gå i en speciell
skola för blinda pojkar. Han anlände till huvudstaden i sällskap med sin far. De kom i diligens och
aldrig tidigare hade han färdats på det viset. Han
kände som ett hugg i bröstet när fadern stannade
framför läroverket och sade »Nu är vi framme».
Redan innan de kommit in i byggnaden upplevde
pojken hur köld och fuktighet slog emot honom.
Han tog ett hårt tag om faderns hand och denne
kände sig olustig invärtes å sin sida, när han fixerade
pojkens ansikte. Han upptäckte en gård där några
av de blinda pojkarna, ett 70-tal, gick runt varv
efter varv, strykande med händerna utmed muren.
Så tedde sig alltså deras rast! 1784 hade Valentin
Haiiy som den förste förslagit att man skulle hopföra alla blinda i ett institut, som dessutom skulle vara
skola, där de kunde beredas undervisning och yrkesutbildning. Han hade förbryllats i samband ined
en konsert med den kända blinda pianisten Maria
Teresa von Paradis från Österrike. Så mycken ta-
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lang skulle ha förblivit förborgad om hon inte fått
hjälp! Valentin Haiiy kom att kallas de blindas far
och apostel. Det kan vara ägnat att förvåna att man
under Napoleons tid inte gjorde något som helst
för de blinda, med tanke på att man i äldre tider ofta
inrättat speciella institutioner för dem. Så var fallet
med Don Basilio som öppnade ett hem för dem på
300-talet i Cesarea di Cappadocia. Och likaså lät S:t
Simmaco, den syriske eremiten uppföra speciella
hus för de blinda på 400-talet och även Wilhelm
Erövraren gjorde mycket för dem i Normandie som
botgöring. Men som sagt från Napoleons sida gjordes ingenting. På grund av ett pedagogiskt misstag
sammanförde man de blinda med de dövstumma i
samma institut. Det var till skada för bägge kategorier. Man fick vänta ända till Restaurationen innan
de blinda fick ett institut för sig själva och det kom
att bli just det vid rue St Victor, där denna tidiga
morgon Pierre Braille stod vid sin fars sida. Men
det var ett hus som ingalunda fyllde de anspråk man
hat rätt att ställa på en dylik institution.
Fadern gick fortfarande av och an med sin lille
Pierre vid handen och frågade sig med smärta vad
han skulle ta sig till. Han väntade på att få bli
insläppt hos skolans rektor Doktor Guiller. Han
kände sig vankelmodig inför denna kalla och trista
miljö. Det var inte utan att han hade lust att ge sig
iväg hem med Pierre igen till det egna huset som
solen upplyste från alla håll. Men så blev det nu
inte! Pojken kom att stanna och så småningom lärde han sig att orientera sig i den nya omgivningen,
vilket inte alltid var lätt. Så och så många steg från
sängen till tvättfatet, så och så många steg för att nå
trappan, så och så många steg för att komma till
första våningen, så och så många till andra. För att
komma till kapellet 10 steg till höger. Och till matsalen 12 steg till vänster. Det var inte lätt. Allt
krävde en minutiös uppmärksamhet. Om söndagarna brukade de blinda få gå till botaniska trädgården. De fick ställa upp sig i led och hålla i ett snöre
för att inte tappa bort varandra. En seende ledde
truppen runt.
På tre år lärde sig Pierre Braille inte bara att läsa
utan även att spela piano, fagott, fiol, violincell och
orgel. Han hade verkliga anlag.
År 1820, strax efter Pierre Brailles inträde i skolan kom Charles Barbier de Serres dit för att pre-
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sentera något mycket intressant för rektorn. Han
hade utarbetat ett system som han kallade natdäsning, därför att det användes av vissa kategorier
soldater nattetid. Det var viktigt för dem att kunna
läsa om förestående militära operationer utan att
behöva ljus som kunde upptäckas av fienden.
Barbier ansåg att metoden var tillämpbar även i
de blindas situation, men Doktor Guiller, skolans
rektor, tycks inte ha haft mycket till övers för metoden. Den infördes aldrig officiellt i skolan.
Pierre var då 13 år gammal. Han var en allvarligt
sinnad yngling. Knappt hade han fått kännedom om
Barbiers alfabet, förrän han började öva det med
oerhörd ihärdighet. Men det var något som felade i
systemet. Efter upprepade ansträngningar fick han
till stånd ett möte med Barbier. Denne intresserade
sig i hög grad för pojkens invändningar, ty han kom
med verkligt genomtänkta och intelligenta sådana.
Denna metod tog enbart hänsyn till ljuden utan
att bry sig om stavningen. Dessutom gjorde uppställningen av punkterna i två rader läsningen svår.
Det alfabet Braille föreslog bestod av bokstäver
om sex punkter som hela tiden fanns inom känselramen och som därigenom underlättade läsningen.
Men inte heller Brailles system fick omedelbar tilllämpning. Eleverna använde det, men endast utanför den officiella undervisningens ram. En grupp
elever kom emellertid att uppställa ett kompendium
med hjälp av systemet, vilket utkom 1827, och IO
år senare såg en fransk historia dagens ljus.
År 1833 blev Pierre Braille lärare. Han undervisade i geometri, algebra, geografi, grammatik och
musik. Hans hypermusikaliska läggning hade kunnat göra honom till en första klassens musiker men
hans kärlek och omtanke om olycksbröderna fick
honom att välja undervisningen.
Han hade alltid varit klen till hälsan. Livet i skolan vid Rue St Viktor och den knappa födan bidrog
knappast till att göra honom starkare. Vid 18 års
ålder drabbas han av tuberkulos och blir tvungen att
avstå från det han mest av allt vill göra, undervisa de
blinda. Han får dessutom för sig att det alfabet han
utarbetat inte kommer att bli någon framgång. Han
flyr in i musiken och blir organist i kyrkan St Nicolas des Champs. Han ägnar sig åt att skriva musik
och att spela.
I juli 1851 antas Brailles metod. När Braille nås

av underättelsen är han redan illa däran. Den 29
december samma år går han igenom sina papper
och far så till Coupvray: han vill återvända till sin
barndomsmiljö. Han går från huset till verkstaden,
från trädgården till kyrkan. Han lyssnar till näktergalens sång, han spelar på den gamla ui'gdr,. Så
återvänder han till Paris och på Trettondagen dör
han långt från de sina. Hade Pierre Braille fått leva
hade han förvisso varit en av sitt århundrades mest
betydelsefulla personligheter.
Vad som förvisso kan sägas är att han hade ett
personligt mod, han uthärdade inte bara sitt eget
handikapp utan han var alltid beredd att förlåta dem
som på grund av egensinne gjorde honom illa. Av
alla hans stora sidor är förvisso denna den största.
Ornella Chiara Brocchi

Stor teater om kvinnans lott
Jag kan knappast tänka mig ett lämpligare spelrum
för Garcfa Lurcas Bernardas hus ( 1963) än Dramatens »Fyran». Askådarna kläms in på enkla träbänkar som står runt väggarna i Bernardas matsal och
när dörrarna sluts tvingas de med eller mot sin vilja
inandas en atmosfär som blir alltmer förtätad under
föreställningens lopp.
Jag vill se Bemardas hNs främst som ett drama om
kvinnans lott i det konservativa spanska agrarsamhället. »Det värsta straff på jorden är att födas till
kvinna», stönar Amelia. Den enda möjlighet till
självständighet och någon form av frihet för Bernardas döttrar är att bli bortgifta. De sitter alltså
bara instängda och väntar på att en man skall uppenbara sig och fria till dem. Men vad är denna
självständighet värd? Bernarda ger sin förlovade
dotter Angustias som råd att aldrig tränga sig på sin
man, att inte vänta sig för mycket.
Anständigheten är det viktigaste för Bernarda.
Hon känner sig som en rättskaffens medborgare när
hon är med om att slå ihjäl grannflickan som »råkat
i olycka» och på grund av omgivningens oförsonlighet tagit livet av sitt barn. Men när den »fullbordade» kärleken drabbar hennes eget hus, när hon
upptäcker att den yngsta dottern Adela älskar Pepe
Romano och har ett förhållande med honom, då
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visar hon att anständigheten bara är av betydelse
som fasad utåt. Att grannarna inte anar något är
viktigare än dotterns liv. I slutscenen säger Bernarda: »Min dotter har dött i sin jungfrudom. Hon ska
svepas som man sveper en orörd kvinna. Ingen kan
säga något.» Märk väl att denna fasad av moral bara
äger sin giltighet när det gäller kvinnor. »Männen
förlåter man allt.»
Adela är den enda av systrarna som vågar trotsa
Modern, Moralen, Anständigheten. Hon symboliserar livets krafter, dem som Bernarda inte förmår
stå emot. »Det som ska ske, det sker, ingen kan
hindra det», säger Adela. Och i konflikten mellan
Bernardas anständighet och hennes egen kärlek
segrar kärleken - trots att Adela själv dör. Det inser Marticio när hon i slutscenen säger: »Tusenfalt
lycklig hon som fick honom.»
Regissören Gun Jönsson har väl förstått att med
små medel driva upp spänningen i föreställningen

fram till den blodiga slutscenen. Hon lyckas plocka
fram särdrag hos samtliga rollfigurer som får dem
att framträda alltmer profilerade. Scenografin av
Marianne Carlberg är väl värd att omnämnas. Hon
har sorgfälligt undvikit spanska schabloninteriörer i
svartvitt och i sanning lyckats. De flagnande tapeterna och den trista repiga ekmöbeln avspeglar
hopplöshet, fattigdom och tristess. Föreställningen
var alltigenom förstklassig.
Bernardas hus kan spelas på många olika sätt, som
ett symbolmättat ödesdrama eller realistiskt som en
skildring av det spanska klass-samhället. Regissören har i den här föreställningen valt att lägga tonvikten vid pjäsen som kvinnodrama. Hon visar på
hur hopplöst fastlåsta huvudpersonernas positioner
är just för att de är födda till kvinnor. Gun Jönsson
har på Dramaten lyckats åstadkomma stor teater
om kvinnans lott.
Cecilia Sidenbladh
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Tron på den trefaldige Guden, Fadern, Sonen och
den Helige Ande, skall vara det kristna livets kärna
och medelpunkt. Men i dagens trosliv intar denna
hemlighet knappast någon central plats. Antingen
sysslar man nämligen med gudsproblematiken i
största allmänhet eller är man Jesus-frälst eller bekänner man sig till Andedopet. Men den äkta kristna syntesen är man inte intresserad av. En viktig
orsak till den rådande ensidigheten är, att den klassiska dogmatiska formuleringen »en gudomlig natur, tre personer» inte längre är begriplig. Dess grekiskt inspirerade språkdräkt och föreställningsvärld
är knappast längre tillgänglig för den moderna
människan. Dessutom upplevs denna formulering
som missvisande. Den får inte förstås, som om det
gällde ett någonting (natur) sett ifrån tre olika synvinklar (personer). Men den får inte heller uppfattas, som om det rörde sig om tre sidoordnade helheter (personer), som har en sak gemensamt (naturen). Dessutom får de tre gudomliga personerna
inte heller räknas ett-två tre, eftersom man bara
kan addera ting ur samma begreppssfär. Följaktligen är det tveksamt om det går att använda sig av
matematiska uttryck i förhållandet till »tre»faldighetens mysterium. Den moderna tiden behöver
därför en omformulering av denna kristna grundsanning, så att visserligen språk och bakgrundsfö-

reställningar förändras men innehållet förblir detsamma.
Biskop John Cullbergs religionsfilosofiska arbete
om gudsföreställningens problem berör inte frågans
egentliga kärna, men den kan användas som inledning. Utmärkande för Cullberg är, att han inte i
samma utsträckning som de flesta svenska religionsfilosofer är påverkad av Schleiermachers grundkonception utan av Martin Bubers och Ferdinand
Ebners jag-du-filosofi. Därför blir skillnaden mellan jag-du-relationen och jag-det-relationen så avgörande för honom. Uppenbarelsen är för honom
ett gudomligt tilltal och tron ett svar därpå, varigenom den personliga relationen mellan jag och du,
mellan den uppenbarande Guden och den troende
människan uppstår. Denna relation är inte bara en
stämning eller en känsla, utan den är intentionell,
dvs. riktad mot något, som Cullberg kallar »transsubjektivt» till skillnad från den objektiva världen,
som de empiriska vetenskaperna sysslar med. Denna relation kan och får objektiveras och den kan
sedan uttryckas i fasta formler, myter, legender eller biblisk historia. Därmed uppstår även grundvalen för en jag-det-relation mellan den troende
människan och ett trons innehåll. En sådan objektivering förutsätter enligt författaren dessutom alltid
en de troendes gemenskap, kyrkan.
Boken har skrivits på ett lättfattligt sätt och den
har obestridligen stora förtjänster. Men den är dock
behäftad med vissa brister. Vad man förgäves letar
efter är en närmare analys av skillnaden mellan
jag-du-relationen och jag-det-relationen. Man får
ibland intrycket av att författaren här använder sig
av orden »personlig» och »existentiell» som trollstavar, som förmår öppna alla dörrar. Han tycks
begagna sig av ett filosofiskt system enbart som ett
lämpligt verktyg för att avvärja hotet från kristendomskritikernas sida. Därför förblir också uttryck en »existentiellt möte» och »personlig gemenskap»
luddiga. Eftersom de har mycket litet med människans förnuft att göra och inte heller tycks stå i
samband med människans vilja, så kan man lätt
komma till den uppfattningen att de refererar till
människans biologisk-psykiska livshållning. Trons
karakterisering som »en existentiell livsattityd, uttryckt i förtröstan, förtroende, kärlek, hängivenhet
osv.» (s. 68) strider inte mot detta, eftersom alla
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dessa ord även kan tillskrivas ett lydigt och tillgivet
husdjur. Förhållandet mellan den existentiella hållningen, den i Kristus och kyrkan objektiverade
sanningen och människans fria avgörande inför
denna sanning är mycket mera komplext än vad
författaren tycks förutsätta.
Även beträffande en annan fråga ställer Cullbergs
bok oss utan svar. Vem är egentligen »duet» i min
relation till Gud? Cullberg tycks anta att jag har en
personlig relation till Gud som sådan och detta till
och med efter uppenbarelsen i Kristus. Men inte är
väl Gud själv en person utan de kristna bekänner
honom som en Gud i tre personer. Detta problem
tas upp av två katolska professorer i teologi, som
avser att göra även lekmän intresserade av ämnet.
Båda författarna har mycket olika utgångspunkter.
Medan Raimundo Panikkar genom att fördjupa sig i
hinduismens och andra icke-kristna religioners spiritualitet försöker komma fram till en bättre förståelse av trefaldigheten, utgår Heribert Muhlen från
tankegångar i den moderna transcendental- och
jag-du-filosofin. Trots detta står deras resultat
mycket nära varandra. Enligt bådas uppfattning har
det förhärskande grekiska tänkesättet inom den
kristna teologin lett till att Guds ontologiska natur
ställdes i förgrunden, så att Gud fattades mera sorn
ett neutralt någonting (varat, det absoluta osv). Båda vill nu ställa den personella aspekten i förgrunden, denna aspekt som alltid är förbunden med en
jag-du-vi-struktur. Genom att förstå människans
personella förhållanden på ett djupare sätt, tror
man sig kunna få tillgång till trefaldighetens mysterium. Men av denna aspektförskjutning följer i viss
mån, att trefaldighetens mysterium inte anses vara
enbart knutet till den specifikt kristna uppenbarelsen, utan att den även kan spåras överallt, där mysteriet människan tillräckligt genomskådas, t. ex. i
en icke-kristen högreligion eller i den personfilosofiska analysen.
Det som försvårar läsningen av Panikkarr bok är
vår bristande kunskap om de asiatiska religionerna.
Panikkar använder sig av dessa religioners termer
och begrepp, men han förklarar dem inte. Därför
måste mycket förbli okontrollerbart för oss. Enligt
författaren förekommer det tre karakteristiska
former av spiritualitet i nästan alla religioner: (r)
ikonolatrin, där en osynlig Gud vördas genom till-

bedjan av en bild (eikon); (2)personalismen, där man
möter Gud såsom en älskad person; (3) advaita,
dvs. en spiritualitet, där Gud såsom det innersta i en
själv för med sig den högsta mystiska föreningen.
Översatt till den kristna trefaldighetstanken kan
man säga ungefär följande: Fadern, som visserligen är källa och urgrund till allt, är på samma gång den
osynlige, den som inte har något namn, den som
inte kan fattas eller älskas, den som egentligen inte
ens är, då inte ens existens kan tillskrivas honom;
det är därför i Guds Son, i det gudomliga Du-et som
Gud träder in i denna värld, och Sonen är därför
skapare, frälsare och medlare, han är i egentligaste
mening en person, som kan älskas och som man kan
ha en personell relation till; Anden såsom den innersta immanensen i Fadern och Sonen och på
samma gång det som skiljer Fadern och Sonen åt,
han är det gudomliga Vi-et, som på samma gång är
vårt innersta och förenar oss med varandra och med
Gud, så att vi visserligen kan be i Anden men inte
stå i en egenr!ig personell relation till honom. Då
varje Guds framträdande i världen är bundet till
Sonen och Anden, kan enligt författaren inte heller
förståelsen av trefaldighetens mysterium vara uteslutande begränsad till det kristna troslivet. Fastmer
måste var och en som fördjupar sig i människans
hemlighet såsom många främmande religioner gör
eller var och en som ivrigt söker en väg till Gud,
även röra vid treenighetens hemlighet.
Heribert Muhlen påpekar på ett motsvarande sätt
att man visserligen tidigare försökte visa Guds existens genom att utgå från tingvärlden, men att man
i dag måste börja med en analys av människans
personella relationer, om man vill beröra sådana
mänskliga grunderfarenheter, i vilka »Gud» alltid
redan har med-erfarits såsom alla grunders grund.
lrite heller räcker det att utgå ifrån ett ensamt jag,
därför att detta lätt kan leda till en idealism. Fastmer måste man börja med jag-du-perspektivet. Jaget kommer nämligen inte till av sig själv utan i ett
nödvändigt förhållande till ett du. I detta interpersonella förhållande till ett du gör man också en
bakgrundserfarenhet av Gud, men inte av »Gud» i
största allmänhet utan av Guds Ande. Guds Ande
är nämligen en och densamme i de många människorna av god vilja, och han är den som gör en
riktig personell relation mellan människor överhu-
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vudtaget möjlig. Till honom själv finns det ingen
egentlig jag-du-relation, utan det är »i honom» vi
har tillgång genom Kristus till Fadern. Därför är
Anden också förutsättningen för vår möjlighet att
träda in i ett personligt förhållande till Kristus och
Kristus är å sin sida den nödvändiga förutsättning
varigenom vi når Fadern. Därför gör man i den äkta
medmänskliga relationen också en erfarenhet av
Guds Ande, som till sist leder oss till Fadern, som
bor i ett otillgänglig ljus.
Denna tanke att Anden är det gudomliga vi-et
både mellan Fadern och Sonen och mellan de
mänskliga personerna har Miihlen utarbetat i sitt
omfattande dogmatiska verk Una mystica persona. I
detta arbete, som i sin tredje upplaga utkom 1968,
visar författaren genom en analys av bibliska och
patristiska texter att tanken på en kollektiv person,
på ett stor-jag i många personer är avgörande för
den judiska och fornkristna föreställningsvärlden.
Detta sakförhållande, som kan beskrivas genom
formeln »en enda person i många personer» använder Miihlen för att förstå Andens roll såsom det
gudomliga vi som förenar de många människorna
med huvudet Kristus i en enda kyrka. Det kan
tilläggas att Miihlens tankegångar har fatt ett nedslag i Vatikankonciliets dokument, framförallt i
kyrkokonstitutionen nr 8. Därför diskuteras denna
och liknande texter ingående i Miihlens bok. Även
om man skulle ha önskat sig ett mera koncentrerat
framställningssätt, måste Miihlens verk anses som
ett av de betydelsefullaste bidragen till den moderna teologin.
R. C.
Nordisk ekumenisk årsbok 197 3 - Redigerad av Lars
Thunberg. Gummessons Bokförlag, Falköping
1973, 160 s., kr 30: - inkl. moms.

Nordisk ekumenisk årsbok 1973 utkommer för
andra gången. Ambitionen är uttalat hög: »att ge en
så fyllig och rättvisande bild som möjligt av vad som
hänt på det ekumeniska fältet under det senaste
året, allmänt internationellt och nordiskt». Den
breda och omfattande målsättningen söker Lars
Thunberg förverkliga genom tre artiklar med
tyngdpunkt på Kyrkornas världsråds 2 5-årsjubileum
(1973), den vid årsskiftet 1972/73 genomförda

världsmissionskonferensen i Bangkok och Faith
and Orders nya studietema om artikulationen av
det kristna hoppet. Boken innehåller vidare rapporter från det ekumeniska arbetet i Norden, ekumeniska porträtt, uttalanden och en omfattande recensionsavdelning.
Till den fylliga och rättvisande bild som boken
vill ge hör den markanta förändring som skett på
det ekumeniska fältet. Olle Engströms tankar kring
Kyrkornas världsråds 25-årsjubileum vittnar tydligt
om denna förändring. Genom grundandet av Kyrkornas världsråd har de ekumeniska strävandena
samlats i en världsvid gemenskap och därigenom
har kyrkorna förts ut ur en nationell och geografisk
isolering. Kyrkornas världsråd, som består av 263
medlemskyrkor i 90 länder, har också ställts inför
nya stora politiska och kulturella problem som återspeglar dagens splittrade och hotfulla situation.
Som en följd därav har de traditionella teologiska
frågeställningarna lagts åt sidan (»därför att framstegen där var så ta»). Enhetsfrågan finns kvar på
dagordningen, men de socialetiska frågorna ter sig
idag mera livsavgörande inte bara för de unga utan
också för de traditionella kyrkorna. Det saknas
emellertid inte vilja och övertygelse att betona vårt
ansvar för att fortsätta förkunna evangelium för
hela världen.
Är man däremot realist, observerar man genast
ett bidrag som återger några reaktioner på Bangkok-konferensen. Bengt Götegårds korta inlägg är
värt att uppmärksamma. I några korta situationsbilder lyckas han att fånga in det som för många
troende och icke-troende framstår som de kristnas
dilemma: de har förlorat sin trovärdighet. Medan
han tillsammans med ett filmteam lyssnar på »Jose»
som berättar om sin verklighet i en av Recifes otaliga slumstäder, utkämpar konkurrerande kyrkor ett
högtalarkrig. Välsötade amerikanska väckelsesånger ... , man tågar till mötena med biblar i handen det predikas frälsning. Frälsning är ett liv på andra
sidan. Högtalarkriget har ett budskap: vi har den
bästa frälsningen, kom med oss. En brasiliansk teolog berättar: i Kristus har vi fått hela fullheten,
ekonomisk rättvisa, politisk frigörelse, kulturell
förnyelse, personlig upprättelse . . . Sedan här
hemma i Sverige: man sökte någon icke-kristen
samhällskritiker som kunde ställa upp i utmaningen
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i tv 2 ! »Behöver vi frälsas?» Ingen ville. »Jag vill
inte lägga mig i det här med frälsning. Jag respekterar deras övertygelse, men frälsning, nej, det... »
Förebråelserna är kända. De kristna tror sig veta
vad frälsning är. Deras frälsningside har emelierrid
ingen förankring i den verklighet och de frågor och
problem som vi känner som vår tids nöd. Ett spiritualiserat och på den egna själens frälsning inriktat
budskap med suddiga föreställningar om kärlek och
gemenskap men utan trovärdighet visavi vår tids
andliga och materiella nöd, så framstår kristendomen på många håll i dag. Att tala om »frälsning i
dag» förutsätter i vår värld i högre grad än tidigare
ett medvetande om den kris och kritik som varje
ide om en inom- och utomvärldslig frälsning är utsatt för.
Man går därför med en viss förväntan vidare till
Lukas V ischers bidrag. Att ge skäl för det hopp som
är i oss. Frågan är brännande. Har de kristna något
hopp att ge åt denna värld? Vischer menar att detta
idag inte kan ske genom en gemensam trosbekännelse. Att ge skäl för vårt hopp är en procedur som
faktiskt inbjuder till frågor och uppmanar till dialog
där framtid, frihet och gemenskap kan antyda vilka
temata som måste vara centrala. Det är vidare av
vital betydelse att kyrkorna själva i sitt faktiska liv
är levande tecken för sitt hopp. Frågan om »moraliskt kätteri» som väcks i många läger syftar på det
grundläggande, ihärdiga förnekande av fundamentala etiska val som bör utmärka den kristna församlingen. Helt konsekvent efterlyses en strategi för
kyrkornas handlande. De kan i framtiden inte undvika politiska ställningstaganden. Kyrkorna måste
kasta sig in i en konstruktiv och kritisk diskussion
med politiska ideologier och program. Men mitt i
allt detta bör de kristna vara medvetna om att de i
framtiden kanske måste bekänna sin tro i en situation där alla strategiska överväganden blivit irrelevanta. Då sammanfaller kyrkans hopp mycket nära
med Kristi egen livsuppgift.
Den bild som Vischer tecknar av kyrkornas läge
visar att kyrkorna är hårt indragna i en verklighet,
vars divergerande krafter hotar att sönderslita henne på grund av starka politiska och sociala motsättningar. Men han är också tydligt medveten om att
en kyrka mitt i det sociala och politiska engagemanget bär inom sig ett hopp bortom strategin i
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denna värld. Och detta hopp är inte något billigt
surrogat utan kyrkans enhet med sin Herre. Det
kan inte råda något som helst tvivel om att kyrkorna
i framtiden måste försöka klargöra vad de menar
med »sitt hopp». Viscl1er är ,neJve~en o.n det.
F.H.

B e n g t O I o f K ä I d e: Birgittinsk ordensheraldik. Heraldisk Tidskrift mars 1974, s. 427 ff.
En liten studie, som fäster uppmärksamheten vid
ett intressant birgittinskt forskningsområde, som
hittills inte har undersökts systematiskt. Anm. vill
uttala den förhoppningen, att den kunnige författaren i sinom tid, efter genomgång av ett rikare material, skall lägga fram en fylligare framställning. Det
skulle säkert öka intresset väsentligt, om undersökQingen kunde vidgas från birgittinsk heraldik i begränsad mening till birgittinsk emblematik i allmänhet. Det skulle sålunda vara mycket värdefullt
att få en sammanställning av de attribut, som åtföljer Birgitta och Katarina.
T. Lg11
J ö r g S p I e t t: Ko11t11ren der Freiheit. Josef
Knecht, Frankfurt a. M. 1974, 180 s., DM 24: -.
Jörg Splett, professor i religionsfilosofi vid jesuithögskolan i Frankfurt, är en allvarlig tänkare. Han
utgår från två grundfakta. Människan är fri, och hon
är en skapad varelse. Om friheten vittnar erfarenheten. I sitt beteende förutsätter människan ju ofrånkomligen att hon är fri. Om sitt ursprung - att
vara skapad - har hon definitivt blivit upplyst genom den kristna uppenbarelsen. I sin nya bok som innehåller fortsättningen på tidigare framlagda
reflexioner - drar Jörg Splett förbindelselinjerna mellan människans frihet och hennes egenskap
av att vara skapelse. Såsom filosof blir han alltså
teolog. Han finner förbindelsen i frihetens femdubbla begränsning. Människan är nödgad att ta
hänsyn till sa1111i11ge11. Varje individs start är fastlagd geno:n natNrgima nl/kor: läggningen med
allt den innebär och omvärldssituationen. Hon stöter på medmä1111iskoma. Genom att ådra sig skN!d
lägger hon stenar i sin egen väg. Slutligen måste hon
dö. Gränserna kan inte skaffas undan. Men i och
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med att människan blir medveten om sin begränsning riktar hon sina blickar utöver den. I och med
att hon erkänner att henne3 frihet inte är absolut,
erkänner hon i viss mån sin Skapare. Det är ju han
som står bakom gränserna.
Boken ställer stora anspråk på läsarens beredskap
att följa med i tankarna. Men den förtjänar att
studeras.
W.K.

G e r h a r d A d I e r: Es gibt Dinge zwischen
Himmel und Erde. .. Josef Knecht, Frankfurt a. M.
1974, 198 s., DM 22,-.
Gerhard Adler, till yrket radioredaktör, presenterar parapsykologins forskningsområde och dess metoder. Han diskuterar ockultisternas anspråk och
intentioner och redogör för olika förklaringshypoteser av ockulta skeenden. Men hans kompetens
sträcker sig långt ut över parapsykologins råmärken. På ett lika temperamentsfullt som övertygande
sätt sätter han i själva verket modern parapsykologi
i en både idehistorisk och teologisk kontext. Orsaken till den uppmärksamhet som allt paranormalt
under senare tid har tilldragit sig finner han hos
både naturvetare och teologer. 1800-talets vetenskap har låtit sig styras av en rationalism som i sin
kylighet i längden inte kan tillfredsställa någon levande människa. Teologer i sin tur har under vårt
sekel utvecklat en avmytologiseringsiver som inte
sällan våldför sig på den kristna förkunnelsens genuina mening. Den finner inte heller något stöd i
den modernaste vetenskapen. Adlers bok mynnar
ut i tesen att en klar skiljelinje måste dras mellan
parapsykologiska händelser och den dimension som
öppnar sig i den kristna tron. Parapsykologiska fenomen förekommer. Ingen har lov att betrakta dem
som obefintliga. Rationalister får gärna låta sig skakas av dem. Men skulle man vilja ersätta religion
med parapsykologi eller det område den ägnar sig
åt, så skulle man råka in på en villoväg.
W.K.

W i I f r i d S t i n i s s e n: Den inre bönem väg.
Karmeliterna, Tågarp Glumslöv, u. å., 67 s., kr

7: -. Den s.: Bikten - forsoningens sakrament.
Karmeliterna, Tågarp Glumslöv, u. å., 31 s., kr
3: -

I en tid då tryckalster om bönen är så många att till
och med skämtdiktare börjat göra sig lustiga över
meditationen (jfr signaturen Kajenn i Sv. D. av den
18.9.1974), är det tacknämligt att karmelitmunken
Wilfrid Stinissen i enkla ordalag presenterar den
andliga väg som Teresa av Avila och Johannes av
Korset har lärt oss gå. Hos de kristna mystikerna
var bönen i alla sina former, från den enkla muntliga bönen ända till kontemplationens höjder, ett
möte med den personlige Guden. Det är detta som
klart framgår av Stinissens anspråkslösa framställning. Den Gud som uppenbarat sig i Kristus är en
personlig varelse.
Utan att författaren uttryckligen säger det står
även hans lilla broschyr om bikten i bönelivets
tjänst. Han försvarar den individuella bikten. Biktfrekvensens tillbakagång visar att många kristna har
förlorat förståelsen för en avgörande del av sina
andliga traditioner, medan å andra sidan dagens
antropologer, psykologer och sociologer undervisar
människorna att genom en öppen bekännelse distansera sig från sina fel. Med fog påpekar Stinissen
detta. Han hade kunnat tillägga att den individuella
bikten har fått en ny angelägenhet i en tid då totalitära regimer främjar en andlig exhibitionism. De
låter sina undersåtar blotta sig i offentliga skuldbekännelser som är lika motbjudande som en äkta
bekännelse kräver den diskretion som endast kan
råda två personer emellan.
W.K.

AI f Ter g c 1: Från Jesus till Mao. Verbum/Studiebokförla,gct, Stockholm 197 3, 248 s., Ca-pris kr
3 r :- inkl. moms.
Boken ger en kortfattad översikt över kyrkans historia. Antagligen var det kommersiella skäl som lät
Mao Tse-tung komma med i titeln. I varje fall är
den kinesiska ideologens princip - den permanenta revolutionen i motsättning till kristendomens
»eviga sanningar» - inte ens omnämnd. Författarens speciella intresse ligger hos växelspelet mellan
kristet trosliv och miljö. En flytande stil utmärker
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boken. Händelserna bedöms med utgångspunkt
från reformatorisk teologi. Eftersom det omfångsrika materialet skulle sammandras till bara 248 sidor var förenklingar oundgängliga. Alla var dock
inte nödvändiga. Men boken ger en rikhaltig information. En läsare som vill förkovra sig mer i
ämnet finner hjälp i ett urval av vidareförande litteratur.
W.K.
Ivar A 1 m: Från Freud till ]ung. Almqvist &
Wiksell, Uppsala 197 3, 208 s.
Om döda bör man inte tala annat än väl. Ivar Alm
dog innan hans bok hann lämna tryckpressen. Därför skall framför allt hans förtjänster framhävas.
Hans bok är grundad på flera årtiondens studier
och ger en uppslagsrik information om olika system
av psykologi och psykoanalys. Omfångsrika litteraturuppgifter höjer bokens värde. Alf Ahlberg, en
av Sveriges mest omdömesgilla humanister, har
skrivit förordet.
Vissa reservationer mot Alms postuma verk kan
dock inte helt trängas undan. Det väcker förvåning
att författaren identifierar sig med Aniela Jaffes
åsikt, att Jung nämligen »upphävde den hittills bestående skillnaden mellan vetenskap och religion,
att han genom sitt verk skapade basen för en enhetlig vetenskaplig världsbild, till vilken hör även religionens sanningar, under det att dessa hittills som
föremål för tron förblev uteslutna» (s. 195). Vi har
här inte anledning - och inte heller utrymme - att
gå in på den sakproblematik som dylika påståenden
antyder. Men vi kan inte låta bli att beklaga att Ivar
Alm uppenbarligen inte har förstått vad århundraden har att säga om enheten mellan tro och vetande
- mellan antecipation och verifikation. Eljest hade
han inte kunnat behandlaJung som om denne äntligen funnit Columbi ägg.
w. K.
R e n e La u r e n t i n: Budskapet fra Lourdes. Pauluskredsens Forlag, K0benhavn 1974, 86 s. Alp hor is o O 1 i vi er i: Gibt es noch Wunder
in Lourdes? Pattloch, Aschaffenburg 1973, 240 s.
Rent Laurentin hör till dagens mest omdömesgilla
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mariologer. I flera (franskspråkiga) böcker har han
nedlagt resultaten av sina lourdesstudier. Nu framlägger Pauluskredsens Forlag hans broschyr Sens de
Lourdes i avkortat skick. »Budskap» har i den danska versionen fått ersätta originalet »mening». Laurentin bjuder på en noggrann översikt över de
historiska fakta som utgör fenomenet Lourdes. Han
låter framställningen mynna ut i en teologisk tolkning. Lourdes blir anledningen till en rekapitulation
av centrala punkter i den katolska trosläran. Fotografier kompletterar dokumentationen. (På sid. 59
står spaltkorrekturets nollor kvar.)
Medan Abbe Laurentin ägnar sin bok åt Bernadette Soubirous' Lourdes, talar dr Alphoriso Olivieri om Lourdes i dag. Han är sedan 1959 ledare för
läkarbyrån i Lourdes. Hans bok, av professor
Georg Siegmund översatt från franskan, redovisar
med utgångspunkt från akterna 18 fall, då sjuka
under åren 1950-1969 har återfått hälsan. Om
någon betvivlar att i Lourdes fortfarande händer
sådant som från medicinsk synpunkt förblir oförklarligt, skulle man kunna sätta Olivieris bok i händerna på honom. Man skulle kunna tillägga: contra
facta non valent argumenta, mot fakta står sig inga
argument.
W.K.
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Egon Olsson: En levande Gud och ett
levande Ord. Kyrkliga Förbundets Bokförlag,
Göteborg 1974, 135 s.
Ottar Ottersen: Föräldrakunskap - De
lyckliga liren. Verbum, Stockholm 1974, 216
s., kr 38: - inkl. moms.
Luther: Selected Political Writings, ed. by J.
M. Porter. Fortress Press, Philadelphia
1974, 153 s.
J111rgen Nybro Rasmussen: Bruder
Jakob der Däne OFM. Franz Steiner Verlag,
Wiesbaden 1974, 117 s.
N. 0. Rasmussen: Den karismatiska
väckelsen. Kyrkliga Förbundets Bokförlag,
Göteborg 1974, 182 s.
Heinrich Schlier: Der Herr ist nahe.
Adventsbetrachtungen. Herder, Freiburg
1974, 112 s.
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