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At den hatolske Kirhe i Norge
nu utgj/r tre selvstendige og inn-
byrdes uavhengige kirkelige admi-
nistrasjoner er en realitet som vi
norske katolikher ennu har litt
vanskelig for fl gj/re oss fortrolig
med. Men vi begynner allerede i
rnerke at opdelingen er til held for
misjonsarbeidet i vflrt vidtstrakte
land. De tre apostoliske overhyrder

- 
i Syd-Norge, Mellem-Norge og

Nord-Norge 
- 

har i 1933 utfoldet
en beundringsverdig aktivitet til
,fremme av det kirkelige liv i de
allerede bestiende menigheter og
til forberedelse av nye stasjoner for
kirkelig virksomhet.

Det var naturligvis isrer menig-
lretene i Nord-Norge 

- 
Nordland

og Finnmark 
- 

som under den
gamle tingenes tilstand kom til i
f/le sig for litet i kontakt med den
hirkelige centralledelse i Oslo. Der-
,for blev ogsfl oprettelsen av et ser-
skilt kirkelig distrikt for Nord-
Norge hilset med sfl stor glede. De
dyktige 'fedre av >Den hellige Fa-
milies hongregasjon> har da ogsi

vist sig i vere de rette menn till
dette store og krevende virke. Med
sin overhyrde, h/irerv. Pater Johan-
nes Starke, har de med hellig be-
geistring tatt sitt arbeide op og vun-
net befolkningens hjerter, sfl det
nok snart vil merl<es at en ny tid
er begynt for Moderkirkens gjer-
ning i det h/ie Nord. Til det nYe
kirkelige centrum i Tromsfl, ger
derfor mange varme /nsker om held
og fremgang, og mangen b6nn blir
hedt for vflre menigheter nordPfl.

Hv ad XI eIIem-I'l or g e s hirkedistrikt
anser, mi det sies at iret 1933 hal
vrcrt et betydningsfullt ir. De ver-
dige fedre av Picpus-patrenes kon-
gregasjon har nemlig, ved siden av
de allerede bestiende stasjoner i
'I'rondheim og Molde, kunnet frpne
'en nv stasjon i firisfionssunfl 

- 
srl

by pi ca. 15000 innbyggere, hvor
man allerede lenge har /nsket 6.

kunne pibegynne kirkelig virksom-
het. Det nye kapells innvielse fore-
gikk under stor h/itidelighet, og
gudstjenestene har hele tiden sam-
let fullt hus. Iflr er det meningen

Mars 1934 Ar'g. 15
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at St. Karl Borromeus-s/strene frtr
Maastricht skal ipne en klinikk i
Kristianssund. Disse ordenss/stre
har allerede i en flrrekke hatt kli-
nikker i Hamar og Molde og over-
alt vunnet en enestiende populari-
tet, s6. deres sykehusplaner i Kri-
stianssund hilses med stor glede.
Deres nye klinikkbygg i Molde som
var ferdig ved juletider h/rer til de
smukkeste og mest moderne i lan-
det. Picpus-patrenes overhyrde, h/i-
rerv. Pater Cyprian Witte, som inn-
till vid'ere residerer i Molde, har nu
ogs& begynt anneksvirksomhet i .rile;
sund, som med sine 18000 innbyg-
gere uten tvil ogsi snart vil trli en
selvstendig stasjon. Der er sflledes
all grunn til S glede sig over den
aktivitet som utfoldes i Mellem-
Norges kirkedistrikt, og overalt
blandt norske katolikher vil disse
nye tiltak hilses med glede og f/l-
ges med varm forb/nn.

Vender vi si blikket mol. OsIo
Apostoliske Vikariat, vil vi ogsfr der
finne at iret 1933 har satt sine be-
tydningsfulle sp,or i artreidet for
den gamle Kirkes gjenreisning i
Hellig Olavs land. I\Ied ungdom-
melig mot og viljestyrke har v6.r
nye Apostoliske Vikar, Hs. HPirer-
verdighet biskop dr. Jacob Mangers,
gitt sig i kast med de mange op-
gaYer som ventet pfl. sin l6sning,
da han fra sin virksomhet sonl
sogneprest i Stavanger blev kalt
til overhyrde ,for vflrt Vikariat.

Noget av det f/rste som frem-
stillet sig som en n/dvendighet var
en regulering av ordensprestenes
virksomhet, hvor linjene ennu var
delvis uklare. Ved den kirkelige
nyorientering hadde vi mistet Pic-
pus-patrene i vflrt Vikariat, men
ennu hadde vi Dominikanerne,
Franciskanerne og Biskopens egen
orden, Maristpatrene. Disse siste
som hadde ffltt sig overdraget sjele-
sorgen i Stavanger og Haugesund.
opgav nu sin gjerning i disse'to
menigheter og fikk i stedet Jesu-
Hjerte-menigheten pfl Stabelclc ved
Oslo. Dominikanerne, som i de tolv
flr de har virket i Norge var knyt-

tet til St. Dominikus-kirken i Oslo,
lnsket 6. overta ennu en 'stasjon som
kunde bli utgangspunkt for en ut-
videt virksomhet til Kirkens beste.
Biskopen fattet da den utvilsomt
kloke beslutning i overgi St. Tor-
finns menighet pi Hamar til den
gamle historiske orden som ogsfl i
Norges storhetstid hadde et kloster
i denne gamle bispestad. For/vrig
fortsetter Dominikanerne sitt ar-
beide i Oslo 

- 
et arbeide som er

til overordentlig stor velsignelse og
som ikke mer kan undvreres. Over-
tagelsen av Hamar, hvor pater An-
dreas Alby er blitt sogneprest, har
medf/rt at regelmessige gudstjene-
ster med Hamar som utgangspunkt
nu er blitt etablert i byene Giquik
og Lillehammer, hvis katolikker
lenge har lidt under sin isolasjon.

Et skritt av ennu st/rre hetyd-
ning fortok rbishop Jacob av Selja
ved. d ouergi St. Helluards menighet
i Oslo til Franciskaner-ordenen. Det
var f,or nPiaktig ti 6r siden, de fflr-
ste representanter for denne gamle
historiske orden vendte tilbake til
Norge, og i en rekke av flr har nu
to p,atres og en lregbror av den hol-
landske ordensprovins virket i Aren-
dal 

- 
dog uten helt fl overta denne

stasion. Samtidig med en omregu-
lering av grensene for de to hoved-
stadsmenigheter innsatte siL Hs.
Hpiarverdi ghet.Franciskanerne som
sjelehyrder for St. Hallvards menig-
het med pater Teofanus Notenboom
som sogneprest og pater Dionysius
Boers som kapellan. Dermed er
forholdene i denne menighet utvil-
somt blitt mer stabile og utsiktene
til e fe et stlrre og verdigere gu'ds-
hus er ikke lenger bare en skjlrut
dr/m. Likesom Dominikanerne
hadde jo ogsfl Franciskanerne i
middelalderen et kloster her i Oslo,
si de befinner sig pfl gammel hi-
storisk grunn, og deres overtagelsc
av St. Hallvards menighet er et be-
tydningsfullt ledd i arbeidet ,for den
gamle Kirkes gjenreisning i Norge.

Man kan ellers med full flie si
at flret 1933 for vfirt Vikariats ved-
kommende har stfltt i baggeuirk-
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somhetens tegn. Menigheten i
Haugesund, som hittil har mittet
n/ie sig med et provisorisk kapell i
selve prestegflrden, har fitt en me-
get vakker kirke som blev innviet
i begynnelsen av november av v6r
biskop, som jo var Haugesunds f/r-
ste sogneprest. Den vakre, stilfulle
kirkebygning er ogs6. biskopen av
Seljas verk, si den strilende innviel-
sesdag bflde;for ham og menigheten
blev en festdag av de sjeldne.

Et annet bet5rdningsfullt bygge-
foretagende som har kostet v6.r
overhyrde mange bekymringer og
meget strev er den store nye bispe-
gdtd i Akersveien 5, Oslo. Lenge
har en ombygning og modernise-
ring av St. Olavs prestegflrd i Oslo
fremstillet sig som en bydende n6d-
vendighet, men realisdringen av
hyggeplanene tilev stadig utsatt i
pAvente av at der skulde inntre mer
stabile forhold i ledelsen av det da-
vrerende Apostoliske Vikariat for
Norge. Biskop Jacob av Selja fant
ved sin overtagelse av overhyrde-
embedet at ombygningen ikke len-
ger kunde utsettes 

- 
isar da det

ogsfl gjaldt fl skaffe tidsmessige lo-
kaler for v6"re foreninger. Sfl be-
gynte arbeidet som strakte sig over
mesteparten av dLret 1933 og for-
vandlet den lille, antikverte preste-
g6rd som blev opf/rt i 1858 til det
store 4-etasjes byggverk som nu
m/terfiiet m,ellem St. Olavs kirke
og Vflr Frue Hospital. Ved jule-
tider var innredningen av det im-
ponerende bygg sflpass langt frem-
skredet at Hs. Hlirerverdighet kun-
de foreta den h@itidelige innvielse
av festivitetssalen og forenings-

lokalene ved Oslo-menighetenes
store juletrefest. Det har vert elr
krevende og bekymringsfull tid for
vir overhyrde, men,sfl er gleden sA

m,eget st/rre nu, da innrednings-
arbeidet pfl det nrermeste er ferdig
og menighetene har p6begynt sin
del av verket: i skafrfe det ,fornddne
inventar til den del av huset som
er viet menighetsarbeidet o'g for-
eningslivet.

Dette er i store trekk de begiven-
heter som har satt sitt preg pfl den
kirkelige utvikling i flret 1933. Vi
norske katolikker har all grunn til
fl vrcre takknemlige for at ingen op-
hissende strid har 'forstyrret viLr
arbeidsro, nir undtas atterljom'et
av den uro som utenfor vArt land
har fulgt de store politiske omvelt-
ninger og som ogsfl tildels har bragt
de kirkelige interesser i fare. Sik-
kert er det at den religi/se uro
blandt vire i troen skilte brldre
tiltar og uvegerlig trringer ,flere og
flere dyperetenkende protestanter
til fl vende blikket mot vflr gamle
hellige moderliirke som forst6.r 6
b,evare sin rnaiestetiske fo under
tidens storme. Vi vender vflrt blikk
mot vir store helgenkonge med
b/nn om hans forblnns vigsel for
virt store virke:

Sigrr oss, Hellig Olav. sigrr oss.

si vi modig stlr pi vakt
om de dyre nidens goder
Kristi Kirke har oss bragt.
Da skal fronme henders virke
kanb virens sed til flor
ved Guds kraft, og Romas Kirke
atter blomstre her i Nord.

I{. Kjelstrup.
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HELGOl\BII,DER.
Vi kunna inte vara nog tacksam-

ma f<ir att det icke existerar nigon
fotografi av irld:ndaren iVlatt Talbot,
si att vi nir han, som man hoppas,
en dag 'blir kanoniserad, slippa se

hans bild profaneras genom ett otal
mer eller mindre fantastiska repro-
duktioner och spridas river jord-
hlotet 

- 
kan5ks med en liten spets-

kant omkring 
- 

for att giimmas i
smi bonbocker i sammetsband, vars
iigare ej ens komma att gora sig
modan att ta reda pfl denna siregna
personlighets livshistoria. Matt Tal-
bot, den manligaste, mest egenarta-
de av alla tiders helgongestalter,
b<ir aldrig fi populariseras pS detta
vis. Han ir fcir resten for stor 'f<ir
superlativa ord. Han dr en undan-
tagsperson.

>Helgonbilder>>, nirmare bestimt
de smfl kort med religiosa motiv,
vilka riro avsedda att som bokmdr-
ken forvaras i vd.ra biblar och an-
daktsb<icker, ha dock en uppgift att
fylla och sakna icke all betydelse.
De Slskas isynnerhet av unga kon-
vertiter, vilka sillan sett dylika
forut, ty lutheranernas motstycke
diirtill 6r i allminhet blott ett
tryckt bibelspr6"k, ofta besynnerligt
valt, med en blomsterslinga om-
kring. De katolska bilderna ,fram-
stilla in en scen ur den heliga hi-
storien, in en bild av Frhlsaren,
Hans Moder eller den heliga famil-
jen, eller en bild av n6got helgon,
antingen symboliserad eller sesom
portritt. De avse att vicka och be-
friimja andakten, och de g6ra det
ofta. De kunna iskidligg6ra hin-
delser och personer, sfl att tanken
pfl heliga ting utvecklas och fdr-
djupas, ty den sanna, religiosa kod.
sten har formigan att upp,fos,tra
och fiirldla, 6ven nir det blott ir
frflga om smA brinboksbilder. Man
hor ibland yttras om mindre'lyc-
kade kort att de duga flt barn, och
detta iir mycket orrltt. Barn och
obildade fi icke viinjas vid dilig

konst. Aven hiir giller Z. Topelii
ord: >Endast det bista ir gott nog
flt barnen>.

Andaktsbilderna goras ofta fdr
billiga: Man ser massor av dAliga
reproduktioner, dAligt tryck, skri-
kande firger. Hellre fdrre kort,
men bdttre varaI lVlen man ser ock-
si kort dir papper och frirgton iro
sA frirstklassiga att man vid fiirsta
<igonkastet inte mirker huru dilig
sjrilva kompositionen ir. Hirmed
Asyftas sdrskilt de mycket spridda
franska bilderna i brunt, signerade
Azambre, Annould, m. fl. De iro
fcir det mesta fullhomligt karaktlrs-
Itjsa och upprepa varandra i odnd-
lighet. Det rysligaste som kan si-
gas om en helgonbild ir att den 6r
>stit>> eller >nitt>, och det riskerar
man fi hrira om man ger spridning
it dylika alster. Men det finns dock
nflgra tilltalande bilder iven av de
ovannimnda artisterna. T. ex. den
bild av Etienne Azambre, >Den he-
liga Teresas vision>>, vilken fram-
stiller det tillfille di den hel. Te-
resa (den spanska, icke den fran-
ska) i klostergingen moter Fril-
saren i ett sexirigt barns gestalt
och de kinda replikerna utbytas:
>Jag dr Teresa av Jesus. .. Vem ir
du?>> 

- 
>.Iag ir Jesus av Teresa!>>

Bidas hillning ir lyckligt funnen,
bakgrunden vacker och virdig. En
vacker tavla utgdr iven >Den he-
liga Jungfruns ddd>> av E. Annoult,
dir apostlafursten Petrus striende
vd.lsignar sin Herres .moder, som
forklarad vilar pi bidden, omgiven
av de knribiijande, sorjande kir-
jungarne.

Men jag har tyvirr ocksi i min
iigo tre bilder, typiska f 6r den
sirnre arten. Pfl en framstilles Je-
sus som en cirka fernArig flicka,

Isom smyger sig intill sin moder och
sdnder mycket koketta blickar mot
i.skfldaren. PA en annan ses Han,
vbl tioArig, hopkrupen i sin moders
,famn- och kramande en stor duva

I
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mot sitt brrjst. Pfl den tredje :ir
Han sysselsatt i sin fosterfaders
verkstad och ir i.ven hir en ut-
prdglad flicktyp, minst tolvflrig.
bleklagd, i hdg grad i behov av jirn.
NIen pi alla tre bilderna [r Jungfru
Maria avgjort mer lyckad och bak-
grund och omgivning verkligt vack-
ra. \/arfor jag behiller dessa bilder?
Ja, dels av pietet for givaren, dels
som kuriositeter, men mest emedan
det bjuder emot att forsttira reli-
girisa bilder, for deras innebrjrds
skull. Den religiosa konstens upp-
gift iir att uttrycka sAvil en id6 som
ett ideal, och ju storre kiinslans
innerlighet 6r, dess friare blir fram-
stillningen frAn falsk sentimentali-
tet. Detta se vi friimst l-ros de gamla
mAstarne. Av,bildningar av deras
tavlor iro dArfcir i regeln vAra vir-
defullaste andahtsbilder. Och ju
:ildre, desto mer andaktsmlttade
iro de. Och de ha fitt en glidjan-
de stor spridning i alla l5nder.

Nir det giller framstillninsar av
helgon som levat for sfl linge sedan
att det iche ,finns nAgot autentiskt
portrritt av dem, 5r det ju hlart att
fantasin fir ha fritt spelr.um och
syrnboler komma till anvdndning.
I\{en nir det rir fr6.ga om helgon,
kanoniserade eller innu icke kano-
niserade, frAn vir egen tid (Ther,5se
av Lisieux, 'William Doyle, Guy de
Fontgalland, Margaret Sinclair m.
fl.) ar det viil rAdligast att strikt
hAlla sig till de portritter som st6r

till buds och ge spri'dning 6Lt dessa
endast i goda och trogna reproduh-
tioner. Man ser ledsamt nog pfl
lAngt nrir ej si ofta den fotografi
av den heliga Th6rdse av Lisieux
som togs i klostertridgArden tvi Ar
frire hennes dod, som fantasibilden,
mAlad efterAt. Vilken sjilfullhet i
uttrycket, vilken andlig mognad och
vilken lugn virdighet over hela ge-
stalten pi det frirra portrrittet ! Och
det andra 

- 
en nog sA ,frirtjusande

bild, men ett dockansikte med for
stora iigon 

- 
alldeles fcir smA hhn-

der, som trycka rosor mot ett kru-
cifix I Denna senare bild har repro-
ducerats si oriihneligt mflnga gin-

ger och med sA varierande resultat
att ansiktstypen ofta blivit helt ftir-
iindrad. Bliiddrar man i utlindska
illustrerade kataloger kan man an-
trd,ffa den hel. l'hdrdse (lika ofta
hallad >Den lilla blomman>) ansik-
te t. o. m. pfl broscher I Sidant :ir
iu minst sagt smakkist. Aven den
sympatiska fotografien av lille Guy
de Fontgalland forekommer redan
i en sAdan mingd reproduktioner
att de sinsemellan forete en ganska
stor olikhet, det tinhande uttrycket
frfln originalbilden har forvanskats,
ansihtsformen forindrats. Hellre
inga hopior nn diliga !

Att fantasin har rdtt till friare
spelrum vid avbildandet av helgon
fr6n forna tider, erkindes hdr ovan,
men kan man icke gA fiir lAngt ock-
sfl hirvidlag? Tavlan fir vril iche
goras historisht omojlig. Pfl huru
m6"nga tavlor, verkliga konstverli,
synas ej t. ex. den lille Jesus och
den lille Johannes lekande tillsam-
rnans, ehuru de vid den 6lden levde
vitt itshilda frin varandra, .Iesus
i Egypten, Johannes i sitt hemlands
olien? Och varfrir avbildas den nyss
fodde Frrilsar'en sA ofta som en duk-
tig tvfliring, antingen sittande eller
liggande? Skall detta vara symbo-
lism, sA [r den bra lAngsoht ! Han,
som i allting ville vara oss lik, ldt
sig nog fcidas som ett lika litet och
hjrilplost barn som nflgon av oss.
l)en lreliga natlen har frir <ivrigt
varit det liiraste imnet for alla ti-
ders konstnirer och alla hristna
lionfessioners. Och sdllan ser ma.n
ett underbarare Jesusbarn in pfl
Edelfelts bekanta altartavla i Wasa
stads hyrka i Finland. Uttrycket i
det spida anletet, strilblicken som
riktas mot de tillbedjande herdar-
na ! Och modern, vhr har hon fram-
strillts met jungfrulig in hir? Man
saknar den helige Josef, och de ni-
got tunga iinglarna hdja icke tav-
lans honstnirliga virde. Men den
ir i alla fall oforglommelig for den
som sett originalm6lningen och
hunde girna spridas som andakts-
bild i litet ,format. Heliga bilder
brira iche forekomma pi postkort,
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Atminstone aldrig shndas omkring
utom i kuvert. Var,for? Emedan det
ar heliga bilder.

Ur klostren ha helt naturligt i
alla tider framsprungit den bista,
religiosa konsten och den odlas dir
ofrirminskat i v$ra dagar. Beuron-
sholan iir sfl kdnd att den knappast
beh<iver omnimnas, tyvirr borjar
den dock urarta till ett beklagligt
man6r. De linga, stela gestalterna
med uttryckslosa ansikten, bilder-
nas konstbesynnerliga inramningar
i monster som ib.orde kunna kon-
fundera en yrkesbrodos 

- 
borjar

det ej bli litet enformigt i ldngden?
En annars vacker bild av S. Gertrud
missprydes av en underlig omkant-
ning i dgg- och spenatf6rger, och
en ovanligt uttrycksfull Jesu-Hj irta
bild stores av alltfor frappanta fdrg-
kombinationer iiven den. Och vad
rir det egentligen ftir mening med
att i nutida kristen honst efterbilda
clen fornegyptisl<a? Minga lyckliga
undantag finnas naturligtvis, t. ex.
Beuron-skolans hinda, hinsliga

' >Internationale Gesellschaft fiir
neue katholische Kirchenmusik>
holdt i Dagene fra 5.-8. Januar
sit andet Stavne i Karl den Stores,
By, Aachen. Det flrste Strevne
havde fundet Sted i Frankfurt for
tre Aar siden. Det var ikke en in-
ternational Kongres af den Slags,
vi kender her fra >K,ongresbyen>>
K6,benhavn, hvor lrerde Folk holder
Foredrag og udveksler deres Me-
ninger, fejrer Festmiddage paa
Langelinie og k/rer en Tur gennem
Nordsjrelland. Formanden for Ud-
valget, Professor Haas (Minchen)
gjorde straks paa Strevnets f/rste
Aften opmrerksom paa, at de kom-
mende Dage ikke var Festdage,

korsfristelsebild. Kompositionerna
som h5rstamma frin klostret Mare-
dret i Belgien ha i allmdnhet mera
liv.

En av de vackraste Jesu-Hjtirta
bilder (och huru mAnga diliga tinns
det inte !) har utforts i benedikti-
nerklostret Stan'brook i England,
och den fina bilden av den sal.
Richard Reynolds, reproducerad i
Credo, sid. 172, Ar 1930, iir tecknad
av en nunna i Syon Abbey.

Det vore ledsamt om man av den-
na korta uppsats finge ett intryck
av att katolsh bildkonst overhuvud-
taget vore underhaltig emedan det
hdr talats mer om ogrisen in om
blomstren. De goda bilderna iro
tvirtom de civervigande. Nir ogri-
sen rensats bort, och god vilja dir-
till uppst6r vil smAningom, skola
blomstren gora sig hn mer grillan-
de, sprid.a sig och lysa med innu
klarare firger for att, iiven de, i
sin ringa min, bidraga till Guds
frirhirligande' 

Iiorin Anterl.

men Arbejdsdage. Det blev de i
}aO: Grad. En Festmiddag stod
ganske vist paa Programmet, men
maatte aflyses, da der paa samme
Dag var blevet lagt en national
Fastedag med >Eintopfgericht>>
(>Engrvdesmad>) til Fordel for
>Vinter,hjelpen>>. Strevnets Dage
var ikke blot Arhejdsdage for Ko-
mit6en 

- 
som det b/r sig 

- 
og

Deltagerne, der havde at ile ,fra
Kirke til K.irke, ,fra Koncertsal til
Koncertsal, men f/rst og fremmest
for Aachens Sangere og Musikere,
der skulde ftrestride det krempe-
mressige Program.

Dette indeholdt Navnene paa 65
Komponister fra 12 ,forskellige

DET II\TERNATIOI\ALE KATHOTSKE
KIRKEMUSIK.ST A'VNE I AACHEI\.
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Lande, fra Tyskland 32, fra Italien
7, fra Ungarn 5, fra Belgien 4, hver
tre fra Holland, Spanien, Svejts og
@strig, to fra Frankrig og 6n fra
Danmark (undertegnede med et
Credo af Missa in hon. S. Canuti
Ducis), en fra Island (J6n Leifs
med et Kyrie,,bygget over islandske
Folkeviser) og 6n fra Polen. Saa
godt som alle disse Komponister
var m/dt personligt. Det var mrer-
heligt nok ingen Komponister fra
de engelsk-talende Lande. De har
ingen, blev der sagt. Alle De en-
helte Komponister .var reprresente-
ret paa Programmet, de fleste kun
med 6t Nummer, saa det blev i alt
c. 100 for en stor Del om,fangsrige
og krrevende Kompositioner, der
skulde opfgres. Ikke faa Numre
var Fgrste-Opf6relser.

Hele dette Kempearbejde blev
udf/rt af de stedlige Kirkekor og
Musikforeninger, tyve Kor i alt med
Domkoret i Spidsen. Og det i den
for Kirkekorene i Forvejen saa
travle .Iuletid. Selv om ikke alle
Kor sang lige fuldkomment, blev
man dog imponeret af det hpjtstaa-
ende Musikliv, Byen Achen (155000
Indbyggere) kan udfolde. Aachens
musikalske Tradition gaar da ogsaa
tibage til Kejser Karl den Store, der
grundlagde Domkirkens (Hofkapel-
lets) Drenge- og Mandskor. Det
kan altsaa se tilbage paa en 1100-
aarig Fortid. Man skal have h/rt
disse 72 Drenge under Domkapel-
mester Rehmanns Ledelse. Bedre
Musikkultur kan nreppe trenkes.
Da Domkoret udf/rte Indlednings-
aftenens store Koricert, vidste man
ikke, hvad man skulde beundre
mest Tonernes Renhed eller
Stemmernes Om,fang og Udholden-
hed.

Det hatholske Aachen er med
Rette stolt a'f sine mange, udmrer-
kede Kor. S/ndagen med den op-
l/ftende Korsang under Gudstjene-
sten i de pragtfulde, gamle Kirker
med deres Klokkers dybe, mange-
tungede l\Ialmrlst er en virkelig
Festdag for Befolkningen. l\Iaaske
er den andregtige Skare i de fyldte

Kirker mere hPrende end syngende.
Men at forholde sig modtagende og
medfPlende under Korets .Sang er
jo ogsaa en Slags Aktivitet, der g0r
Gudstjenesten til en.Oplevelse, og
som ligger bedre for mange end
selv at tage fat med ofte utilstrrek-
kelig Stemmemidler. Alligevel sav-
nede jeg ved Strevnet en Hljmesse
eller Pontifikalmesse 

- 
der var tre

Biskoper tilstede 
- 

med Koralsang
af alle de manqe Musikmennesker,
der var strlmmet sammen fra alle
Europas Kanter. Det havde vreret
en sjrelden Lejlighed til at lade den
gregorianske Sang tone i hele dens
majestretiske Sk/nhed. Man havde
nok trenht derpaa, men lod Tanken
falde af Hensyn til det meget nye,
der skulde,,frem. Lad os haabe, det
kommer nrcste Gang.

Men ellers blev man sig bevidst,
hvad Sangen og Musiken betyder i
den katholske Kirke: at den er
Kirkc.ns Yndlingsbarn, der faar Lov
til at udfolde og udvihle. sig frit,
snart bedende i den gregorianske
Sangs karske Ynde, snart jublende
i mangestemmigt Kontrapunkt og
stemningsmrettede Harmonier, snart
s/gende nye Veje i moderne Klan-
ges Ubundethed.

Det var dog, i Modsetning til
Franhfurt, ikke dette sidste, der
prregede Aachen-Strevnet. De For-
ventninger eller .lEngstelser, som
J6n Leifs lovligt atonale Kyrie, det
f/rste Nummer paa Programmet,
vakte 

- 
>Vom Leif kriegt man

Leif sschmerzen >> ( :lsibschmerzen ),
sagde Aachenerne i 

- 
blev ikke be-

stemmende,for Helhedsindtrykket,
i hvert Fald ikke for Koncertsalens
Vedkommende. Den skpnhedsvra-
gende Musik havde dog endnu fun-
det et Tilflugtssted i de store Guds-
tjenester, Jrvor Sohners >Missa gre-
qoriana>, Lechthalers >llfissc Gazr-
dens gaudebo> og Ghedinis >>Missa

monodica>> virkede temrnelig pro-
blematisk. Man formelig aandede
befriet op, da efter Lechttralgls 

-salua reuerentia 
- 

forpinte Gloria
Domkorets Drenge nede ved Altret
istemt Hellig Tre Kongers Fests
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Graduale -- filaasks disse Dages
sklnneste Oplevelse - 

rnen fPlte
tillige smerteligt den skrerende,
kunststridige Modsetning mellern
den >moderne> Musiks Oprevethed
og Koralens redle Klarhed og him-
melske Fred. Maaske var det Grun-
den til, at - imod Komitteens Hen-
sigt det musihalske Tyngde-
punkt kom til at ligge i Koncert-
salen. D6r opf/ries gennemgaaen-
de herlige Mestervrerker, der talte
til Hiertet. At skildre hlot nogle af
d'em er ligesaa ug/rligt sorn at be-
skrive Malerier uden at vise Bil-
leder af dem. Gl,redeligt var det at
se eller rettere at h/re, hvorledes
for adskillige begavede Komponi-
sters Vedkommende den ny Vin,
der endnu for et Par Aar siden var
i voldsom Grring, nu va!' r;ed al
blive a,fklaret uden at miste sin
F'yrighed.

Man kan tale om en kirliemusi-
kalsk >Bevregelse>, som >>Interna-
tionale Gesellschaft ,fiir neue ka-
tholische Kirchenmusik> har frem-
haldt, og hvis anden EtappeAachen-
Strcvnet var. >Ny Kirkemusik> er
ikke Eftera,belse af moderne verd-
slig Musik. Den ny hatholske Kir-
kemusik danner 

- 
i hvert Fald

principielt 
- 

snarere en Modsret-
ning til den. Den sretter 

- 
som

Professor Lemacher (Koln) i Fest-
shriftet siger 

- 
mod moderne Mu-

siks kaotiske F-/lelsesudbrud det
religipse, tjenende Sindelag, og Vil-
jen til or,ganisk Vrekst. Den besva-
rer de revolutionrere Musik-Slagord
med sine traditionspr/rede Udtryks-
,former: i Stedet ,for egensindig og
stredig Atonalitet Kirketonearternes
Fylde og Sprendingsvidde, i Stedet
for linear Fanatisme det klassiske
Kontrapunkts Sammenspil, i Stedet
for Skriget efter den ny Melodi den
gregorianske Sangs i sig selv hvi-
lende Melos. >Internationalt Sel-
skab> kalder altsaa flrst og frem-
mest paa Komponisterne. Derfor
befatter den sig i Modsmtning til
Cecilia-Foreningen (den reldre ka-
tholske Kirkemusikforening for
Tyskland,. @strig og Svejts) ikhe

med gammel Musik f. Eks. Pale-
strinas. Crecilia-F,oreningen val
irnidlertid ikke blot reprresenteret
ved Strevnet, men den stedl'ige
>Crecilienverein> havde som For-
beredelse til Strevnet foranstaltet en
>Filippo Neri 

- 
Novene>> (9 Dages

Andagt) med stemningsfulde Aften-
gudstjenester, ved hvilke der efter
l\{enighedssang og liturgisk Pradi-
ken ,i Stil med Filippo Neris romer-
ske Oratorie-Sammenkomster frern-
ffi,rtes betydelige Korvrerher af
Slrvnets Komponister.

,Bevregelsen> er internat,ional.
Derved tilsigtes ikhe nogen uper-
sonlig Blandningsstil, et kunstlet
Miskmask,. men tvrertimod skal
hver Nation ved Sammenligning
med andres Frembringelser blive
sig det vrerdifulde i sit Srerpreg he-
vidst. Et af de strerkeste Indtryk
fra Aachen var netop at h/re de
:forshellige Nationer: Italienere,
Flamlrendere, Spaniere, Ungarer'
o. s. v. hver Nation med sin ganske
bestemte, skpnne kunstneriske Pro-
fil. Aachen-Strevnet lignede et stort
Fuglebur med mange Slags Sang-
fugle, der hver sang med sit Nreb

- 
dog ikke samtidigt I Men NIe-

ningen var, at Kirkemusikerne ikke
blot skulde h/re, men ogsaa opf/re
hinandens Vrerker; og sikkert fih
mangen en Domkap'elmester og Di-
rigent Lyst til at berige sit Reper-
toire med udenlandske Toner. I
dette @jerned var alle Strevnets
Vrerker, saa vidt de forelaa paa
Tryk, lagt frem til Gennemsyn og
Salg. Der var endog Tale om ved
Opffi,relse af fremmede Komponi-
sters st/rre Vrerker at indbyde dis-
se selv til at overtage Direktionen,

Det er .ikke alene den liturgiske
Kirkemusiks Fornyelse, Selskabet
arbejder paa; 'den betragter al gejst-
lig Musikdyrkels,e som sin Opgave.
Den arbejder for Salmesang, grego-
riansk Sang og Opf/relse a,f reli-
gi/se Kantater i Skqlerne, spger at
skaffe Oratorier, Madrigalsang og
religi/s Instrumentalmus'ik Indpas
i Koncertsalen 

- 
en af Koncerter-

ne bld saaledes paa en bedaarende
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>Concerto gregoriano> :rf Respighi
for Soloviolin og stort Orkester,
bygget /ver gregorianske Motiver

- Selskabet vil reformere Scenen
ved at frem,f/re religilse Skuesp,il;
det har ikke glemt Farnilien, Hjem-
met 

- 
der var et M/de, hvor der

blev spillet og sunget religi@s>Haus-
musik>> 

- 
endog B/rnene er dra-

get ind i Selskabets Bestrrebelser 
-den sidste Eftermiddag opf/rte ca.

100 B/rn et nydeligt Julespil med
Tale, Sang og Dans.

Det er Europas mest prominentc
Kirkemusikere, 'der staar bagved
dette storslaaede Program. Bevre-
gelsen er inspireret af Pius Xs og
Pius XIs store Tanher om Kirke-
musik, og Kirkens Liturgi med sin
uudt/mmelige Skgnhedsrigdom og
sin verdensomsprendende Universa-
litet er dens Ungdomskilde. Den er
som en mmgtig Klang. der udgaar
fra Helligdommen og gennem aabne
Porte s@ger at finde Vej ud til Land

3. Den ir alltid fltfoljd av en
brinnande liingtan efter Guds krit
lek, av ett mycket livligt behov av
att fi stanna i hans niirvaro och
att ddr fortrliva i en fridfull och
barnslig undergivenhet. Och det ir
just detta uppenbart motsigelse-
fyllda tillstind, som 'fcirorsakar li-
dandet och vittnar om den Helige
Andes verk i mfr.nniskans inre.

Samtidigt som minniskan ser sig
bertivad varje fiirnimbar hugsvalel-
se, kinner hon sig allt starkare
dragen till Guds tjinst. Lingt ifrin
att, som den andliga lAttjan och
liumheten skulle gora, nedsinka
henne i ett tillstflnd av slapp vilje-
kishet, av moralisk slohet, sfl tio-

og Folh. I-igesorn i Mieldelalderen
Kirkens Sang, dens Tonearter, dens
Nlelodier blev til Folkets Musik i
Salmer og Viser af samme Stil og
Pri€g, saaledes tilsigter den nye ha-
tholske Musikbevregelse at 86re
Kirkens Sang, den liturgiske Musiks
redle Holdning og dytre Stemnings-
indhold til inspirerende Udgangs-
punkt og dragende Forbillede for
al katholsk Musiceren 

- 
selv den

verdslige Musik i Skole og Hjem,
Koncertsal og paa Scene skal, uden
at ber/ves sin Selvstrendighed og
profane I(arakter, befrugtes af
Kirkemusiken. I det katholske Mu-
sikliv skal det vrere den liturgiske
Musik, der har Primatet, og al an-
den Tonekunst skal se hen til den
og lrere af den. Instuurare omnia
in Christo (at fornye alt i Kristus)

- 
Pius Xs Valgsprog - 

er, anvendt
paa den katholske Musik, ogsaa
denne Bevregelses Llsen.

A. Menzinger S. J.

dubblar lidandet hennes frikostig-
het.

Men van som den ir vid f<irnim-
bara hugsvalelser ir anden 

- 
ser-

skilt hjiirtat 
- 

alltid dragen it det
hflllet. Den tror, att allt :ir for-
lorat, om de gi forlorade. Den ftir-
stir icke i frirsta biirjan naturen av
det strdnga vederlag, som skinkes
den i stdllet, den inger en slags
smirtsam 'fornimmelse, Snda till
dess provningen har hunnit rena
dess andliga smak.

B. K. Bok II kap. 13, 14.
M. N. Bok I kap. 9, 10.
Grrinslinjen mellan de bflda etap-

perna ir ingalunda klar. Man mis-
te akta sig rftir att pi ett rrildsamt,

I DEi\ HELIGE JOHAI\I\ES AV KORSETS
FOTSPAR GENOM I{ATTEI\ OCH OT<XUX.

AV MOTISEIG]YEUR LAIVDRIEUX BISKOP AV DIJOl\.
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f orhastat ellel systematiskt sitt 
i

overgi till den miirka kontempla-
tionen. Det ir klokt att forst sfl
smflningom upphora med betrak-
telsen och si att siga utan att man
sjilv kan hjiilpa det, di man 6r
tvingad dirtill genom att icke mer
hunna resonnera och icke ens ken-
ner minsta onskan i denna rikt-
ning. Likaledes rir det forstindigt
att av klok beriikning fltervinda till
betraktelsen, si snart sagda of6r-
mflga upphor.

Huru minga frikostiga sjdlar
hava icke pS detta sitt tappat mo-
det, dA de icke veta, att det finnes
en tystnadens bcin utan formler och
utan kinslor, som 5r fullkomligare
dn betraktelsen och att man kan
rilska Gud genom en enkel trons
blick i den miirka kontemplationen.

Trons b6n, den m6rka kontemp-
lationen, ir icke ett utomordentligt
b6netillstind, ej heller ir den n5-
got tecken pi uppnAdd helighet utan
blott ett medel att efterstriva och
omsider uppni denna.

Den sker formedelst Guds omedel-
bara ingripande utan att vare sig
sinnena, inbillningskraften eller fcir-
stindet ffl komma emellan, utan
vare sig ljus i forstindet eller vir-
me i hj:irtat, den ir endast m<irk i
sitt forhflllande till dessa naturliga
ftirmdgenheter.

I stdllet for ett andens nyfikna
aktgivande pi en begrd.nsad tros-
sanning foljer nu hela sjilens kir-
leksfvllda, fortrostansfulla akt-
givande pi Gud.

Gud som icke har behov av att
hora nigra ord for att veta vad vi
t5nka, Gud som ser ,frukten redan
i dess grodd, himtar vid dess killa
denna den enkla blickens b<in, som
icke har blivit uttryckt i ord. Det
ir han som hejdar den minshliga
verksam,heten, som berrivar den
varje smak, varje frirnimbar virme,
pi det att sjrilen bragt till detta slag
av vanmakt mfl stilla sig helt till
hans forfogande. I ett tillstflnd av
ostcird tystnad utanfcir grinsen av
det skapade och naturliga bearbe-
tas den dfl av Gud genom ett utom-

ordentligt livligt intrych av hans
nirvaro och hans kdrlek. Bor icke
den Helige Ande i oss? >Veten I
icke, att Guds ande bor i eder?>
(l Kor. 3: 16). IIen om han bor
i oss, si ir det for att verka, vilket
alltsi sker i vflrt inre och ddrf<ir
omedelbart.

Om du gflr ute i natten pA en
plats, dir varje sarntal ir en omoj-
lighet och en vAn kommer fram till
dig, trycker din hand och viskar i
ditt ora: >>Det dr jag>, fir du dfl
icke strax sikerhet och trygghet av
hans nirvaro utan att dina ogon
forsoka fA se honom, di det ir natt,
och ivenledes utan att du sriker
efter flera ,frirklaringar, eftersom du
miste hilla tyst? Men du glSder
dig flt hans ,fortrolighet, och din
tysta handtryckning besvarar hans.

Sfldan ir trons biin, den morka
kontemplationen som samlar sji-
lens h<igre krafter till ett tyst ut-
trych av kiirlek till Gud, men den-
na kdrlek ir renad frin allt som
i den minskliga kiirleken hor sin-
nena till.

De som hava kommit in pi den-
na den mrirka kontemplationens
viig kallas d.e f ramskridna i rnotsats
till dem som Snnu 6va den betrak-
tande brinen och som kallas ngbi)r-
jarna. Men hirifrfln till den tredje
etappen, de flrllkomligas tillst6nd,
dr Snnu vflgen lflng.

Tredje kapitlet.
SJALENS NAT-T*).

I miirkret, m'en i sikerhet
har jag gitt ut fcirklndd pi hemlig trappa.

B. K. Bok II. Inledning.
Sinnenas natt hade lidelsernas

ordnande till mfll. Den befriade
sjdlen fr6,n oliha hinder och ,f<irde

- -) N; som borttager ljuset frin oss
ir fijljaktligen ocksi ett borttagande av
r,lla de fciremil, som vi on-rgivos av, di
det var ljust. Det 1r. denna borttagandets,
undertryckandets, ftirsakandets id6, som den
helige Johannes av Korset vill uttrycka
genom dessa termer: Sinnenas natt och
Sjilenrs natt (B. K. Bok I kap. 2).
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den ut ur synden. Den befriade
minniskan frin den svaghet, som
kommer av vflr sinnliga natur.
Annu iterstflr att skYdda henne
mot de bedrigerier och svagheter,
som hava sin rot i sjiilen. E,fter att
hava spdkt sinnena mAste hon ock-
si spdka forstflndet, minnet och
viljan.

For att befria sig frAn det ska-
pade under striden mot det ligre
viljelivet kunde sjiilen dnnu njuta
av en viss klarhet, som nidde den
;frin dess intellektuella formogen-
heter. Det var som under sommar-
ndtterna, dfl ogat alltjimt formflr
urskilja de omgivande foremS.len.

Men nu miste den slnka sig ned
i det fullstindiga morkret och ftir-
saka varje slag av ljus, bflde det
som kommer frAn ftirstflndet och
rdet som kommer frfln sinnena.
Minniskan nflr fram till denna den
rena trons hemliga trapPa, som steg
for steg, under den passiva rening-
ens innu mera korsfistande nitter,
skall hdja henne 

- 
for si vitt hon

icke sviktar under btirdan 
- 

iinda
upp till ftireningen med Gud.

Sinnenas natt verkade i minni-
skans ldgre delar. Den gick ut Pfl
att Astadkomma ett nirmast yttre
sj dlsutblottande.

Sjiilens natt som den helige Jo-
hannes av Korset kallar >trons
nakenhet>> angriper de hogre sjils-
kra,fterna, den flsyftar att ber<iva
sjilen dess eget ljus, den ir mera
initriktad och miirk.

B. K. Bok II kap. 2.
Fastin vir tro ir viss, framkallar

den likvil ett intryck av morker,
'emedan den meddelar oss sanning-
&r, som dverstiga det minskliga
fcirnuftets bilrkraft.

Forstindet blir iiverlastat lihsom
rigonen av alltfor starkt solsken.
Man kan bliva blind av en alltfor
stor myckenhet av ljus.

Medan vi ni fram till sanningar-
na i den naturliga ordningen genom
frirstflndets arbete, som sttider sig
pfl sinnenas uppgifter, s5" ftir oss
tron in i en viirld, dir bflde sinnen
och fdrstflnd iro avligsnade, over-

svimmade. Och om de i alla fall
envisas att gtira sin tjinst ocksfl
dir, liksom en lampa som lYser
mitt pfl dagen, bliva de blott be-
svdrande till den grad, att det 6r
att foredraga att avsti frAn deras
hjnlp icke av f<irakt men av for-
nuft, ty di man avstflr diirifr6.n, 5r
det visst icke ett hjiilpmedel utan
ett hinder som man avligsnar. Med
den pifoljd att man i denna id6er-
nas virld kunde siga, att trons
strilstvrka stir i direkt proportion
till det frirblindande, som den fram-
kalla r.

Tron ir alltsi pfl samma gflng
fylld av ljus och av morker. I)en
g<ir ljus i den overnaturliga virlden
och sS.nker vAra naturliga,fiirmogen-
heter i ett djupt morker genom sin
bliindande kraft. I ohnen ddr Gud
hatle fort sitt folk var molnstoden
mork och upplyste natten. >Erat
nubes tenebrosa et illuminans noc-
tem> (2 Mos. 14: 20).

B. K. Bok II kap. 3.
Frir att tryggt kunna vara ledd

av tron mitt igenom morkret mAste
man utsl5cka eller undvika alla de
andra ljusen, sinnenas och forstfln-
dets underhaltiga, rokiga och omiij-
liga ljus, alltfor svaga och klum-
piga instrument, som endast iro till
hinders fdr det hogre verktygets ar-
bete.

Aro vi icke redan nodsakade att
tysta sinnena och inbillningskraften
fiir att g<ira det miijligt ftir ftirstfrn-
det att se klarare pfl siit eget om-
rflde? FIur skulle man dfl kunna
finna det sfl ftirvinande, att man
mflste limna det naturliga fiirnuf-
tets arbete fiir att kunna arbeta med
storre l6tthet i den tivernaturliga
virlden?

Orat som ir skapat 'for att mot-
taga ljud fdrnimmer visst icke alla
toner utan blott dem, som be,finna
sig pfl skalan mellan 32 och 32768
vibrationer i sekunden; de som
iiverstiga 7000 vibrationer kan det
blott med smirta uppfinga, emedan
deras ljud blir alltfor skarPt.

Ogat som iir gjort ftir att fiirnim-
ma 'ferger drar likaledes sitt be-
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grensade synomrede, sonl utstrac-
ker sig fr&n de rilda till de ultra-
violetta ljusvflgorna.

Ocksi vArt fcirstAnd har sina
grinsgr, tv mdnniskosjilen , som
bide betjnnas av och sidlv iir en
tjdnare under sinnena 

- 
dessa lro

hj:ilpmedel fdr sjilen men oumbir-
liga hjnlpmedel, varav den [r be-
roende 

- 
stir pfl den andliga viirl-

dens ligsta trappsteg. Utan nidens
tillhj5lp har den anvisad till sina
naturliga krafter intet grepp om den
6vernaturliga vdrldens sanningar,
som fcir henne iro icke blott vad
ljudvAgorna pA mer rin 32768 vibra-
tioner in for <irat eller de ultra-
violetta str6rlarna for ogat men iinnu
mera oupphinneliga, dArfrir att de
tillhora en helt annan vdrld.

Det :ir vid den tidpunht som for-
stAndet sviktar i detta den betrak-
tande bcinens verk, som trons i sji-
len ingjutna dygd inskrider. Den
upplyser minniskan direkt i hen-
nes hrigre sjAlskrafter utan att de
lSgre sjiils,fiirmogenheterna komma,
ja, ens kunna komma emellan, van-
mdktiga som de dro och civertyng-
da emedan ljusmingden iir alltfclr
stark. Hirav foljer en verkan som
forefaller oss motsigande men som
i sjilva verket ir stringt logisk:
ljus fr6n ovan tiver den rivernatur-
liga vdrldens toppar och morker
ddrnere i den naturliga virldens
trakter. Tv forstflndet, som iir den
naturliga minniskans h<igsta kraft
blir f<ir den <iver.naturliga rninni-
skan en mycket underordnad ftjr-
maga, som har sin anvdndning vid
trosaktens uppvickande, men vars
vanmiktiga och drumliga inskri-
dande blott kan fordrrija hennes
vandring och l5tt f6ra henne vilse,
sli mycket mer som det hir som
ftirut angivits icke :ir ,frAga om upp-
vickandet av trbn pfl den eller den
sirskilda sanningen, som krdver
f<irst6ndets medverkan, utan om en
tro som varken s<inderstychar eller
sonderdelar utan med en osamman-
satt akt gir direkt till Gud, den
ahsoluta Sanningen.

Den som blott ir till hilften blinri

<iverlimnar sig enclast med ett haltt
fortroende it sin ledare. Han en-
visas att vilja leda sig sjilv, han
gor motstflnd och bdrjar diskutera.
Hans skumma blick kompletterar
ingalunda forarens klara syn, den
motvelkar denna. Pi samma sdtt
96r det den mdnniska som vill lita
pi sina kunskaper, sin smak, sina
heinslor i arbetet pfl sin fullkomlig-
het. Hon lyckas blott hindra, be-
svAra och iventyra det hela.

Sdkerhet finnes for henne blott i
ett reservationslost sjdlvoverlim-
nande it tron och foljaktligen i ett
fullstAndigt ignorerande av allt som
kommer fr$n sinnena eller fcirstfln-
det.

Vad skulle det frjr ovrigt tjina
till att av sinnena, hjdrtat, forstin-
det begira sAdant som de icke kun-
na giva, emedan ><igat har icke sett,
orat har iche hort och minnisko-
hjdrtat har iche varit i st6nd att
'fatta det som Gud ha.r i beredskap
6t dem som ilska honom, iis qui
diligunt illum (1 Kor. 2: 9). Om
alltsA forstflndets torftiga ljus iro
vanmiktiga i denna tingens ord-
ning, som tivergflr dess fattnings-
m<ijligheter, sfl. iir det en villfarelse,
'ett fel att lyssna till dem, att rfld-
frflga dem eller fdsta avseende vid
dem.

Behova vi hir frirekomma en in-
vindning? Att forstindet har sin
stora betydelse vid studiet av reli-
gionen 5r alldeles sjilvklart. Det
unders6her trons grundvalar, det
vdger motiven,frir uppenbarelsens
trovirdighet, det intygar till{iirlit-
ligheten av att uppenbarelsen verk-
ligen skett, det kontrollerar vittnes-
m6len i denna sak, det faststdller
att vAr tro ir vil grundad, det fiir-
bereder sjiilva trosakten, fastslsr
att denna ir fiirnuftig och fasthil-
ler vid den.

Men di det har gjort allt detta,
har det uttiimt sina naturliga moj-
ligheter, det formir nu icke det
minsta och dess roll 5r foljaktligen
utspelt, utan att det fflr blanda sig
i sjiilva trosakten pi annat sdtt in
for att inregistrera det uppenbarade
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begr'eppet, som det aldrig kan fatta,
ty trons foremfil 

- 
Gud, nflden,

det overnaturliga livet 
- 

overgi.r i
o:indligt m,Att dess djupaste kun-
shaper och hogsta begrepp. Allt
detta dr en annan r,irld, ddr det
av egen kraft aldrig kan triinga
igenom.

I)et innebdr sfllunda varken ett
rnisskdnnande eller en fortidmjukel-
se for forstindet, om man hA-ller
det borta frAn en tjinst, f<ir vilken
det aldrig har blivit gjort och for
vilket det till sin natur ir radikalt
ofrirmoget.

SA snart det dokumenterat sin
oduglighet i den oversinnliga virl-
den, blir det blott till besvir, och
dfl sjiilens natt hiller det pfl av-
stAnd, tillstoppar den blott en kdlla
till villfarelser och sj:ilvbedrdgerier.
Sfl'lunda 5r 'det, for att anviinda
evangeliets ord, de som frivilligt
g<lra sig blinda som bliva klarseen-
de, medan de som vilja lita pfl sitt
eget ljus bliva blinda, ut qui non
vident videant et qui vident coeci
fiant (Joh. 9: 39).

Det ir i sjilva verket s6, att f<-rr-
eningen med Gud vari fullkomlig-
heten bestir ingalunda beror av de
mer eller mindre lirda begrepp som
man lian g6ra sig om Gud med till-
hjnlp av de naturliga sjilskrafter-
na utan allenast av den overnatur-
liga kirlekens styrka och renhet.

For att vi shola kunna nlrma oss
Gud, skriver sankt Thomas, iro tre
ting erforderliga: 1) att hjdrtat
ir frigjort ,frAn alla kottsliga och
virldsliga band, som binda och
fdngsla oss hirnere (sinnenas natt),
2) att anden frig6r sig frin de liga
och dunkla ftirestillningar, som
hindra en ritt uppskattning av de
andliga tingen (sjrilens natt), 3) att
vilian blir riktad mot Gud genom
hirlekens och andaktens vfirnre.

B. K. Bok II kap. 5.
De tre gudomliga dygderna sam-

verka vid sjiilens bosittning i den-
na andliga natt, som 6r en avligsen

,forberedelse for f oreningen rned
Gud, som avslutas i den passiva
reningens natt och som motsvarar
kravet: han fi)rneke sig sjtilu.

Tron framkallar tomhet och mor-
ker i forstindet, hoppet i minnet
och kiirleken i viljan.

Och detta tredubbla ltisrivande,
detta hemlighetsfulla morker som
befriar dem frin de skapade tingen,
renar ocksi siilens krafter, visar
dem upp mot det hogsta Goda och
,forbereder dem f<ir foreningen med
Gud.

Detta ir .den smala vigen, som
med sikerhet for oss fram till Guds
rike. Den som ocksi ir den dolda
vigen, som de flesta aldrig finna.
Quam angusta porta et arcta est
via quae ducit ad vitam 

- 
et pauci

sunt qui inveniunt eam (Matt.
7 : l4).

Porten [r ingingen eller begyn-
nelsen, och den :ir till den grad
trflng, quam angusta, att man har
mycket hesvir att kornma igenorn
den utan packning med tomma hdn-
der ; contendite intrare per angustam
portam (Luk. 13: 24). Det 6r diir-
for ofrAnkomligt, att den mdnniska
som iinskar komma till livet redan
i sjtilens natf frigor sig frAn den
klumpiga belamringen med de ska-
pade tingen, att hon losgor sig frfln
dem eller itminstone att hon ej
kvarstfr i triildom under dem.

Dfl porten vil ir passerad, iir
ingalunda allt fiirdigt, ty vdgen ir
trflng, och for att kunna bestiga
dess branta sluttningar ir det nod-
vindigt att driva avstiLendet .inda
till f<irnekelse av sig sjilv i sjiilens
ntrlf .' >Si quis vult venire post me,
abneget semetipsum> (Mark. 8: 34).

Varf6r iro dessa si ffl, som be-
slutsamt viga sig in pfl denna vig
som leder till livet? Det miste upp-
repas och upprepas i all odndlighet:
det ir dirfor att de mdnniskor kun-
na riknas pfl ,fingrarna som icke
rygga tillbaka inf<ir denna sjilens
natt, denna fullstdndiga avstAelse
av det egna jaget, detta absoluta
avkliidande av b&de det naturliga
goda av 'den hogre ordningen och
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det intellektuella goda, ja, till och
med av det rivernaturliga goda av
ligre slag som de andliga hugsva-
lelserna.

fle tro, att,det 5r nog att frigora
sig frfln synden, att bedja och spi-
ka sig i denna virldens ting men
de iiro riidda,fdr torrheten, den and-
liga torkan. De tinka icke pfl, att
de andliga hugsvalelserna hur he-
liga och <ivernaturliga till sitt ur-
sprung de 6n mfl vara dfl de sin-
das oss av Gud likvil icke 5ro Gud
sjilv och att med ett mindre groft
uttryck detta sdtt att Aterfinna och
njuta sig sjdlv ir i motsittning mot
den givna losen att forsaka sig
sj iil v.

Huru rena de andliga hugsvalel-
serna dn mi vara frAn all nrdnsk-
lig uppblandning, si frirbliva de
dock en uppmuntran som Gud sk:in-
ker oss under vandringens lopp. De
iro intet mil, endast ett medel. De
vederkvicka sjilen for en stund for
att giva den kratl. att r"andra vida-
re framit. Men det skulle innebiira
ett sjilvbedrigeri med avseende pfl
'der'as virde och ett farligt miss-
bruk, om man funne behag i dem
och uppeholle sig vid dem. Man
mAste avsti frfln Guds overgiende
gflvor frir att i stdllet finna Gud
sjiilv*).

Hir finna vi fullkomlighetens
verkliga hemlighet: att uppriktigt
forneka sig sjilv tride i det yttre
och i det inre, dri bort ftir virlden
och do bort frin sig sjilv. Ty vad
skulle det gagna oss att ,fly virl-
den, om vi sedan i ensamheten be-
varade kirleken till oss sjdlva?

Att fdlja Jssu5 - 
och vi mflste

iu ftilja honom, di han ir vigen

*) Vi leva till d,en grad geuom sitrn,ena
och i sinnevirlde'n" att den helige Ande ir
tvungen att stiga ned och stika oss dir vi
lro. Detta ir de andliga hugsvalel,sernas
roll. Genom att draga oss till renare froj-
der {rig<ira de oss frin de grtivre.

Men detta ir ett tivergingsstadium vari
de ijvernaturliga kra{terna dnnu iro ned-
sjunkna, insnirjda i sinnevirlden. Gud l1-
ter oss icke stanna dlr, emedan han vil1
bliva tillbedd och ilskad >i anda och san-
ning>.

- det betyder att nedstiga rned ho-
nom i hans <ivergivenhet, i hans
sjilsnrid, i allt detta som var sA
smiltsamt, att han har behagat
klaga dirover av nedlitenhet, pi.
det att vi skola fcirstfl, att naturens
suckan visst icke motsiger viljans
frikostiga uudergivenhet. >Deus
meus, Deus meus, ut quid dereli-
quisti me? (Matt. 27: 46). Tran-
seat a me calix iste (Matt. 26: 39).

Di sjilen pA sin viig till fullkom-
ligheten efter att hava genomgitt
sinnenas natt sflnker sig ned i den
andra natten, sj:ilens natt, under-
stiindig inverkan frfln de tre gudom-
liga dygderna, kan det vara nyttigt
att ndrmare undersoka trons, kir-
lekens och hoppets tredubbla verh-
samhet, som leder till denna sji-
lens spikning, denna fullkomliga
ridmjukhet och reservationsl6sa
sjiilvf6rnekelse, denna blinda och
alltigenom barnsliga undergivenhet,
som har kirleken till grund och
mil och vars formel Jesus Kristus
sjilv har givit: Den som samtycker
till att forlora sin sjril for mig skall
ridda henne. >Qui perdiderit ani-
mam suam propter me salvam
,faciet eam> (Mark. 8: 35). Den
motsvarar i sj:ilva verket denna
kraftfulla oeh strdnga kallelse till
fullkomligheten, som blott de sir-
skilt gynnade kunna fatta.

I. Fiirstindets renande.

Bok II kap. 7.

Intet skapat, ingen naturlig fiire-
st:illning kan tjrina som effektivt
verktyg for den iivernaturliga fcir-
eningen rnellan sidlen och Gud.

Detta fi vi icke fatta si, som om
de skapade tingen icke skulle tala
till oss om Gud. De siga oss, att
han ir det hogsta visendet och
A.terstrflla nigra flammor av hans
olndliga fullkomligheter.

Men ett oiiverstigligt svalg skiljer
det lndliga frin det oindliga, Gud
rfrfln de skapade varelserna. Her-
ren er sfl hog, sfl upphojd, sfl tran-
scendent, att han till och med. ser
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de utmirktaste, de mest upphdjda
bland sina skapade varelser, ing-
larna, sera,ferna oindligt under,
djupt under sig: >Ty Herren hr
upphojd. . . han skiLdar de upphoj-
daste ting i fjirran> (Ps. 37: 6).

Mellan de skapade tingen och
honom finnes ej nflgon likhet, som
han giva oss mer in en obestimd
och avligsen forkinsla av vad han
dr, intet som ir i stflnd att fiirbereda
sjiilen for den overnaturliga f<ire-
ningen. Ty medlet b<ir vara lim-
pat efter sitt mil. Det hor finnas
forbindelse, proportion, harmoni
mellan medel och mAl. Men alla
intellektets krafter 5ro omojliga,
vanmdktiga att nA fram till Gutl i
hans innersta vara, liksom natt-
fAgelns skumma blick dr oignad
,och vanmlktig att uthirda solens
glans.

Om silunda vAra naturliga for-
mogenheter dro till den grad otill-
rickliga, att ju mera de ting som
tillhiira Guds rike iro intirna, upp-
hojda och ljusfyllda, desto mer
ouppnieliga och mtjrka bliva de ,fiir
oss, si ir sjilens enda forstfindiga
stdllning den, att den frigjord frfln
allt som kommer bide frin sinne-
na och det egna jaget hflller sin
naturliga aktivitet i tystnad och
vila for att vlnta pS den nakna
tron, denna gudomliga glans, som
blindar dess forstflnd.

Bok II kap. 8.

Trons foremil ir ju i sjilva ver-
ket detsamma som foremfllet for
de saligas AskAdning: Gud sidan
han ir, Gud den Oindlige, (iud i
hans innersta visen i Treenighetens
outgrundliga hemlighet. Det ir blott
sA, att det som skall bliva l<lart i
himlens saliggorande Ssk6dning fiir-
bliver mtirkt i tron.

Det ir alltsfl Gud sjilv, som vi
nfl i tron, men Gud gomd i ett
moln. >Ett moln ir under hans
fotter. Han ir inholjd i morker>
(Ps. 17: 10). Han uppenbarade sig
for Moses i ett moln: Veniarn ad
te in caligine (2 Mos. 19: 9). Fol-
het stannade pfl avstind, medan

Moses gick fram emot rn<;lnet, vari
Gud fanns: >Accessit ad caliginem
in qua erat Deus>. En annan gflng
nedsteg Herren men iinnu i ett
moln, glltid fordold: >Cum descen-
disset Dominus per nubem, stetit
Nlovses cum eo (2 Mos. 34: 5).

Under sex hela dagar kvarblev
Herrens hirlighet pfl berget dold i
molnet: >habitavit gloria Domini,
super $inai, tegens illam nube, sex
diebus>> (2 Mos. 24: 16).

Och di Moses var djirv nog att
bedja Herren om den stora ynnesten
att fi se honom ansikte mot an-
sikte: >Ostende mihi gloriam tu-
am>>, sfl svarade honom Herren, att
denna nid icke h<irde detta livet
till: >Non poteris videre f aciem
meam>, och att han icke kunde ut-
hirda dess glans utan att dii, >non
enim videbit me homo et vivet>
(2 Mos. 33: 18).

De pristerna hade stillt fiir-
bundsarken in i det Allraheligaste,
si dr det alltjiimt i ett moln, som
Herrens hirlighet nedsteg: >nebula
implevit domum Domini> (3 Kon.
8: I2).

Ett moln vid Jesu fiirklaring: nu-
bes lucida obumbravit eos et vox
de nube dicens>> (Matt. 7: 5), ett
moln vid hans himmelsfird: nubes
suscepit eum (Apg. 1: 69).

Gudomens upptridande i Uppen-
barelseboken ir alltid heledsagat av
en molnsky (Upp. 14: 14).

Dessa moln iiro en bild av trons
morker. Gud uppenbarar sig ge-
nom att ,fordolia sitt ansikte. Tron
underr:i.ttar. Den talar men visar
icke. Man fflr kunskap utan att se.
Man m,flste kunna lita pfl Gud, hava
ett obegrinsat fiirtroende, forlita
sig pfl hans ord. Och det ir diir-
igenom till foljd av det skymman-
de molnet, som tron blir fiirtjiinst-
full och rtir Guds hjirta. Men det
ir ocksfl dirfiir, som de och endast
de som vflga sig in i dessa moln till
sist finna Gud dhrinne, ty han giim-
mer sig fdr att man skall stika
honom.
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l\Ien huru .och till vilken grarl
kunna vira olika frirstAndsakter be-
svira trons verksamhet?

B. K. Bok II kap. 9.

Utanfor sitt naturliga uppfatt-
ningssitt genom frirstindsakternas
normala arbetssritt han sjilen och-
sfl mottaga kunskap pA rivernatur-
liga vdgar iin med sinnenas till-
hi6lp och in utan fiirmedling.

Det forekommer i de olika till-
stflnd som mystiken beskriver att
sinnena mottaga intryck pfl utom-
ordentliga siitt i sinnligt fornimbara
uppenbarelser, ord, melodier, dof-
ter, ljuvliga ftirnimmelser. . .

Om vi hir vilja bortse frin, att
allt detta mycket vil kan vara dji-
vulens blindverk och medgiva att
dessa utomordentliga sinnesintryck
i f<ireliggande fall iro Guds verk,
si iterstir dock att veta, huru myc-
het man btir skatta allt detta och
vilket bruk man bor giira dirav.

B. K. Bok II liap. 10, 11.
Den helige Johannes av Korset

tillr6der och anbefaller en ytterlig
forsiktighet gentemot dylika mani-
festationer. Han frirklarar, att det
skulle vara farligt att finna behag
diri och att fiista sig vid dessa
ting*).

Det ir alltid sfl, att man finner
mera sikerhet och mera nytta i de
inre nfldegivorna av rent andlig art
in i sinnligt f6rnimbara hugsvalel-
ser. Fcir det fdrsta vinner man icke
mycket genom att uppehilla sig vid
dem, ty det forefinnes ingen pro-
portion mellan dessa intryck som
mflste vara av ligre slag, dirftir att

*) H4n sdger: >Det i,r f<irvinande att
m<ita mlnniskor som icke hava fcir tvi iire
sinne for det andliga men likvil si snart
de under betraktelsen trott sig hava htirt
nigra inre ord genast dopa dessa till gu-
domliga meddelanden och mel tvirsdkerh,et
f cirklara: 'Det och det har Gud sagt mig.
Si och si har han svarat mig'. I verklig-
heten dr allt detta av intet virde. Det 1r
sjilen so'rn svarar sig sjilv i civerenss im.
rneise med sina egna rinsknir.rgar.> (Jfr. Den
helige Johannes av Korset. Andiiga sprik
och rid n. 30.) Kap. 10, 11 och f<i'ljande i
andra boken av Bestigand,et av Berggt Kar-
mel iro i dbtta sammanhang mycket be-
aktansvdrda.

de blott ni sinnena och de allt-
igenom andliga gAvorna. For det
andra uppvdcka de ldtt allehanda
sjdlvbedrigerier, de fresta mhnni-
skan till sjilvforhivelse och man
mflste frukta, att sjilen, som anser'
dem sfl mycket mera bety,dande,
som de mera tala till den sinnliga
naturen, icke med samma frihostig-
het besvarar trons mera strtinga
maningar.

Det iir icke minsta risk i att und-
vika dem, till och med om de skulle
komma frin Gud sjilv, varemot det
alltid ir forenat med oligenheter
att icke grira detta.

I sjiilva verket skulle detta se-
nare vara ett sitt att till skada fiir
tron stcidja sig pi nflgot skapat.
Det ir ett tilltrakatagande av den
absoluta sjilvfornekelsen, det ir ett
missta$i som frirvdxlar bisak 

- 
den

sinnliga verkan 
- 

med huvudsak

- 
den andliga verkan, det ir ocksA

en oklokhetn varav djdvulen kan
anvdnda sig genom att ockra piL
denna andliga lickerlystenhet ge-
nom liknande manifestationer, som
di shulle bliva ren frir.forelse.

Men varf<ir i all virlden tillf;ter
dfl Gud dessa fenomen? Och hur
skall man utan en slags nAde,ftirakt
kunna stdta dem tillbaka, om det
ir Gud, som ir deras upphov?

Vi miste alltid falla tillbaka pi
samma grundsats. Dessa syner,
dessa inre ord och intryck lro blott
att likna vid uppmuntrande ma-
ningar, stirkande medel som iro
anpassade efter vir naturs svaghet,
ja till och med efter det minskliga
f6rstAndets arbetssitt, som endast
genom sinnenas fiirmedling forvir-
var ny kunskap. De kunna for en
stund draga sjiilen bort frAn de
grova begirelserna, de kunna iven
draga den till det iivernaturliga
livet genom lockelser frfln ting som
5ro av hogre art, ehuru de iro sinn-
ligt fornimbara.

Detta d:r ett medel varav Gud be-
gagnar sig av ren nedlfltenhet frir
att ritta sig efter den dvernaturliga
barndomens svagheter och sinka
sig ned till dess nivA. Men dirf<ir

I-
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iir man icke skyldig att giva det
stcirue betydelse dn det verkligen
har, det ir vist och klokt att icke
grira mycket visen av det: 

- 
for

det frirsta dir'f<ir att detta hjnlp-
medels verkan icke beror pi den
uppmrirksamhet som nlan lAnar
det; det 5r alltigenom passivt och
siilen drager fordel av det utan att
den alls behover bekymra sig dir-
om; 

- 
for det andra dirfor att

detta misstrogna och lihgiltiga still-
ningstagande a priori utan att vi
taga rninsta shada diirav befriar oss
frin de besvirliga och oroande
undersokningar, som man miste
,foretaga, om man bor l:ista sig vid
dessa fenomen for att shilia de
iihta frin de falska*).

Dessa ljuvligheter, dessa sinnenas
hugsvalelser iiro att likna vid den
mjrilk, som man ger At smA, svaga
barn. lVlan miste njuta denna ftida
med stor mittlighet utan att taga
mera av den iin dess nriringsvrirde,
utan att i densamma soklr nig<,rn
njutning, som alltid verhar fcirvek-
ligande. Ty den si5l som har for-
st6tt att ahta sig for detta slag av
omAttlighet fir av Gud en foda, som
iir mycket mera starh och ndrande
i den andliga nattens torrhet.

Man har icke stiirre orsak att
f ista sig vid inbillningskroften. cj
heller vid de overnaturliga uttrycli
som ni oss genom densamma.

Inbillningskraften iir till mycken
hjiilp f<ir nyhiirjarna. Den g<ir oss
god tj:inst i >betraktelsen>>, som
sker frirmedelst tankefriljder, re-
flektioner, frirestillningar. . ., men
allt detta utgor Snnu alltjtimt en-
dast ett medel. Man mflste vandra
denna vig,fram utan att uppehilla
sig pA nigot stille. Det dr trapp-
steg som man m6ste bestip;a, som
lihsom de olika stegen i en trappa

*) I Bestigandet av Berget Karmel, Arr
drra Boken, Sextonde Kapitlet vinder sig
frirfattar.en mot oklokheten hos vissa allt-
fcir littrogna ledare, som i stdllet fijr att
mana sina ld.rjungar till forsiktighet gent-
emot dessa utomordentliga in'tryck upp-
rnuntra dem och hiL11a dern kvar i denna
andliga njutningslystnrad, som ldmnar fil-
tet si cippet fcir sjd,lvbedrlgerier.

endast riro till nytta pi det vill-
horet, att man limnar dem bak-
om sig.

Mflnga iro de som bedraga sig
sjilva i detta stycke. Forst ha de
i liingre eller kortare tid ignat sig
6t denna arbetssamma art av be-
traktelse, vari de funnit en viss
nytta och trost. Men om sfl n6.den
uppmuntrar och manar dem till att
trdda in pfl en annan vdg, att soka
mera upphojda och innerliga men
mindre pfltagliga gAvor genom att
plotsligen taga hugsvalelserna frfln
dem, bliva de oroade och tveka och
[ro rii.dda for att upphora med sitt
forsta,forfaringssitt. De anstrenga
sig omAttligt for att iterfinna hug-
svalelserna i den 'forsta metoden,
som nu blivit f<irildrad och onyttig,
emedan den redan limnat allt, sonr
man kunnat rframpressa av den.

Det ir alltsi av vikt att finna ut
det ogonblick, d6" man under brinen
bor <ivergiva forstindets anstriing-
ningar och inbillningshraftens ar-
bete ftir att i stillet f<ilja n6rdens
kallande rrjst och hingiva sig it
den b<in, som bestir av vila och
samling, av enkel och hiirleksfylld
vintan i Guds nervaro.

I sjiilva verket skulle det vara
olimpligt att b<irja ddrmed ftir
snart, ty om de friremAl pfl vilka
de ligre siilsformtigenheterna ova
sig under betraktelsen ocksfl ej f6r
de mera framA.tskridna iro de nir-
maste medlen att ni fram till frir-
eningen med Gud, sfl iro de dock
'for nyb<irjarna medel pfl ling sikt
som vinja sjiilen vid att med sin-
nenas tillhjelp h<ija sig upp till den
andliga verkligheten. Och detta ir
nflgot, som under alla omstindig-
heter m6.ste ske.

Den ritta tidpunkten 6r emeller-
tid kommen, dfl sjiilen kinner sig
ur stflnd att lingre betrakta 

- 
dA

den icke lingre ir bestdmd av sin
iirrskan att sysselsS.tta intrillnings-
kraften eller sinnena genom att an-
vinda dem pi delar av verkligheten

- 
de den sist men icke minst for-

nimmer en djup, innerlig glndje i
ensamhet och samling, medan sjils-
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f6rm6genheterna vila och hela min-
niskan iir uppfylld av en stilla, kir-
leksfylld frirvintan i Guds ndrvaro.

l)essa trenne redan forut an-
givna tecken komplettera var-
andra och mflste samtidigt vara fiir
handen, de kunna omojligen flt-
skiljas,

B. K. Bok II kap. 12.
Oformflgan att betrakta skulle

ocks$ kunna hirleda sig av vflrds-
loshet och tankspriddhet. Det iir
ddrfor som ocksA det andra teck-
net ir nodv:indigt. Ty om sjrilen
iclie hinner minsta behov av att
forstrri sig med tankar, som iro
frimmande ftir Gud, har man all
anledning att tro, att den varken
dr tankspridd eller vflrdsl<is.

Men detta ir innu icke tillriick-
ligt. Man kunde befinna sig i en
fullst5ndig oform&qa att betrakta
utan att inbillningskraften nodvin-
digtvis skulle stika efter frjrstroelse.
Det finns ju vissa slohetstillstind,
som framkallas av sorg eller trott-
het och som forlama varje tanke
och varje rinshan.

I)et ir alltsi det tredje tecknet,
som ger en siiker och positiv moj-
lighet att best[mma gr:inslinjen:
denna enkla och k:irleksfyllda blick
emot Gud, som fattar sjdlen och
h<ijer den over sig sjiilv.

Under brjnen brirjar di sjilen att
allt mindre anvinda sig av tanken.
I stiillet dlskar den alltmera och
dess trohet i b<inen bir den upp
emot dygden.

S&lunda upphojd tiver sina hand-
lingars sedvanliga modus hillcr den

sig liksom passiv under den gudom-
liga dragningen med ett fast men
enkelt och lugnt aktgivande, ett av
kiirlek uppfyllt samtyckande till
Guds vilja, ett alltmera livligt och
medvetet behov att tillhora honom
allena, en andaktens <imhet, som
komrner den att siga liksom den
helige Petrus pfl Tabor: Bonum et
nos hic esse. Hir 6r oss gott att
vara (Luk.9:33).

l)en har ej lingre behov av nigra
reflektioner, av en mdngd tanke-
akter och regler for betraktelsen.
Den finner en sdrskild tjusning i
de sanningar varmed den redan ir
fortrogen, men som nu visa sig fiir
den under nya synpunkter, och fast-
iin den icke har kinslan av nAgon
utomordentlie upplysning,'finner
hon clock i dessa samma sanningar
som pfl en geng 5ro nya och gamla
en ;fcirut oanad glans och en hdn-
frirande ljuvlighet.

Men denna vila, detta sjilens
stillande ir ingalunda detsamma
som kvietisternas overhsamhet, ty
iu mera sjiilen kdnner sig pfl detta
sdtt iivervildigad av, forsjunken i
den gudomliga niden, ju starkare
blir dess iver, och dygdens frukt
vixer i kapp med bonens styrka.

Nrir allt kommer omkring, beror
kontemplationens grad av sjiilens
renhet, och sjilens renhet stir i
sin ordning i proportion till fri-
grirelsen frfln alla jordiska ting
(sinnenas natt) och fornekandet
av det egna jaget (sjiilens natt).

(Forts. )
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CREDOS
Johs. Bruun z Dansk HQi-

messe og Tidesang med
Gregorianske Toner. (Egel
Forlag.)

Det er med delte F/lelser, vi Ka-
tholiker betragter mange Protestan-
ters Interesse for katholsk Liturgi,
Palestrinamusik og Gregoriansk
Sang. Paa den ene Side fPler vi en
oprigtig Glrede over denne Forstaa-
else for noget, der har saa stor Be-
tydning i den katholske Kirke. Selv
om vi ikke,trengiver os til overdrev-
ne [rorhaabninger, idet disse Til-
nrermelser jo ikke angaar det cen-
trale, danner de dog en Bro mel-
lem de adskilte Konfessioner, et
Omraade, hvor vi kan m/des og
forstaa hinand'en. Ethvert Skridt i
denne Retning maa hilses med Glre-
cle og Taknemmelighed. Dertil kom-
mer unrcgtelig ogsaa en vis katholsk
Stolthed og SelvfPlelse, som man
nreppe l<an fortenke os i. Det er
jo os, der giver, det er af os, man
lrerer. Det katholske Hjerte har vel
Lov til at banke strerkere, naar det,
der tidligere er blevet vraget ,og

kastet bor-t, nu begynder at komme
til zEre igen.

Men alligevel er vi betenkelige
ved disse Fors/g paa at genindf/re
eller overfPre katholske Vrerdier
paa protestantisk Grund. Foran os
ligger Pastor Johs. Bruuns >Dansk

BOCKER.
H/jmesse og Tidesang med Grego-
rianske Toner>>. Denne pr.otestan-
tisk-katholske Liturgi blev anvendt
under >de stille Dage> i Helsingidr,
en Slags Exercitier for protestan-
tiske Prrester. Der fandt den For:-
staaelse og Interesse. Men Menin-
gcn er jo, at den skal naa ud til vi-
dere Kredse. Vil den vise sig leve-
dygtig der? Vi Katholiker syires, at
ved dette Omplantningsfors/g har
man kun taget Plantens o_verjor-
diske Dele med, men glemt Roden.
Gregoriansk Sang er nu engang et
Stykke Liturgi og derfor inderligt
knyttet tll Ofret i den katholske
Kirke. Det er den eneste Jordbund,
i hvilken Gregoriansk Sang kan ud-
folde sig i sin vresentlige Sk/nhed.
Vi tvivler meget paa, om Koralen
nogensinde vil kunne blive levende
l\{usik i den protestantiske Kirhe.
Desuden har den d6r en strerk Rival
i Salmesangen. Som den 6n Gang
,f@r er blevet fortraengt' af Salme-
sangen, vil det atter blive en Kamp
som mellem Eg og Blg i vore Skove.

I denne Opfattelse hestyrkes vi
ved at finde de gregorianske Melo-
dier forsynet med Tekst paa Mo-
dersmaalet. Vi kan godt forstaa, at
det er en condicio sine qua non 

-en ufravigelig Betingel5s 
- 

fs1 a[
give den Indpas, men det vil tillige
blive dens Skrebne. Gregoriansk
Sang og Latin hlrer nu engang



sammen som Hegte og Malle. Lad
gaa, at Svenskerne synger en Del
Koral paa Modersmaalet. Men .det
er ogsaa >svenska spraket>. N[en
selv svensk Koral mangler noget,
der hlrer til Gregoriansk Sangs
Vpsen: dens Universalitet. Den er
en Verdenskirkes, ikke en Folke-
kirkes Sang.

Efter disse principielle Bemrerk-
ninger 'kan vi give >Dansk H@j-
messe og Tidesang> uindskrrenket
Ros. \ralget af Melo'dierne er faldet
paa noget af d,et bedstc, vi har i
Koralen: De nfi,dvendige Forenk-
linger er foretaget med Nrnsom-
hed og kunstnerisk og 

- 
lad os

tilf/je 
- 

gregoriansk Forstaaelse.
Vi kunde kun /nske, at der blev
tilfpjet Melodiernes Toneart samt,
fra hvilke Steder i Graduale og
Vesperale de er taget. A'et over
>dig> (paa dqg forlader jeg mig) i
Intr,oitus >Til dig opl/fter jeg,
turde vrere en Tr;rkfejl; Originalen
har g. Til Trods for alt det sagte
/usker vi >Dansk Hg,jmesse> den
bedste Modtagelser i de Kredse, den
henvender sig til.

A. Menzinger S. J.

Hardy Schilgen S. J.: An
heiliger Schwelle (Jos. Ber-
cfter, Kevelaer. 47 Sider.)

Schilgens lille Bog >Ved den hel-
lige Trerskel> er et Udtog af For-
fatterens fyldigere Vrerk >Im Dien-
ste des Sch<ipfers> (samme Forlag),
i hvilket han udfprligt behandler
de seksual-etiske Sp/rgsmaal, der
angaar Brudefolh. Schilgens Skrif-
ter er udbredt i Hundrede Tusinder
og har fundet den mest ufor.behold-
ne Anerkendelse af alle de Kredse,
der interesserer sig for Ungdom-
mens Opdragelse til Kyskhed og
,€gteskabets Hellighed. Selv Pro-
testanter misunder os disse popu-
lrere Fremstillinger, som er Resul-
tatet af mange Aars Erfaringer i
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Ungdomssjrelesorgen. Haftet er for
lille til at kunne anvendes som
F/dselsdagsgave, men i Tilgift vil
det vrere udmrerket.

A. Menzinqer S. J.

H. D. T. Kirerulff: Kors
og Kanoner. (K/benhavn
1934. 32 Sider. 50 Qre.)

>>Paulus-Kredsen>> har med pris-
vrcrdig precision udsendt N:o 2 af
sine smA smukke hrefter. Det er om
krigen og dens berettigelse, kriste-
lig set, den lille piece med det pom-
pose navn >Kors og Kanoner> hand-
ler. Efter fl ha nrevnet den for-
dring, som mange har stillet, at
kristendommen for lrengst lrurde ha
hunnet forhindre krigen, gennem-
gir forfatteren i storste korthed kir-
kens stilling til krigen 6rhundreder-
ne igennem; Adskilligt mere kunde
naturligvis ha vreret medtaget, men
nir korthed som her er forenet med
klarhed og besindighed, el den alli-
gevel et stort gode: der er nemlig
ikke nrange, der gir sig til fl lese
et storre vrerk om krigens beret-
tigelse, men disse ffl sider i det
lette, flydende sprog kommer man
uden vanskelighed igennem. Nogen
udtalelse om krigen og dens treret-
tigelse i principiel henseende har
kirl<ens ufejlbare lrererembede al-
dr'ig fremsat, men man mfl sikkert
gi forfatteren ret i, dt kirkens vilje
er r1 verne retferdigheden i dens
strt.nghed bAde i det enkelte sam-
fund og hlandt dem alle. Og ret-
fmrdigheden trrekker sfl snrevre
grrenser for krigen, at vi i vox ge-
neration kan sige: praktisk talt er
al krig lovkished. Thi landene har
jo veje og midler, nfrr der rejser
sie uenighed imellem dem, ad og
ved hvilke de kan fA denne bilagt
udeq krig.

Niels Honsen,
cand. mag.
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Katolicismen i det nutida
Italien.

Det ir ett uppenbart faktutrl, att
i ltalien den allminna instillning-
en till religionen avsevdrt ftirind-
rats, skriver universitetsrektor P.
Agostino Gemelli O. F. M. i Milano.
Kyrkan har i det ofifentliga och en-
skilda livet ffltt den plats, som till-
hommer henne. I skolorna medde-
las regelbunden religionsundervis-
ning; det kristliga iktenskapet har
laga verkan och dlrfiir ir ikten-
shapets sakrament (frir dem som
vilja anamrna det) det sanna och
enda dktenskapet; katolikernas uni-
versitet hava samma rdttigheter
som statsuniversiteten; biskopar
och prelater utnamnas av de kyrk-
liga myndigheterna; katolsk aktion
ir enbart underordnad biskoparna
och hava i sin offentliga verksam-
het blott att lyda den kyrkliga artk-
toriteten. Den katolska religionen
hfllles i ira i varje yttring av na-
tionellt liv; ordens- och 'virlds-
prister dr,o befriade frin militir-
tjinst och fltnjuta betydande pri-
vilegier ifriga om skattebetalning
-- andra saker att fortiga. Dessa
f<irmflner 5ro emellertid de viliti-
gaste bland dem, som medgivits i
de nya italienska lagarna. De visa
tillriickligt, att Kyrkans liv i Italien
grundligt forindrats, om man tiin-
ker pi huru forhillandena voro f<i-
re den ,fascistiska revolutionen.

Under den sorgliga tid, di de ra-
dihala frimurarpartierna hade led-
ningen, var Kyrkan som bekant i
en utomordentligt svflr beligenhet,
ty hon var i Italien icke nigon juri-

disk personlighet; de troende kun-
de icke hivda sina vanliga med-
borgerliga rittigheter, med ett ord
Kyrkan lflg utanfor det nationella
livet.

Vad rir det di, som Astadkommit
denna stora f<irdndring ? I Italien
har under senaste iren en djuP-
gflende fornyelse igt rum, sorn haft
iitt t6tla ocksi en det hatolska li-
vets fornyelse. Denna fornyelse iir
icke resultatet av en ,fr-lrst nu upp-
flamrnande verksamhetsiver; den
Ar icke en ging ett partis verk, t. ex'
fascismens, som dock mflste till-
skrivas stor fortjinst ifriga om
denna fiirnyelse. Italiens nuvaran-
de omgestaltning ir resultatet av
en hundraA"rig rorelse. Detta fak-
tum borgar .for att de nya forhillan-
dena i Italien homma att forbliva
varaktiga. De, som anse, att denna
omgestaltning fflr tillskrivas fascis-
men och att det nya Italien ir en
enda mans, Benito Mussolinis, verk,
gcira denne store man oritt. Vore
en sidan uppfattning om orsaken
riktig, shulle man ldtt ,bringas att
tro, att de nuvarande,forhAllandena
i Italien blott vore en tillfiillighet
och att de om tio eller tjugo ir icke
mera existera.

Det 5r emellertid icke sfl: det ir
hiir icke frflga om nigot ovintat
uppflammande, utan om resultatet
av ett lflngt, miidosamt arbete. Ita-
lien p6biirjade detta arbete under
de d:rofulla dagarna i borjan av sitt
>>Resorgimento> och har sedan upp-
levt bide lyckliga och sorgliga'
ofruktbara tider, tills det steg fiir
steg genom sitt folks tapperhet, ge-
nom Guds siirskilda vdlsignelse, ge-
nom pflvediimets egenartade mis-
sion i landet, genom sin historiska
tradition, som fortfarande ir verk-
sam i folket och ir den hemliga
grunden till dess storhet, kommit
till en tidpunkt, dfl en man, Mus-
solini, fiirstfltt och bekantgjort for
hela virlden dess starka vilja till
framfltskridande och lyftning. F6l
detta indamfll har han skaPat en
ny organisation, fascismen, varmed
han f<irverkligat italienarnas drdm'

redos torn
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vilka under >Resorgimento>>s lysan-
de dagar eller under virldskriget
gerna givit sitt liv f<ir att giira Ita-
lien till en st<irre, miktigare na-
tion, till vishetens lirarinna.

Alla, som ilskade Italien, upp-
levde vid >Resorgimento>s slut en
stor besvikelse, emedan det visade
sig, att minniskor och partier blott
strivAt efter sina egoistiska dr6m-
mars fiirverkligande; vi'd virlds-
krigets slut m6"ste italienarna med
smirta konstatera, att Italiens alla
offer och rlttmitiga ansprflk miss-
kindes. Mussolini och 'fascismen
hava, som Mussolini i ett ,bekant
tal sjilv ,frirklarat, anknutit till
>Resorgimento>>s renaste perioder,
dfl idealet: ett fritt Italien var re-
nast. Idealet var konsekvensen av
katolsk 5sk&dning om det offent-
liga och privata livet, enir mflnga
italienare pfl den tiden hoppades,
att just genom pflvedomets storhet
gora sitt land stort 

- 
landet har

ju det fdretrldet, som liknar en
sindning, att vara sitet for Petri
efterfoljare. Dirmed forminskas
icke Mussolinis och fascismens f<ir-
tjinster, sisom kortsynta iakttaga-
re av de nutida hindelserna moj-
ligen mena; tvirtom blir fascismens
och dess. grundares f<irtjinster pi
det vackraste siitt framhivda, ty de
hava fiirstd.tt att fortsiitta den re-
naste och mest gllnsande riktning-
en inom italiensk historia.

Kanske hava icke alla utlinning-
ar insett huru stor Pius XI:s gestalt
ter sig, di man klarg<ir f<ir sig det
nuvarande religi6sa uppvaknandet
och religionens nya liige i Italien.
En tremirkning stiiller denna stor-
het i dess riitta belysning. I intet
annat land var under 19:e flrhund-
radet ftirnekandet och nedbrytan-
det av overnaturligt betraktelsesiitt
si allmfint som i ltalien. Frin 1848
till 1870 bemiiktigade sig ;frimurar-
na och de antiklerikala >Resorgi-
mento>-r<irelsen och gjorde den till
en mot pivedomet fientlig riktning.
Innan Pius IX dog, hade han med
smirta sett den diupa splittring,
som intrltt mellan honom och lta-

lien. FrAn 1870 till 1900 var libe-
ralismen mflktigare i Italien in i
nflgot annat land: den var ett iikta
uttryck for den individualism, som
stir i skarpaste motsittning till
katolicismen. Frin 1900 intill
viirldskriget var socialdemokratien
den hirskande riktningen, utan
samvete, utan ideal, utan godhet:
den var icke si mycket en social
rrirelse som i andra linder utan
fastrner ett frimurarnas och de anti-
klerikalas verktyg, vilka forde en
si bitter kamp mot Kyrkan, att de
stundom trodde det vara m6jligt att
forstdra Kyrkan sjilv, sedan de
vii.grat erkinna katolikernas riittig-
heter. Allt, som man kunde Astad-
komma genom lagar, sociala f6r-
anstaltningar och politiska stridig-
heter ,fiir att ber6va Kyrkan makt
och inflytande, blev ocksi gjort,
och nir saken icke <iverallt och all-
tid drevs till sin yttersta spets som
i andra linder, hade man att dir-
for tacka den omsthndigheten, att
i minga italienska trakter folket i
grunden var sunt och innerligt
,fromt. Om vi ocksfl mflste trekinna,
att pristerna mflngen g&ng begingo
misstag, se var dock deras verk-
samhet i det stora hela Lreundrans-
r'flrd. Fyra prister riiddade Italien:
Pius IX, Leo XIII, Pius X och Bene-
dikt XV; de riddade landet, eme-
dan de i sina hjiirtan hade en fast
tro och diirfor att alla deras stri-
vanden gingo ut pfl att iterinfdra
folhet till 6vernaturligt liv, att Ater-
uppbygga samifundslivet pfl dess
tivernaturliga grundval, att pivisa
for hela Kyrkan dess, overnaturliga
mil. Det ricker att erinra om nig-
ra ,fakta: Pius IX:s Syllabus, Leo
XIII:s sociala och filosofiska rund-
skrivelser, Pius X:s aktion mot mo-
dernismen och ftir be{rimjandet av
det eukaristiska livet, Benedikt
XV:s rop efter kirlek under viirlds-
kriget. Sedan kom Pius XI, man-
nen som F<irsynen kallat ,fr6.n de
lirda studiernas oeh betraktelser-
nas stillhet: han <ivertog det dyr-
bara arvet och ,fdrvaltade det si,
att han i sig sjiilv sammanfattade

|-
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de nimnda pivarnas strivanden
och fiirde en historisk period till
slut. Kort efter det att han under-
tecknat Lateranfiirdraget, kunde
han vid en audiens for.klara: >Vi
hava d"terskdnkt Gud fit italienarna,
nu mflste vi Aterfiira italienarna till
Gud; det 5r huvudsakligen eder
uppgift, ni katolska universitets-
mdn>>.

Man skulle kunna invinda: pfl-
varnas verksamhet beriir icke blott
Italien utan hela virlden, emedan
den katolska Kyrkan dr universell'
Men man fir icke f<irbise, att Ita-
lien i vii.rldshistorien har en all-
deles sirskild uppgift pfl grund av
sin historiska tradition och fram-
for allt, .emedan det :ir site for
pflvedilmet. Det 6r min fasta tro,
att i det hulturella sammanbrott,
som vanligen kallas virldskris eller
Visterlandets undergflng, Italien
Ater kan bliva virldsledare, om det
,besinnar sin historiska uppgift. Di
Mussolini och fascismen arbeta for
Italiens vil, f<ilja de Fiirsynens
hemlighetsfulla vigar: Italien har
blivit stort och irorikt, sedan det
A.tervint till hatolskt liv. Betydel-
sen av Italiens katolska flterupp-
vaknande ligger alltsfl icke uteslu-
tande i landets flteruppblomstring
utan fastmera diri, att just frfln
Italien, ,frdLn Rom, frin piven den
hdga maningen utgfltt och spritts
river vdrlden: Tillbaka till tiver-
naturlig livsuppfattning! Italiens
folk skall bevisa f6r hela vii.rlden,
att detta dr den enda vigen till
riddning.

l\'Ied avseende hiirpfl har Italien
nu tre karakteristiska exempel att
uppvisa: skolan, iktenskapet och
den katolska aktionen. Det rtir sig
hiir verkligen om exempel, dfl det
icke kan fcirnekas, att i de mellan
andra ldnder och den heliga Stolen
slutna konkordat, Lateranfordragen
flterspeglas. Den italiensfta sfats-
skolan anger som >grundval for all
uppfostran och bildning religionen
efter den katolska liran>. Det ir
naturligt, att en s& stor f<iriindring
icke genast och med ett penndrag

kunnat uppnfls. Statsuniversiteten
hava icke grundat sin verksarnhet
pfl denna princip: det ir lltt att be-
gripa. Men universiteten 5ro dock
de liroanstalter, dir lirarna minst
viga bekimpa statsreligionen. Som
tidigare nemnts, lro de katolska
universiteten jimstdllda med stats-
urriversiteten.

Vad cilctens kapet betraffar, sdL kan
ju sfldant ingis iven infor civil-
myndighet eller rabbinen eller den
protestantiske pastorn, men antalet
sidana iktenskap uppgA icke en
gflng till 1 %. Niistan alla italienare
ingfl iiktenskap infor sin f<irsam-
lingsprrist. Det sakraments vhrdig-
het och storhet, varpfl samhillet
grundas, blir offentligen och dag-
ligen erkiint. Den katolska 'famil-
jen 'bildas inf or vir Herre Jesu
Kristi altare.

Den katolska aktionen har en
ling och :irofull historia: den upp-
stod r,id den tid, di Rom prokla-
merades som Italiens huvudstad,
di katolikerna funno varje viig till
medverkan i nationens liv spirrad.
Man skulle kunna beritta om en
lflng rad intressanta episoder: fr&n
de strider, som Katolska italienska
ungdomsforbundet utkdmpade till
ftirsvar for pivedomet, dfl .detta kal-
lades Italiens krd:ftskada, till det
Katolska italienska flickfiirbundets
resultatrika verksamhet. Visser-
ligen hiimmade ,fascismen for n6.-
gon tid svirt Katolsk aktion. Men
nu har den erkint Katolsk aktions
existensberittigande, som f<ir 6v-
rigt iir den enda organisation, som
icke ir direkt beroende av staten.
Den tillerkindes .denna frihet, eme-
dan den tjinar och lyder Kyrkan.
Katolsk aktion, en skara lekmin,
som komplettera prdsternas verk'
samhet genom det kristliga aposto-
latet, utbildar goda medborgare f6r
det nationella livet, vilka just p&
grund av sin allvarliga upprfattning
om det dvernaturliga livet, ivrigt
och of,ferglatt vilja tjiina foster-
landet.

Genom de tre ovannimnda fak-
torerna kan Italien uppvisa f6r hela
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viirlden lysande exempel pfl ett det
kristliga livets Aterstillande, detta
&terstiillande, som ir ett villkor ftir
samhd.llets vilgflng. Italien lir an-
dra nationer, huru den moderna, i
oordning bragta, si att siga nedit-
g6.ende virlden iter skall upp-
byggas.

Kunna vi pistA, att det blott ir
minniskoverk? Ja, delvis: nigra
mdn hava varit Guds underbara
verktyg pfl grund av sin talang, sitt
mod, sin karaktirsstyrka, sin prin-
cipf"asthet. Frimst bland dem stAr
Benito Mussolini, typen for den nye
italienaren. 1\{en denna fornyelse
iir fram,for allt Forsynens verk.
Forsynen har till innehavare av
Petri stol kallat en man, vars stor-
het vi iinnu icke till fullo uppskatta,
nren som i framtiden skall kallas
v6rt samhilles riddare. Pf,ven, som
prolilamerat Jesu Kristi konunga-
dcime over hela vArlden, kommeL
nred ritta att betraktas som ett
Guds rierktyg till vlrldens rdddning
genom det overnaturliga livets 6ter-
sldllande: >Pax Christi in regno
Christi> r'ar fr6rn borjan hans val-
sprih.

Italiens nuvarande religiosa iter-
uppvaknande ir alltsA en dyr,bar

gAva av Fiirsynen, som utvalt lta-
lien till fridens och riittfiirdig;hetens
budkrirare, i det att landet fdr hela
vdrlden skall forkunna en ny kul-
tur. Jag inser, att detta uttryck,s-
sitt kan synas ohrivligt och oritt-
vist; dfl jag f<ir frimlingar forkla-
rar: Italien lir eder, Itali'en har ett
nytt ord att s:iga eder, lciper jag
fara att sflra en del, som med rdtta
lidelsefullt cilska sitt fosterland. En
s6.dan kinsla ir ogrundad, ty jag
vill 'fista uppmirksamheten pi att
det icke iir tal om ett enskilt lands
vil utan om hela den moderna kul-
turens vil, varover vi iro si stolta.
VAr nation vill blott vara en syster
frjr andra nationer, en jimforelse-
vis ung syster, som kanske mera en
andra gfltt vilsna vigar. Hon ir en
Guds skapelse (ocksA fosterlandet
[r en Guds giva), som vill gora sig
nyttig frir andra Guds skapelser ge-
nom sina egna erfarenheter, och
dirfiir uppfordrar hon kdrleksfullt
sina medvandrare att sli in pfl hen-
nes egen viig: vid slutet av denna
vig vintar En, som ir nationernas,
folkens, minniskornas konung,
emedan Han for alla utgjutit sitt
blotl: Rom visar oss nri.mligen
I(risti kors: >Ecce spes unica>.

Ett litet barn skulle ftidas och
givas namnet Jesus, som betyder
frilsare. Den unga jungfru, som
shulle bliva hans moder, utropade
profetiskt. 

- 
>Ssafam me dicent

omnes generationes.> 
- 

>Alla sliik-
ten skola kalla mig lycksalig.> 

-Detta tilldrog sig nira tvitusen flr
sedan. Det omtalades och uppteck-
nades av samtida.

BN PROFETIA.
Och nu 

- 
6ver hela virlden flkal-

Ias och tillbedes denne samme Je-
sus sisom Frdlsaren, >>Salvator
mundi>. Och Jungfru Maria kallas
av alla sl:ikten och i alla linder
>lycksalig>, >>la Bienheureuse Vierge
Marie,>, >the Blessed Virgin Mary>.

Det ovan anforda dr onekligen
5n1f 

- 
och tiinl<virt.

M. F.

Hrilsingborg 1934. Aktiebolaget Boktryck.
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