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MARIA, AL NAADES MIDLERINDE.
I.

Det er en Grotid, vi oplever i
Kirken. De nye Former for From-
hedslivet, den katholske Indsats i
Verdensmissionen, det forbavsende
Antal nye Helgenkaaringer vidner
om Kirkens ungdommelige Livs-
kraft. En lang Rrekke kirkelige
Kundg/relser kaster Lys over ak-
tuelle kirkelige eller Samfunds-
sp/rgsmaal. NIen ogsaa for det
dogmatiske Omraades Vedkommen-
de synes vi at staa i en Grotid.
Ligesom Dogmatisationen af Ma-
rias ubesmittede Undfangelse i 1854
var Modningen af Tanker og @n-
sker, der fra Begyndelsen af med
tiltagende Klarhed havde staaet i
Kirkens Bevidsthed, saaledes synes
nu en anden Tankerekke om Jom-
fru Maria at finde sin endelige
Form og Afslutning. Det er Lreren
om )llaria, aI Naades Midlerinde.

Der skal imidlertid vere ikke
saa faa Katholiker, der stiller sig
afvisende overfor dette ."vordende
I)ogme". Det staar for dem som
noget fuldkomment nyt; de f/ler
sig foruroliget ved Tanken om, at

Kirken skulde oph/je noget til
Dogme, sorn efter deres Mening var
fremmed for Oldkirken og egentlig
kun har fundet Genklanp; i de ro-
rnanske Lande, medens det aldrig
har levet i de germanske, nordiske
Folkeslags religi6se Bevidsthed.

En overfladisk Betragtning vil
umiddelbart give disse Tvivlere o€f

Benrcgtere Ret. Taler Skriften
ikke rned al /nskelig Klarhed om
"in Midler imellem Gud og Menne-
sker, Mennesket Jesus Kristus"
(1 Tim. 2, 5) og siger den ikke:
"Der er ikke givet Menneskene
Frelse i noget andet Navn end Nav-
net Jesus" (Ap. Gern. 4,12) ? Der-
rned synes al Tale om "Naadens
Midlerske", "Medforllserinde'? o.
lgn. paa Forhaand udelukket, hvis
ikke Grrensen mellem Kristus og
Maria skal vrere udvisket, og Maria
vrcre ligestillet med Herren. Men
da vil Mariadyrkelsen vrere gaaet
over Gevind og blevet til Afguds-
dyrkelse.

Paa lignende Nlaade fllte J{derne
det, da Jesus talte om Faderen og
samtidig kaldte sig selv for Gud.
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Det kunrle ikke gaa santmen med
cle vantro J/ders snievre, livl6se og
ub/jelige tsegreb om Guds Enhed.
Illler, da Jesus flrste Gang talte
om, at de skulde spise hans K/d
og drikke hans Blod og tilf/jede:
"Det er Aanden, der g/r levende,
K/det nytter ikke noget" (Jo. 6,
64).

For at forstaa I\[arias Midler-
ernbede maa vi flrst og fremmest
g/re os fri for den "k/delige" For-
staaelse af Ordet, der kun kender
dets nrermeste ligefremme Betyd-
ning. En Betegnelse kan nemlig
bruges i absolut Forstand, saa-
ledes er Kristus Midler, ganske ale-
ne, uden Lige, uden nogen anden
ved Siden af sig: Mediator unus et
principalis. Men den samme Be-
tegnelse kan ogsaa bruges i afledt
Forstand i F/lge en vis Beslregtet-
hed, Afhrengighed eller Samhprig-
hed 

- 
Analogia siritilitudinis uel

attributionis, som Filosofien siger.
I Kraft af Analogi bruger vi Be-
nievnelsen Pater eller Magister,
skpnt der staar skrevet (Mt. 23,
8 f.): "Iin er jeres Nfester... 

-6n er jeres Fader. . . 6n er jeres
Lrerer, nemlig Kristus". I Kraft af
Analogi kalder vi alle Kristne for
"Praster", sk/nt der er en srerlig
Prrestestand. Det er Analogi, naar
vi kalder Korsets Hylding paa
Langfredag for "Adoratio". Ja selv,
naar vi bruger det samme Begreb
"at v.tre" om Skabningen og om
Gud, er dette kun tilladt per analo-
giam attributionis. Det er f/rst
Analogien, der g/r det muligt over-
hovedet at tale om Gud. Hvis vi
ikke havde Lov til ved Analogi at
overf/re Betegnelser, som vi bru-
ger om Skabningen, paa Gud, maat-
tc vi tie om ham. Omvendt bevir-
ker Analogien, at vi uden Blasfemi
paa skabte Vasener kan anvende
Udtryk, der i f/rste Linie grelder
Gud. Brugt om Skabningen faar
Retegnelsen en anden Klang, et an-
det Indhold, og derved bortfalder
Forargelsen. Saaledes bruger vi
Udtrykkene "Midlerinde, Forlflser-
inde, vort Liv. vort Haab" o. s. v.

i forskellig, n1€n c[og beslrcgfef -analogl Retydning, naar r,i an-
vender dem paa Maria, nemlig i
underordnet, afskuukket, begra.n-
se.t og afhengig Forstand.

Hvad 1 Tim. 2, 5 angaar, viser i
/vrigt allerede Sammenhrengen, at
det absolute Nlidlerembede ikke
udelukker andre Midlere, idet
Apostlen urniddelbart f/r har op-
fordret til "Forb/nner. . . for alle
Mennesker". Er "Forb/n for an-
dre" da ikke lllidlerskab hos Gud?
Kristendommen er ligefrem preget
af "Midlerskab". De Hellig;es Sam-
fund, Helgenerne, som beder for os,
er alle Midlere hos Gud; vi selv,
naar vi beder for vore krere, er
Midlere hos Gud for dem. Aaben-
baringssandheden faar vi gennem
det kirkelige Lrereembede som Mid-
ler. Vi ofrer til Gud, vi faar Synds-
forladelse og Meddelelse af de @v-
rige sakramentale Naader gennem
Prrestestandens Formidling. Helt
ned i Skrersilden rrekker Midler-
skabet, idet Gud har lagt sin Barm-
hjertighed mod disse Sjmle i vor
Haand, gjort den afhrengig af vor
Forb/n og stedfortrredende Sone.
Tag Midlerskabet bort 

- 
som det

er sket i Protestantismen 
- 

da vil
utallige Traade, der gaar fra Gud
til lfenneskene, blive revet over, og
tilbage bliver S6ren Kierkeg;aards
"Den enkelte".

Marias Midlelskab er saaledes
ikke noget principielt nyt. Det, der
adskiller hendes Midlerskab f ra
andre Nlidlere, er at hun er Me-
diatrir omniunt gratiarum 

- 
al

Naades Midlerinde. Dette fremgaar
ikke blot af Traditionen 

- derom
senere som den foreligger i
Kirkefmdrenes, Theologernes og
den bedende Kristenheds Vidnes-
byrd, rnen har fremfor alt /cristo-
logisk H jemmel i selve Marias For-
hold til sin guddommelige Sln.
Menneskevordelsen og Forlpsnin-
gen er vaesentligt marianske og nl-
der til Antagelsen af Marias al-
mene Midlerskab. 'Naar det be-
nregtes eller betvivles, skyldes det
mangelfuld Forstaaelse af Marias
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Stilling i trorllsningens Sammen-
hirng.

Det grelder f/rst og fremmest om
at ggre sig et Begreb om Marias
Betydning som Gutlsmoder. Marias
"Se, jeg er Herrens Tjenerinde" er
hendes Ja-Ord til Menneskevor-
delsen. Derved har hun fra sin
Side skienket Verden Frelseren, al
Naades Ophar'. Men derved bliver
hun ogsaa selv al Naades Ophav,
ikke umiddelbart som hendes Sl,n,
men rniddelbart, dog i en sand Be-
tydning af Ordet. Uden Maria
ingen Kristus, uden Kristus ingen
Naade. Al den Naade, Menneske-
heden har faaet og vil'faa lige fra
Adam til de sidste Tider, gaar alt-
saa tilbage ikke blot til Kristus,
rnen ogsaa til hans Nloder. Derfor
kaldes hun med Rette al Naades
Kilde, al Naades Midlerinde.

Maria har staaet under l{orset,
ikke blot som Tilskuer, rnen hun
har tag;et aktiv Del i Forlpsningen.
Langfredagens Bedr/velse var ikke
blot en bitter uundgaaelig N/dven-
dighed for hende, rnen en Hjertens-
sag. Johannes' Ord om Faderens
Kerlighed til N{enneskeslEgten
(3, 16) kan anvendes paa Maria:
"Saaledes har l\{aria elsket Verden,
at hun hengav sin elskede Sdn i
D/den for <1s". Nlaria er ikke blot
mere forl/st end vi andre, men hun
har ogsaa staaet i givende Forhold
til Forllsningen. Hun har ofret
samlnen med sin S6n. Derfor kal-
des hun med Rette "Medforl6ser-
inde", ikke som om "Fyldestg/rel-
sen efter Retfrerdigheden" ( meri-
tum de condigno) var hendes, men
fordi hendes Smerte og Opofrelse
som "Fortjeneste efter Billighedens
Krav" (meritum de congruo) er

lagt til hendes Slns Sone. Paa lig-
nende l\Iaade, som Eva havde Del
i Syndefaldet, har Maria Del i Op-
rejsningen gennem Jesus Kristus.

Men Mediatrir omnium gratia-
rurn siger mere end, at Naaden blot
middelbart skyldes Maria. Ef ter
hendes Optagelse i Himlen faar
Menneskeslregten al den Naade,
den faar til at undgaa Synden og
finde Forening rned Gud, ttmiddel-
bart gennem hende*). Ligesom For-
l/sningen paa Golgatha ikke er
sket uden Maria, skal heller ikke
Forl/sningsnaaden tiluendes os
uden gennem hende. Hun skal
ikke staa tilbage for Helgenerne.
Maria er den fprste i Helgenernes
Sarnfund, hvis Formaal netop er
at formidle Guds Naade. I Guds
Bcskuelse ser hun alt, hvad der an-
f{aar vor Frelse. Og hendes Hjerte-
Iag er ligesaa verdensomsprenden-
de som hendes Slns. Hun gaar i
Forb/n for alle dem, der trrenger
til Naade. Hun beder samrnen med
os, naar vi beder. Hun beder og-
saa for dern, der ikke beder til
hende, eller overhovedet ikke beder.
Hendes Forbpns Magt har dog en
Grrense i Synderens frie Vilje. Men
Guds Naadevalg tager Hensyn til
Marias Forb/n. Naaden str/mmer
rigere, mange flere bliver frelst, end
om vi ikke havde denne Moder i
Himlen' 

(Forts*ttes. )

A. Menzinger S. J.

'r') Denne Tanke er udtrykt i Stillebln-
nen fra Vigilien Ilr Marias Optagelsesfest:
"Herre, lad Guds Moders Bln anbefale vore
Blnner til din Miskundhed; thi derfor har
du kaldet hende bort fra denne Verden, for
at hun hos dig tiliidsfuldt skal gaa i For-
bpn for vore Synder".
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KYRKoKRöwIKA r'ön Än 1936.
Arma ueritatis - 

sanningens va-
pen. Så Iyder mottot å den inter-
nationella katolska pressutstäIl-
ningen i Vatikanen.

Redan den 11 rnaj fingo repre-
sentanter för den romerska pres-
scn och r'ärldspresscn tillfälle att
bese densarnma under ledning av
greve Dalla Torre, chefredaktör för
Osservatore Romano, den Heliga
Stolens organ, som 1936 firade sitt
7ir-årsjubileun"r.

Från vestibulen, där ett litet full-
riggat bronsskepp i elektrisk belys-
ning ligger förtöjt bland sprudlan-
de kaskader, kommer rnan upp i
atrium, där ögat möter en.bild av
S:t Frans av Sales, pressens be-
skyddare, och därifrån in i de olika
rumrnen, där rner än 70 stater, ock-
så de skandinaviska, äro företräd-
da, och där anordningarna gjorde
all hcder åt utställningens ledare,
l\{onsignore N{onti och hans r,'ikarie
D:r Degasperi, liksorn även åt ar-
kitekterna Carbone och Ponti.

Utställningens högtidliga öpp-
nande företogs av den Helige Fa-
dern den 12 maj, i närvaro av 23
kardinaler, flera biskopar, hela
diplomatiska kåren och talrika an-
dra dignitärer. Påven riktade en
särskild välkomsthälsning till de
katolska journalisterna, från 45
nationer i Europa och Amerika
och från 53 länder i Afrika, Asien
och Oceanien. Han saknade med
snrärta tt'å länder: det ena, Ryss-
land, där det rasande hatet mot
Gud ödelagt och ännu mer skulle
ödelägga all religion, särskilt den
katolska; det andra, Tyskland, där
såsom Pius Xl yttrade, "man stick
i stäv mot all rättfärdighet och
sanning, genont en konstgjorcl iden-
tifiering och sarnrnanblandning av
religion och politik icke vill tillåta
en katolsk press att existera. I det
ena sår'äl som i det andra landet
f{ör lnan den katolska pressen den
äratr att f rul<ta dess styrka oc'h
vilj cli rafl ",

Påven inskärpte hos journalis-
terna, att den första och största
fara, som hotade världen, var kom-
munismen i alla dess formerl).

Den katolska världens tankar
och förböner föl jde Pius XI på
hans 79-rirsdag den 31 maj, och
10,000 pilgrimer bragte honom 22
nationers hyllning och tack för vad
som gjorts under hans pontifikat.

Vad allt har han icke utfört bl. a.
genom de encyklikor, där han läm-
nar direktiv till höjande av livet
inom Kyrkan, samhället och famil-
jen; genom de många institutioner,
han grundat, nu senast en veten-
skapsakaderni, som bland sina
medlemmar räknar lärde och for-
skare från hela världen, såsom
Nobelpristagaren D:r Carrel, pro-
fessor i biologi vid Rockefeller-
institutet i New York'2); vidare
Påvens stora insatser för den ka-
tolska missionen; slutligen hans
konkordat med l7 stater, bl. a.
Lateranfördraget av den 11 febr.
1929, vilket återgav Vatikanen dess
ställning som suverän stat, bragtc
en lösning av den romerska frågan
och åstadkom en modus vivendi
med Italien etc., etc.

Ett glädjande tidens tecken är,
aII rcligionsunderuisning är åter-
inf örd i de italienslca sfafss/colorna,
varifrån den var avlägsnad genom
omstörtningarna 1870, och vid en
kongress i Catania, besökt av mer
än 1,000 lärare och lärarinnor,
framhölls, att vad som behövs är
att skolorna äro burna och genom-
trängda av religionen. På en
mängd orter i Italien hava anord-
nats kurser för vuxna för vinnan-
de av större insikt i religionen.

Freskerna med Nladonnabilden
vicl Porta Pia, r'ilka skadades, då
piemontesarna 1870 besköto Rom
och togo staden från påven, äro
restaurerade: en liten pojke skrev
tili Nlussolini och bad honom låta
:itcrstiill:r dem, och diktatorn följ-
de rlcn lille parvelns tnaning.
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Osökt ftotntner man att tänka pfi
Kåre Skredsviks vackra dikt om
Pio Nono och hans böner:

"Hens fronthet d o c k mäktede sia!
Hans böner dock mäktade uärna!
Guds Moder dock kom att bef ria
sirt t.iiinares Rctnta teterna.

Sisf tyslnar kanonernas dunder,
sisf jamnas nted jord Porta Pia . . .

men euiga äro Guds under,
och starlt är den nilda Maria"s).

Av de kongresser, sorn ägde rum
rtnder 1936, är dert Internationella
katolslta Presskongressen, som
hölls i Rom i slutet av september,
förtjänt ait särskilt uppmärksam-
mas,

"Franrför allt framträdde vid
clcnna l<ongress en särskild ton",
skriver "Kurjer Warszawski",
"alldeles olik alla andra inter-
nationella kongressers 

- en ton
präglad av andens kraft, av män-
niskosjälens storhet, en det över-
naturliga livets ton. Denna kon-
gress av 28 olika nationers repre-
sentanter, af "Sanningens Riddares
Orden", av "Pennans Apostlar",
påminde världen om, att mitt
bland alla de strider och kataklys-
mer, vi bevittna, måste man taga
sin tillflykt till andens kraft, och
stödja sig på det övernaturliga li-
vet. Redan i kardinalstatssekrete-
raren Pacellis storslagna hälsnings-
tal liksorn även i övriga talares an-
föranden markerades starkt denna
synpunkt.

Den katolske tidningsmannen är
den katolska pressens soldat, den
katolska aktionens soldat. Pennan
och tryckpressen äro hans anfalls-
och försvarsvapen, ett utmärkt va-
'pen 

- 
icke blott då de tala, utan

även då de tigal Ty tystnaden kan
vara ett starkt vapen, eftersom det
finnes ej endast en feghetens, utan
också en martyriets tystnad.

De katolska tidningsmännen äro
kämpar, deras fiende är den nu-
varande världens hedendom. De
skola strida genom att propagera
och helysa cle påvliga dokumenten.

Stridens stund är kolnriren, sihnena
resa sig rnot förnuftet, den mänsk-
liga fantasiens avgudar mot Guds
autentiska uppenbarelse, Nero mot
Petrus, Pilatus rnot Kristus. Det
är ingen ny kamp detta, blott ett
nytt skede av den gamla.

Trons förkämpar måste vara ut-
rustade med alla den nuvarande
tidens vetenskapliga och tekniska
hjälpntedel. Men detta är ej nog:
framför allt måste de vara rustade
rned den andliga fullkomlighetens
vapen"4).

iiafolsft press förekotnmer nu-
mer i alla länder med undantag av
Sovj et-Ryssland.

Förr stod den mycket högt i
Tyskland, men under nazist-regi-
men är den försedd med munkavle.

Betydande förtjänster om ka-
tolsk press har La Maison de la
Bonne Presse i Paris, som utger
den stora dagliga tidningen La
Croix förutom många mindre pu-
blikationer.

Bland dagliga katolska tidningar
må framhållas Le Vingtiåme Siöcle
och La Libre Belgique, båda i
Bruxelles, samt Kurjer Warszawski
(Warszawa), Glos Narodu (Kra-
kow) och den för icke längesedan
startade Maly Dziennik, alla i
Polen.

I England med dess 3 rniljoner
katoliker är "LJniverse" mycket
spridd. Där finnas 8 katolska
veckopublikationer, 77 månads- och
kvartal stidskrifter, 1 5 1 församlings-
blad och 103 skolblad.

De båda katolska tidskrifterna
The Tablet och The Month stå på
sanlna höga nivå som Civilta Ca-
tholica (Rom), Stimmen der Zeit
( Freiburg Br. ) , Les Etudes och
La Vie Intellectuelle (Paris), Id6es
et Faits (Bruxelles), America
(New York) m. fl.

Vad dagliga katolska tidningar
beträffar, slås rekordet av Holland
med dess 3 milj. katoliker. Ty av
landets 85 dagblad äro 32 katolska,
bl. a. den stora "Nfaasbode".

Katolska tidskrifter såsom "Het
Schild", "Op korte Golf", "Goed
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Volk", "I)e Bazuin" rn. fI., alla med
apologetisk prägel, Iäsas flitigt
både av katoliker och icke-kato-
Iiker') .

Ett av de främsta rummen bland
dagliga katolska tidningar, också
vad rnoderna tekniska resurser be-
träf far, intogs av "El Debate" i
Madrid, men nu är dess hus i hän-
derna på bolsjevikernas stallbröder.

I Spaniett är det röda skräck-
väldet ännu förfärligare än kom-
munisternas i Finland 1918. Ty där
lyckades cle "vita", kraftigt under-
stödda av en tysk flotta och tysk
landstigningskår under general-
major K. von der Goltz, att jäm-
förelsevis snart kuva de röda terro-
risterna och göra slut på deras
blodiga framfart.

I Spanien däremot omhuldades
de röda extremisterna av dem, som
kommit till makten genom Cortes-
valen den 16 febr. 1936. Genom
dem fingo de förenade vänster-
partierna absolut majoritet, fastän
de var för sig samlat färre röster
än hög;ern. "Den vanvettiga span-
ska vallagen", skriver Nordisk Uge-
blad, "gynnar allt för mycket de
starkaste grupperna. I provinsen
Jaen t. ex. erhöll vänstern 127,000
och högern 124,000 röster under
det Primo de Riveras parti fick
10,000 röster. Likväl tilldelades
vänsterpartierna 10 mandat av 13.
På så sätt förfördelades högern på
flera ställen utan att hava förlorat
sin starka ställning i Nord- och
Central-Spanien med undantag av
Madrid, Bilbao och det asturiska
koldistriktet. Gil Robles blev ock-
så med stor majoritet återvald i
två valkretsår, och hans parti, den
katolska folkaktionen, var med
dess 104 mandat den starkaste
gruppen i det spanska parlamentet.
Man får icke heller glömma, att
vänsterpartiernas förenade folk-
front blott vann seger på grund
av ett jämförelsevis moderat pro-
gram, vilket först efteråt blev ra-
dikaliserat, d. r'. s. radikala soci-
alister, kommunister, syndikalister
och anarkister kunde nu helt

öppet orda orn uppräl.tandef av en
bolsjevikisk regering.

Under extremisternas tryck ble-
vo tusentals politiska fångar, r'ar-
ibland också grova förbrytare, lös-
släppta, och följderna visade sig
snart. Våldsdåden från 1931 åter-
upprepades, lnan brände och sköv-
lade kyrkor, kloster, katolska in-
stitutioner, redaktioner, dråpens
och mordens antal blev legio. Le-
daren av de spanska monarkister-
rå, den så bestialiskt mördade
Calvo Sotelo, som var en av Spa-
niens dugligaste politiker och lika
ivrigt förfäktade religionsfriheten
som han energiskt uppträdde mot
kyrko- och klosterstorrnarne, av-
slöjade vid ett Cortes-sammanträde
i maj alla de förbrytelser, som de
radikala förövat i mars. Regeringen
kunde icke förneka detta: den ar-
resterade utan hänsyn till lag och
rätt hundratals oförvitliga höger-
män, under det rnördarna fingo gå
straffria. Av plundringar må näm-
nas 58 monument, 72 offentliga
och prir,ata byggnader, 33 privata
boningar, 36 kyrkor, allt som allt
199. Mordbrand: 12 of fentliga
monurnent, 45 offentliga och pri-
vata byggnader, 15 privata bygg-
nader, 106 kyrkor, varav 56 ned-
brända till grunden, allt som allt
I 78, vidare 85 överfall, 345 sårade
och 74 dödade. Gil Robles, den ka-
tolske ledaren, angav likaledes
konkreta tal vid ett sammanträde
i Cortes i juni: Sedan den 16 febr.
(1936) hade rnan haft: Dödade av
politiska eller sociala motiv: 269,
sårade 1,287; attentat 353; ödelag-
da kyrkor 170; mordbrandsförsök
251 ; anglspp mot tidningsredaktio-
ner 128; uppbrända tidningshus 10;
generalstre jker 212; partiella strej-
ker 138. I de skarpaste ordalag er-
inrade Gil Robles gång på gång
regeringen orn dess plikt: "Om
ministerpresident Azana icke är i
stånd att hålla folkfrontens marx-
istiska bundsförvanter i tygeln,
skall det bliva vår plikt att skydda
vårt land från att falla i konmu-
nisternas händer, till och rned om
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vi skulle riskera att dö under gatu-
dtrider".

l\Ien Azana och hans menings-
f ränder varken ville eller kunde
göra mycket. Vid en interview
yttrade Azana till den sovjetryska
tidningen "Isvestias" korrespon-
dent i Nladrid, att han hoppades
inom kort kunna avlägga besök i
Moskva och tillade: "Kommunis-
terna äro våra sannskyldiga bunds-
förvanter, och regeringens fiender
finnas endast på den högra fly-
Seln"al.

En korrespondent till den danska
tidningen "Politiken" framhåller,
att de regeringar, "sorn bildades
efter valet i februari 1936, icke
hade majoritet i Cortes, utan måste
stödja sig på kommunister, syndi-
kalister och anarkister. Och dessa
ytterlighetsgrupper begagnade sig
härav för att Iåta gatans parla-
tnent regera med och anstifta mord
och terrorhandlingar varje dag.
Regeringen kunde icke bestraf-
lia förbrytarna, utan att mista sitt
parlamentariska flertal. Det var
kanske en parlamentariskt sett lag-
ligt bildad regering i Spanien, men
det var ingen regering, som upp-
rätthöll den lagliga ordningen"z).

Och i en artikel i "The Universe"
(London) skriver kapten Francis
NlcCullagh, en av vår tids beröm-
daste krigskorrespondenter:

"Lrtbildade bolsjevikuppviglare
ha strömmat in i Spanien sedan
februari i år (1936), och en av dem
uppgav i våras, att på en viss dag
i juli skulle heh'etet släppas löst i
Spanien. General Franco gjorde
rätt i att förklara helvetet krig,
innan det förklarade honom krig."
Karl Radek, en av de ledande
bolsjevikerna, berättade för mig en
gång vid en middag på brittiska
legationen i llloskva, att Spanien
skulle bliva det första röda landet
i Europa. Jag skrattade åt hans
profetia eller snarare åt Lenins
profetia, ty Radek upprepade en-
dast Lenins världsbekanta ord. ..

Men han hade rätt. Han hade
läst de hemliga rapporterna, som

l<ommo till Krernl från Spanien,
och han hade sett revolutionens
handelsresande, vilka verkligen va-
rit i Spaniens)".

Under rubriken "Russias part in
Spains civil u'ar" skildrar William
P. Carney i en artikel i "New York
Times" för den 7 december 1936,
vad Moskva genorn sin ambassadör
i Madrid och sina agenter i råd och
dåd bedriver i Spanien.

Orn den röda Madridregeringens
metoder skriver han: "Varje till-
stymmelse till demokratiska sty-
relseformer och sedvänjor är för-
svunnen i Spanien"e).

Karakteristiskt är, att flera fram-
stående radikala anslutit sig till de
av general Franco ledda nationa-
listerna, de så kallade rebellerna.
"Petit Parisiens" speciella korres-
pondent i Burgos har haft ett sam-
tal med den nyligen avlidne span-
ske författaren Unamuno, vilken
socialisterna hittills alltid reklame-
rat som en av de sina, men som nLr
trätt över på nationalisternas sida,
och rättfärdigade sin ståndpunkt
rned att ör'ergången skett, därför,
att den nuvarande kampen i Spa-
nien representerar kulturens karnp
med barbariet. På Pariserkorres-
pondentens fråga, om det var sant,
att professor Unamuno hade givit
sitt bidrag till en penninginsamling,
föranstaltad av nationalisterna,
svarade denne, att han ställt 5,000
pesetas till den nationella sakens
dispositionlo ) .

C)ch den kände spanske stats-
mannen Alexander Lerroux, en
hundraprocentig vänsterman och
ärkerepublikan, vilken flytt till
Frankrike, har i tidskriften "L'Illu-
stration" skrivit en sensationell ar-
tihel, där han bl. a. säger:

"Jag förklarar uttryckligen: vi
befinna oss ej inför en militär-
revolf.. Armön har ej brutit mot
disciplinen, utan försöker i stället
återställa den, som förstörts av det
antipatriotiska förräderiet och den
brottsliga anarkien; den har ej
gjort uppror rnot lagen, utan till
förmån för lagen för att lagen
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måtte råda: ej mof folket, utan för
folkets räddning. Det är alls icke
fråga om ett militärt 'pronuncia-
mento', utan om en nationell res-
ning, lika helig, lika legitim som
1808 års oavhängighetskamp. Ändå
heligare t. o. rn., ty det gäller icke
endast det politiska oberoendet,
utan också den sociala och ekono-
miska organisationen, hemmen,
kulturen, samvetet, en hel civilisa-
tion, en hel nations historia"ll).

För Spaniens förföljda katoliker
uttalade den Helige Fadern sitt
allra varmaste deltagande i ett an-
förande till de spanska flyktingar-
na i Rorn.

Icke mindre nära hans faders-
hjärta stå de förföljda katolikerna
i lllexiko, där sedan år 1936 300
präster och 5,000 lekmän blivit dö-
dade för trons skulll2). Men trots
förföljelsen hålla Nlexikos kato-
liker troget fast vid sin religion.
De kyrkor, som ännu tillåtas vara
öppna, äro mer besökta än någon-
sin, och en stark religiös förnyelse
gör sig gällande i landet, men för-
svåras mycket därav, att präster-
nas antal genom en religionsfient-
lig lagstiftning är så till ytterlighet
begränsat. Varje tillfälle att få
mässa under förföljelsens tider ut-
nyttjas. Det visade sig bl. a. då ett
kyrkligt jubileum firades i Texas
U. S. A., helt nära rnexikanska
gränsen: I El Passo del Norte, det
pass, genom vilket franciskaner
för 350 år sedan kommo till
Nlexiko, var ett altare rest ute i
det t'ria, omgivet av anerikanska
och mexikanska flaggor. Medan
den heliga mässan lästes där, be-
vistacl ar' 1,200 nordamerikanska
katoliker, så knäböjde på andra
sidan gränsen ett par hundra
mexikaner från Chillamhua och
hade lyckan få övervara nräss-
offret, för första gången, sedan de-
ras egna kyrkor blivit stängda13).

S:i göra också i gränstrakterna
i Sou jet-R11ss/and våra romersk-
katolska trosförvanter, de flesta av
polsk hiirkomst. Ty när mässa lä-
ses i Polen, så söker man närma

sig gränsen, fiir att åtminsfone få
höra kyrkoklockornas klang och
de religiösa sångernas toner, fast-
än detta stundorn kan medföra
fängelse och död.

Icke minst mot romersk-katolska
präster riktar sig förföljelsen. Är
19iJ-1 funnos ännu 30 präster för
själavården bland polska katoliker
i Ukraina. Av dessa arbetade någ-
ra och tjugo i det gamla biskops-
dömena Zitotttir och Kamieniec. I
novernber 1935 funnos endast 4. I
april 1935 övade 26 präster själa-
vård bland de tyska katolikerna i
det gamla biskopsdömet Tiraspol.
Nu äro alla utorn 3 arresterade.
Samma år häktades fyra präster
av polsk härkomst, nämligen fader
J. Cierpienko och fader Sabudzin-
ski, båda i Sibirien; fader War-
gidze i Kaukasus och fader Wierz-
bicki i Tambow. Alla dömdes till
stränga strafl' och några av dem
till 10 års förvisning till Solovki-
öarnas rysliga koncentrationsläger.
I'-ader Cierpienko har avlidit.

Den 24 juli 1936 avled i Butyrki-
fängelset l\{oder Katarina Abriko-
sowa, priorinna för dominikaner-
systrarna av orientalisk ritus i
Ryssland. Moder Abrikosowa be-
fann sig i fängelse sedan november
1923, för sin ovanligt framg;ångs-
rika missionsverksamhet bland
schismatiska ryssar och i synner-
het bland studentskor tillhörande
kommunistiska ungdomsförenin-
gen.

Det var en verklig ljusgestalt, ett
föredöme för en hjältemodig uris-
sionerande nunna. Trots mång-
årigt fängelse, trots svår sjukdom
(lungsot och kräfta) behöll hon
till sin levnads slut sitt soliga sin-
ne, i det hon till uppbyggelse för
alla, till och med för G. P. U.-
agenterna, tåligt bar sina kropps-
liga lidanden och det hårda fängel-
selivets mödor.

De som haft förmånen sanman-
träffa med henne, framför allt
fängslade katolska präster, tro, att
den stund komrner, då rnoder Abri-
kosolva, den tysta, men hjälte-



modiga rnartyren, den katolska
trons oböjliga förkärnpe, ett före-
döme för ett heligt liv under bol-
sjevikstyret, blir av den Heliga
Stolen upptagen bland de saliga
och heligala).

Under det all religion förföljes,
gynnas gudlöshetsrörelsen på allt
sätt av de maktägantle bolsjeviker-
na. För cless utbredande tjäna
fiiredrag, film, skolor, somliga sär-
skilt avsedda för utbildande av
ateistagitatorer, vilka sedan bedri-
va sin fördärvliga velksamhet ock-
så i utlandet, där marken är upp-
luckrad av andra. Av vilka?
"De ansvariga", skriver dominika-
nerpater Lutz, "sutto på universi-
tetens lärostolar runt omkring i
alla land och titulerades 'herr pro-
fessor' eller 'herr doktor' eller 'herr
författare'. Det är män, som ha
ett gott nåmn i den moderna kul-
turhistorien. De utarbetade sin
rnaterialistiska livsåskådning och
anade icke vilka följder detta skul-
le få, när deras id6er en gång nådde
ut till de samfundsklasser, som
ledo under den sr.rciala orättfärdig-
heten, anade icke de blodiga om-
r'älvningar, som lågo görnda i deras
lära. Likväl äro de ansvariga 

-ty historien borde ha lärt dern, vad
det blir av teorier, när de förbinda
sig med råa instinkter, med hat
och hämndgirighgl"tr l .

Bolsjevism och nazisn betraktas
stundom som antipoder. Men "Os-
servatore Romano" frarnhåller, att
båda sträva att ödelägga det er-rda

bålverk, "som är i stånd att för-
hindra ett moraliskt, politiskt och
socialt kaos, närnlip;en kristen-
domens grundsatser, lära och mo-
ral. Det är blott i forrnlerna och
orden, som olikheten ligger. över
den l<lyfta, s<lrn åtskiljer dessa två,
slår en gernensarn andlig livsåskåd-
ning en brygga. Vare sig rnan kal-
lar den gudlös eller religiös, så till-
bedja båda nraterien. Deras upp-
fattning al' staten, av förhållandet
rnellan staten och individen, mel-
lan staten ocl'r fanriljen ör'crcns-
stämrner"tc).
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Sedan nazismen infört press-
diktatur och lamslagit den katol-
ska dagspressen i Tgskland, gick
den till angrepp mot de katolska
församlingsbiblioteken, om vilka
särskilt S:t Karl Borromreusför-
eningen har så stora förtjänster.
"Utrensningar" hava av stats-
polisen, "Gestapo", företagits i
biblioteken. Om dessa icke hava
Rosenbergs skrifter upptagna i ka-
talogerna, betraktas de som miss-
tänkta. (Halten i Rosenbergs skrif-
ter belyses utrnärkt i Anton Kochs
broschyr: "Der neue Mythus und
der alte Glaube".)

Man lägger hinder i vägen för
de konfessionella skolorna. I strid
mot konkordatet berövade riks-
styrelsen i Bayern 600 systrar rät-
ten att unclervisa. De bayerska
biskoparna med kardinal Faul-
haber i spetsen inlade protest.
Kardinalen, som är känd här i
Norden också genom sin bok "Ju-
dentum, Christentum, Germanen-
tum"lt), skriver bl. a.: "Jag veto
huru betryckta Ni känna Eder, då
Ni erinra Eder det godtyckliga sätt
varpå man vicl de senaste inskriv-
ningarna i skolorna i Miinchen
drev föräldrarna att lämna den
konfessionella skolan för att skriva
in barnen i statens. Ofta använde
man för att nå detta mål hotelser
orn ekonomiskt tryck, så att man
icke rner kan tala om föräldrarnas
frihet att bestämma. Och nu få vi
officiellt meddelande, att 600 skol-
systrar avstängas, och att frarn-
deles alla systrar skola avstängas
från undervisning i statens skolor.
Dessa lärarinnor hava gjort både
staten och ungdomen stora tjän-
ster, och nu skola de med ens för-
lora rätten att utöva sitt kall. Kom-
rna de troende icke att fråga sig:
Skola då r.i katoliker vara utan lag
och rätt? Skall föräldrarnas rätt
att bestämma angående sina barns
uppfostran icke mer hava något
att betyda?18).

Liksom kardinal Faulhaber hava
ör'riga biskopar i hela Tyskland
tagit till orda nrot konkordats-



kränkningarna, icke minst mot
upplösandet av katolska ungdoms-
organisationer. Särskilt dessas le-
dare äro föremål för förföljelse. Så
till ex. arresterades Monsip;nore
Wolker, den tyska katolska ung-
rkrmens ledare. Före honom hade
rrran fänp;slat D:r rer. pol. Rous-
seint, en framstående medarbetare
i katolska ungdomstidskrifter, och
därefter omkring 40 präster och
lekmän (enligt "Maasbode" lära
de fängslade uppgå till 150), per-
soner med ledande ställning i ka-
tcllskzr ungdomsorganisationer.

"Nationalsocialismen", skrev Os-
servatore Romano, 24/l 1936, "be-
sk5rddar den fria religionsutöv-
ningen genom arresteringar, pro-
cesser, domstolsutslag, sorn drabba
alla och envar, också präster, vilka
i kyrkan och från predikstolen
nndervisa de troende om den be-
ståencle motsatsen rnellan stats-
moral och katolsk moral"to).

Såsom ofta är fallet under .tider
av trångmål och förföljelse vinner
det inre livet i stadga och blomst-
rar. Srl också i Tyskland: de ka-
tolska kyrkorna äro fyllda, antalet
kommunikanter vid altarrunden
betydligt, vallfartsorterna mycket
besökta och, fastän de katolska
församlingsbladen numer endast få
behandla religiösa ämnen, röna de
stark efterfrågan.

På maning av biskoparna höllos
Trefaldighetssöndagen högtidliga
gudstjänster, vid vilka Tysklands
katolska ungdom bekände sin fasta
tro på den treenige Guden2o).

Yid Olgmpiadens öppnande hölls
pontifikalmässa i S:t Hedwigs-
katedralen i Berlin, bevistad av
katolska idrottsmän från olika län-
der, och biskopen av Berlin, greve
Preysing, yttrade därvid bl. a.:

"I kommen snart att skiljas från
varandra, till olika världsdelar,
rnen tagen rned Eder till Edra hem-
land ömsesidig aktning. Tagen
också med hem rnedvetandet om,
att I, trots alla olikheter vad ras
och språl< angår, likväl ären ett i
tron på Kristus och hans heliga
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Kyrka. Bären ut denna tanke om
ömsesidig samhörighet, och bidra-
gen därigenom till, att den fredliga
tävlingsstrid, som förenat Eder,
må bliva ett sädeskorn, varur i alla
Edra länder skall växa fredens, för-
ståelsens och den ömsesidiga akt-
ningens palmer. När I nu kommen
hem, så hjälpen till att lösa den
uppgift, soln den Helige Fadern
uppställt för sig och Kyrkan: "Pax
Christi in regno Christi" ( Kristi
frid i Kristi rike)'z1).

Liksom Tysklands katolska bi-
skopar i herdebrev In. m. varnat
för den gudlöshets-propaganda,
som bedrives i synnerhet från
Moskva, så har Hollands katolska
episkopat i ett herdebrev meddelat
de troende, att en ny organisation
bildats med uppgift att samla alla
katolska krafter i Holland till ge-
rnensam kamp mot ateism i alla
dess former.

Denna organisation omfattar en
mängd framstående katoliker och
har i samband med den katolska
aktionen grundat den s. k. kom-
rnittön "Voor God" ( Pro Deo ) .

Bland dess stiftare rnärkas minist-
rarna Alberse och D:r Marchant,
kapucinerpatern d:r Kors, domini-
kanerpater Perquin, baron van
Niepentot Sevenaer m. fl. Kornmit-
tön har sitt säte i prästseminariet
i Hageveld.

Den stora katolik-kongressen i
Nlalines (Nlecheln) i Belgien ut-
gjorde en triumf för katolsk tro,
och en levande protest mot tnate-
rialisrnens och ateismens fördärv-
liga upplösningsarbete. I dess stu-
diekurser deltogo 6,000 personer
och 200,000 i avslutningshögtidlig-
heten på Kockelberg. Bland heders-
gästerna märktes förutom 5 kar-
dinaler, talrika världsliga dignitä-
rer, såsom belgiske ministerpresi-
denten van Zeeland, belgiska mi-
nistrar, senatorer, deputerade, åt-
skilliga av de i Bruxelles ackredi-
terade diplomaterna etc., etc.22).

En av den katolska missionens
och det katolska prästerskapets
iidlaste gestalter, pater Damien. de
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spetälskas apostel under hela 16 år
och själv slutligen ett spetälskans
offer, blev nu många år efter sin
död återbördad till Belgien, hans
fädernesland. Kistan med hans
stol't mottogs med utomordentliga
hedersbetygelser: konung Leopold,
kardinal van Roey, rninisterpresi-
denten van Zeeland och talrika
skaror närvoro.

I ett brev till provincialen för
Picpus-kongregationen, som pater
Damien tillhört, skrev Påven bl. a.:

"l)en överjordiska hängivenheten
hos denne ordensman, som offrade
sitt liv borta på de avlägsna Hawaii-
öarna i det spetiilskas tjänst, äg-
nande dern all andlig och kroppslig
hjälp, skall stå kvar såsorn en av
de skönaste sidorna av apostolisk
verksamhet i våra dagart3).

På de skönaste sidorna av apo-
stolisk verksamhet hava även de
hatolska präster inristat sina namn,
vilka efter Henrik VIII:s avfall och
under Elisabets och andra rnakt-
ägandes blodiga regemente arbeta-
d,e i England. N,Iärkliga tidsbilder
lämnas av den frejdade historikern
Hilaire Belloc i hans "Characters
of the reformation" (London, Sheed
& Ward 1936) och i hans "Oliver
Cromll'ell" (på tyska hos Benzinger
& Cz, Einsiedeln 1935).

Ännu så sent som på Crornrvells
tid funnos över 800 katolska präs-
ter i England, och det, fastän varje
kat<llsk präst efter landets lagar
var en förbrytare, som man jagade
och dömde till en förfärlig död:
prästerna blevo som högfiirrädare
först hängda i galgen, därefter,
ännu levande, nedtagna, deras in-
älvor utrivna och de själva fyr-
delade.

Men huru våldsamrna förföljel-
serna än voro, förblevo engelska
katoliker strindaktiga, icke endast
hela familjer, utan någon gång hela
orter, såsorn fallet är med Little
Crossby (nära Liverpool), vars
hela befolkning ännur i dag är ka-
tolsh.

Icl<e nrinst beträffande lJnglancl
gäller den gamla satsen, att marty-

rernas blod är utsädet på Kyrkans
åker: i få länder blornstrar katolskt
liv så kraftigt som där. Katoliker-
nas antal uppgår till nära 3 mil-
joner. Talrikast äro de i biskops-
dömet Liverpool med nära 400,000,
i biskopsdömet Saltford med nära
300,000 och i ärkebiskopsdömet
Westminster med nära 300,000.
Antalet katolska kyrkor och kapell
utgör 2,340.

Ungefär 12,000 konvertiter hava
under året upptagits i Kyrkans
sköte. Hela det anglikanska.klost-
ret å Mount Olivet, nära Farnhant,
tillhörande Kristus-Konungens kon-
gregation har, icke minst genom
dominikanerpater Anthony Lowes
apostoliska arbete, omfattat den
katolska tron och följer nu S:t Be-
nedikts regel2n).

Bland kända konvertiter under
senaste tid märkes J. Lewis iVlay
en av de främste representanterna
för icke-katolskt intellektuellt liv
i England, mycket uppburen för
sitt glänsande arbete om kardinal
Nert'man.

En svår förlust har drabbat icke
endast England utan hela den ka-
tolska r'ärlden genom G. I(. Chester-
tons död.

Chestertons minnesruna har i
S:t Olav N:o 25, 1936, tecknats av
Sigrid Undsets rnästarhand, och
Englands katolske primas, ärke-
biskop Hinsley, skrev i den avlid-
nes tidskrift "G. K. Weckley":

"Vi hava rnistat en man, en stor
man av enastående styrka, en man
full av mod och övertygelse. G. K.
- under detta namn kände honom
alla -- var en glödande katolik, en
frihetens \'än, en sund filosof, en
trons betydande försvarare, en
dristig, ren humorist. Han skall
smärtsamt saknas i tider som våra,
då rnän av Thomas trIores halt höra
till sällsyntheterna.""s ) .

Också med Nordens litteratur äro
åtskilliga av Chestertons skrifter
införlivade: till svenska bl. a. "Den
helige Franciscus av Assisi", "Den
rnenlöse fader Brou'n" oclr "dct fly-
gande r'ärdshuset".
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Bland Englands katoliker hava
företagits insamlingar för deras
nödställda trosfränder i Spanien.
Och vid en debatt i överhuset, då
även de kyrkliga förhållandena på
pyreneiska halvön dryftades, tog
lord Rankeillour till orda och ytt-
rade bl. a.:

"Det är ett faktum, att Kyrkan
under cirka 100 år icke mera varit
någ<ln betydande faktor i spansk
politik. Är 1838 blev Kyrkans hela
förmögenhet beslagtagen, och efter
rnånga konflikter och oroligheter
blev konkordatet återupprättat år
1852. Till följd av detta konkordat
fick Kyrkan viss ersättning för
konfiskerad egendom. Varför rik-
tar man endast och allenast mot
Kyrkan förebråelser för den bris-
tande f<llkundervisningen? När sta-
ten kunde dekretera en lag om in-
dragning av kyrkogodsen, varför
icke också en lag om folkunder-
visningen? Det är ett faktum: Vad
som finns av folkundervisning i
Spanien, faavs av Kyrkan. Auten-
tiska källor uppgiva, att det fanns
90,000 skolpliktiga barn i Madrid.
50,000 undervisades av Kyrkan.
40,000 hade ingen skola att gå i.
Så kom regeringen och stängde
skolorna också för de 50,000!'?6).

Beundransvärd offervillighet åda-
galägga kat<rlikerna i Frankrike, dä
det gäller de katolska skolorna,
högre och lägre. Ty de bekosta
själva: de katolska folkskolorna
med nära en miljon barn, de ka-
tolska alumnaten, gyrnnasierna och
yrkesskolorna med tillsammans
180,000 elever, de 5 fria katolska
universiteten med det berömda
Institut Catholique i Paris i spet-
sen, som 1935 firade sitt 60-års-
jubileum och bland sina professo-
rer räknar tänkaren Jacques Mari-
tain, professor Rousselot, skapare
av den experimentala fonetiken,
prof. Branly, radiotelegraferingcns
berömde teoretiker, den store geo-
logen Albert de Lapparent, den fy-
siska geografiens skapare. Dess
frejdade kyrkohistoriker Mgr. Bau-

drillart blev för icke längesedan
kreerad till kardinal.

Institut Catholique besökes för
närvarande av mer än 2,000 stu-
denter, fördelade på olika fakulte-
ter och tillhörande flera nationer
inom och utom Europa.

Också bland de studerande vid
statcns högskolor finnas goda ka-
toliker. Detta framgår bl. a. därav,
att allt flera av dessa studerande
under påsken knäböja vid altar-
runden för att mottaga eukaristien:
under påsktiden 1923 var det 2,879
kommunikanter; år 1926: 7,489;
år 1932: 14,600 och år 1936:
18,64217).

Pingstdagen den 31 maj firade
La Jeunesse Catholique sitt 50-års-
jubileum. f io lustrer hade för-
flutit sedan Robert de Roquefeuil,
Louis de Monnecove, Louis Laröre,
Joseph de la Porte, Raymond Canat
de Chizy och Pierre Merveilleux du
Vignaux, en morgon 1886 knäböjde
i dct hus, där den ivrige själa-
sörjaren och frejdade skriftställa-
ren l\{onseigneur de S6gur brukade
samla katolsk ungdom: då stifta-
des "La Jeunesse Catholique". Då
voro de 6. Nu räknar förbundet
200,000 medlernmar. Av dessa hade
40,000 från olika delar av Frank-
rike skyndat till Paris för att när-
vara vid jubileet, som högtidlig-
hölls ute i det fria i Parc des Prin-
ces, där de olika katolska ungdoms-
<lrganisationerna Scouter, Jocister,
("Jeunesse Ouvriöre Catholique"),
Jacister ("Jeunesse Agrieole Ca-
tholique"), Jecister ("Jeunesse
Estudiantine Catholique") m. fl.
tillsammans med Jeunesse Catho-
lique mottogo den heliga kommu-
nionen. Därefter hälsades de främ-
mande gästerna välkomna. Slut-
ligen hölls Te Deum i Notre Dame
bevistat av 8 kardinaler och l5
ärkebiskopar och biskopar. Den
högtidliga mässan annandagen ce-
lebrerades av kardinal Dougherty,
ärkebiskop av Philadelphia (U. S.
A.) ute i Parc des Princes, vilken
ej förmådde rymma alla de skaror,
sorn strömmade dit").

t
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I Notre Dame, där Lacordaire

fordom predikade, har jesuitpater
Pinard de La Boullayes conförences
samlat stora skaror, och föredra-
g;en, "La Mont6e des åmes" äro ut-
givna i tryck (Paris, Spes, 4 Frcs).

Den fara, sorn hotar all civilisa-
tion, särskilt all kristen civilisa-
tion, från kommunismen har kraf-
tigt framhållits dels vid den 53:e
katolska juristkongressen, där bl. a.
familjelivets förfall i Sovjet-Ryss-
land påvisades, dels även vid'ett
möte av F6d6ration Nationale Ca-
tholique, där man framhöll, att
kommunismen är en banditism,
som från Moskva genoln alla upp-
tänkliga medel söker förgifta värl-
den genom fördärvliga läror och
omstörta allt: här om någonsin var
den katolska aktionen av nöden för
att bekämpa irrlärorna, avhjälpa
missförhållanden och möta om-
störtningsförsök'e ) .

Också vid det polska episkopa-
tets möte i Czestochorva, Polens
nationalhelp;edom, var clen kom-
rnunistiska faran och medlen för
dess avvärjande föremål för be-
handling. Till legat vid rnötet hade
Påven utsett kardinal Marmaggi.
Legaten som förut varit nuntie i
Wrarszawa, och där rnottagit kar-
dinalinsignierna, förklarade vid sin
avresa, att han betraktade Polen så-
som sitt andra fädernesland.

I sitt gemensamma herdebrev
här'dade episkopatet med stor kraft,
att till avvärjande av k<lmrnunis-
rnens och gudlöshetens fördärvliga
farsot krävdes allt u-rer fördjupad
gudakiighet, ett oryggligt upprätt-
hållande av äktenskapets helgd, en
omfattande kristen Caritas och
genomförande av sociala reformer
i de påvliga encyklikornas ande.

Även vid de katolska skriftstäl-
larnas möte, dryftades dessa frågor
och pater Urban S. J. föreslog att
inrätta centraler, som genom skrif-
ter skulle upplysa och varna all-
mänheten, r'arjämte lärnpliga kraf-
ter borde utbildas till ctt lektnanna-
apostolat, Biskopen nv Schlesien,
Mgr. Stanislaus Adanrski, inskärpte

vikten av grundlig religionsunder-
visning för ungdomen.

I sitt fasteherdebrev manar kar-
dinal Hlond, primas av Polen, att
låta kristendomens grundsatser
uppbära den enskildes, familjens
och statens liv, varjämte han var-
nar för att från utlandet irnportera
antisernitism och uttalar förkastel-
sedorn över alla våldsåtgärder rnot
judar.

Polen med sina 34 miljoner in-
vånare är de Iivaktiga katolska
organisationernas land. De katol-
ska männens förbund uppvisar mer
än 120,000 medlemmar.

Vad de katolska ungdomsför-
eningarna beträffar, så räknar den
manliga 134,945 medlemmar, för-
delade i 4,553 kretsar, och den
kvinnliga 149,785 medlemmar i
5,280 kretsar.

De katolska ungdomsföreningar-
na inrätta studiecirklar på lands-
bygden för att främja insikt i jord-
bruk, trädgårdsskötsel m. m.

Vid ett rnöte i Polytekniska Hö54-
skolan i Warszawa beslöt den lia-
tolska akademiska ungdomen att
rälja den heliga Jungfrun till sin
beskyddarinna.

Till Czestochorn'a, Polens hjärta,
som årligen besökcs av mer än en
miljon pilgrimer, kommo den 24
rnaj 15,000 polska studenter för
att knäböja vid Guds Moders fötter,
lova henne trohet uti alla livets
skiften och nu som fordom ställ:r
hela Polens folk under hennes mil-
da, starka hägn. Den högtidliga
mässan celebrerades av kardinal
Hlond3l). År 1936 har varit ett ju-
bileernas år. Resurrectionisternas
kongregation stiftad av polackar
1836, har firat sitt 10O-årsjubileurn.
Kongregationen äger 6 hus i Polen,
4 i Italien, 2 i Bulgarien, 2 i Wien,
11 i Förenta Staterna och I i Ka-
nada. I)essutom har den 4 semi-
nalier: i Rorn, i Polen, i Förentn
Staterna och Kanada samt utger i
U. S. A. en daglig tidning på pol-
ska: Dziennik Chicagowski32).

Förernål för stora hyllningal
blev kar<linal Hlond, ärkebiskop av



Gnezno-Poznan, då han i 10 år bu-
rit herdastaven såsom Polens pri-
mas, och kardinal Kakowski, då
han firade sitt 50-årsjuhileum som
präst. Och i kardinal Kakowskis
mäktiga skapelse, Dom Katolicki i
Warszawa, "det katolska huget",
vars stora sal rymmer 5,000 !er-
soner, högtidlighöll Polens folk
.4OO-årsminnet av en sina största
och ädlaste söner, Petrus Skarga
S. J., den store fosterlandsvärlnen,
mannen med apostolisk ande och
kraft. Då jag i Credos januari-
nummer 1937 skildrat Skarga-
jubileet, en av de skönaste kyrk-
liga manifestationer jag någqnsin
bevistat, behöver jag icke här redo-
göra därför.

I en senare uppsats torde jag få
tillfälle något belysa kyrkliga för-
hållanden i utomeuropeiska länder.

Kulla pr Odensviholnt, Kaltnar
län, 22/4 1937.

Gustaf Armfelt.
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HELGE ROD.E.
+ 23. MARTS L937.

1) Nordisk Ugeblad för katholske kristne
N:ris 11 och 21, 7936. 2) L'Apötre du
Foyer (Saint-Etienne) N:o 12, 1936. 3) Cre-
do, N:o 3, 1935. a) Kurjer 'Warszawski,

Varszawa, 11/10 1936. 5) Nordisk Uge-
blad N:o 24, 1936. 6) Nordisk Ugeblad
N:o 30, 1936. 7) Västerviks-Tidningen,
20/l 1937. 8) F{emmet och Helgedomen,
N:o 20; "Der Sendbote'" (Innsbruck), N:o
11, 1936. e) The Catholic Mind (New York)
8/1 1937. 10) Nordisk Ugeblad, N:o 35,
1936. 11) Västerviks-Tidningen, 10/4 1937.
12) L'Apötre du Foyer, N:o 3, 1936. t')
L'Apötre, N:o 7, 1936. 1a) Kurjer Var-
szawski 9/9 1936. 15) S:t Olav (Oslo),
N:o 44, 1936. Jfr även "Mennesket og
samfundet", av dominikanerpater A. J. Lutz
(Oslo 1935). 16) Nordisk Ugeblad, N:o 22,
1936. 1?) I svensk översättning: Kristen-
domen inför judisk-germanska problemet.
Ansgariusförlaget, Stockholm. 18) L'Apötre,
N:o 8-9, 1936. 1e) Nordisk Ugeblad, N:o
7, 1936. 20) Nordisk Ugeblad, N:o 24, 1936.
21) St. Olav, N:o 36, 1936. 22) Nordisk
Ugeblad, N:o .10, 7936. 23) L'Apötre, N:o 6,
1936. JIr även Johannes Jörgensens bok om
Pater Damien, "En Apostel". 24) L'Apötre,
N:o 12, 1936. 25) Nordisk Ugeblad, N:o 27,
1936. 26) Nordisk Ugeblad N:o 51, 1936.
2?) L'Apötre, N:o 6, 1936. 2s) L'Apötre
N:o 7, 1936. 2s) L'Ap6tre, N:o 12, 1936.

'u) K. A. P. (Polska Katolicka Ageneia Pra-
sowa. Varszawa), April 1936. 'rr) K. A. P.,
Maj 1936. rz; K. A. P., Febr. 1936.

II*).
Helge Ilode har uden Tvivl ment,

at den rnystiske Livsf/lelse han
udtrykte i sin fgrste Digtsamling
0g sine fgrste Dramer, var et glre-
deligt Budskab til lllenneskene. Den
maatte fprst ogfremmest kunne viP-
re Frelse fra Forfladigelse. Dernast
maatte den kunne \'rere en Sejrs-
f6lelse, en l/ftende Lykke, en Kraft
til at g/re Menneskers Hjrerte st/r-
re 

- 
det samme, som Vald. Vedel

vilde med sin kritiske Liberalisme,

og som Johannes J/rgensen, hvetn
Rode med nof{en Ret baade skrift-
ligt og mundtligt bebrejdede et
skurrende Mismod, burde have vil-
let med det franciskansk inspire-
rede i sin Katholicisme. Helge
Rode n.€rede ogsaa en stor lys
Dr/m i sin Sjel om en Fiellesska-
bets Kraft i Menneskenes redle .lEt.
Ordet "Sarnfund" havde for ham
Klang af at "finde sammen".

Han fandt dette glredelige Bud-
skab udtrykt i Nietzsches Lrcre om
Overmennesket. Han optog den
paa umiddelbar lyrisk Maade og
rn/dte den ikke med Trenkning.
Overmennesket opfattede han paa
lignende N{aade som Goethe, da han
i sin storml'ulde, dithyrambcsjun-
gen(le Vandrertid bcsang tlet Halr'-

'r) I min flrste Artikel om Helge Rode,
forrige Nr. af Credo, er der nogle kedelige
Trykfejl. S. 73, Spalte 2 sta,ar: "han saa sit
Liv som en Lysstrfm, ge n n e ms t r a a I e t
af Dldens Faldlkse", les: g e n n e m s k a a-
r e t. I Citatet S. 75, Spa,lte 2 staar: "krum-
me Kllver", ltrs: Klf,er.
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gude-Menneske, der huser Livs-
styrkens Genius i sit Bryst:

"Flvem du ej forlader, Genius,
hcver du paa lldvinger
over Dyndvejen;
som med Blomsterfldder
skal han vandre
over Deukalions Dyndflod
og drebe Python, let, stort,
som Apollon."

Overmennesket, i Helge Rodes
Opfattelse, har den forenede Selv-
hrevdelses og Menneskekrerligheds
Magt som sin Ret. Overmennesket
er ikke blot Helten, Herskeren i en
Aandens Kamp for Tilverelsen,
han er Inkarnationen af selve den
aandeliggjorte Tilvrerelseskamp.
Han er - 

som G. Brandes ogsaa
hrevdede Kulturens Kilde og
Maal.

Som Brereren af dette Budskab

- 
af ham virkelig opfattet som et

Evangelium 
- 

led Helge Rode en
frygtelig Skuffelse. Han kom i
en lignende Situation som Johan-
nes Jprgensen, der i "Livslflgn og
Livssandhed" opl/ftede sit Klage-
raab om Tidens forfpreriske falske
Profeter. Men netop Johs. J/rgen-
sens hidsige Optrreden saarede Hel-
ge Rodes Finfllelse op; afskrrekke-
de ham fra tilsvarende Ytringer;
hans Erfaringer var heller ikke
modne fg,r noget senere; han hver-
ken delte dem med J. J. eller kunde
f/lge J. J.s Argumentation.

Det som /delagde Overmenneske-
ligheden for ham var dels Indivi-
dualismen, dels Vulgardarwismen.
Af disse to hreslige Fieller i dansk
Aandsliv i dette Aarhundredes
f/rste Aar f/lte han sit Budskab
formelig voldtaget, misbrugt, for-
kvaklet, fornedret, forpint. Han
havde kunnet gpre Johannes JPr-
gensens Ord fra den Tid til sine
(i det, som man siger "fanatiske"
Forord til "Romerske Helgenbille-
der"): "I nordisk Litteratur er det
Hedenskabets'Iirne. Iln dyb Krerlig-
hed til alt, der drreber, forterer, til-
intetg/r, fylder vor st:prkestc Kunst
og gaar fra Kunstcn ud i Livet. Ilus

og Krig, Utugt og Had, et Liv, som
er Gru og Kval, og hvis Ende er en
drukken Dans ind i Dlden
disse sorte Faner samler sig hver
Dag voxende Skarer af leende og
fortvivlede Dldninger".

tllen til direkte at udtale eller bi-
falde saadanne Ord f {lte Helge
Rode sig for adeligt oversvqven-
de, ber/ringssky og skeptisk. Han
vilde v&re en hviskende Be-
aander, ingen kaldende F{ter,
endsige hverken nogen bestaltet
Dommer eller opr/rerisk Fribytter.
Han havde en Indvielse at medde-
le, men ingen Myndighed til at
skabe Udsendinge for sit Budskab
-- heller ikke Medoplevere af sin
Mystik. Da den store Skuffelse, som
han dog i sine "Komedier" s/gte
humoristisk at henvejre eller smi-
lende forvandle til satiriske Sne-
krystaller 

- 
da den alligevel var

trteng;t grundigt ind i ham, blev
han som den Salomo, Slren Kierke-
gaard har digtet om, viis, men ikke
en Helt, en Trenker, men ikke en
tseder, Prrediker, men ikke en Tro-
ende . . . "og han tumlede gennem
Livet, omtumlet af Livet, strerk,
overnaturlig strerk, det er: kvinde-
Iig svag i Indbildningens dristige
Fortryllelse, sindrig i Tankens
Tolkning". .. Saaledes blev Helge
Rode salomonisk i Kraft af, at en
Vision han havde haft om Livet
blev ubekrreftet, ja blev vraget i
Realiteternes Verden, blev afvist af
Mennesken maaske ogsaa
til en vis Grad svigtet af ham
selv -- uden at han dog kunde
slippe den. Hvem der har lrert
Helge Rode at kende, har faaet Ind-
tryk af - o€l den der udforsker
hans Digtning vil se, at han med
Rette f {lte sig udrustet rned et
Adelskab, sorn han vrernede om
med Resignation og Skepsis og Hu-
mor, og for hvis Skyld han ofrede
adskilligt for at bevare dets Kraft
til at give 'lone.

Saaledes bler, han Forfatteren af
Skuespillcn e " M orbus T ellermann",
"Greu Bonde og hans Hus", "Det
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store Forlis" og "En Mand gik ned
fra Jerusalem". Hvor meget man
end siger, at det sidste handler om
Georg Brandes 

- 
Rode fors/gte

selv at hrevde: om den voltaireske
Aand, men det var fordi hans Skue-
spil vakte forfladigendePolemik, og
hans Forklaring var ment som en
henve.irende Afvrergelse af en for-
plurlrende Debat. Og hvor overfla-
disk tydeligt det end er, at det andet
i liakken handler om Leo Tolstoy

- 
saa handler de alle, mere eller

rnindre indirekte, naturligvis om
ham selv. Helge Rode baade
maskerer og gransker bagved Ma-
sken de Magter, der voldte ham
hans Livs Skuffelse. Disse Skue-
spil er digtede paa Trods, dels
som Selvforsvar og derfor som
Domme, ogsaa Selvdomme. De vid-
ner om hans overlegne Sans for at
forstaa og fremstille sjrelelig Be-
skaffenhed; denne Sans er ud-
sprungen ikke blot af hans Digter-
begavelse, men af hvad man kal-
der rnedf6dt h/j Kultur, en aande-
lig Fornemhed i SIregt med Men-
neskekenderens og Livskunstne-
rens. Disse Skuespil er en Kriti-
kers Analyser, sat op paa Scenen
af en Theatertekniker; de er dyg-
tigere gjort end Ungdomsdramer-
ne, men Dygtigheden synes opnaaet
gennem Indr/mmelser til den for-
frengelige Side af Theatrets Kunst.
Man lever i deres Verden, saa-
lrenge man ser eller leser dem. De
er for saa vidt rcgte digteriske,
som de giver Sind og Tanker en
aandsskabt Andensteds-Nrervrerel-
se. Men, til Trods for at de benyt-
ter aktuelt "Stof" (f. Eks. benytter
"Det store Forlis" Tffanic-Ulykken
i 1912) er der noget vregtllst ved
dem. De ejer Illusionskraft, men
brister dog soln Srebeboblcr ved
Berlring og efterlader nogle Draa-
ber bitre Tanker. Replikker, Figu-
rer, Scener virker som Skin og
Shygger, der omsvrever en Hemme-
lighed. trlan tror at ane. irl hvis den
blev udtalt direkte, vilde den en-
ten virhe fuldkontrnen ubegribelig
eller aldeles s/nderrive det Klrede-

bon, Digteren paa een Gang dristigt
og rengsteligt har vrevet til den -paa een Gang et aandigt og stofligt
Klredebon 

- 
paa en Gang uhyre

forfinet og hverdagsligt. Deres poesi-
skabende Kunst er uomtvistelig;
dog synes de frembragte med Yder-
kredsen af Digterens Aands Evner
- til HrBvdelse og Beskyttelse af

dens inderste Lyskerne. Det grel-
der om dem, hvad Helge Rode lader
Vildrosen sige (om ham selv) i et
af hans sidste Digte:

"Jeg er den vilde Rose,
som hfrer Himlen tone,
og ingen skal min Lykke naa

og rlvc Drfmmens Krone.

Og jeg har hvasse Torne,
som flenger dybe Vunder.
De verner kun min vilde Drlm
om Under over IJnder.

Og saaledes blev Helge Rodc
Digteren af de skgnne Verseblgcr
"Digte" 1907, "Ariel", "Den stille
Heue" og, t'Den uilde Rose". Hans
Digterbegavelse havde et artistisk
Hang til dekorativ, retorisk virken-
de Skdnhed. Hans Lyrik meddeler
kun sin F-llelsesintensitet indirekte.
Den rumnrer ikke ofte dybe Toner,
indfagne ved at en Sansning, €rl
Erindring eller en Fplelsesbevregel-
se afflder sreregne Udtryk og med-
deler sig derip;ennern med rnagisk
virkende Kraft. Den f/rer Lreseren
med sig i en Svreven paa Vellyd om-
kring noget, der beskues i en For-
undring, som tillige er Erkendelse.
Naar den fortretter og nedfrelder
sig, er det i nrsten dogmatiske
Tankesprog, hvis Indhold ofte er
en Hrevdelse af en Enhed bag eller
under Tilvrcrelsens absolute M<ld-
sartninger:

"Men Livet ler af Dlden.
Det trenger ingen Hvil.
Og Dlden ler af Livet.
Det er det dybe Smil."

Hans I-yrik er ligesorn en bry-
dende Prisme for Lyset i hans my-
stiske, monistiskc Grundf/lelse 

-sorn ikke er en F/lelse, rnen en Er-



kendelse af sjrclelig Veren. Hans
Digte er Variationer af denlre "in-
tellektuelle Anskuelse". De ind-
fanger dens Straaler, sorn bryder
igennem Frcnomenverdnen i Smer-
te og trryd, i Taarer og Smil, i D/d
og F/dsel. I\Ied en egen, paa en
Gang f/lsom og t€nksom Fantasi
ser han eller dr/mmer og gransker
han sig til at m/de disse Straaler
og tolke dem i fint afvejede Ord.
Og Straalerne f/rer ham stundom
bort fra F.enomenverdnen, fra al
broget Jordiskhed til hinsidig4e Re-
gioner,

"hvor Himmeldybet flrst begynder,
og Lyset er den eneste Forkynder".

Skpnne er de Fantasier, hvori
han fremsv&ver solll den, der

"kranset som Brudgom
hinsides Tiden,
evige Guddom,
fik jeg min Viden!"

N{en mest gribende er hans grub-
lende Digtning om Dlden -- orn
den Virkelighed, sorn er ikke at
u&,re, baade oln det fornedrede,
nresten kvalte I-iv sorn Tolstoj
kaldte at viere "levende Lig" (saa-
ledes skal Digtet "Den Druknede"
i Sarnlingen "Ariel" forstaas) 

- 
og

orn den sidste S/nderbrydning,
hvorigennem alt sonr lever i denne
det brudne Lyses Verden, gaar ind
til ubrudt V.rren.

Dog -- t/r man sige, at Helge
Rode fprte sin Digtning saa vidt
sorn til at udtrykke dette? I Minde-
tligtet om sin Nloder (i "Den stille
Have" ) skildrer han, kunstnerisk
set paa en vidunderlig Maade, D/-
dens Komme til hans Moder:

''Da Dlden kom paa Vejen,
de var du fuldt beredt"

og i na:ste Vers:
"Da Dlden kom til Huset
.. . da lyttede du rolig
og frygtlls til dens Skridt"

og i nrcste:

"Og de den stod i Stuen
. . . Hvad skulde du vel grue for. . .''

*- rr3 -
0g i neste:

"Da Dlden stod ved Sengen,

da var den lige vidt".

Vil det sige, at vel rider D/den
et virkningsfuldt Ridt, naar det
gaar faennem Joldiskhedens Freno-
rnen-Verden, rnen et forgeves Ridt,
et Ridt uden Frenrfrerd, naar det
gaar irlod en ren Sjrel? - et IVIen-
neske, for hvem

"Livets lange Regnskab
var tidt nok gennemset"

o€i
''alt var for lengst udgredt",

et Nlenneske, hvis
"Pagt med Kerlighedens Aand
den kunde ikke dl".

Og dette undersklnne Vers:
"Koldt er jo Dddens Pandekys,
med Sne dens Leje redt,
men Kerligheden holdt sin Pagt
med Armene udbredt.
Et Pust af heliig Vaar brld frem,
da du laa indesnet" -

vil det sige: Mennesket er D/dens
Bytte, rnen Livsudslukkelsens Sne-
fald ender vor Udlendighed i den
jordiske Tilvrerelses Vinter, og vort
I-iv bliver en hellig Vaar? Vil
det sige: der el ingen D/d? Eller'
skal "et Pust af hellig Vaar" for-
staas i Forbindelse med de to sid-
ste Vers i Digtet om "Den stille
Have" (i Digtsarnlingen af sarnme
Navn). altsaa om Kirkegaarden:

"Om Sneen udbreder sit Lagen
henover det jordkolde Kammer,
om Nattemulm dekker for Dagen,
skal Mlrke og Sne staa i Flammer.

Et Ildpust slaar Hjertet imlde
en Storm fra de dldsstille Grave,
det megtige Liv hos de Dlde
i Erindringens braendende Have."

Luer vor Livsflamme, efter D/-
den, kun i en "Erindringens brren-
dende Have" 

-?Helge Rode har (ligeledes i "Den
stille Have") et andet Digt, "Gra-
ven", om en d4d gammel Kone
(han har vel haft sin Moder i Tan-



kerne) der begraves i satnrne Grav
som sin tidligere bortd/de Mand
(Helge Rodes Fader d/de, da Dig-
teren var en 8 Aars Dreng). Det
taler om, at da hun kommer til
ham, I/ses han af et Band. De to,
som har elsket hinanden og i Kraft
af en ud/delig Pagt rned Krcrlig-
hedens Aand endnu en Gang mldes
som Elskende, oplever da "Foraar
crg Nlorgenr/de", og Manden, der
rnodtag;er sin Hustru og ser hende

"ung som mit yngste Minde,
jeg ser dig yngre endnu.
. . . J"g ser jo dit Vesens inderste Naade"

han udbryder:
"det er ikke lenger sandt, at jeg ddde.

- Nu kaster jeg Byrderne af,

og smilende flyver vi Lyset imlde.

- Der er ikke mer nogen Grav."

Helge Rode har endelig (stadig
i samme Digtsamling) et Digt om
sin afd/de Fader, med hvem han
engang, hvidhaaret, skal staa An-
sigt til Ansigt.

"Da vil han sikkert smile ad sin Dreng
og splrge: "Helge, hvad betyder dette?

Du kommer til mig her med hvide Haar.
Ret nu din Ryg og slet de Rynker ud!"
Og han vil smile,

vi vil begge smile
ad denne altfor sere Maskerade,

og i det Smil skal jeg paany forynges."

Er dette Sandhed? Kan en dl,-
ende smile, fordi han eller hun har
renset sin Aand, bragt sit Livsregn-
skab i Orden ved at udgrrede al sin
Skyld? Er det Frcllesskab imellem
redle Mennesker, om hvilket Helge
Ilodes mystiske Oplevelse rummede
en DrOm 

- 
er det en Kraft, der

virker hinsides Graven, og som kan
l@se af Band, og som kan gengive
Menneskesjelene deres Ungdom fra
Tiden ffir de f/rst fandt sammen,
deres Ungdom fra Guds Raads
Evighed af, den Ungdom der er de-
res "Vresens inderste Naade", den
Ungdom der er Guds sjeleskabende
Naadepust af "hellig Vaar", hvor-
ved Menneskene fik Aand og Ve-
ren, skabte i Guds Billede 

-?

*fi4-

Helge Rodes sidste Digfsarnling
"Den vilde Rose", slutter med Dig-
tet "Den store Messe, ddde Venner
tilegnet". Helge Rode vidste nok,
hvad han mente med Ordet Messe.
Det var ikke i hans Aand at tage
en Religions hellige Ord forfrenge-
ligt. I{an vidste godt nok, at en
Messe er et Offer til Lovprisning,
Tak, B/n, Soning, og sonr erhverver
Naade, der tilflyder Gudsriget og
dets B/rn, levende, ddde. Hans
Digt ligger i Forlrengelse dels af
"Nedad fra H/jfjreldet" (i "Ariel")
og dels vistnok af et af de f@rste
Digte i samme sidste Samling,
"Skoven". Digteren fornemmer en
Kalden i Skoven, gaar derind,
"men det, som kaldte, det fandt
jeg ej"; han fandt muntert Sol-
lys under de gennembrudte L/r-
kupler, fandt Solsortens s/de Me-
lodi (har Helge Rode her trenkt
paa sine Digterfreller Sophus CIaus-
sens o€{ Johannes Jlrgensens Poe-
si?) 

- 
"men det som kaldte, gik

fjernt forbi"; han fandt i Skov-
dybet Myrer og Hjortespor og h/rte
stadig Kalden ganske nrer fra 

-han fandt paa et aabent Sted "et
Lyspalads for Sommerfugle i Blom-
sterleg" (har Helge Rode haft Johs.
V. Jensen og Ludv. Holstein i sin
Tanke?) 

- 
"ps11 det jeg s/gte, det

r.ar der ej".

"Jeg \öb til Skovslens Helligdom,
som laa og ventede, da jeg kom;
men det, den vented, var ikke mig,
og det, jeg slgte, det var der ej."

N'Ien Digtet "Den store Messe"
begynder 

- 
i nresten samme Ryt-

lne 
-:

"Med et opstaar der en Larm i Skoven,
der hvor jeg gaar mellem tavse Graner.
FIvem raaber her? Hvem tlr bryde Loven,
forstyrre Granskovens Klostervaner?"

Det er en jamrende Lyd af Klage
og Ulykke. Og i samme Nu ram-
mes hans Kind af et Stenk, et Pust
af livfrisk Aande slaar imod ham

- 
han m/der hele sin lyriske Digt-

nings Grundmotiv: D/dskval og
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Livsfryd paä en Gang og salnme-
steds fra 

- 
han ser en Elv ned-

fosse dr/nende under et Dugperle-
sl6r -- brudt i Skum, Straaler,
Draaber og dog stadigt en Elv "i
evig F/den og Kraftfor/den". Det-
te Stykke Natur er hvad Digteren
s/ger'. Det udtrykker den Virkelig-
hed, han har villet vidne om i sin
Digtning. Elven, der vrclter frem af
H@jfj.eldets evige Sne, er selv evig,
"Allivets Klager er i dens Toner",
og den er et Evangelium, ja den er
en hellig og helliggprende Virkelig-
hed dens "Skumspr/jtperlers
Rislen maner os, som det viede
Vand har vredet". Al Naturen sy-
nes at samle sig om den, deltagende
i hvad der sker, "selv Klippeblokke-
ne gaar tilhaande som Tempelvagt
ved den Stores Nlesse":

"O Jord! Yt hörer din Messe toner.
Din Sang, som styrker vort Sind og renser
al Ringhed ud og tilsidst forsoner,
som om den sprengte vor Verdens Grenser.

Som om den viide vort Liv forsvare,
besverge Skebnen, aftvette Brlde
med rastllst Fald for hver Sjael i Fare;
men stille rindende for de Dlde."

De yndige, uskyldige Birketrrr,
de strenge, m/rke Graner staar saa
nrcr Elven som muligt og synes
tyngede af samme Gaade som hele
Naturen; alle er samlede, alle be-
dende om og derved op;saa mod-
tagende "Lys af den samme Naade".
C)gsaa Digteren drages ind i det
store Frellesskab ved Livsnaadens
\rreld, der fosser med undergpren-
de Kraft:
"Den Dlde vaagner. Den Vaagne drfmmer.
De stille Treer og de stumme Stene

tog mig Broder, mens Elven str/mmer.
Selv jeg blev renset blandt disse Rcne.

Da sker det, at paa engang sti-
ger der af Fossedrlnets dybe Duren
en Rislen af yndige Melodier 

-"saaledes messer kun Alnaturen"

- 
og med eet skinner Solen ind i

Disen af de knuste Vandmas
den evige Skaberkraft og Livs-
opholder bryder igennem og sret-
ter Sjalens Symbol ind i Naturen:

"I Elvesllret har Solens Lue
nu tendt sit Tegn over stnde Vande,
Og Irisglansen i Haabets Bue
er Glorien om Titanens Pande."

Titanen 
- 

er det Digteren, som
her faar sin Ungdoms Overmenne-
ske-Dr/m opfyldt? 

- 
eller er det

Elven, Symbolet paa den af Mes-
sens Naade aandeliggjorte Tilvrerel-
seskamp, som stedse f/dt og f/den-
de stedse styrter sig i Dflden, Liv
der ofrer sig selv sorn Livets Pris,
i en Enhed af Liv og DOd.

Der Iigger dybe religipse Dr/mme
og Tolkninger bag dette Poem 

-det Digt, hvoi'med Helge Rode med
dybere Toner end hans danske
tr:eller i Pantheismens Poesi endfe
sin Digtning. Kunstnerisk set er
det ikke fuldtud lykkedes. Dog, det
brerer et helligere Prreg end den
kunstneriske Fuldkommenhed kun-
de have givet det. Digteren har ud-
smeltet det af Oplevelser, F/lelser
og Tanker, som han har maattet
gpre sit yderste for at betvinge med
sin Adelsfgllelse 

- 
han har med den

aldrende Digters skrB,beligere Kun-
nen vristet det ud af sit Indres dy-
beste Digler.

(Af sluttes. )

Emil Frederiksen.



*{16-

Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitetsakademien"

'till utliindsk korresponderande
mcdlern av Kungl.VitterhetsHistorie
och Antikvitetsakademien, Stock-
holm, har kallats Pater Joseph
Braun S. "I., Miinchen. Kallelsen har
skett på grundval av följande fram-
ställning, författad av Antikvarien,
Friherre Carl R. af Ugglas, Stock-
holrn:

Joseph Braun, jesuitpater, dr h.
c. theol. u. phil., Professor an der
phil.-theol. Lehranstalt S. J. zrt
Valkenburg (Holland), född den 31
jan. 1857, tillhör den rnedeltida
konsthistoriens förnämsta företrä-
dare, är en dess högt förtjänte
Altmeister.

Det betydelsefulla med hans fors-
kargärning består däri, att han på
cn gång behärskar den formjäm-
förande och med utvecklingshisto-
riska utgångspunkter arbetande
konsthistoriska metoden och
med en omfattande och djupgående
kännedom som väl ingen annan -förtrogenhet med den katolska kyr-
kans liturgi, som ger ett djupare
perspektiv åt de därmed samhöriga
företeelserna än den ensidiga form-
analysen kan giva.

I sin förstnämnda egenskap 
-alltså som ren konsthistoriker i

cgentlig bemärkelse 
- 

har han i
sitt två-bandiga arbete "Meisterwer-
ke der deutschen Goldschmiede-
kunst der vorgotischen Zeit"
(1522) i bilder, bildkommentar och
inledning;ar sammanfattat ett ma-
terial, som tillhör alla epokers mest
rnärkliga i sin art -- det omfattar

bl. a. de stora tyska relikskrinen
från 1100-1200-talen med deras oer-
hört rika sår'äl ornamentala som
figurala dekor -- och i textens
knappa avfattning har han inpres-
sat ctt r.etande, som är grundläg-
gande på området i fråga. I upp-
satsen "Die Pantaleonwerkstätte
zu Köln" (Stimmen der Zeit 1926
s. 137 ff ) har han riktat en kritisk
gensaga mot vissa grundläggande
teser i lon Falkes och Fraubergers
dittills som nästan ofelbar ansedda
stora publikation "Deutsche
Schmelzarbeiten des Mittelalters"
(1904) och delvis förändrat hela
den gällande uppfattningen av
verksamheten inom de glänsande
guldsmeds- och emaljöratelj6erna i
1100-talets Köln.

Jos. Brauns stora, oförlikneliga
insats betecknas dock av de gigan-
tiska arbeten, vari han samman-
fattar sitt vetande om vissa konst-
närliga föremålsgruppers förhål-
lande till kult och liturgi. Dessa
äro: "I)ie liturgische Gewandung in
Occident und Orient nach Ursprung
und Entn'icklung, Verwendung und
Symbolik" (1907), "Der christliche
Altar in seiner geschichtlichen Ent-
wicklung" I-II (1924), samt "Das
christliche Altargerät in seinem Sein
und seiner Entwicklung" (1932);
ett 

- 
av förhandsmeddelanden att

döma -- minst lika omfångsrikt
arbete över den katolska kyrkans
relikvarier befinner sig f. n. un-
der tryckning. Motstycken till
dessa av den otroligaste material-
kännedom och lärdom överflödande
verk existera icke; materialet självt
består också av det allra svåråt-
komligaste slaget, i mycket ringa
grad som det tidigare är publicerat,
och de kultiska växlinp;ar, som be-
stämt dess utveckling 

- 
särskilt

gäller det det kristna altarets histo-
ria 

- 
tillhör det, som en profan

forskare endast med stor svårighet
tidigare i tillnärmelsevis samma ut-
sträckning lärt sig behärska, om
han någonsin gjort det. Härtill
komma några utomordentligt tack-
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nämliga, praktiskt användbara
mindrc verk: "Handbuch der Para-
mentik" ( 1912) och "Liturgisches
Handlexikon" (2:a uppl. 7924).

En särskild orsak, varför en ut-
rnärkelse från en svensk vetenskap-
lig akademi synes väl motiverad är
dcn, att Braun med ett intresse,
som ej ofta ådagalagts av utländska
forskare, observerat och behandlat
skandinaviskt, ej minst svenskt ma-
terial, som han genonl korrespon-
dens och personliga hänvändelser
skaffat sig kunskap om; hänvis-
ningar till dylikt material förekom-
rna ymnigt i hans stora arbeten och,
enligt vad som är bekant, kommer
detta att i än högre grad bliva fallet
i den under förberedelse varande
boken. Den älskvärdhet, varmed
han ställt sin stora lärdom till för-
fogande för andra forskare, synes
vara obe6;ränsad; en förfrågan h<ls
honom resulterar ofta i en hel
handskriven avhandling. Akade-
miens publikation "Fornvännen"
har också vid ett tillfälle (1935)
haft förmånen att räkna honom
sorn medarbetare; det var just en
av hans brevledes meddelade utred-
ningar, som med förf :s medgivande
offentliggjordes (rörande det stora,
1632 från Tyskland som krigsrov
bortförda agatrelikvariet i Statens
historiska museum, vars förmodade
ursprung från Goslar han 

- 
i pole-

mik mot Goldschmidt i Jahrbuch
der preussischen Kunstsammlun-
gen 1919 

- 
där gendrev; Braun

torde senare återkomma till ämnet
och uppvisa, att relikvariet ur-
sprlrngligen ingått i katedralens i
Bambergs domskatt).

Erik Petersons väg till Moder-
kyrkan.

"Neue Ziiricher Nachrichten" in-
nehöll nyligen en längre redogörel-
se orn Eril< Peterson, den lörutva-
rande protestantiske teologen, som
1930 i Rom övergick till Nloderkyr-
kan och sont in<lrn clen katolska teo-
logien skallat sig ett narrrn genom
sina skrifter "Kyrkan av judar och

hedningar" och "Boken om de he-
liga änglarna". Redan som prote-
stantisk teolog kämpade Peterson
oförskräckt not sin konfessions så-
väl idealistiska som dialektiska teo-
logi. Han vände sig mot teologiens
förflackning till religionshistoria
eller filosofi samt mot dess stelnan-
de i ensidig biblicism. På den tiden
upptog honom den frågan helt och
hållet: N'Ied vilken rätt uppställes
egentligen bibeln som absolut auk-
toritet? Från protestantiskt håll
gåvos härpå blott två svar: 1. Auk-
toriteten grundar sig på de inre er-
farenheterna av den Helige Andes
upplysning vid bibelläsningen. Men
detta svar leder, som historien be-
visar, till en hållningslös subjekti-
vism. 2. Auktoriteten baserar sig
på den s. k. verbalinspirationen.
Men detta svar ställer oss inför frå-
gan: Med vilken rätt hävdas ver-
balinspirationen? I detta dilemma
finns blott en utväg: traditionen.
Genom denna allena äro bibelns
auktoritet och inspiration objektivt
motiverade, dogmer och dogmatik
möjliga. Men denna utväg är icke
protestantisk utan katolsk. 1928
hade Adolf v. Harnack skrivit: "Ge-
nom den apostoliska lärans aukto-
ritet, som organiserande och be-
gränsande trädde upp vid sidan av
Skriftens auktoritet, erhöll biblicis-
men ett hälsosamt korrektiv. "Det-
ta var just vad Peterson funnit som
en katolicerande utväg. Han disku-
terade i brev med Harnack denna
punkt, en diskussion, som åter-
fanns i "Hochland" 1932-33. Här
avböjde Harnack ett återvändande
till den gammalprotestantiska bib-
licismen, men han tänkte icke sina
tankar till slut. Han besvarade Pe-
tersons samvetsfrågor i nästan pie-
tistisk stil: "Jag är av den mening-
en, att verklig gemenskap i kristen-
heten i alla tider uppkornrnit ge-
norn uppväckta människors erfa-
renhets- och trosvittnesbörd, som
framkalla resonans och ljus hos
andra människor." Detta svar var
i själva verket en undanflykt och
Peterson svarade energiskt: "Man
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löser icke kyrkans problctu genoln
hänvisning till konventiklar. Luther
ville icke skapa en stor konven-
tikel utan en kyrka." Härtill gen-
mälte Harnack, att det finns blott
två utvägar: antingen att återföra
protestantismen till katolicisrnen
eller grunda den på en absolut bib-
licism. IVIen båda utvägzrrna äro
stängda." Han tillade: "Naturligt-
vis leva vi ännu i hög grad av den
katolska Kyrkans rester hos oss,
av en tom flaskas doft så att säga".
i\{ed ett sådant undvikande av be-
stämt ställningstagande kunde Pe-
terson icke låta sig nöja. Han tänk-
te sitt problem till slut och blev ka-
tolik. Djupgående reflektioner led-
de Peterson till den övertygelsen,
att det nu för tiden finns blott tre
rnöjligheter för protestantismen:
antingen historismen, som bety-
der ett Guds ords förmänskligande,
eller pietismen, som med nödvän-
dighet fastnar i subjektivism, eller
måste protestantismen beträda ak-
tivismens, gärningarnas väg, som
emellertid är oförenligt med dess
sola fide- och sola gratia-tro. Var
och en av dessa möjligheter äro
ohållbara i sig själva. Men förverk-
ligar man dem konsekvent, kommer
man därmed till - 

Rom.

Frank Murphey, den katolske
borgmästaren i Detroit, som

social fridsstiftare.
Knappast har någon annan på

sista tiden blivit så firad i Amerika
som Frank IVIurphey, borgmästaren
i den världsberömda autornobilsta-
den, ifråga om storleken F-örenta
Staternas fjrirde stad. Det är fram-
för allt tack vare hans klokhet och
uthållighet, som arbetarnas väldiga
strejk i General Motors' fabriker,

vilken hotad att urarta till en blo-
dig uppgörelse mellan arbetare och
företagare, kunde på fredligt sätt
biläggas. Det är att tillskriva hans
lugn och besinningsfullhet, att till
och med då vederbörande domstol
förklarat "sittstrejken" olaglig, för-
handlingarna kunde fullföljas och
polisens och truppernas ingripande
på så sätt förhindras. "Intet berörn
är stort nog för Frank Murphey",
skrev en ansedd tidning. "Han tager
sin ämbetsed på fullaste allvar, lik-
som en osjälvisk präst sitt prästlöf-
te."

Få veta emellertid, framhåller
den katolska tidskriften "America",
att Frank Murphey är praktiseran-
de katolik, som hämtat sina sociala
grundsatser från påvarnas rund-
skrivelser. Han betraktar de påv-
liga anvisningarna som nutidens
betydelsefullaste sociala budskap,
och han söker som borgmästare att
praktiskt tillämpa dem inom sitt
verksarnhetsområde. Under det att
de flesta andra stadsförvaltningar
överläto omsorgen om de arbetslö-
sa åt privata föreningar, stod De-
troit i spetsen för dem, som visste
sina sociala förpliktelser under de
svåra depressionsåren. Till följd av
sin framgångsrika verksamhet blev
Frank Murphey sänd sorn general-
guvernör till Filippinerna för några
rir. Här nedlade han ett förtjänst-
fullt arbete i fråga om genomföran-
det av de lagar, som återskänkte
filippinerna oavhängighet. Han ut-
arbetade en ny författning, soltl
icke blott återställde den religiösa
friheten, utan också skapade en rad
rnoderna sociala inrättningar. Gene-
ralguvernörens deciderat kat<llska
hållning gjorde ett djupt och varak-
tigt intryck på befolkningen, och
tack vare hans exeurpel funno mån-
ga bildade vägen tillbaka till Kyr-
kan.
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CREDOS
Flemming Degenkolv : ".8n

Digter debuterer". (NYt
Dansk lrorlag, K/benhavn
1937. 39 S.)

Der gaar en frisk, til Tider bi-
dende Foraarsblrcst gennem disse
lyriske Digte. Et af dem har un-
der Titlen "Konversion" staaet i
Crcdo (Oktober 1936 S. 240).
Som yderlig Pr/ve paa, hvad den
unge Digter kan, et Par Vers af
"Tusind Veje" (S. 15):

"Grib som jeg din Stav og prlv
Smagen af det hvide Stlv,
N{inder skal du eje

fra de tusind Veje . . .

Staar ved Foden Pyt vcd Pyt,
da til Regnens Plasken lyt,
er end Vel'en pllret,
lige hPft Humlrer . . .

Lider du end megen Nld,
bryder knapt et dagligt Brld,
fik du Friheds Gave,

trelled ej som Slave.

Klitters Kamp mod Bllgers Brus,

Skoves stille Bladesus,

Klokkers fjerne Kimen,
Fred i Aftentimen.

Fred trods Sjalens travle Jag,
tak, aa Gud, for denne Dag

I6jet iI de andre
jeg fik Lov at vandre. .."

BÖCKER.
Til Lykke med Starten mod Par-

nassets Tinder !

P. S. Desvrerre blev den unge
Digters Debut hans Svanesang, idet
han dlde 15. April. R. I. P.

A. Menzinger S. J.

Mogens Strunge: CarI den
D anske, F 11 

rste af Flander n.
Levin og Munksgaard.
Kl,benhavn 1937. ( 152 S.
3,50 Kr.)

En Bog om katholske Helgener
af en af Folkekirkens Prrester er
en Sjrcldenhed. I 1923 udkom Pa-
stor Marius Th. Nielsens Bog om
Ansgar. Nu har Pastor Strunge
skrenket os Bogen om Carl den
Danske. Det er i sin Egenskab af
Amagers Lokalhistoriker, at "Taarn-
byprresten" har skrevet denne Bog.
En Del af Amagers Befolkning er
nemlig, soln Pastor Strunge har
paavist, indvandret fra Flandern,
sorn blev den danske Konges/n
Carls andet Hjemland. Bogen er et
meget flittigt Arbejde. Srerlig Vregt
Ircgges paa Fremhu'elsen af Carls
Trofasthed mod sit danske Fredre-
land. Knud den Helliges S6n glem-
te det aldrig og kaldte sig paa sit
flandriske Grevesejl for: "S(igil-
lurn) CAROLI COMITIS FLAN-
DRI.'E ET FILII REGIS DATIE'"
R/rende er den Omhu og Samvit-
tighedsftrldherl. hvormed Forfatte-



rr:n har bchrrndlet de[ kalholske
Stof, som Emnet giver rig Lejlig-
hed at tale om. I Danmark er der
virkelig ved at danne sig en At-
mosfrere af Sympati for og For-
staaelse al den katholske Kirkc, <lg
Pastrlr Strunge er en af dem, der
skaber denne Asmosfrere. Det
skylder vi hanr 'Iak for.

A. ilIenzinger S. J.

A. J.Lutz, O. P.: Iiloster-
liu og Klosterkald. (51 si'
der. 1 krone. K/benhavn
1 937. Pauluskredsens skrif-
ter, serie VII, no. 1.)

I syv srnå kapitler fortreller Pa-
ter Lutz inderligt og dybsindigt,
rnen også r'elg/rendc forståeligt og
naturligt, om hvad klosterlivet er,
om dets praksis, dets farer og fris-
telser, dets v;erdi for den enkelte,
for kirken, for det jordiske sam-
fund o. s. v. Det hedder f. ex. på
side 33: "lVlan går ikke i kloster
for å s/ge hellige stemninger eller
for å finde en slags religi/s korn-
fort, men for å overgJive sig til Gud
på liv og dfld. Gud skuffer ikke,
når man av hele sit hjerte vil leve
ordenslivet i Jesu ånd. Hvad man
rnister av den poesi, rnan hadcle
dr@rnt om, vinder man tusindfoldig
igen ved inderligere å leve i Gud".
Og Pater Lutz ser ikke smtiligt og
pedantisk på ordenslivet, men si-
ger, at "det, som f/rst og fremmcst
rnå r'aretages, er ikke regelens ord-
lyd, rnen Jesu sindelag, som rege-
len vil lrere os å opnå". Og selv-
fplgelig g/r han opmrerksom på, at
selvotn klosterlivet er en vej til den
kristne fuldkommenheds ideal, og
erfaringen har lrert os, at det er
en fortrinlig vej, er det ikke den
eneste. 

- 
nIå jeg fremf/re en kri-

tisk bernrerkning eller foresp/rgsel ?

Er det ikke slet og ret meningsl/st,
som det sker på side 18 og 19, å
tale om "den h/jeste grad av fuld-
kommenhed"? Fuldkommenhed er
jo allerede den h/jeste grad . Det
forekommer mig å vere det sam-
rne, som hvis jeg sa til en elev, der
havde trukket en vandret linje:

-* t1a -

"I)u konltrler til å frrckktr en fircre
vandret!" En smuk, i/jnefal-
dende omslagstegning smykker den
nye bog. l,liels Hansen.

Anton Stonner: Heilige
cler deutschen F'rfihzeit,
band II. Herder. Freiburg;
i Baden.

, Här föreligger ett andra band av
den intressanta boken, som tidigare
anmälts. Det är nrest heliga tyska
bisk<lpar, som biografierna skildra
och eftersom kristendomen pre-
dikats mycket tidigare i Tyskland
än i Sverige, uppvisar historien re-
dan från 800-talet en skara heliga
män och kvinnor. Flera rnedeltida
krönikor finnas bevarade och på
grund av dem giver författaren oss
livfulla skildringar av Kyrkans ut-
veckling i de tyska länderna.

Den helige Meinwerk, biskop av
Paderborn, var en framstående per-
sonlighet, som främjade det and-
liga livet i sitt stift och byggde dom-
kyrkan samt många kloster. Han
var släkt med det sachsiska ko-
nungahuset och var i vänskap för-
bunden med kejsar Henrik den he-
lige och hans son Konrad, vilka han
uppmuntrade till frornma stiftelser
av olika slag. För benediktinorden
var han en mäktig beskyddare och
lät uppföra ett kloster åt densam-
rna. Bröderna torrlade sumpnar-
ker och brukade jorden, men ägna-
de sig även åt konstens utövnin6;,
särskilt skulptur i sten och åt stu-
dier. .Hermann von Reichenau, den
lame munken, blev berömd på 1100-
talet för sin lärdom i matematik,
astronomi och musik.

Retecknande för medeltiden är
biskop Brunos av Toul levnadsöde.
Född tysk, blev han biskop i Frank-
rike och höll kyrkomöten i såväl
Reirns som i Mainz. Till sist valdes
han till påve under namnet Leo IX.
Flera andra intresseväckande lir',
bland andra av den helige Jordanus
av Sachsen, dominikanordens gene-
ral näst efter den helige Domini-
kus, visa oss den katolska Kyrkans
universalitet.

Ilålsiagbrg 1937- Altiebolaget .Pn&trjct.
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