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"TU ES PETRUS" ." MT. 16: 18.

et är också för oss protestanter en viktig fråga, vem som skall bli
Pius XI:s efterträdare och i vilken riktning utvecklingen under

ett nytt pontifikat skall gå. Alla möjligheter, inklusive schismens eller
den dramatiska kampens av medeltida spännvidd, te sig tänkbara; svag-

hetens och förräderiets möjlighet finns också med. Ingen punkt av den

kristna fronten är i varje fall i vära dagar oviktig, och till de farligaste
punkterna hör nu som alltid Sankt Petri stol" (Vår Lösen 19392 z, 96).
Vi katoliker kunde gentemot alla sådana farhågor åberopa historiens
ojäviga vittnesbörd om påvedömets odödlighet. Redan detta vittnesbörd
måste ingiva oss, det zo:e århundradets katoliker, en tillförsikt som är
större än den som någonsin under kyrkohistoriens lopp uppfyllt våra
fäder. Ty vem kan räkna de stormar och katastrofer, som genom alla
århundraden hotat Kyrkan inifrån och utifrån, men som Petri efter-
tädare på påvestolen alla överlevat och till slut övervunnit?

Vi nutida karcliker kunde även med fast förtröstan hänvisa på nu-

tidens klara vittnesbörd. Nu "när hedendomen väller fram över världen,
när grymheten och råheten överallt triumfera", börjar uppenbarligen
även den hittills kanske farligaste revolution mot påvedömet - och

därmed mot kristendomens enhet - av själva denna revolutions arv-
tagare i allt större utsträckning ses i ett annat ljus. Det kan ju, både

historiskt och teologiskt sett, ej vara något tvivel om, att Luther velat
efterlämna sina lärjungar protesten, ja kampen mot påvedömet såsom

främsta arv. Men i vära dagar synes det bliva alltmera uppenbart även

för dem, att "man skall vara blind på båda ögonen, om man icke inser,

att den katolska kyrkans kamp mot barbariet också gäller vår egen kristna
frihet. Även protestanten förstår: Nunc tua res agitur". "I dag kan
en svensk statskyrkokristen medge, att han betraktar den katolska kyr-
kans bestånd som den kristna kulturens för stunden viktigaste angelägen-

het"'). Men den Katolska kyrkan kan icke bestå utan påvedömet! Det
är alltså till sist det förkastade påvedömet, som måste komma till hjälp
för att rädda "den evangeliska friheten"!

t) Se i detta nummer av Credo sid. 92.

Credo. zo:e årg. Mars 1939. 65



"Tu es Petrus ...l' Mt. 16: 18.

Dock även vi, det zo:e århundradets katoliker, åberopa till slut icke
historiens relativa vittnesbörd såsom den fasta grundvalen för vår katol-
ska tro på påvedömets odödlighet. Vår tro vilar på eviga, absoluta

fundament.
När Simon, Jonas' son, för första gången mötte Jesus från Nasaret

och av honom togs i besittning genom ett nytt namn, då måste både han
och de, vilka voro med honom, undra, vad detta märkvärdiga, såsom

personnamn hittills okända "Petrus" månde betyda. Det var för alla
en gåta, som först framtiden skulle komma att lösa. "Petrus"
"Klippa" kunde knappast anses såsom ett träffande uttryck för Simons

karaktär, för denne Simon, som i Evangelierna ofta framträder med ett
oöverlagt, stormigt, sig själv överskattande väsende, för denne Simon, som

icke blott likt de andra lärjungarna svek sin Herre i lidandets stund,
utan till och med förnekade honom. Nej, namnet "Petrus" innesluter
fastmer redan det gudomliga löfte, som Kristus senare högtidligen givit,
att just denne Simon, trots all sin personliga svaghet och skröplighet,
skulle vara den klippgrund, på vilken Guds Son ville bygga sin Kyrka,
så att den kunde stå fast och orubbad mitt i det ondas alla, även dess

farligaste angrepp, liksom huset i liknelsen (Mt. 7z 24, [.), som är byggt
på hälleberget: "och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och

vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke
omkull, eftersom det var grundat på hälleberget".

Petrus är Kyrkans av Kristus lagda fundament, och detta fundament
måste finnas, så länge Kyrkan enligt Kristi vilja skall hava bestånd,

m. a. o. intill världens ände. Och just det är vår katolska tro, vär orubb-
liga tro genom kyrkohistoriens alla tillfälligheter och växlande öden, vår
orubbliga katolska tro genom alla århundraden, liksom förut så nu och

i all framtid: Kristus, den levande Gudens Son och själv levande Gud,
visste bättre än någon annan, var kristendomens "farligaste punkt" är
att finnas; han har i sin gudomliga allmakt och vishet givit det gudomliga
löftet, att han intill världens ände med sitt gudomliga bistånd skall
komma att stödja, styrka och fästa just denna punkt, detta Kyrkans
fundament och denna garanti för dess odödlighet: "Och jag säger dig:
Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygg min Kyrka, och

helvetets portal. skola icke överväldiga henne".

Vår orubbliga katolska tro på påvedömet såsom fundament av Kristi
kyrka är ingenting annat än en oundgänglig konsekvens av vår orubb-
liga katolska tro på Kristi sanna Gudom, en tro, som måhända för dem,
vilka lämnat Kristi kyrkas absolut fasta klippgrund och mer eller min-
dre blott känna till relativa värden, ter sig "i sin helhet icke inbju-
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J. Gerlach.

dande", men säkerligen "i sin konsekvens djupt imponerande", en trö
som i längden är den enda räddningen undan vår tids relativistiska viller-
valla också för dem, vilka stå utanför Katolska kyrkan men ändå vilja
vara och förbliva kristna.

Det är med denna orubbliga katolska tro som vi ur Kristi hand mot-
taga vär nye påve. Han som nu efter den store Pius XI bestigit Petri
biskopsstol, är för oss icke mera blott Eugenio Pacelli, den framstående
kyrkofurste, om vilken en svensk tidningsman för en månad sedan skrev
dessa beundrande ord efter hans val till påve i liknande ordalag
upprepade av många andra: "Eugenio Pacelli är en så dominerande per-
sonlighet att han förefaller utesluta alla andra kandidater. I en mindre
upprörd tid än denna skulle något sådant snarast ligga honom emot. I
dag behöver emellertid Kyrkan sitt skarpaste huvud, sin hårdaste vilja
och sin mest brinnande ande. - Jag har svårt att tala om honom. IuS
har endast sett och hört honom ett par gånger, men jag har aldrig mött
en människa som på mig gjort ett så starkt intryck, en så överväldigande
uppenbarelse av själ och andlig kraft" (N.D.A. rc/z 39). Numera
är Eugenio Pacelli för oss katoliker först och sist Pius XII, Petri efter-
trädare på biskopsstolen i Rom och därför själv "Petrus": Kristi ståt-
hållare på jorden, vår Helige Fader, den av Kristus insatte och genom

hans särskilda gudomliga bistånd understödde väktaren över Guds och

Kristi och Kyrkans och det kristna samvetets absoluta, oförytter-
liga rättigheter.

Och alla våra lyckönskningar och välgångsönskningar sammanfatta vi
i den gamla liturgiska förbönen pro Sumrno Pontifice: "Herren bevare
honom, bibehålle honom vid liv och göre honom lycklig på jorden och
överlämne honom icke i hans fienders händer".

J. Gerlach.
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pÅvsoöuEr ocH MAKTERNA
UNDER rSoo-TALET.

(Forts. fr. sid. 58.)
II.

11u vända vi vår blick på påvedömet som ser sig stå gentemot ett så-
r \ dant århundrade. Kristus, Herren, har åt Petrus och hans efter-
följare givit ett uppdrag som sträcker sig utöver det timliga, och som

förbliver sig lika genom mänsklighetens alla utvecklingsskeden och alla
omvälvningar. Påven står i spetsen för Kristi hjord. Han skall draga
försorg om att Kyrkan kan fullfOlja sin religiösa uppgift, att evangelium
predikas och sakramenten utdelas. Påven är enhetens värdare, som skall
bevara de kristna för en olycksbringande söndring, }{.an är sanningens
försvarare, .som skall bevara tron i dess ursprungliga renhet, på det att
inga mänskliga påfund och inga tidens modeväxlingar förfalska den, ingen
feghet och svaghet hos Kyrkans medlemmar bringar Jesu Kristi arv i fara.

Denna påvedömets utöver det jordiska gripande, eviga uppgift är allena
inställd på Gud, den Absolute, och hans uppenbarelse. Men den är sam-
tidigt nedsänkt i tidens flytande ström och är dårför inte en själlös orör-
lighet, ingen världsfrämmande dröm, som inte skulle behöva befata sig

med tidsskeendets dynamik. Astronomen må glömma jorden, när han för-
djupar sig i stjärnvärlciens under, men så kan icke herden för Kristi hjord
göra. Så hög och upphöjd hans ståndpunkt ån är, så långt hans blick
än må sväva ut över världen, så slå dock livets bränningar med alla
sina sorger och frågor dag efter dag upp mot honom. Lidande och för-
följda barn vända sig till sin fader om hjälp; politiska revolutioner på-
fordra hans ingripande; nya idder ropa efter ett uppklarande och för-
klarande ord från honom. Till påvedömets svåraste och mest ansvars-
fyllda uppgift hör just detta: att avgiva ett omdöme över nyframträdande
andliga strömningar och sociala förhållanden, vad som i dem kan vara
rätt och gagneligt, vad som är falskt och skadligt.

Det 19:e århundradet har i dessa avseenden ställt fordringar på pävar-
na, vilka gå utöver rent mänsklig kiaft. Den föregående tidsrymden
hade slutat med en djup förnedring för påvedömet. Revolutionens härar
som under Pius VI besatte den Eviga staden, förhånade Kyrka och påve-
döme'). Tiaran på Ponte Sant'Angelo trampades under fötterna av en

s. k. frihetsgudinna, och ärkeängeln Mikaels bildstod på Castello Sant'
Angelo påhängdes revolutionära symboler. Man pokulerade med vigda
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Påvedömet och makterna under rSoo-talet.

altarkäril, och Petersdomen vanhelgades genom en tacksägelsefest. Så

långt gick man att man ryckte fiskarringen från fingret på den åldrige
värnlöse påven, plundrade hans boningsrum och sålde hans tillhörigheter.
Den store, tålmodige martyren på den påvliga tronen uthärdade oför-
skräckt på sin post, ehuru man bjöd honom tillfälle till flykt. På sina
plågoandars påtryckningar svarade han med värdighet: till att avstå från
den Heliga stolens rättigheter ägde han ej befogenhet, och såsom 8o-åqing
hade han ingenting mer på denna jord att frukta. - För att förebygga
en resning av det uppretade folket till förmån för påven, släpades Pius VI
som fånge i landsförvisning. Med sin död i fångenskap var den Kors-
fästes kyrka och dess överste herde åter en gång kommen upp på Kalvarie-
bergets höjdpunkt. Man avyttrade den hatade dödes övriga egendom, och

hans dödliga kvarlevor jordades först efter månader på ett föga ärofullt
sätt. Kardinalerna voro dels tagna i häkte, dels spridda i alla väder-
streck. Kämpande med bitter nöd voro de delvis hänvisade till protestan-
tiska furstars nådebröd. Man menade ännu en gång, att nu månde väl
slutet vara kommet, och det hölls hånfulla liktal över Kyrka och påve-
döme.

Men, redan under revolutionens skräckvälde förbereddes en omsväng-
ning till det bättre. Man såg den avgrund, i vilken en fullständig reli-
gions- och kyrkofientlighet måste störta det mänskliga samhället. Revo-
iutionen tyckets själv predika, att altaret var det bästa stödet för rätten,
och att en oberoende påve var den säkraste borgen för den sanna friheten.
En restauration av det påvliga anseendet påbörjar, som fortsätter genom

hela r8oo-talet och ännu i dag på långt när ej nått sin höjdpurikt. Till
detta uppstigande har framför allt bidragit, att påvedömet förstått att
ställa tidens livskraftiga idder i sin tjänst. Den nödvändiga kyrkliga
restaurationen uppfattades ej av pävarna såsom en mekanisk kopia eller
slavisk reproduktion av det förutvarande. Visserligen var det även nu
en första plikt, att troget och oskadd bevara det heliga arvet, den kristna
religionen. Men med all omedgörlighet vid försvarandet av de kyrkliga
grundsatserna förblev påvedömet, i levande analysering av och tankevexel
med de moderna rönen och idierna, försonligt och berett att upptaga det
goda, sanna, sköna som trängde sig fram i ljuset. Här bestod den katol-
ska principens städse ungdomliga kraft och universalitet väl provet.

Mer ännu än genom allt detta blev uppstigandet av påvedömet på-
skyndat genom den religiösa iddens segerrika makt över alla revolutioner
och alla våldsåtgärder från maktinnehavare under förra århundradet.
Genast den förste påven under den nya epoken, Pius VII, måste liksom
sin föregångare smaka fångenskapens bitterhet, men den fysiskt värnlöse
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fången visade sig vara starkare än den av en halv million bajonetter
omgivne store Napoleon. Under det att nu kejsaren måste draga i lands-
förvisning, vänder den av martyriets glans omstrålade Kristi sdllföre-
trädare ärorikt tillbaka till Rom: en religionens triumf och en underpant
på ny lycka och ny frihet.

Sextio år senare måste en annan Pius, den nionde med detta namn,
genomlida svår smälek och djupaste förödmjukelser. Man rövar från
honom den sista resten av kyrkostaten, intager staden Rom, stjäl Kyr-
kans egendom och förklarar påvens boning på Quirinalen för kungligt
palats. Pius drager sig i stillhet till Vatikanen. Äterigen talar man om

nederlag, men detta är endast skenbart. Fången i Vatikanen vinner i
hela världen ett moraliskt anseende större än någonsin förr. Mot år-
hundrade gamla förebråelser framträder nu klart genom begivenheternas

makt och förtryckarnas orättrådighet påvedömets rent religiösa auktoritet.
Allt tal om påvarnas världsliga härskarbegär blir utan föremåI, och för
första gången börjar man också utanför Kyrkan ana, vilken oförliknelig
säkerhet påvedömet bjuder för bevarandet av den kristna trons kärna.

I detta sammanhang förstå vi först riktigt betydelsen av den största
kyrkohistoriska händelsen i denna tid, nämligen det Vatikanska konciliet.
Det allmänna kyrkomötet i Vatikanen 1869-7o är en gränssten i påve-
dömets historia, ty i den högtidliga sessionen den r8 juli r87o tillerkändes
ät päven, såsom Petri efterträdarc, inte blott regeringsmaktens fullhet utan
även ofelbarhet, när han träffar ett slutgiltigt, allmängiltigt avgörande i
tros- eller sedeläror. Därmed hade en storartad utveckling avslutats, vil-
ken hade börjat på grunden av det åt Petrus förlänade primatet, och

vilken under de mest växlande förhållanden genom nåra tvä årtusenden

fasthållits med en konsekvens utan like, samt genomförts alla fientlig-
heter till trots. Den högtidliga definitionen av denna sanning, som alltid
hade lärts och trotts inom Kyrkan, skingrade det sista tvivleq som den

enskilde troende kanske ännu kunde hysa. All gallikansk partikularism
och allt protestantiskt statskyrkoväsende är sedan dess för alltid bann-
lyst ur Kyrkan.

Men det Vatikanska konciliets betydelse är med denna, om jag så får
säga, inrekyrkliga synpunkt på intet sätt uttömd. Det var ingen till-
fällighet, att tidens antikristliga liberalism med andlös spänning följde
förhandlingarnas gång och med oförsonligt hat samt måttlösa raseri-
utbrott i sin press mottog den fruktade definitionen. I själva verket träf-
fades den sjuka tidsandan på det djupaste, när den Katolska kyrkan med
all högtidlighet mot det subjektivistiska godtycket satte den kyrkliga
auktoritetens värde, mot den individualistiska splittringen världskyrkans
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enhet och universalitet, mot relativiserandet av alla värden den kristna
religionens absoluta giltighet.

Vatikankonciliet stod i detta avseende inte ensamt. Hela århundradet
är uppfyllt av påvliga kungörelser, som alltjämt förkunna den kristna
trons övernaturliga verklighet och absoluta sanning. Detta var så mycket
mer nödvändigt, som den reiigiösa liberalismen vid denna tid fann in-
steg i de ledande protestantiska kretsarna, och man började upplösa
kristendomen i en rationalistisk förnuftsreligion eller att se dess väsen

endast i uttrycken för en religiös känsla. Man kallade sig kristen, även
om man inte längre erkände Jesus Kristus som Guds, den Eviges Son

och som Frälsare, utan endast som en oförliknelig inspirationskälla till
religiöst liv. I dag se vi klart och tydligt överdrifterna i den subjek-
tivistiska liberalismen, och det är därför lätt för oss att förstå och upp-
skatta Kyrkans ställning under det förra århundradet, men då var det
annorlunda och svårare att inse. Den obestridliga förtjänsten att ha
bevarat Kyrkan för ödesdigra irrvägar tillkommer pävarna under
r 8oo-talet.

Pius IX:s pontifikat har varit förebildligt i detta hänseende. Men
samtidigt utvecklade sig mellan Kyrka och modern kultur en motsats,
som inte var utan fara. Alltför litet vände man sig på kyrkligr håll till
den nödvändiga uppgiften att försona den nya tidens positiva kultur-
värden med den katolska sanningen. Vid Pius IX:s död hotade denna
spänning mellan Kyrka och världslig kultur rentav att bli outhärdlig.
Men Försynen ställde med hans efterträdare en man i spetsen för Kyr-
kan, vilken förstod aff till en organisk enhet binda samman de båda
storheterna: Kyrka och "kultur". Leo XIII var ej blott själv diktare
och vän av den moderna vetenskapen utan även en man med ovanligt
vidsynt blick. Han insåg, att striden framför allt rörde sig om för-
hållandet mellan Kyrka och stat, mellan tro och vetande. FIär satte
han in sin försonande verksamhet. Leo XIII:s statslära bryter klart med
de föråldrade åskådningar, som hade den sociala och politiska strukturen
hos föregående tider till förutsämning. Han är den förste påve som i
alla former avstod frän varje rest av Kyrkans medeltida överhöghet,
och som erkände den statliga och nationalekonomiska faktorns fulla be-
rättigande och relativa autonomi. Med samma vidsynthet fattade Leo XIII
betydelsen av den hotfullt uppstigande sociala frågan. Ät denna ägnade
han en stor del av sitt intresse och sin arbetskraft. Och när så r89r
hans stora rundskrivelse om arbetarefrägan utkom, då framkallade denna
Magna Charta för social förståelse och social rättvisa ett mycket djupt
intryck. Den bildade från den tiden grundvalen för katolikernas studier
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och praktiska arbete. Till och med enligt den marxistiska tidningen
"Vorwärts" i Berlin var därmed den sociala frågan egentligen löst, och
i Frankrike prisade den socialdemokratiska riksdagsmannen Jean Jaurös
påvens initiativ såsom Kyrkans försoning med det stora samhället. Lika
stora som på det sociala området äro denne påves förtjänster om veten-
skapen, särskilt genom befrämjandet av de historiska studierna och ännu
mera genom återupplivandet av den filosofisk-teologiska vetenskapen i
den helige Thomas av Aquinos anda.

Se vi ännu helt kort på de tre senaste pontifikaten, så visar det sig

att Pius X tydligare än det förut varit fallet, är en representant för
påvedömet såsom framför allt religionens väktare. Själv ett helgon, är
han själavårdens påve, ivrare för kyrklig reform, liturgiens gynnare, den
eukaristiska rörelsens upphovsman. Kanske ännu viktigare var, att han
avvärjde den teologiska modernismen, som med sin relativistiska evolu-
tionism ville ställa det absoluta i Kristi kyrkas väsen under debatt. Over
denna hans gärning må vi alldeles särskilt här i Sverige glådja oss, då
vi med smärta måste se, hur ledande teologer hos våra skilda bröder,
som ju med skärpa avböja den radikala religiösa liberalismen, ännu inte
ha funnit en utväg ur de modernistiska villolärornas labyrint.

Benedikt XV är under den förskräckliga folkslaktningen r9r4-r8 den
outtröttlige fridens påve. Over den nu regerande påvens, Pius XI:s pon-
tifikat') kunna vi ännu inte avgiva ett slutomdöme. Hans gärning har
så stor räckvidd och är så omfattande, att man blott framhäver något,
när man kallar honom missionens påve eller vetenskapens påve, och när
man tvivlar, huruvida man skall tillräkna honom såsom den största för-
tjänsten Lateranfördragen med Italien eller den genomförda kampen mot
den hedniska nationalismen i L'Action Frangaise och mot det hedniska
rashatet inom yissa företeelser i Tyskland och Itaiien.

II I.
Påvedömet har under sin långa historia alltjämt ställm inför nya upp-

gifter. Ärhundradet som vi här betraktat, uppträdde fientligt mot all
kristendom och i synnerhet mot Kyrkan. I en tid utan förståelse för
det övernaturliga och utan vilja att underkasta sig den av Gud insatta
auktoriteten, företrädde pävarna med oböjlig fasthet Guds och den kristna
religionens rättigheter. Därvid genomgick påvedömet självt en utveck-
ling. Ju mera folken förvärldsligades, desto mer lämnade påvedömet
bevis för det religiösas större betydelse. Det r9:e århundradets historia

1) Vi erinra att föredraget hölls den zy jan, d. å. för den katolska ungdomsföreningen
"Juventus".
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lär oss tydligen, att, trots trossöndringen, Rom ännu i dag år hela kristen-
hetens medelpunkt. Endast i förbindelse med Petri efterträd,are är tron
skyddad. Påvedömet är här på jorden sanningens och rättvisans enda,
oövervinneliga värn. Också frihetens! På r8oo-talet gällde det att upp-
draga gränserna för individen gentemot auktoritet och samfund. På
rgoo-talet, då människan står i fara att bliva till en viljelös atom i den
namnlösa massan och till ett rättslöst verktyg i den allsmäktiga srat€ns
hand, kommer väl påvedömet att vara den sista räddningen för frihet <jch

mänsklig värdighet. Den närmast förgångna tiden visar oss Pius XI
redan på denna väg. Säkerligen skall framtiden föra med sig nya sror-
mar. Men vi veta att påvedömet alltid kommer atr srå över tiden och
alltid skall förbliva nutida, modernt, emedan Kristi löfte är med det.

Vi Kyrkans unga medlemmar skåda med häpnad,vördnad och beundran
upp till de ärevördiga gestalterna på Petri stol. Den genomsnittliga lev-
nadsåldern hos de fem senaste pävarna överstiger 8r år. Leo XIII blev
t. o. m. 93 är gammal. Men ändå: vilken ungdomlig, spänstig handlings-
kraft i kampen för Kristi rike! Ungdomlighet är inte så mycket en fräga
om år, utan en själens hållning. Ungdom är hänförelse för höga ideal
och insats av alla krafter för att nå dem. Med tack mot Gud se vi upp
till påvedömet, som gläder sig åt sin "iuventus", sin eviga ungdom.

Th. van Haag.

BENEDIKTINERORDENENS V,IESEN
OG GRUNDTANKE.

q er man paa Skt. Benedikts Orden som Helhed, sraar den for os som
u en aldgammel, kampestor Bygning, ikke en Ruin, men nrrmesr en
hojtidelig Domkirke, i hvilken der i Dag som for rooo Aar siden holdes
Gudstjeneste under Sang og Bon, i hvilken alt har Patina, alt er monu-
mentalt og erverdigt af Älde. Selve Bygningen er den samme, som
den var fra Begyndelsen af, men der er kommet mange Tilbygninger
til i Tidens Lab. Gulvfliserne er slidte af de mange Fodder, der gik
hen over dem; og under Hvrlvingerne ligesom henger Skyer af Aar-
hundredernes Fromhed og Andagt.

Benediktinerordenens Idd aabenbarer sig paa tre Maader: forst og frem-
mest i Skt. Benedikts Regel, dernast i Ordenens Historie og for under-
tegnede, der i ni Aar har v€ret Elev i en Benediktinerskole, ved Selvsyn
og personlig Oplevelse.
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Udgangspunktet for Forstaaelsen af Benediktinerordenen er dens Regel.
Orientens Klostre havde i Basilius' Regel fundet deres endelige Form.
I Vesterlandene trengte Klostrene med deres Mangfoldighed af Regel-
boger saa meget mere til Samling under €n Regel, som samtidig ved det
vestromerske Riges Fald alt syntes at ende i Kaos og Oplosning. Det
er under disse Forhold, Benedikt c. tJo affatter sin Regel, der indtil det
trettende Aarhundrede skulde v&re eneraadende i Vestens Klostre. At
den ikke blev en udvortes Efterligning af orientalske Munkesrdvaner,
men en Reform i helt igennem vesterlandsk Aand, har vi Benedikt at
takke for. I den benediktinske Regel er det Roms Aand, der faar sit
sidste og smukkeste Udtryk. Her har romersk Herskervisdom og kriste-
ligt Sindelag indgaaet den inderligste Formrling. Autoritet og Maade-
hold udmarker Benedikts Regel fremfor andre Munkeregler. Der er

noget militart ved denne Autoritet. Naar Benedikt kalder sit Munke-
samfund for dorninici schola servitii (Prolog), saa er det en senlatinsk
Betegnelse, der ikke betyder Skole, men snarere en Soldaterafdeling. Saa-

ledes kaldtes f. Eks. Vagten i det kejserlige Palads for scbola. Dominici
scbola servitii, "Herrens Livgarde", har altsaa krigerisk Klang i Lighed
med det senere ignatianske "Compania de lesws". Efter Postulattidens
Afslutning siges da ogsaa tre Gange til Novicen: "Se, det er Loven, under
hvilken du vil gzre Krigstjeneste; kan du overholde den, saa trcd ind;
kan du ikke, da gaz frit" (Kap. 18). Skt. Benedikts Munke tjener ikke
nogen verdslig Herre, men staar I)ag for Dag med Troskab og Punkt-
lighed som Äresvagt for Guds Majestrts Trone, idet de yder ham Lov-
prisningens Hyldest.

Overalt i Reglen mader vi den strenge romerske Tugt. Abbeden er

uindskrenket, enevrldig Herre i sit Kloster og det paa Livstid. Dette
monarkiske System tiltalte, hvad der senere viste sig at v&re af den

storste Betydning, i hoj Grad de germanske Folkeslag. Ogsaa de ger-
manske Riger havde en Konge, valgt af alle og blandt alle, der var om-
givet af Stormrndenes Raad, ligesom Abbeden af Brodrenes, men havde
ligesom denne Afgorelsen i sin Haand.

Men denne Autoritet skulde vtrre en Faders, en majestas paterna. Straks
i Forordet til Reglen betegnes derfor Abbeden med det gamle romerske

Hrdersnavn pius Pater, den krrlige Fader, og trods al Strenghed og

Barskhed - selv korporlig Revselse er der Tale om - lrgger Reglerne

dog Hovedva,gten paa Maadehold og klog Diskretion i Abbedens Styrelse.

Han skal magis prodesse quarn praesse (Kap. 64), "mere vrre Forsoger

end Forstander". "Han skal afpasse sig efter de manges Ejendommelig-
heder. Han skal efter Tid og Omstrndigheder snart lade Strenghed raade,
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snart Mildhed, nu Mesterens Alvor, men saa igen en Faders omme K€r-
lighed" (Kap. z). "Altid skal Barmhjertigheden sejre over den strenge
Dom . . . Abbeden skal ikke gaa for vidt med Irettesrttelsen, ellers kunde
det ske, at han sonderbryder det Kar, som han altfor grundigt vil skure
blankt for Rust" (Kap. 6$. Benediktinerreglens Hemmelighed ligger i
Foreningen af en fast Autoritet med Frihed i det enkelte efter Abbedens
Skon. Saaledes kunde der tages Flensyn til de enkeltes Fornodenheder
og Stedets srrlige Forhold, uden at Disciplinen led Afbrek.

Noget fuldstandigt nyt var Reglens Krav om stabilitas loci, "Sted-
bundethed". Munken er som et Tre, plantet i Klostrets Jord, vokset
sammen med det. Dette Lsfte, hvorved Munken overgiver sig selv, ikke
til Ordenen, men til det enkelte Kloster, var farst og fremmest tenkt
som Vrrn mod det datidige Klostervrsens Kreftskade: de omflakkende,
fra det ene Kloster til det andet dragende Munke. De forbenediktinske
Munkesamfund var mere et Bsns- end et Livsfrlleskab. Et Benediktiner-
kloster derimod er et aflukket, selvforsynende, uafhrngigt Samfund midt
i Verden. Allerede Beliggenheden skal afsondre Klostret fra den store
Verdens Larm. Klostret skal anlrgges saaledes, at alt, hvad man tra'nger
til: Vand, Molle, Have og de forskellige Vrrksteder findes indenfor
Klostermuren (Kap. 66). Kun i & Tilfa.lde skulde Klostrets Porte altid
staa aabne paa vid Gab, nemlig naar en Grst, en fremmed og navnlig
en Tigger bankede paa. Dem skal man modtage som Kristus selv
(Kap. r).

Hovedopgaven for det benediktinske Munkesamfund er den liturgiske
Kortjeneste. Den hojtidelige Korban bliver betragtet som opus Dei, "den
guddommelige Gerning", som alt andet skal underordnes. "Intet bor
foretrrkkes fremfor den felles Lovprisning" (Kup. +:). Liturgiens hel-
lige Alvor og adle Skonhed kom til at pra,ge den benediktinske Ordens-
familie baade i det indre og i det ydre. Den Tid, som Korbonnen levnede,
skulde anvendes til Haandarbejde og lectio divina, hovedsagelig For-
beredelse til den liturgiske Tjeneste, der jo forudsatte megen Udenads-
kren. Det er Benedikts Fortjeneste, at han ikke, som Kassian i Klostret
Vivarium, gjorde Studiet til Hovedformaal. Ved at give den liturgiske
Bon Forstepladsen sikrede Benedikt sine Klostre det religiose Grundlag,
der alene var i Stand til at bevare dem for Verdsliggorelse. Hvad Reglen
ikke umiddelbart havde udtalt, blev i Skt. Benedikts Orden vakt til Live
ved den historiske Udviklings Muligheder og Opgaver.

Det kom saa at sige af sig selv, at Klostrene tog sig af Videnskab og
Kunst paa en Tid, da Kirken var den eneste Institution, der stod fast i
den almindelige Oplosning. Ddr fandt det, der vår tilbage af antil<
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Kultur, et sikkert Tilflugtssted, og Romeren Skt. Benedikts Munke stod
rede til at yzre denne gamle romerske Arvs Vogtere. Men for at give
denne Kultur videre maatte Munkene forst komme i Beraring med en

Omverden, der tr€ngte til Belaring og Opdragelse. Det var en af Bene-

diktinerpaven, Gregor den Stores lykkeligste Tanker, at han i Hedninge-
missionen saa en Opgave, som Benediktinermunkene bragte de bedste For-
udsetninger med til. Ganske vist var de ikke som Datidens. irske Munke
Vandreapostle, der saa noget asketisk verdifuldt i at forlade den fadrene

Jord og det hjemlige Kloster, men ved at sende Munken Augustin med

4o Frller til England gjorde Gregor den for saa ufravigelige Stedbundet-
hed til en mere elastisk Institution. Mens de irske Munke i Reglen var
Prrster, havde Benedikts Klostre overvejende v€ret L€gbrodresamfund.
De Krav, som Hedningemissionens Sjalesorg stillede, medforte, at Prcste-
vielsen ikke mere betragtedes som en Undtagelse, men at Klostrene mere

og mere omdannedes til Prestesamfund. Men 6n Ting havde de benedik-
tinske Missionerer forud for Columbans Ssnner: Tilknytningen til Rom,
ikke blot dets Kultur, hvad der gav dem Lrremestrenes Overlegenhed
over de hedenske Folkeslag, men forst og fremmest til det Rom, der

var den kirkelige Autoritets Midtpunkt. Dette gav deres Missionsfore-
tagende en Enhed, Fasthed og Livskraft, som den irske Missionsvirksom-
hed manglede. Ved Tilknytningen til Rom havde den angelsaksiske Kirke
under Benediktinerne kunnet vokse sig strrk. Ved Samarbejde med Rom
havde Bonifatius kunnet gennemfore den vanskelige Reform af den fran-
kiske Kirke.

Allerede ved deres blotte Eksistens var de benediktinske Klostre lysende

[,ksempler paa romersk-kristen Kultur i Landene nord for Alperne, men

egentlige Missionscentrer blev de ved deres Virksomhed udadtil, hvor de

ved Mildhed, Maadehold og Tilpasning opnaaede en enestaaende Syntese

mellem Kristendom, antik Civilisation og de germanske Folkefards Ung-
domskraft. Derved skabte de F-orudsrtningerne til Middelalderens Impe-
rium christianum..

Som alle menneskelige Institutioner var ogsaa Benediktinerordenen
underkastet Udviklingens Svingninger. Opgang aflostes af Nedgang.
Men hver Gang det benediktinske Samfund ved Tidernes Ugunst kom i
Forfald, rejste det sig af egen Kraft i fornyet Ungdom blot ved at vende

tilbage til Reglens Overholdelse. Den betydningsfuldeste Reform var
Clunys (grundlagt 9ro). Betegnende for Clunyacensernes Holdning var
at de, benediktinsk Tradition tro, sogte deres Tyngdepunkt i Rom,
og det, skont Pavedommet netop i det ro. Aarhundrede oplevede en af
sine dybeste Fornedrelser. Det var Benedikt af Anianes (f 8zr) asketiske
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Reformtanker, der blev virkeliggjort i Cluny. Som berydningsfuld Nyhed
indfortes Sammenslutningen af flere Klostre til en af samme Aand be-

sjrlet Kongregation med Moderklostret - Cluny Midtpunkt.
Clunyreformen var tenkt som Klosterreform, men blev i Virkelighed til
en sejrrig Foryngelse af hele Kirken, dens strrkeste Bolvark i Investi-
turstriden.

Den Svrkkelse af Ordenen, som Konkurrencen med de opblomstre4de
Tiggerorden er medf srte, blev omsider overvundet ved nye Reformer, hvis
betydeligste er Bursfelde-Reformen, der, foruden at irgge Vrgt paa den
monastiske Observants, er paavirket udefra, nemlig af Vindeiheimer-
Kongregationens deootio rnoderna' ),

Under alle Forandringer blev Benediktinerordenen, takket vrre Reglen,
v€sentlig den samme. Naar de enkelte Klostre og deres Sammenslut-
ninger alligevel har deres Srrprrg, skyldes det de srrlige Formaal og
Opgaver, som det blev beskaaret dem at arbejde for. Saaledes bliver
nogle et Hjemsted for Videnskaben, som i det ry. og r8. Aarhundrede
den franske Maurinerkongregation og i vore Dage San Girolamo i Rom,
andre - Solesme, Beuron, Maria Laach, Clervaux - er fsrende paa det
liturgiske Omraade, atter andre, som flere bayerske Klostre, har sat

Skglegerningen paa deres Program. Alt godt og rdelt er der Plads til i
Klostrene. Reglen er ikke noget pedantisk Skema, men kan afpasses efter
alle forekommende Opgaver. Ved denne Elasticitet har Ordenen v&ret
i Stand til at udfolde en alsidig Virksomhed og alt tyder paa, at der
venter den store Muligheder ogsaa i Fremtiden.

Den Rolle, Skt. Benedikts Orden har spillet i Kirkens Historie, kan
sammenlignes med de store, langsomt, men sikkert virkende Krrfter, vi
kender fra Jordskorpens Dannelse. I lange Tidsrum hrver og srnker

Jordlagene sig, der aflejres mrgtige Sedimenter af mikroskopiske Skaller,
som et Te,ppe lxgger Jordens Overflade sig i Bjergkedernes vrldige
Folder - saaledes har en Bonifatius, en Ansgar, saaledes har de for-
skellige Klostre og Kongregationer fornyet Jordens Aasyn, uden Larm,
vedholdende og ihrrdigt, ligemeget om det gjaldt at rydde Skoven i den

germanske Udorken, afskrive Boger, ove Sjrlesorg blandt Kristne og

Hedninger, dyrke den kirkelige Kunst og Videnskab eller, hvad der altid
har vrret Ordenens fornemmeste og krreste Hverv - at fremstille Litur-
gien i al dens Herlighed. Den benediktinske PAX hviler over Ordenens
Frrd og Virke.

1) Se Credo April r93z

Benediktinerklostres Reform
P. D. Steidl, St. Benedikts Orden i Odense (om de danske
rrnder ]ohannes af Cismar).
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Et levende Indtryk af Benediktinerordenens Aand fik undertegnede,
da han som Dreng i samfulde ni Aar var, just ikke Oblat, men dog Kost-
skoleelev i et af Benediktinerne ledet Gymnasium: Klostret Metten i

Bayern. Klostret er grundlagt af Karl den Store, hvis Statue troner paa

en hoj Granitsojle i den store Klostergaard. Metten er et e.gte Benedik-
tinerkloster, pragtfuldt beliggende mellem den majestatiske Donauflod og
Bayerskovens grankhdte Bjerge. Klostret er nermest selvforsynende.
Foruden et stort Landbrug og en veldig Klosterhave hsrer til Klostret
en Molle, et Slagteri, et Elektricitetsv€rk, et Bogtrykkeri og en Mangde
Vrrksteder, alt beliggende indenfor Klostrets Enemerker. Intet Under,
at det med sin pragtfulde Barokkirke, der er flankeret af toTaarne med

magtige Logkupler, helt dominerer Landskabet, og Landsbyen udenfor
l'llurene klynger sig op til Klostret som Kyllinger under Skrukhonens Vin-
ger. Hvor maatte dette Sted ikke sette Prxg paa lt{unkene, som boede
dcr for Livstid! Det var mere eller mindre de samme Mennesker, jeg saa

i de ni Aar; kun Doden og nye Novicer bragte Forandring. Deres Vesen
var en Blanding af monastisk Fromhed og gammel-bayersk Oprindelig-
hed, Ligefremhed og Lune. Dertil sad de inde med Lrrdom og pxda-
gogisk Visdom. Der herskede en pietetsfuld Tradition, der onskede det
gode og bedste bevaret fra Shgt til Slegt. Der var Elever, hvis Far og

Bedstefar havde gaaet i Skole i Metten.

I de ni Aar larrc jeg en Rakke Patres at kende, der, hvor forskellige
Ce end var, for mig stod som typiske Benediktinere. Der var forst og
fremmest Abbeden, P. Benedikt Braunmiiller, en Kempe af Legeme og

Aand. Han kendte alle os 3oo Drenge ved Navn. Foruden at han var
Folketingsmand og en fremragende Prcdikant, underviste han i Natur-
historie og vikarierede i Nsdstilfrlde i ner sagt hvilketsomhelst Fag.

Da vi i Naturhistorien kom til ,Edelstenene, beordrede han to Elever til
at Baa med sig over i Abbedens Celle og hente hans Insignier, lige til
Abbedstaven. "Det er alle Ädelsten, jeg har", sagde han smilende, "oB
de er vist falske". Han gik altid med Flavesaks i Baltet og en Flammer
i Lommen, ognaar han saa etTrr, der ikke voksede ret, tog han Saksen

og beklippede det, og hver Gang han opdagede noget, der sad lsst eller
var af. Lave, kom Hammeren frem. Han og Landsbyens Smed var de

eneste, der kunde svomme over Donaufloden.
Saa var det Skolens strenge, asketiske Rektor, P. Godehard Geiger,

hvis Undervisning var en Oplevelse for os i den overste Klasse. Vi
vidste, han var en syg Mand, men han lod sig aldrig rnrrke ved det.

Engang da vi skulde skrive et Eksamensarbejde, blev han af Pedellen
haldt i Talevarelset. "Skriv barc videre, til jeg kommer igen", sagde

78



Romankonst.

han og forsvandt; og vi sad en tyve Minuter uden Tilsyn, men der var
ikke 6n, der provede paa at snyde. I Metten levede vi i en Atmosfere
af Tillid. Den lrrdeste af alle var P. Benno Linderbauer, der skrev og
talte Latin trods nogen Cicero. Det gjorde et dybt Indtryk paa mig,
da jeg saa, at en af vore Prafekter, den meget musikalske P. Victor Eder,
over sin Bedepult havde anbragt i smukt prentede Bogstaver Ordene af
Reglens 6o. Kapitel: Victor, ad quid venisti? (hvorfor er du kommet?).
Saa var der den blide P. Leo Mergel, den senere Biskop af Eichstätt.
Hver Gang jeg som Organist skulde staa op far de andre, vakkede han
mig ved med sin store Klausurnogle et gsre Korstegnet paa min Pande.

- Og nu er denne Skole dodsdomt. Den maa ikke optage flere Elever.
Danmark, kristnet af Benediktinermunken Ansgar, havde mange Bene-

diktinerklostre i den katholske Tid"). Reformationen frldede det bene-
diktinske Trr. i Norden. Mon r.i ikke har Lov til at anvende Monte
Casinos Valgsprog paa det: Swccisa virescit, "Skont omhugget, gronnes

det atter". Vi har igen faaet Tilknytning til Skt. Benedikts Orden. I
r93y kom Lioba-Ssstrene. Aaret efter blev Tilbedelsesklostret paa Jagt-
vejen omdannet til et Benediktinerindekloster. Nu har vi faaet en Bene-
diktinerbiskop. Saa kan det ikke vare lenge, farend det fsrste Benedik-
tinerabbedi bliver genrejst i Danmark.

A. Menzinger S. J.

2) Se Rauschen-Otto, Den katholske Kirkes Historie S. r34.

ROMANKONST.
a.z anske är det framför allt det gamla måleriet, som skämt bort oss
N -.d denna förväntan, ,o- g.rio* konstens förmedling vill blicka
in i skönhetens och sanningens rike. Hur stort och klart ha icke de gamla
mästarna låtit sina skapelser framträda mot landskapsbildens eller den

intima interiörens bakgrund. I\4en en hel epoks förtätade materialism, har
avtecknat sig i den härskande konståskådningens oförmåga. Ty med det
överdrivna intresset för petitesser och för groteska detaljer ha de stora
sammanhangen förlorats, med det respektlösa åsidosättandet av både form
och innehåll har den explosiva surrealism sprängt själva den tanke, som

skulle ge konsten en sjä1, göra den till en levande låga i folkens liv.
Men samtidens iakttagande förväntan gäller knappast längre måleri

eller skulptur, som specialiseringen och intellektualiseringen gjort onjut-
bar för den stora publiken. Den magiska gåvan att väcka gensvar och
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gehör har därför i våra dagar förbehållits litteraturen, vars vanligaste
konstform är den litterära romanen.

Den konstnärliga kallelsen har det gemensamt med den religiösa, att
den upplever och sedan vill ge uttryck för sin upplevelse. Hur har icke
Aposteln Paulus kämpat för att såsom ert vittnesbörd om Kristus ändå
formulera det nästan hopplöst outsägliga i en bestämd inre och över-
naturlig tilldragelse. Alla dessa brev äro heta av kampen.. att avvinna
språket dess fattiga möjligheter, att spiritualisera det till dess yttersta
gräns. Eller tag Johannesevangeliets första kapitel, som man lär sig utan-
till lika lätt, som man inövar ett välslipat poem, emedan icke en stavelse
är ovidkommande överflöd. Helgden kring dessa brev, heligheten kring
detta evangelium, den obrutna inspirationens linje kan icke förstöras av
det svett och det blod, som formuleringen avtvingat dess människor.

I de gamla mästarnas måleri rycker oss ävenledes upplevelsen på ett
konstnärligt sätt nära, blir en verklighet, med vilken vi allvarligt kon-
fronteras. Om vi närmare undersöka den hemlighetsfulla charm, som

strömmar emot oss genom en Rafaels, en Michel Angelos stora skapelser,
så skall vi visserligen finna, att den till en stor del har sin grund i fram-
ställningssättets illusoriska realism. Och dock är detta icke förklaringen.
Avgörande är ä ena sidan ämnesvalet och den konst, som till en helhet
förmått sammangjuta så mycket av en yttre och en inre verklighets väsent-
liga sammanhang. Vem kan t. ex. analysera isär den fysiska och den and-
hga kraftutstrålningen i ett mästerverk av Michel Angelo. Detta är ana-
Iysens oförmåga inför det av klarhet och lättillgänglighet strålande konst-
verket. Och det är dessa konstens stora topp-prestationer, som även under
starka nedgångsperioder ger vårt konstnärliga självmedvetande den löftes-
mättade förväntan, som aldrig vill dö och som aldrig tror, att dess väntan
är förgäves.

Men det är således ett oavvisligt faktum, att den bildande konsten fått
träda tillbaka för den litterära. Visst ha både skulpturen och måleriet
sina namn, men de nå i allmänhet icke ut till den stora publiken. Undan-
tag finnas: När Käthe Kollwitz utställde och i sin svart-vita konst lät
oss begrunda alla de lidandets till vanvett stegrade variationer, som kriget
bereder den av fasan överrumplade, nakna och värnlösa människan, då

fylldes lokalerna plötsligt till trängsel med en andäktig arbetarpublik, som

förmodligen trodde, att frälsningen och världsfreden en dag skola komma
från Sovjet. Detta är som sagt undantag. Ordkonstnärens makt över
människan är i allmänhet så oändligt mycket större.

Ta vi nu därför, om också endast helt ytligt, itu med att rekapitulera
romanens historia, så finna vi först av allt, att den icke företer någon
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det stora måleriet motsvarande topp-prestation. Den västerländska roma-
nen har utvecklats under andra betingelser. Vi se den långsamt växa
fram. Over senantiken och högmedeltiden går dess väg över oräkneliga
experiment och variationer, som övergivas, återupptagas och förenas
med nytt.

Under medeltiden uppstod riddarromantiken och skapade en fantasi-
full, äventyrslysten världslighet. Riddarromanens gestalter utrustades med
en oemotståndlig charm, en charm, som så när hade förvirrat den tidens
stränga omdöme, som sannerligen annars visste att skilja på världsligt å

ena sidan och religiöst-kulturellt å den andra. Som konstform togs den
naturligtvis aldrig på allvar. Den var vad den ville vara, en glad för-
ströelse, en lek. Den heliga Thdröse D'Avila, som det väl aldrig skulle
fallit in (som t. ex. kväkare och andra sekter i modärn tid ha gjort) att
varna sina nunnor för kyrkovalvens religiösa måleri, har i sina skrifter
och brev icke ord nog starka för att mana och förmana till avhållsamhet
från detta slaget av världslig litrcratur. Och hon hade rätt. Riddar-
romanen är en visserligen så oändligt mycket bättre motsvarighet till sena

tiders gottköpslitteratur, vars flykt från verkligheten är något annar än
konstens lyftande befriande och inspirerande egenskaper, men en verklig-
hetsflykt är den dock.

Medeltidens arv, den pittoreska och lyriska innerligheten var dock
dömd att förblekna, sedan senrenässansen förbundir sin naturgiädje med
antikens svalare konstuppfattning. Efter barockens överdådiga parentes
uppstår under r6oo-talet det berömda fransk-klassiska idealet. Nu in-
föres så småningom den stränga formen och den rena rnåttfullheten.
Huvudsaken för dikten är icke känslans inspiration utan förnuftets nyktra
vägledning. Det utarbetas system och regler för dikten. Barockens över-
svallande livsglädje och rokokons intima grace trängas allt mer i bak-
grunden av den förnuftsmässigt moraliserande klassiciteten. Snart upp-
står inom konsten den dualism, som vill kasta ut religionen och behålla
moralen, och vilken i sin tur är upphov till den senare och ända in i
modärn tid så förvirrande missuppfattning som vill göra moral och reli-
gion till alldeles samma sak. Hur ofta har man inte fått höra modärna
författare tala om moral, när de menade religion, eller av moralen be-
gära de höga ansatser, som dock erfordra ett religiöst kraftuppbåd.

Men i övergången till romantiken står Chateaubriand. Flans "Gdnie
du Christianisme" är betecknande för den tidiga romantikens religiöst
begrundade livsåskådning. Det säger en hel del om dessa, i formhänseen-
de så lysande, men ur innehållssynpunkt så förflackade konstperioder, arr
Cenna unga romantik måste anknyta till den avlägsna medeltidens bild-
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värld för att finna den iddglOd och värme, som kunde motsvara dess

egen starka längtan. Kanske bidrager i någon mån detta fantasieggande
men föga verklighetsfrämjande försjunkande i en avlägsen medeltid till
det beklagliga faktum, att denna första religiösa ansars aldrig fick en
allvarlig for*ättning under den egentliga romanrikens blomningstid. Dess

religiositet blir mer historiskt men mindre aktuellt begrundad, och kanske
år detta den innersta och tragiska orsaken till det allt skevare verklighets-
förhållande, som gör att romantiken ändå aldrig infriar sina rika löften.

Medan r 8oo-talets förra hälft är helt upptagen av kampen mellan
klassiciteten och den segrande romantiken, uppsdr i England den borger-
liga romanen redan före ryyo. Richardson skrev sin sedelärande "Pamela
or virtue rewarded" och nio år senare eller ry49 skrev Fielding sin vitt-
bekanta "Tom Jones". Scott blir visserligen en Byrons lyriske före-
gängare, men den borgerliga och realistiska genren fortsätter dock med
Dickens, som skriver sina sociala romaner. I Frankrike ha vi samtidigt
namn sådana som Flugo, Zola, BaIzac och i övergången mellan romantik
och realism står Flaubert med "Madame Bovary" och "Salammbo". Men
varken den realistiska eller naturalistiska romanen, varken dess moraliska
eller sociala, sexuala eller freudianskt psykoanalytiska närbildsmetod löser
på något sätt problemet om en konstnärlig syntes i dikten.

Det intressanta med naturalismen är dess pretention att framträda med
en vetenskapligt och materialistiskt betingad livsåskådning såsom grund
för sin konståskådning. Parnassens I'art pour l'art ideal återuppstod på
r88o-talet med symbolismen. Den använder sig visserligen av alla sym-
boler, men innebörden i dessa är helt främmande. Man leker lika med
exotiska miljöer och demoniska kraftspel. Intet av allt detta har anspråk
på djupare verklighetstolkning och det mest misskrediterande, som kunnat
hända, hade varit om någon tagit det på allvar. Symbolismen kastar
över verkligheten sin lätta drömslöjas skira broderier. Men jusr detta
förfaringssätt visar, hur djupt den bottnar i den föregående urvecklingen,
mot vilken den varken kan eller vågar en fullt öppen opposirion.

Det har tidigare konstaterats, att icke heller den gamla romanriken rog
verkligheten - varken den religiösa eller den materiella - så på allvar,
som den stora konsten tyckes kräva. Och dock går genom olika epokers
romantiska strömdrag en hög och gripande ansats, en konstnärlighet, som
vill överleva alla misstag. Dess begynnelse har bevisligen velat så mycket
mer än den mäktat. Icke minst dess beundran för medeltidens kulturellt
religiösa enhetlighet visar oss detta. Medeltidens visionära åskådlighet, dess

förmåga att uppenbara ett mänskligt-gudomligt sammanhang hade mäktigt
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gripit den unga romantiken. Av stor betydelse för detta inflytande blev
Vinckelmann och sedermera Vackenroder, vars "Flerzensergiessungen

eines Kunstliebenden Klosterbruders" är ett inspirerande dokument ännu
i denna dag.

Martin Lamm har i en uppsats tillägnad Verner Söderhjelm (rgtg)
på ett lysande sätt klarlagt den huvudriktning inom rToo-talets konst-
åskådning, som banat väg för romantiken "genom att frigöra estetiken
från rationalism och regeltvång, genom att göra känslan till diktens ur-
källa, genom att betona det elementära och instinktiva i det konstnärliga
skapandet". Här visas hur romantikens realistiska linje, som utgått från
Boileau, sedermera över Rousseau och Diderot funnit sin egentliga ut-
lösning och avslutning i Sturm und Drang periodens väldiga brytning.
"Den romantiskt-idealistiska konståskådning däremot, som övertogs och

utvecklades av Shaftesbury, såg med Plotinos i naturen endast en ofull-
komlig avbild av den gudomliga skönheten och i dikten en högre form av
verklighet, de sköna gestalternas värld". Här fanns således "utgångs-
punkten för romantikens trossats, att konsten överträffade naturen, att
dikten är det egentliga livet, därför att den når allt varandes innersta
kärna, idden". Måhända kan om denna idealistiska linje sägas, att den
genom en författare som Charles IMorgan funnit en direkt fortsättning i
modärn tid. På botten av denna idealistiska uppfattning finnes en aristo-
kratisk tendens, som vill bevara ett visst avstånd till livet, eller till det
fula i livet. Det ligger i denna hållning något av att villa blunda i stället
för att övervinna och i varje fall bejakar den icke verkligheten såsom

en helhet.
Boileau hade sagt: "rien n' est beau que le vrai". Shaftesbury sade

skenbart detsamma: "all beauty is truth". Men innebörden är, såsom

Martin Lamm också påvisar, en helt annan, emedan sanningen för
Shaftesbury är en inre och har litet eller intet att göra med det yttre.
När Thorild talar om sin känsla, som han vill "ej beskriva men uttrycka"
är verklighetsförhållandet återigen ett annat och man nödgas placera
honom i Du Bos sentimentala skola, vars känslouppfattning förutbestämde
till dekadens. Fasthålles verklighetsförhållandet såsom en måttstock för
både konsten och dikten, står det ju utomordentligt klart, varför just

denna sentimentala dikt måste hamna i en så absolut och oreparabel ur-
artning. Dess förhållande till verkligheten var så mycket diffusare och
dess känslodrömmande lyrik var en i sig själv så obestämd upplevelse,
att verkligheten helt naturligt måste gå förlorad. Liksom dess pendang
i modärnaste tid, den sentimentala gottköpslitteraturen, tar den icke ens

som fallet är med både t. ex. realism och idealism sikte på någon liten
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del av verkligheten och kommer i varje {all att som helhet beteckna en

genomförd flykt från verkligheten.
Men ha dä alla dessa experiment varit helt förgäves? Eller vilken be-

tydelse har för den modärna dikten summan av alla dessa erfarenheter?

r88o-talets naturalism gick under, då dess filosofiskt-vetenskapliga
motivering visade sig ohållbar. En hel världsbild slogs därmed i spillror.
Den metafysiska reaktionen kom dock att få konsekventare..följder i ett
katolskt land som Frankrike än vad som i allmänhet var fallet i Norden.
Men i mellantiden hade det intressanta inträffat, att det litterära Norden
bidragit till utvecklingen med ett tydligen för fransk uppfattning oväntat
fenomen. Av den realism och idealism, som i Frankrike utbildats paral-
lellt, uppstod hos Ibsen, Björnson, Turgenjev, Tolstoi och Dostojewski
en syntetisk blandform. Frankrike mottog denna företeelse med mild
förvåning lät sig stimuleras i sin egen utveckling. Den realistiska
romanen fortsätter visserligen men med utvidgade och fördjupade om-
råden med motiv från den individuella och den sociala problemvärlden.
Den Freudianska psykoanalysen har gett den ett medel till inre människo-
skildring. Detta gör, att man i viss mening icke kan frånkänna den en

inre och yttre verklighetsdikt och man måste därför fasthålla, att den
trots detta sysslande med den inre analysen är fullständigt materialistiskt
betingad. I den realistiska romanen har miljöteckningen fått en allt mer
dominerande plats. Man kan förstå det, ty den nyupptäcktes och måste

få leva ut sig. En miljö är ju också ofta uttryck för mycket mer än
något blott och bart materiellt. Det är då det, som den mänskliga anden
skapat omkring sig för att leva och röra sig i. Men när, som så ofta
sker, denna miljö oih icke människan blivit huvudsaken, dä år det något,
som gått på tok: den skaldiska atmosfären har förtätats, det insprängda
stoffet av grädagoch vardag verkar förkvävande och hämmande på andra
och väsentligare verkligheter.

Det är sådana tendensen, som skiljer realism som konståskådning såväl

från de gamla mästarnas förebildliga klarhet som från deras djupa an-
tydan av det outsägliga bortom den sköna uppenbarelsen av inre sam-

manhang.
Men reaktionen mot naturalismen hade haft till följd en pånyttfödelse

av den metafysiskt orienterade dikten. Symbolismen forblir emellertid
trots all sin subtila skönhet en obestämd gränsföreteelse. En naturfärgad
panteism verkar hämmande på dess utveckling. Dess esteticism är stundom
den grövsta dnkbara. Den som med Rimbaud (Une maison en enfer r87t)
kan säga: "J' attends Dieu avec gourmandise" är fullständigt främmande
för kontakten med religiösa verkligheter.
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Vi ha sett, huru en romantiskt-idealistisk linje kan tänkas fortsatt genom

en modärn författare som Charles Morgam. Men det finnes en idealism,
som på en gång är mer realistiskt och religiöst inställd och som därigenom
blir på ett helt annat sätt nyskapande. Vid början av denna linje åter-
finnes ett försök av Melchior de Vogud (t8gZ). Den fortsättes av en

rad katolska författare, till vilka vi ha en enda motsvarighet i det prote-
stantiska Norden, nämligen Sigrid Undset. Genom det blotta faktum
att överhuvud våga ha en livsåskådning är hon efter symbolismen epok-
bildande för Norden.

Med sin motsägelsefulla förvirring börjar dock den föregående utveck-
lingen framstå såsom djupt meningsfull, ty att tillägna sig dess experiment
och rika erfarenhet är bevisligen den pågående utvecklingens ambition.

Den litterära romantiken är sålunda icke död. Den skjuter nya skott
och är måhända alla vidrigheter till trots på väg att bli, vad den icke
var på heliga Thdröse d'Avilas och det stora måleriets tid: en ädel och
fullgången konst.

Ezta Hjorth.

UPPSALA DOMKYRKA GENOM ÅTTA
ÅnHuxDRÄDEN'/.

1;å varje historiskt intresserad kristen måste en bok med ovannämnda
I titel utöva en stark lockelse och innehållet överträffar i dessa fall för-
väntningarna. Så snart jag läst de två första sidorna, förstod jag, att det
h1ärta, som inspirerat pennan, slår i takt med vårt katolska. Jag citerar:
"En tiggarmunk har låtit lägga grunden till Uppsala domkyrka. Broder
Lars från gråbrödraklostret i Enköping hade blivit ärkebiskop. "Broder
Laurentius med Guds nåde ärkebiskop vid Uppsala kyrka" lät denne
franciskan gravera på sitt sigill. På den tiden stod det illa till med helge
Eriks domkyrka pä det forna gudatemplets plats i Gamla Uppsala. En
förödande eldsvåda hade rzt5 härjat den då ännu icke hundraåriga domen.

Platsen var icke heller lämplig för en domkyrka. Som ett triumfens tecken

hade kyrkan rests på det nedbrutna eller avbrända gudatemplets plats;
nen när den första hänförelsen gått över, märktes olägenheterna. Orten
var obekväm och avsides. Domkapitlet skrev därför till påven och be-
gärde få flytta domkyrka och ärkebiskopssäte till lämpligare ort. Först

1) Av Mats Ämark, domkyrkosyssloman i Uppsala. Lindblads förlag, häftad kr. 5: yo,

bunden kr. 7:5o.
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synes Sigtuna ha varit påtänkt. . . Av någon orsak gick planen dock
om intet. Broder Lars blev den som igångsatte arbetet med den nya dom-
kyrkan på åsen vid Fyrisåns västra strand, mitt emot handelsplatsen
Ostra Aros. Stiftets båda tidigare domkyrkor - missionstidens S. Per
i Sigtuna och S. Laurentius i Gamla Uppsala - hade båda varit av
jämförelsevis blygsamma mätt; likaså Mariakyrkan i Sigtuna. Men till
den nya domkyrkan pä Mons Dornini - Herrens berg - qtlades grun-
den från början i dess fulla utsträckning, r r 8 meter lång. På denna väl-
diga grund började man omedelbart bygga den kyrka, som ännu, efter
nåra 7oo år, är den största i Norden. Sverige hade då knappast mer än
en halv million invånare. rzoo-talet var en hugstor tid. Man har kallat
det katedralernas och tiggarordnarnas tidevarv. Båda höra samman, ty
6äda äro utslag av en mäktig tros kraft. Chesterton talar i sin Franciskus-
bok om den hänförelse, det slags kamratskap mellan olika samhällsklasser,
som Franciskus, Guds lille fattige, väckte till liv, och hur detta särskilt
tog sig uttryck i en hänförelse för stora byggnadsverk".

När man vidare fördjupar sig i boken, finner man, att Uppsala dom-
kyrka i bokens författare har en syssloman, som förvånansvärt väl satt
sig in i alla byggnadsdetaljer, och att han tager sitt ämbete med ett verk-
ligt fromt sinne som en gudstjänst. Och detta hans fromma sinne kom-
mer honom att med pietet vörda gångna tiders ofta okonstlade och naiva
men ändå så fullt ärliga fromhetsyttringar. Detta framträder särskilt vid
S:t Erikslegendens omnämnande och vid beskrivningen av detta helgons
translatio från Gamla Uppsala till Uppsala. Han skriver: "Det dyrbaraste
för medeltidens människor var icke silver eller guld eller kostbara stenar.
Men därav kunde göras 'helgedomakar' att i dem gömma de verkligt
kostbara skatterna: de beligas reliker".

En fullt riktig uppfattning om medeltidens åskådningssätt röjer han
t. ex. i följande rader: "Mest olika mot nutiden skulle sannolikt de många
helgonkoren ha synts oss, med sina altaren, smyckade av dyrbara skulp-
turer och vävnader. Dessa kor, som redan från början ingingo i den
franske arkitektens plan, fylldes så småningom. Det tycks ha varit varje
tidevarvs stolthet att kunna skapa några nya stiftelser. Allt måste skaffas
på frivillig väg. Några statsmedel hade man ju ej att lita till".

Längre fram i tiden kommer författaren till den period, där det hände,
att "nästan allt vad som i detta kapitel berättats om, donationer och
stiftelser i Uppsala domkyrka, är försvunnet. Vill man i våra dagar fä
en aning om domkyrkans forna härlighet, måste man utomlands uppsöka
där bevarade domer. I Regensburg t. ex. kan man var torsdags morgon
kl. 7 i domen få bevista en sådan högtid, som här beskrivits och som en
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av de sista kanikerna i Uppsala pä sin tid stiftade för sin domkyrka.
Han anade icke hur kort tid hon skulle få behålla den".

Denna för oss katoliker så smärtsamma period analyserar författaren
med inlevelsens förståelse sålunda: "Med vilken smärta och grämelse
måste icke de män, som vid r;oo-talets början voro satta att vårda sin
domkyrkas dyrbarheter, ha åsett hur råa knekthopar bröto sig in och
på högsta befallning bemäktigade sig allt detta, som dittills blott kyrkans
egna tjänare med stor aktsamhet handhaft. Vart tog alltsammans vägen?
Svaret år lätt att ge. Det fördes till kungliga skattkammaren i Stock-
holm, antecknades som 'arv och eget' och inlades i mer eller mindre be-
hållet skick i herr Eskils gemak, som denna skattkammare benämndes.
För att skona Gustaf Vasas minne har man påstått, att S. Eriks skrin

- domkyrkans största dyrbarhet Johan III blott renoverades. Så

var dock icke förhållandet. Det gamla skrinet lät Gustaf Vasa taga.
Sonen lät som ert försoningsoffer förfärdiga etr nytt".

Vi måste även tillfullo instämma i författarens mening, då han säger:
"Regel hade också varit, att respektive fastigheter överlämnats på evärde-
lig tid. Att kronan fråntog domkyrkan dylika gods innebar alltså en

uppenbar kränkning av död mans vilja. Att dessa rättskränkningar ut-
gingo från kungamakten gjorde näppeligen orättfärdigheten mindre. I
än högre grad blir denna rät*kränkning uppenbar i fräga om det andra
slaget av donationer. Långt ifrän alla voro nämligen knutna vid ovan-
nämnda katolska stiftelser. Ett icke obetydligt antal voro gjorda direkt
till t'abrica ecclesiae, domkyrkans byggnadkassa, utan några särskilda för-
behåll. De voro helt enkelt givna till domkyrkans underhåll och, såsom

tidigare sagts, i regel på evärdelig tid. Kronan blev nu innehavare av
såväl Uppsala domkyrkas byggnadskassa som av dess till en mångfald
olika ändamå.i givna donationer. Desa värden voro mycket betydande
och skulle otvivelaktigt, omräknade i vår tids myntvärde, uppgå till åt-
skilliga millioner kronor. Sedan dess har staten vid några tillfällen, så-

som vid senaste restaureringen, lämnat domkyrkan ekonomiskt understöd,
vilket tacksamt noteras, tnen icke ens för de kungliga gravkorens nödiga
underhåll finnas några disponibla medel, än mindre till deras utsmyck-
ning. Det förefaller, som om vår mera vidsynta tid hade bättre förut-
sättningar att rättvisare kunna bedöma dessa frågor och som om möjlighet
just nu erbjöde sig för en ädel gottgörelse".

I anslutning till den sist uttryckta tanken övergå vi till bokens sista

kapitel om Uppsaladomen inför en ny restaurering. Alla svenska kristna,
alla vänner till svensk fosterländsk kultur, men allramest vi svenska
katoliker måste vara intresserade för, att denna restaurering blir de första
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byggherrarnas ideal värdig. Det skulle vara frestande att låta fantasien
spela och måla ut för sig, hur Uppsaladomen i så fall skulle te sig. Over
Uppsalaslätten skulle den lysa som en flammande hägring i det ursprung-
liga röda teglets varma färgton och i motsättning därtill skulle vid in-
trädet i det svala dunklet under de höga valven, burna av pelarknippen
i sin lugna blå färgton, kyrkorummets rofyllda helgd lyfta sinnet till
andakt och frid.

Redan nu ha vi dock en domkyrka, vars portal bevakas av S:t Lars,
S:t Erik och S:t Olov, och en dom, som mig veterligt, är den enda i
icke katolsk ågo, dår skyddshelgonets relikskrin står på äreplats i hög-
koret. Jag hoppas innerligt, att staten skall döma sig själv till skälig
restitution av allt taget gods, och när det en gång vädjas till privat giv-
mildhet, skulle jag tro, att de katolska kristnas bidrag, relativt till deras

skattekrona, skall överstiga rikets genomsnittssiffra. Vi få icke glömma,
att Uppsaladomen är byggd i korstågens storvulna tid och i det fromma
katolska franciskanertidevarvet, och att den från början var planlagd
i sin nuvarande storlek, blott 16 meter mindre än Kölnerdomen.

Med ovanstående recension och citat har jag velat visa, hur utom-
ordentligt läsvärd och för oss katoliker värdefull denna bok är. J^g
vill på det varmaste uppmana alla att köpa och läsa den, för att där-
igenom få en mera levande bild av vår Kyrkas storhetstid i Norden.

P. A. Meyer.
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FRÅN CREDOS TORN.
Den danske Offentlighed om
Yor nye Biskop og den af-

döde Pave.
Naar man i de sidste Uger tog et

af de store danske Blade i Haanden -
lige fra Kristeligt Dagblad til Politiken

- var det ofte, som leste man i en

katholsk Avis. D6r faldt Blikket paa

store Billeder af Biskop Suhr, Pius XI,
lnterilrer fra Skt. Ansgar og Peters-
kirken m. m. og spaltelange, ja helsidcs
Artikler ledsagede denne Billedrepor-
tage, Men hvad der betyder mere, To-
nen i disse Presseudtalelser viste gen-
nemgaaende en Interesse og Forstaaelse
for, hvad der i disse Dagc bevegede de

danske Katholikers Sind, der maattc
vekke Forundring. At alle Danske, lige-
meget af hvad Konfession, kan glede sig
over, at de danske Katholiker har faaet

en Landsmand til Biskop, er forstaaeligt.
Men at den danske Presse ogsaa havde
Lovord og saa godt som kun Lovord
om Piris XI, var mindre selvfllgeligt.
Havde han ikke i den samme Presse

Gang paa Gang, nu for Abessiniens, nu
for Spaniens Skyld, veret Genstand for
Kritik, ja Forhaanelse! Nu var de alle
enige om at kalde ham en stor Pave,

en af de stlrste, der havde bekladt
Petri Stol. En Artikel af Franz von

Jessen bar Overskriften: Pius XI lerd,
klog og from. "Kristeligt Dagblad"
fremhevede, hvilken Kvalitetsudvalgel-
se der forega,ar, r^aar der af Kirkens
Elite skal udpeges en Petri Efterfllger,
og hvor lnskeligt det var, at der i det
kommende Konklave blev valgt en

Mand, der lignede Pius XI. Den af-
dlde Paves mere religilse Egenskaber

overlod Pressen begribeligt Katholiker-
ne selv at beundre, men den understreg
bl. a. hans politiske Klogskab, hans

uforferdede Indtreden for den person-

lige Frihed overfor de totaliere Stats-
magter og navnlig hans Fordlmelse af
Raceteorien.

Nu var jo Pius XI en Pave af saa

storr Format, at Pressen simpelthen ikke
kunde lade vere at blje sig i Respekt
og .4Erefrygt for hans Baare. Men den
gjorde mere. Den talte om den dlde
Pave med en Pietet og Hjertelighed,
som om han havde varet en af deres

egne. Har man ikke Lov til at bringe
denne Tone i Forbindelse med vor nye
danske Biskop? Det var ikke blot Ka-
tholikernes snevre Kreds, men den dan-
ske Offentlighed, der tog imod Bisko-
pen. Angarskirken var fyldt tit Treng-
sel, ikke mindst af prominente Ikkc-
Katholiker, der havdc fulgt Indbydel-
sen. Og ved Biskopens anden Pontifi-
kalmesse, Requiemsmessen over Pius XI,
saas Kronprinsregenten og desuden i flr-
ste Presterekke Side om Side den ka-
tholske Provikar, den gresk-ortodokse
Provst, den protestantiske Kgl. Konfes-
sionarius og den jldiske Overrabbiner.
Da saa hele Modtagelsesceremoniellet
med Pavebullen, Provikarens og Bisko-
pens Tale blev rundkastet, gik der en

katholsk Bllge hen over Danmark, der
blev opfanget i mange Hjem. Måatte
her den megen Latin virke fremmed,
saa fik samme Dags Aften Radiolytterne
til Gengeld et Interview med den nye

Biskop, der ved sin Ligefremhed og

Jevnhed vandt alles Sympati. I disse

Dage f/lte saa at sige det danske Folk
katholsk. Theodor Suhr, der indtil for
kort Tid siden endnu havde veret
Munk i sit stille Kloster i Rom, var
med 6t blevet en dansk Forgrundsfigur,
forfulgt af Pressefotografer og Journa-
lister. Den nye Biskops Udnevnelse
har fremkaldt et Stemningsomslag i den

danske Offentlighed. Nu var vort
Trossamfund ikke langer blot Genstand
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for Tolerance, men den Velvilje og Til-
lid, der mldte Biskop Suhr, maa vel
forstaas som Anerkendelse af Katholi-
cismen sorn noger, der har Rod i det
danske Folk, noget, der ikke lenger er
fremmed og udenlandsk. Om vor nye
Biskop kunde Danmark sige: "Denne
Gang er det Ben af mine Ben og Kld
af mit Kdd". Vi er traadt ind i en ny
Fase {or Katholicismens Udvikling i
Danmark. Nu er alt blevet ligesom
mindre besverligt. Kllften mellem os

og Protestanterne er blevet mindre, let-
tere at skreve over. - Og denne nye
Biskop var den dlende Pavcs Gave til
Danmark! Den Hyldest, som Offent-
ligheden bragte Pius XI, er vel ment
som Tak herfor.

A. Menzinger S. J.

Påvens död och den svenska
pressen.

Med anledning av påven Pius XI:s
död hava Sveriges dagliga tidningar
lämnar urförliga skildringar av hans
personlighet och hans livs insatser. Be-
träffande hans kyrkopolitiska strävan-
den divergera helt naturligt omdömena
allt e{ter tidningarnas egen poiitiska in-
ställning. Vi citera här nedan social-
demokratiens, folkpartiets och högerns
huvudstadspress.

"S o c i a I d e m o k r a t e n" skrev
bl. a. följande, mot vilket den invänd-
ningen måste göras, att påven aldrig
välsignat "de vapen, varmed fascismens
omänskliga krigföring nedgjort värnlösa
människor i Afrika och Spanien":

"Som påve har Pius XI liksom sin
företrädare sökt föra en fredlig och för-
sonlig kyrkopolitik, något som med de

maktsträvande och religionsfientliga dik-
taturernas uppseglande blivit allt svårare.
Han har dock med en rad stater slutit
för den katolska kyrkan fördelaktiga
konkordat. Mot Sovjetunionens reli-
gionspolitik protcsterade han r93o, och
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med Mussolini har han haft en mång-
årig dragkamp, särskilt beträffande ung-
domens uppfostran, som både kyrkan
och den fascistiska staten velat mono-
polisera. I början av r93o-talet blev det
en verklig maktstrid, varvid påven drog
det kortaste strået och nödgades göra
viktiga medgivanden. Om sålunda en
modus vivendi kan anses ha uppståtr
mellan Vatikanen och den italienska
statsmakten, lyckades Pius XI aldrig
komma överens med den åtskilligt in-
transigentare tyska nazismen. Gång på
gång sökte han göra sin stämma hörd
inför de alltmer skärpta förföljelserna
av katoliker och judar, men förgäves,

I vissa avseenden kan den bortgångne
kvrkofursten sägas ha sökt hävda. de
humanitetskrav, som ingå i hans kyrkas
förkunnelse. Men det har skett med
en påfallande inkonsekvens. Att väl-
signa de vapen, varmed fascismens
omänskliga krigföring nedgjort värn-
lösa människor i Afrika och Spanien,
kan ej just bidraga atr öka respekten
för en Kristi efterföljare. Men världen
har under de gångna århundradena
knappast vant sig att vänta bättre av
den katolska kyrkans överhuvud."

Dagens Nyheter uttalade bl. a.:
"Uppgörelsen med den italienska sta-

ten är det mest glänsande utrrycker för
den starka aktivitet som utmärkt
Pius XI;s ponrifikat. Även i andra län-
der har man haft känning av denna
påvemaktens renässans. Den fråga som
under senare åren främsr dragit upp-
märksamheten till påvens verksamhet
var den katolska kyrkans förhållande
till det nationalsocialistiska Tyskland.
Hitlers "totalitetskrav" även på reli-
gionens område och de mot alla krisrna
föreställningar stridande rasdoktrinerna
bekämpades av påven med utomordent-
lig skärpa, och vid en rad tillfällen un-
der de senare åren har det varit nära
att komma till öppen brvtning mellan
I{eliga stolen och Tredje riket. Aven
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Italiens förra året genomförda anslut-
ning till en raspolitik efter tyskt mön-
ster framkallade ett flertal protester
från påven. Motsättningarna mellan ita-
iienska statens nuvarande ledare och på-

ven t()rde i realiteten icke ha mildrats
på senaste tiden, fastän Mussolini av lätt
insedda skäl varit angelägen att fram-
ställa förhållandet till "försoningspåven"
i icke alltför oförmånlig dager.

Det säger sig självt att en påve av
Pius XI:s läggning stolt vägrat att delta
i någon "ekumenisk" beblandelse. Pius
XI har varit den sega, målmedvetna och
framgångsrika stridens man. Den löse-
och bindenyckel han överlämnar till sin
efterträdare väger tyngre än då den la-
des i hans händer."

S t o c k h o I m s-T i d n i n g e n inne-
höll bl. a.:

"Det kan icke bestridas, att Pius XI
infriat mycket av de förhoppningar,
som hans egna trosförvanter ställde på

honom. Han har fortsatt och fullbor-
dat de fredssträvanden, hans företräda-
re inlett mellan romerska kyrkan och
stater med katolsk befolkning, och han
har därvid förstått att dra nytta av det
fördjupade religiösa intresse, som upp-
trätt i krigets spår. En rad av konkor-
dat, alla till synes fördelaktiga för kyr-
kan, ha ingåtts med regeringar, vilka
för icke lång tid sedan ställt sig deci-
derat avvisande mot Vatikanen. Mest
påfallande är den helt förändrade inställ-
ningen till franska republiken, som fått
sitt yttre uttryck i återupprättandet av

den franska ambassaden hos påvestolen.
Det inre religiösa livet låg Pius varmt

om hjärtat. Missionsväsendet har främ-
jats, de troendes iver har stimulerats
genom en rad ståtliga fester och jubi-
leer, många nya helgon ha kreerats un-
der högtidliga former, och den särskilda
mirakelmysticism, som får ett så slå-
ende uttryck i t. ex. Lourdes, har om-
huldats av påven.

Personligen var, så vitt man kan

förstå, den Lortgångne påven en fängs-
lande och respektvinnande natur, enkel
och flärdfri, väl skickad att förerräda
sitt ämbetes höghet och värdighet. Hans
karaktär och hans uppsåt voro utan
fråga absolut rena, och det lönar sig

knappast att uppställa spörsmålet, om
någon annan man på hans tron i dessa

stormens tider förmårr att högre lyfta
det kristna korsets, den rena humanitc-
tens fana över världens strider."

I värdiga ordalag minde NyaDag-
ligt Allehanda om den store på-
vens liv och gärning och undersrrök i
en ledande artikel hans betydelse som
den kristna kulturens främste ban6r-
förare:

"Den helige fadern är sannerligen
dod. Vad rör det oss protestanter? Ti-
derna förändras. Detta meddelande,
som fordom i Sverige skulle ha mot-
tagits med en axelryckning, framkallar
nu bland kristna och icke-kristna sven-
skar en stark och vördnadsfylld känsla
av, att världen blivit fattigare. Påven
Pius XI, Achille Ratti, var icke endast
härskaren över många hundra miljoner
katoliker och den tvåhundrasextioförste
regenten inom en dynasti, som ensam

bestått medan ideoiogier skiftat, världen
vuxit och förtvinat, erövrare störtat
över varann som hök på hök, seder

och tänkesätt skiftat, det enda fort-
löpande mönstret i historiens stora tras-
matta. Den gamle påven var också klok
och from, vis och god. I en tätnande
världsskymning kunde man räkna med,
att det dock fanns en suverän, därtill
den högste i rang, som talade förson-
liga och milda ord, och när så krävdes
icke bävade för att säga Vik hädan,
Satan! Icke endast över klyftan som
skiljer kristna bekännare från varann,
utan också över stupet mellan kristna
och hedningar, som hava lagen, lycka-
des Pius XI slå en bro. I den djupa
aktningen, den högtidliga respekten för
hans gestalt och gärning förenas olln
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västerlänningar, som icke dyrka våldet
som fetisch.

I dag kan en svensk statskyrkokristen
medge, att han betraktar den katolska
kyrkans bestånd som den kristna kul-
turens för stunden viktigaste angelägen-

het. När hedendomen väller fram över
världen, när grymheten och råheten
överallt triumfera, då skall man vara
blind på båda ögonen, om man icke in-
ser, att den katolska kyrkans kamp
mot barbariet också gäller vår egen

kristna frihet. Aven protestanten för-
står: nunc tua res agitur, Det väsent-
liga är icke längre skilda meningar rö-
rande kristna dogmer. Hög och stilla,
ren och världserfaren, stolt och ödmjuk
talade den gamle påven om det kristna
evangeliet.

Den hatolska kyrkan har i vår tid
haft en rad enastående styresmän. Den
traditionen tyckes på ett sällsamt sätt
gäcka den eljest allmängiltiga tesen, att
världen styres av föga visdom. Vilka
påvar: Gioachino Pecci, kallad Leo XIII,
vars blida, ironiska leende omvände 9o-
talets esteter, Giuseppe Sarto, kallad
Pius X, helgonlik och barnsligt from,
den högaristokratiske Giacomo della
Chiesa, Benedictus XV, vars diplomati
under världskriget visserligen icke fram-
kallade fred och försoning, men som
efteråt av alla krigsherrarna erkännes
vara den ende, som talade sanningens
och fridens ord, och nu senast Achille
Ratti, den spränglärde bibliotekarien och
entusiastiske naturdyrkaren, som i Mus-
solinis revolution räddade korset och
dess innehåll åt Italien och världen! Och
vilken rad av statssekreterare: Rampolla,
Merry del Val, Gasparri och Pacelli!
Man tar fel, om man lägger tonvikten
på kunskapen, erfarenheten, den diplo-
matiska finessen, hur mycket dessa ting
än betyda. Accenten ligger inom mo-
ralens sfär. De äro män som försakat
hem och lycka, vinning och njutning,
som underkastat sig en hård disciplin
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och sträng askes, för att till sist be-
känna, att de lyda en Herre och
Konung, inför vars domstol den bot-
färdige rövarens bekännelse kan väga
mer än allt deras verk.

Men mätt med mänskliga mått är
Pius XI stor, Icke ett ord har han
sagt, icke ett påbud har han gjort, icke
ett beslut har han träffat, som ej varit
till gagn för Kristi församling. Tyd-
ligare än andra har han sagt denna
världens herrar sanningen. Det finns ert
okonfessionellt, ett rent humant ideal,
som Runeberg en gång tecknat:

En konung syns den gamle mig
Vid slutet av sin levnads stig,
Vid målet av sin långa färd,
Så segerrik, så avundsvärd.

Man ser det sällan realiserat. Men
orden kunna gälla om Pius XI. Han
bar purpurn, men också om han icke
burit den, hadc man velat säga, att han
förtjänade den."

Hilaire Belloc:
Kyrkans framtid i Amerika.

I anslutning till sin senaste resa till
Förenta Staterna har den bekante en-
gelske konvertiten Hilaire Belloc i
veckotidskriften "America" fram-
fört en del beaktansvärda synpunkter
angående Kyrkans ställning och utveck-
lingsmöjligheter i Amerika. Han skri-
ver bland annat: Vid besvarandet av
frågan om Kyrkans framtid i Amerika
måste vi hålla oss till föreliggande fak-
ta. Invandringen, ända till världskriget
huvudanledningen till katolikernas oav-
låtliga tillväxt, har nu nästan fullstän-
digt avstannat. Kyrkans ytterligare till-
växt beror således av ökad nativitet och
ökning av antalet konvertiter. Vad na-
tiviteten beträffar, är det en framtids-
fråga, om en ökning härigenom blir en
verklighet; man får icke förbise, art den
på detta område härskande sträneheten
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och disciplinen föranleder avfall från
en del ljumma katolikers sida. Vad an-
går konversionerna äro deras antal för
närvarande lika litet som hos oss i Eng-
land utslagsgivande. Vi måste emeller-
tid betänka, att i Amerika långt mer
än i Europa alla icke-katolska världs-
åskådningars sammanbrott sannolikt
kommer att utlösa en rörelse mot kato-
licismen, som kan hava till följd icke
blott enstaka omvändelser utan även

masskonversioner, Jämte Kyrkans mest

numerära tillväxt får man som ett be-

tydelsefullt medel för Kyrkans tilltagan-
de utbredning räkna med förbättringen
av katolikernas ekonomiska ställning.
Förr i tiden var antalet katoliker med

större förmögenhet mycket ringa; även

de, som hade medelgoda inkomster,
voro jämförelsevis få. Då de gamla för-
mögenheterna skapades, var Amerika så

att säga akatolskt' Men så småningom

hava de katolska invandrarna, särskilt

irländarna, nått ett betydande välstånd.

Katolikernas ökade välstånd och infly-
tande - 

jämfört med förhållandena för
50 år sedan - är påtagligt.

Katolikerna och grupp-
rörelsen.

Monsignore N{ario Besson, biskop av

Lausanne, Genöve och Fribourg, har
offentliggjort en förklaring angående

"grupprörelsen", till vilken några av

hans stiftsbor mottagit inbjudan. "Ox-
{ordsrörelsen", säger Monsignore Bes-

son, "ur vilken Oxfordgrupperna fram-
gått, är en sympatisk religiös väckelse,
som har sitt ursprung på protestantisk
mark. Anhängarna förklara, att de vilja
helt ge sig åt Kristus och utan kom-
promisser leva ett kristligt liv. Med
verkligt mod sträva de efter att vara
goda, rättskaffens och rättvisa både i det
enskilda och offentiiga livet. Vi känna
personligen till härliga exempel på mo-
raliska omvändelser, framkallade genom

grupprörelsen. Vi erkänna gärna, att
dessa grupper bland våra icke-katolska
medborgare kunna göra mycket gott,
varöver vi blott kunna glädjas. Men,
och detta är det väsentliga för oss ka-
toliker, Oxfordsrörelsen är, fastän den
riktar sig till alla kristna, en protestan-
tisk rörelse, som redan därigenom icke
har någon reell betydelse för v å r t
religiösa liv.

Monsignore Besson påminner om att
katolikerna betrakta det som en sror
nåd att tillhöra en hierarkisk kyrka, in-
stifcad av Kristus, att äga Gudsuppen-
barelsen i dogmerna, atc hava i behåll
de sju sakrament, som Kristus instiftat.
De kristna, som genom Guds nåd be-
sirta den katolska sanningen, skulle allt-
så begå ett grovt misstag, om de ville
övergiva eller riskera sina oförlikneliga
skatter.

"Man kommer att invända", fortsät-
ter biskopen, "att en sådan fara ej fin-
nes. Man kommer att invända, att
grupperna icke äro och icke vilja vara
en kyrka, att de rvärtom uppmana ka-
tolikerna, som ansluta sig, art vara trog-
na medlemmar av sin kyrka, men det
är klart, att atmosfären, som härskar
där, icke är katolsk, och detta är till-
räckligr för att göra oss försiktiga. Icke
mindre sant är det, att deltagandet i
dessa församlingar, om de än främja den
religiösa känslan, dock k4n bliva anled-
ning till religiös indifferentism där-
igenom att man kan låta sig nöjas med
det, som dessa församlingar bjuda och
icke mer känna behov efter annat, så

att man slutligen icke har något annat
än diffus religion utan dogmer och utan
sakrament. Därav kommer dei sig väI,
att även en del protestantiska själasör-
jare icke äro gynnsamt inställda mot
grupprörelsen."

Monsignore Besson betraktar det där-
för som err allvarlig ämbetsplikt att säga

till sina stiftsbor: "Oxfordsrörelsen, sonl

har uppstått och utvecklat sig utanför
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Katolska kyrkan, ser bort från dogmer
och de heliga sakramenten samt fordrar
icke ens en uttrycklig tro på Kristi
gudom och är därför ingenting för ka-
tolikerna. Hur god än meningen hös

dess medlemmar må vara och hur stor
den personiiga sympati än är' som kan
förena oss med dem, få vi dock icke

bliva medlemmar därav eller deltaga i
deras sammanträden".

Biskopen slutar med att framhäva,

att katolikerna och protestanterna i

CREDO S

Hans Galle: Kristi kyrkas
absoluta enhet. Ekenäs, Finland
1938. 8:o. 377 sid. Kr. 6r -.

Det är en i flera avseenden proble-
matisk bok. Problematisk framför allt,
för att genast ifrån början klart och
tydligt framhålla det, i sin påfallande
inkonsekvens. Det framhålles visserligen
i själva boken ofta, att det icke till-
kommer någon av oss att döma över
medmänniskornas inre uppsåt, och detta
iakttages även i allmänhet vid själva
framställningen, trots att den ofta är
dråplig och dräpande, sannerligen "ord
och inga visor". Det göres i allmänhet
en klar skillnad mellan en åsikt och
dem som hysa densamma, Men själva

underrubriken "Något att tänka på för
präster och predikanter och alla för vil-
ka kristendomen är förmer än en from-
lande falsk etikett på egen otro" mot-
svarar knappast den kristna kärlekens
fordringar, ty den dömer dock egent-
ligen medmänniskor hårt. Denna under-
rubrik är därtill mycket opsykologisk,
det är meningslöst att först våldsamt
slå den på huvudet, med vilken man
vill föra ett kristet samtal. Det är verk-
ligen synd, att därigenom många ifrån
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Schweiz väl kunna sarnarbeta till lan-
dets andiiga och timliga bästa, men på

der rent religiösa området är det bättre,
att katolikerna förbliva vid sitt och hål-
la fast vid sina metoder. "Detta är
värdefullare än ett samarbete av tvivel-
aktig, sentimental karaktär, som lätt ger

upphov till divergenser, och som fak-
tiskt blott blir möjligt i den mån kato-
likerna offra, åtminstone indirekt, det
som de älska högst".

BöCKER.
början stötas bort, vilka kanske under
samtalets gång skulle bli tillgängliga för
de träffande utläggningarna, som måste
göra intryck på en lugnt tänkande män-
niska. Det vore därför, för själva sa-

kens skull och för att inte genom själva

titeln skapa hinder för bokens vidare
spridning, det bästa, att resolut taga bort
denna underrubrik, som minst sagt är

överflödig.

Det förekommer visserligen även i
själva boken uttryck som äro ironiska
och därför sårande, men i övrigt kan
det mustiga och drastiska språket som

sådant i en populär framställning ej gär-
na helt och hållet förkastas. Folket -
och även de flesta "bildade" - hämta
ju alltjämt sina historiska och teologiska
kunskaper om Katolska kyrkan ur käl-

. lor, vilka säkerligen inte äro sparsamma

med starka ord. Så det kan vara nöd-
vändigt någon gång, att i en populär
framställning av kyrkans ståndpunkt
tala kraftigt och tydligt - inte för att
vedergälla ont med ont, utan för att
göra sig begriplig även av mindre käns-

liga sinnen. Dock är det alltid en myc-
ket ömtålig sak att vilja vara en sådan

ivrare för den "nakna och osminkade
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sanningen", Man måste då också vara
karl för att kunna stå för sin sak.

Boken framställer på mycket levande

sätt verkligt levande människor och
efter det levande livet tecknade situa-

tioner. Författaren synes väl känna till
alla dessa människotyper, som han sam-

nanför till livligt samtal, och han för-
står konsten att hålla läsaren i ständig
spänning trots det "dogmatiska" ämnet.

"Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
ning" (y/r 39) framhäver, att boken
"vittnar om stor beläsenhet i synnerhet

i katolsk och gammalluthersk teologi . . '
huvudpartierna ägnas åt det psykolo-
giskt intressanta fenomenet Luther",
förf. har "med framgång tillämpat en

strängt historisk betraktelse på refor-
matorns gestalt och visar stor förtrogen-
her med Luthers uctalanden".

Huvudtanken, vartill samtalen jämt

och tätt återkomma, sammanf attas av

Slutordet sålunda: ".. . all söndring från
Kristi enda kyrka för ovillkorligen män-
niskobarnen bort från den gudomliga
sanningen till människofabler... Hör
jag kyrkan, så hör jag Gud, som talar
till mig genom henne . . . Föraktar jag

däremot kyrkans undervisning, berövar
jag mig alla möjligheter att förstå det
gudomliga ordet och att fördjupa mig i
Guds rikes hemligheter. Visserligen in-
vända de från Kristi enda kyrka från-
skilda kyrkorna och sekterna, att de ha

den heliga Skrift, i vilken Gud själv
talar till sina barn på jorden. Detta de-

ras tal är emellertid idel dåraktigt mun-
väder, Ty dels förmår ingen av de från
Kristi enda kyrka skilda kyrkorna och
sekterna anföra något som helst bevis

för, att bibeln verkligen innehåller Guds
budskap dll människobarnen, i varje fall
förmå de icke lägga fram säkrare bevis,
än dem muhammedanen eller buddisten
m. fl. bruka åberopa sig på för sina he-

liga böcker, dels borde de själva förstå,
att de häda levande Gud, när de låta
honom tvda bibeln på olika, varandra

motsägande sätt för luteranen, baptis-
ten, mormonen och de övriga 4oo pro-
testantiska sekterna".

Allt som bokens olika gestalter säga,

blir ett påtagligt uttryck för den över-
tygelse, som mångenstädes bryter fram i
vära dagar, men som kanske i ännu flera
sinnen först så småningom börjar att
gro såsom en dunkel, oroande aniiig:
Blott den äkta kristendomen kan mot-
stå den moderna hedendomen och gud-
lösheten och sedeslösheten, men äkta
kristendom måste ha bättre grundvalar
än människopåhitt, den måste vara upp-
b;'ggd på absolut hållbara fundament.
Var finnes dessa fundament och var
finns denna äkta, oövervinneliga kristen-
dom? På denna avgörande fråga vill
boken giva ett svar, läsaren må se, om
det givna svaret kan tillfredsställa. För-
fattaren menar, arr der måste tillfreds-
ställa alla dem, som verkligen kunna
tänka logiskt. Men kanske kan blott
den tänka riktigt och logiskt intill slu-
ter, som vill dnka på detta sätt, som

vill taga på sig alla nödvändiga prak-
tiska konsekvenser av den vunna in-
sikten - och i denna allmänna mening
må den av oss förkastade underrubriken
ha rätt. Dock just häri ligger den dju-
paste och avgörande svårigheten i reli-
giösa ting - hos oss alla. Vem vill där-
för våga atr kasra den första stenen?

Må vi hellre alla tillsammans och för
varandra bedja till Gud den ödmjuka
bön, som Kyrkan beder på den 4:e sön-
dagen efter Pingst: "Ad te nostras etiam
rebelles compelle propitius voluntates"

- "Driv nådeligen till dig våra viljor,
om de än äro motsträviga".

J. G.

9t
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Joh. Maassen: Von der
Herrlichkeit christlichen Lebens.

Mit ro Bildtafeln und Zeichnun-
gen von Lotte Vellnitz. 8:o. 298

sid. Herder, Freiburg i Br. t937.
RN{ 3: 6o/4:5o - z5 o/o.

Denna bok har enligt inledningen ett
dubbelt syfte: Den talar om männi-
skan såsom Guds avbild. Om det som

vi förmå på grund av vår natur; ty
mycket beror av börden. Den talar om
de mänskliga händernas och den mänsk-
liga andens verk, om kraften och här-
ligheten hos den, om vilken Gud sade

att han ville skapa honom till sin av-
bild och liknelse.

Boken talar även om den fallna män-
niskan, som går emot döden, som är
svag och stadd i många faror, sedan han
i den första syndiga förhävelsen lösgjort
sig från Gud; men som har blivit hem-
förd och återlöst genom Jesus Kristus,
Faderns enfödde Son, i vilken det inre,
gudomliga livets fullhet trängt in i den-
na värld, för att helt förvandla den.

Boken talar om den döpte, som i en

sann och verklig "nyskapelse ovanifrån"
mottagit nåd efter nåd. Om människan,
som skall göras likformig Krisd helig-
hets bild, och i vars ansikte Jesu Kristi
anlete skall framlysa. Om den döpte
människan som har ställts och förbliver
ställd under korsets förargelse, dom och
barmhärtighet; som i allt sitt tänkande
och görande skall låta den kärlek ström-
ma ut i världen som har kommit till
oss ur Herrens liv och död. Boken ta-
lar om människan vilken i Kyrkans liv
genomströmmas av nådens rikedom och
så förberedes för "den nya himlen och
den nya jorden".

På så sätt talar boken om vår till-
varos fulla verklighet och om den ene

och trefaldige Gud, vilken underbart
skapat den mänskliga naturens värdig-
het och i sin Son ännu underbarare för-
nyat densamma och däri "av nåd ville
giva oss del i dens gudomlighet, som

nedlät sig varda delaktig av vår mänsk-
liga natur".

Och om allt detta tala bokens r6
författare till oss i dikt och prosa, i
teoretiska, men ännu mera i biografiska
och historiska artiklar. Om man än
icke utan förbehåll kan instämma i allt
som säges, i synnerhet inte i allt som

finnes i artikeln av J. Bbrnhart "In den

Ruinen von Port-Royal", så innehåller
boken dock en sådan rikedom, att den

skall giva stor behållning. J. G.

Peter Lippert S. J.: "Un-
seres Leidenden Flerrn Reden und
Schweigen vor den Menschen".

3o6 S. RM 3z 8o - z5 olo.

P. Lipperts Fastepredikener, som er
trykt i denne Bog, er ikke udarbejdet
af ham selv. "Hender, som ikke lnsker
at n€vnes", har optegnet og gemt dem,
Men bagved Bogstaven lever hans Aand,
banker det Hjerte, der kun var fyldt
af Karlighed til Gud og Mennesker, I
det flrste Set fortolker han vor Herres
Fasteprediken, som den blev holdt i
Nadversalen for Disciplene. Den har
ogsaa Bud til os, der i Kerlighedens
Sakramente modtager ham i vort Hjerte.

I anden Rakke peger han hen paa

Passionsdeltagernes Lidelser, om de er
hans Fllgesvende eller hans verste Fjen-
der; ingen slipper for Lidelse.

For tredie Gang tager han Ordet og
udlagger Herrens Ord i Passions-

historien, som suppleres af Herrens
Tavshed, og den guddommelige Tavs-
hed er tit mere veltalende end Ordene,

Enhver, som leser disse Predikener
med Eftertanke, vil drage stor Nytte af

dem, thi, naar Lippert taler om de evige,

kendte Sandheder, sker det paa en

Maade, at de forekommer os nye og

netop derfor tr€nger dybere ind i det
Hjerte, der er rede til at tage imod Guds

Budskab.

Hälsingborg 1939. Aktiebolaget Boktryck,

Pli.
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