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TILL BIRGITTAJUBILEET.

T\.r Z oktober ha 510 år förflutit sedan påven Bonifatius IX upptog
l-/ d"n heliga Birgitta bland Kyrkans helgon. Hennes gärning sträcker
sina verkningar ända till våra dagar och för en katolsk kristen ha hennes

skrifter mist föga av sin aktualitet sedan de för första gången skrevos ned.
Då vi på svensk botten skola närma oss Birgittas verk, kunna vi icke

undgå att ta intryck av den bild som svensk forskning givit av Sveriges

största helgon. Detta i all synnerhet som hennes verk i sin helhet endast
är tillgängligt för specialisten. Icke ens på latin finnes någon tidsenlig
upplaga av hennes skrifter, och medan våra dagars italienare utan svårig-
het förstå det språk på vilket Dante nedskrev sin Diuina Comm.edia,
kunna vi icke utan språkvetenskapliga hjälpmedel tillägna oss Birgittas
uppenbarelser i den enda fullständiga svenska upplagan (tryckt i Svenska
fornskriftsällskapets samlingar), som utgöres av en översättning som un-
der slutet av 1300-talet gjorts från den latinska versionen. 1909 utgav
Richa rd S te f f en ett utdrag på modern svenskal, men denna upp-
laga är slutsåld och förekommer sällan i den antikvariska bokhandeln.

Den heliga Birgittas personlighet och den insats hon gjort i sin samtids
kyrkliga och politiska liv, icke minst i Sverige, ha tillförsäkrat henne
ett livligt intresse från svenska forskares sida. Den bild man i dag gör
sig av henne i Sverige torde närmast stå i beroende till Henrik Schiicks,
Richard Steffens och K. B. Vestmans forskningar. Medan V e s t m a n,
under jämförelse med andra religiösa personligheter frän medeltiden,
ställt sig förstående till hennes religiösa insats, har S c h ti c k i de olika
upplagorna av sin skildring av Sveriges medeltida litteratur ställt sig på
det hela taget oförstående inför hennes gestalt och sökt förklara ytt-
ringarna av hennes religiösa liv som omtolkningar alr otillfredsställda
begär. Påfallande kongenial i själva värderingen, ehuru utgående från
€n för Birgittaforskningen mera fruktbärande metod har T o n i
S c h m i d'z föregående år kommit med väsentliga bidrag dels till för-
ståelsen av Birgittas livsåskådnin8, dels till tolkningen av de tidsbetonade
revelationerna. Oberoende av Toni Schmid har nu senast Y n g v e

' Den beliga Birgittas uppenbarelser i urval och öfvers. med inl., anm. och förklaringar
af Richard Stef f en. Sthlm 1909. Här förkortad Steffen.

" Birgittd ocb hennes u|penbarelser av Toni Schmid. Lund 1940.

.8-arq:e. Credo. zz:a årg. Sept. r94r. 101



N. F. Molin

B r i I i o t h3, närmast fortsättande på den av Vestman inslagna linjen,
framträtt med den mest förstående och bäst avvägda skildringen av
Birgitta som hittills framkommit inom svensk forskning.

Då som Brilioth i sin framställning (s. 2a8) påpekar, >de politiska
och polemiska uppenbarelserna, som äro en mindre del av revelations-
stoffet, ha tilldragit sig det mesta intresset, och den stora massan av rent
religiösa texter har lämnats relativt obeaktad>, är det naturligt, att vi,
även om vi från katolsk utgångspunkt söka förstå och värdera Birgittas
verk, äro beroende av den bild tidigare svenska forskare, särskilt med
utgångspunkt från dessa tidsbetonade revelationer, givit av Birgittas per-
sonlighet och innersta syften.

En del missförstånd har den av henne åberopade egenskapen av Kristi
brud vållat. Vi få ej i likhet med en del forskare frestas att här se en
mer eller mindre självtagen priviligierad ställning. LJtan att närmare
behöva fOrdjupa oss i samtida brudmystik kunna vi i hennes egna skrifter
läsa, att varje mänsklig själ enligt hennes uppfattning är kallad att vara
Kristi brud. I striden med djävulen om skökans själ (Bok 1, kap. 16,

Steffen s. 2Is) säger Maria: >Du är den värste rövare, och själen är min
sons brud, som han återlöste med sitt eget blod, henne grep du med våld
och förförde henne. Emedan nu min son är själens brudgum och herre
över dig, dårför bör du fly från honom.>> Kristi, till hans språkrör sär-
skilt utvalda brud är det henne ingalunda alltid lätt att vara, och det
är icke i övermod och med lätt sinne hon, förpliktad av detta höga kall,
beger sig ut på kyrko- och världspolitikens vida fält. Med bävan och
ängslan axlar hon den tunga uppgiften: >Jag, ovärdiga person, är bland
dina trogna tjänare som en myra bland starka kameler, som bära stora
bördor till Guds bästa och heder. Och huru skulle påven tro, att du,
alltings Gud och Herre, värdigas göra sådant med en sådan myra?> (cit.
efter Brilioth s. 20i). >f mån ej anse de gudomliga orden av mindre vikt
på grund av min ringhet, ty jag är som en enkel löpare, som för en stor
herres brev, vari stora ärenden avhandlas, och han själv går till värdshus
och mindre ansedda ställen, men på intet sätt beflackar eller fördärvar
han sin herres brev, och e;' heller förändras därav dess innehåll> (ibid.
s.246). Det är heller icke hennes förtjänst att hon valts till Kristi bud-
bärare: >Giv noga akt i ditt sinne>, säger Kristus (Bok 7, kap. 27, Stefren
s. li8), >på vad du skall höra och kungör for folket å mina vägnar, att
du talar dem ej fOr din ära eller människors beröm: och ej skall du förtiga

" Saenska kyrh.ans historia utg. av Hjalmar Holmquist &
senare medeltiden av Yngve Brilioth. Sthlm, tr. i
Här förkortad Brilioth.

t02

Hilding Pleijel. Bd 2: Der
Upps., 1941. S. 177-261.



Till Birgittajubileet

dem till ftiljd av någon världslig fruktan för klander eller försmädelse.

Ty ej visas dig dessa ting, som du skall höra, allenast för din skull, utan
för mina vänners böner i denna staden Neapel.> F{ennes egenskap av
Kristi brud leder aldrig till qvietism. Dess högsta manifestation är en

smärtfylld inlevelse i Kristi lidande, och, som Brilioth (s. 242) också
framhåller, >varje framställning av Birgittas fromhet, som ej ställer kors-
betraktelsen i medelpunkten, måste bli en felteckning>. Detta hennes

kall ar betingat av en sällsynt intensiv inlevelse i Guds Moders liv (jfr
Toni Schmid s.92 ff.), vilken i sin tur bör ses mot bakgrunden av hennes

egna erfarenheter som maka och moder" >Vördnaden för Maria>, säger

Brilioth (s. 239), >intar en dominerande plats i hela Birgittas fromhets-
liv. . . Men jungfrun riktar ständigt brudens blickar på Sonen.> Per
Mariant. ad fesunt, en grundkatolsk inställning. Att vara Kristi brud
framkallar hos Birgitta en aldrig slappnande omsorg om själarna, för-
pliktar till ett outtröttligt arbete for Guds rike, om det än är mot hela

världens motstånd och ondska.

Detta är utgångspunkten för de många, ofta som personliga utfall
uppfattade angreppen på omgivningen, icke vare sig äregirighet, härsk-
lystnad eller andra förträngda begär. Detta framhäves av Brilioth, som

påpekar, att >för begreppet hysteri har Birgittas skildrare knappast bruku

$. Tl. Och Toni Schmid frägar med rätta: >Var skulle hon också fått
sina förträngda älskogs- och moderskomplex ifrån, denna kvinna, som

varit gift i trettio år och fätt, ättr barn? . . . Lika gärna som om ett för-
trängt erotiskt komplex under hennes änketid skulle man kunna tala om
ett tillbakaträngt behov av intensivt religiöst liv under den tid hon hade

make, barn och gärd, att, sköta om> (s. 1S2 f.). Härmed är icke sagt att
icke hennes medfödda härskarbegåvning, omdanad under år av flera tim-
mars daglig bön och meditation, varit henne till hjelp i hennes svåra,

egenartade och djärva kall.
Som de arkitektoniska detaljerna i en gotisk katedral äro hennes revela-

tioner genomvävda med bibelhäntydningar, och hennes stil visar en på-
fallande förtrogenhet med det medeltida predikosättet. De trägna andliga
övningarna, det flitiga umgänget med Kyrkans män, särskilt magister
Matthias, ha resulterat i en ingående förtrogenhet med bibeltexten och
med samtida förkunnelse, vilket borgar för att en strängt kyrklig inställ-
ning, utan hänsyn till konjunkturer, dikterar hennes mått och steg.

På denna punkt framhåller också Brilioth (s. 206), att >för Birgitta gällde
inga opportunitethänsyn>. Detta medför, att vilken insats biktfäderna
än gjort i revelationernas redaktion, denna icke kan ha inneburit någon
väsentlig avvikelse från Birgittas egen version, om än en mildring till
formen, en sak som snarare borde underlätta eftervärldens förståelse för
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N. F. Molin

hennes innersta intentioner, sorn stundom riskera att skymmas av de

starka fårgerna i hennes syner. Detta innebär även, att vilka personliga
faktorer, från början ofta endast undermedvetna, som kunna ha med-
verkat vid revelationernas tillkomst, dessa faktorer vid nedskriften eller
dikterandet av uppenbarelserna, tack vare hennes andliga träning, hunnit
länkas in i hennes medvetna syften.

Ty de förbannelser Birgitta i de uppenbarelser som ha rent personlig
adress synes utslunga mot samtida personer, få vi, även om vi kunna
spåra konkreta angrepp av olika art mot Birgitta som bakgrund, icke
betrakta som utslag av mänskligt hat i vanlig bemärkelse. Jämförelsen
med D a n t e är här frestande - hartill inbjuder den konstnärliga for-
men - men måste förbli haltande. Vad revelationernr betråfrar känna
vi icke alltid till sakernas fulla sammanhang i de enskilda fallen. Däremot
veta vi från uppenbarelserna huru Birgitta särskilt var pä sin vakt mot

vallen mellan den konkreta händelsen och den i samband därmed stående

revelationen. Här komma åter bön, meditation och askes luttrande och
renande emellan, så att det undermedvetna hunnit skärskådas i gudomens

ljus och avklädas de själviska elementen.
Det centrala i dessa uppenbarelser är äter sorg€n över den skada som

tillfogas Guds rike, en brinnande kärlek till själarna och hoppet in i det
sista om att kunna äterföra dem till Kristus. De starka fårgerna, de

mörka synerna framhåller hon själv blott vara bilder, som i konkret
form omtolka andliga sanningar: >Dig är lovat av Gud att se och höra,
huru dom hölls över en själ, då den nyss kommit ur kroppen. Det, som

då var gjort på ett ögonblick inför gudomens ofattban makt, det skall
visas och tes dig i kroppslig form, som du kan fatta med ditt förstånd>
(Bok7, kap. 14, Steffen s. 141). >Alla dessa ting, som hava blivit dig
så allvarligt visade, äro i ett ögonblick hos Gud. Men emedan du är en

kroppslig varelse, darför är nödvändigt, att andlig kunskap skall bibringas
dig i kroppsliga sinnebilder> (Bok 8, kap. 48, Steffen s. 201).

De hårda orden, de stränga domarna äro lämpade efter de svåra miss-

förhållanden mot vilka de äro riktade. Och domarna äro icke Birgittas,
utan hennes uppdragsgivares. Ett par citat ur dessa uppenbarelser med

personlig adress skola visa oss deras rätta tendens. Efter den fruktansvärda
skildringen i 1 bokens 23 kap. av Clemens VI heter det (Steffen s. 8):
>Och så gestaltad står han för mig. Men icke desto mindre - så länge
själen är med kroppen, kan han finna förbarmande.> I 6 bokens 63 kap.
(Steffen s. 70) säger Kristus till samme påve, >att den misskund och den

rättvisa, varom jag talar, nalkas allestädes>, och inför hans förestående

död säger Kristus åter: >Och likväI, om han ännu vill omvända sig till
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mig, skall jag springa mot honom på halva vägen såsom en mild fader>
(Bok f, kap.96, Steffen s. L26). Samma anda möta vi i uppenbarelsen i
4 bokens L42 kap. (Steffen s.76), där Kristus säger till Gregorius XI:
>Och dock, min son Gregorius, manar jag dig än en gång, att du ödmjukt
vänder dig till mig och lyder mitt råd, din faders och skapares. Om du
på nämnda sätt lyder mig, skall jag även som en karleksrik fader mottaga
dig. Beträd alltså manligen rättvisans väg, och du skall bliva lycklig.
Förakta ej den som älskar dig: ty om du lyder, skall jag göra barmhärtig-
het med dig och välsigna dig. Och jag skall kläda dig och pryda dig med

en sann påves dyrbara prästerliga kläder och ikläda dig mig själv, så att
du skall vara i mig och jag i dig, och du skall åtnjuta en evig ära.> Mot
bakgrunden av den följande tidens kyrkohistoria frarn till reformationen
är det svårt att fatta, att kristna, de må ha vilken åsikt om revelationer-
nas tillkomst i övrigt, icke vilja inse, att dessa i Guds allomfattande kerlek
utmynnande appeller utgöra ett påkallat gudomligt budskap till en tid,
som, om den lyssnat hertill mera allmänt och med större allvar, kunnat
avvärja mycket av de senare olyckor, som drabbat kristendomen och
kristenheten.

Samma budskap riktas till kollektiva adressater: >Och dock skolen I
veta för sanb (Bok 7,kap.19, till folket på Cypern, Steffen s.157), >att
vilken av eder, som vill bättra sig och återvända till mig med ödmjukhet,
honom vill jag med glädje springa till mötes såsom en mild fåraherde och
upplyfta honom på mina skuldror och själv bära honom tillbaka till mina
får.> Till en ond och syndfull värld säger Kristus i 2 bokens 1l kap.
(Steffen s.2L f..): >Vissedigen, ja9 är såsom en moder, som springer mot
sin vilsefarande son på vägen och räcker honom ett ljus, på det han må

se vägen, och i sin kadek möter honom på vägen och gör den kortare och

omfamnar honom med glädje. Så skall jag springa mot mina vänner med

kärlek och mot alla dem, som vilja komma åter till mig, och jag skall
lysa deras hjärta och själ med gudlig vishet, och jag skall omfamna dem

med ära och med alla himmelrikets härskaror, varest ej är himmel över
eller jord under utan Guds åsyn, varest ej är mat eller dryck utan Guds
sällhet.>

Från katolskt håll, både från Kyrkans män och lekmän, har den heliga
Birgitta rönt mycket motstånd (jfr Toni Schmid s. s ff.). övervinnandet
av detta motstånd är det som i dag gör oss ännu mera förvissade om hen-
nes gudomliga kallelse. Vi behöva blott för jämförelses skull peka på det
motstånd som mötte den helige Franciskus och på de avvikelser hans

ordensorganisation underkastades sedan den dag han skrev första utkastet
till densamma. Vi kunna visa på Jeanne d'Arcs öde, som Birgitta med

knapp nöd undgick i Rom och på Ignatius av Loyola som upprepade
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gånger sattes i fängelse, misstänkt för irrlarighet. Birgittas orden blev
säkerligen ej vad hon från första början tänkt sig, men att hennes id6,
såsom den gjort, kunnat rida ut de stormar den mött, och den välsignelse-

rika gärning dess bårare utfört i hennes hemland äro ett bevis så gott
som något på dess gudomliga ursprung.

I en tid då missbruk priglade Kyrkans liv föga mindre än på Luthers
tid, stod hon intill slutet fast vid sitt uppdrag att till Rorn återföra dess

biskop, därvid på ett verksamt sätt förberedande den gärning den heliga
Katarina av Siena nedlade för samma sak. Flennes fromhetstyp borde
för Sveriges vidkommande underlätta förståelsen för en reform inom
Kyrkans ram i motsats till den ödesdigra utbrytning ur hennes sköte som

Luther trodde vara nödvändig, men som fört till en hittills ohjälplig
splittring till största skada för förverkligandet av kristendomens uppgift
i världen. Och hennes klosterstiftelse, som fram till reformationen troget
arbetat i hennes egen anda i Sverige, har där, kompletterande de dar tidi-
gare verksamma ordnarnas betydelsefulla insats, fullg;'ort en uppgift, vars

verkningar kunna spåras i svensk kultur till våra dagar. Om den respekt
hennes stiftelse som kristen och kulturell institution tillvunnit sig vittnar,
att Vadstenaklostret ensamt bland våra kloster ridit ut reformationstidens
stormar och står kvar till vära dagar och även i icke katolikers ögon synes

bida att fä tjåna ett ändamål som kunde svara mot dess ursprungliga
syfte (Brilioth s.219). I en tid av uppenbar kulturell tillbakagång ut-
gjorde Birgittas skapelse vår främsta andliga tillgång. I icke ringa ut-
sträckning har hennes orden i Sverige under medeltidens senare del verkat
som en moralisk ryggrad i landet. Det sammansvetsningsarbete mellan
kristet och svenskt som skedde på det litterära området inom Vadstena-
klostrets murar, utgör en kulturgärning med verkan långt in pä andra
sidan om reformationens genombrottsår. Utan Vadstena hade den kristna
traditionen knappast nått den rotfasthet, som kom den att bibehålla en

betydelsefull kontinuitet genom och bortom reformationstidens stormar.
Och vi erinra om att skapandet av den på reformationen vilande nya
svenska kulturens främsta vapen, 1141 års Bibel, i icke obetydlig grad

vilar på det försvenskningsarbete vadstenamunkarna under den senare

medeltiden utfört, därvid följande en av Birgitta själv påbörjad tradition
(jf.r Credo t94t s. ,7 fr.).

Men vid sidan av detta arv ha vi först och främst Birgittas egna skrifter,
där vi finna det bästa katolsk kristendom, särskilt från svensk synpunkt,
har att bjuda. De inbjuda, så långt tillgängliga upplagor tillåta, var och
en till flitig läsning, icke minst därför att vi här i Sverige ha förutsätt-
ningar att förstå just Birgittas kristendom lättare och bättre än många
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andra helgons, som levat på andra breddgrader. Frånsett deras stora upp-
byggliga och konstnärliga värde i allmänhet ge oss uppenbarelsslnx - |
en form, vars konkreta åskådlighet gör läsningen i allt sitt allvar till ett
nöje - den katolska lösningen på viktiga, för mänskligheten alltid lika
aktuella problem, grupperade kring den centrala sanningen om Kristi
lidande och dod på korset. Även om de föreskrifter i kristet, moraliskt
och politiskt hänseende Birgitta meddelar sina samtida naturligtvis i åt-
skilligt icke kan vara förpliktande för oss, ha vi skäl att även ta del av

de revelationer som ta sikte på hennes omgivning och samtid. De utgöra
en allvarlig maning, även åt oss, att betrakta vårt eget liv sub specie cruci's

et eternitatls, i korsets och evighetens ljus.
Genom syntesen av kristet och svenskt borde Birgitta även ha utsikter

att, kring sitt minne och i sina skrifter, samla kristna av olika konfessioner
i Sverige. fJr denna synpunkt är det glädjande, att man även på icke
katolskt håll i våra dagar kan tala om (Åke V. Ström i Sv. Dagbl. 30/g

l94l) >det gudomliga budskap, som också vi kunna höra genom Birgitta.>>

Nils F. Molin.

NÄGOT OM DEN HELIGA BIRGITTAS
RELIKER I VADSTENA OCH

ANNORSTÄDES.

fventte birgittinska märkes- och minnesdagar, 600-årsminnet av den

I h"[g" Birgittas pilgrimsfärd till den helige Jakobs grav i Compostella
i Spanien samt ii0-årsdagen av hennes kanonisering f.rammana i år på

ett särskilt sätt bilden av Sveriges Patrona prirnaria, den heliga Birgitta.
I synnerhet om man med anledning av dessa minnesdagar besöker det
minnesrika Vadstena med resterna av hennes mäktiga stiftelse, klostret
och klosterkyrkan, gå tankarna tillbaka till Birgittas livsverk, hennes

stora insats i den katolska Kyrkans historia och hennes betydelse för vårt
land. Står man i den vackra >blåkyrkanu i det forna munkkoret bakom
högaltaret framför den där nu uppställda glasmontern med resterna av
det s. k. Birgittaskrinet eller har man bevittnat de för oss katoliker något
egendomliga ceremonier, som på helgonets dödsdag den 23 juli årligen
de senare åren bruka föranstaltas inför detta skrin av annodunda troende
Birgittaförärare, så uppstår helt naturligt hos såväl katoliken som icke
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katoliken den frägan: Äga vi i Sverige verkligen ännu något kvar av
vårt lands största helgons kvarlevor? Vad veta vi egentligen om Birgittas
reliker, deras historia och framför allt deras öde efter klostrets ödeläggelse

genom den s. k. reformationen? Kunna vi följa deras historia oavbrutet
under de århundraden, som förflutit, sedan de skrinlades 1374 i den
dåvarande klosterkyrkan?

De upplysningar vi erhålla i Vadstena vid kyrkans och helgonskrinets
förevisande äro så knapphendiga och svävande, att de ej kunna tillfreds-
ställa den troende katoliken, som söker visshet i detta spörsmåI, för att
veta, om han f.är visa de där eventuellt befintliga relikerna den vördnad
och ära, som enligt Kyrkans lära vi få och böra visa de heligas kvarlevor.
Även rent historiskt sett önskar besökaren, som är intresserad för värt
stora katolska rninnen, en större kännedom om det s. k. Birgittaskrinets
innehåll. Undertecknad tillspordes under sin femåriga prästerliga tjänst-
göring i Vadstena ofta av såväl katoliker som annorlunda troende om
äktheten av den i klosterkyrkan förvarade bensamlingen och om möj-
ligheten, att dår ännu skulle kunna finnas säkra kvarlevor av Vadstena
klosters stiftarinna och dess första abbedissa, den heliga Birgitta och den
heliga Katarina. Med anledning härav höll undertecknad på mångas be-
gäran på några Birgittafester ett par föredrag inför en talrik och intres-
serad publik och försökte besvara ovanstående spörsmål med ledning av
tillbuds stående litteratur. Det är innehållet av dessa föredrag, som här
i sammandrag återgives. Dessa rader göra icke anspråk på fullkomlighet
eller att hava uttömt frågan. Deras avsikt är att rätta en del felaktiga
föreställningar i denna fråga hos katoliker såväl som hos Birgittas vänner
bland våra i tron skilda bröder.

När den heliga Birgitta i det hus hon under sin livstid bebott i Rom
och vilket i vära dagar bebos av de svenska birgittasystrarna, återgivit
sin ädla själ i sin Skapares händer, fördes hennes stoft enligt hennes i
livstiden uttalade önskan till klarissernunnornas kyrka San Lorenzo in
Panisperna i den eviga staden. Där skulle det förvaras, till dess det kunde
hemföras till Norden. Då överförandet av hennes reliker, sedan skelettet
befriats från köttet, skedde i sept. 1373, erhöllo hennes vänner, Sankta
Klarasystrarna enligt en kanske under Birgittas livstid av dem redan
uttalad önskan en rätt betydande del av det svenska helgonets kvarlevor
för sin kyrka. En stor del av dessa reliker befinner sig i våra dagar allt-
jämt i Rom i nämnda kyrka, där de numera förvaras i sakristians relik-
skåp. Man kan med lätthet konstatera deras ständiga befintlighet på
denna plats under de förflutna århundradena samt följa de från dem
avskilda delarnas vidare öden.
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I den av ålder nu rätt sönderfrätta k i s t a, som ännu som ett värde-
fulltoch f.or alla vördnadsbjudande minne förvaras i Vadstena i det
forna nunneklostrets s. k. Birgittakammare och vars äkthet knappast

kan betvivlas efter de vetenskapliga undersökningar den undergått, fördes

den övriga (alltså största) delen av Birgittas kvarlevor den långa, på den

tiden så besvärliga vägen genom vår världsdel hem till Norden. Den
nordiska sierskans stoft blev därvid överallt föremål för stor vördnad.
Under de största ärebetygelser frän såväl Kyrkans som de världsliga myn-
digheternas sida nedsattes Birgittas stoft i Vadstena kloster, där det skulle

bliva klosterfolkets dyrbaraste skatt samt även föremäL f.ar så många

fromma pilgrimers vördande. Skrinläggningen eller Translatio S:oe Bir-
gittae ågde rum i Vadstena 1374. Den måste hava skett i ett relikskrin
av enklare, mera tillfällig beskaffenhet. Den 3l juli l4l2 få vi först
höra talas om det dyrbara skrin, som under ledning av Birgittas släkting
Sten Bengtsson Bielke och dennes broder Ture utförts i en

guldsmedsverkstad i Stockholm. Det tunga skrinet var förfirrdigat av

silver och vägde 429 marker (i vår vikt c:a 39 kg.). Under Johan III:s
regeringstid blev detta skrin, i vilket Birgittas reliker över 100 år vilat,
nedsmält och silvret använt till avlönandet av konungens skotska lego-

trupper. Den för den katolska Kyrkan och hennes kult intresserade

Johan III var dock (i olikhet med sin fader) ärlig nog att ersätta >>lånet>

och skänkte klostret inom kort ett lika dyrbart relikskrin för det stora

nordiska helgonets kvarlevor, som de efter den s. k. reformationens
skövling av klostret ännu kvarboende nunnorna till sin stora tröst ännu
voro i besittning av. I ett brev av den sista abbedissan Katarina
Bengtsdotter till påven Gregorius XIII, daterat den 1i
mars lf 80, framgår detta av orden: >... den heliga Birgitta och hennes

dotter, vilkas reliker vi tillsammans med många andras tack vare en

himmelsk skickelse ännu kunna förvara hos oss . . 't>

Beträffande relikernas öde efter Västerås riksdag 1527 och
Gustav Vasas hårda framfart bland de svenska klostren råder ett stort
dunkel och olika äro de uppgifter, som givas oss i denna fr&ga av åld,re

och yngre skriftställare. Att de i Vadstena, trots den nya lärans infö-
rande i riket, alltjämt kvarblivande systrarna med största omsorg vakat
över Birgittas reliker lider väl intet tvivel och stor var helt visst deras

gledje, när Johan III åter skänke dem en värdig förvaringsplats i stället
för det skrin han låtit nedsmälta. Pater S tanislaus Va rsewic z,
tillhörande jesuiterorden, vilken på Johans gemåls önskan besökte Sverige

1574, skall av drottningen vid sin avresa ha erhållit värdefulla Birgitta-
reliker, som drottningen erhållit av nunnorna i Vadstena. Länge skulle
dock ej Birgittas ben få vila i det till undergång dömda klostret. År 1l9J
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måste de i sin katolska tro ståndaktiga systrarna lämna sitt kära hem och
Vadstena klosterkyrka skulle snart vara berövad de sista resterna av
>påvisk vidskepelse>. Helgonskrinet med stiftarinnans stofr var ej längre
målet för de troendes pilgrimsfärder till staden vid Vättern.

Att nu följa relikernas öde är ej mer så lätt, då uppgifterna därom
gå i sär och många gånger äro varandra motsägande. Den allmänna upp-
fattningen är den, att birgittarelikerna efter Söderköpings riksdag och
de sista nunnornas flykt till Polen ej längre befunnit sig i Vadstena
kloster. En uppgift ar att helgonbenen på Karl IX:s befallning blivit
hemligen nedgrävda, en annan säger, att de blivit till Polen bortförda.

Den första åsikten är hämtad ur Joh. Messenii verk; Scond.ia
lllustrata (del VIII), vari det förmäles, att är 1i9I hertig Karl åtfOljd
av rådet och den stränge ärkebiskop Abrahamus Angermannus m. fl.
stormän begivit sig till Vadstena kloster, där ännu 11 systrar funnos
kvar. Dessa tvingades under hotelser att uppgiva, var klostrets dyrbar-
heter, framför allt relikskatten befunne sig. Det framkom då, att kloster-
folket låtit föra klostrets dyrbarheter till Erik Brahe på Visingsö.
Silverskrinen med den heliga Birgittas, Katarinas och den heliga Ingrids
ben togos i beslag. Relikerna, som nunnorna gömt pä annat ställe måste
de dock utlämna. De blevo därefter nedgrävd a för att ej längre
giva anledning till någon fOrhatlig >helgondyrkan>. Jonas Ver-
w i n g, som med begagnande av i antikvitetsarkivet f.örvarade hand-
lingar på Karl XI:s befallning sammanskrivit konung Sigismunds och
Karl IX:s historia, angiver, att hertig Karl, den förbittrade motståndaren
till ännu bestående rester arr katolsk åskådning och kult, skulle ha låtit
1599, sedan själva skrinen överförts till Polen, uppgräva de av Anger-
mannus nedgrävda helgonbenen och föra sina fränkors kvarlevor upp
på slottet, der de därefter blivit, som förmenas, på ett hederligare men
lOnligt ställe nedergravne. Enligt Messenius skulle denna nedgrävning ha
skett i själva slottet. Ligga de för oss dyrbara relikerna månne ännu
lönligen begravna under slottets mäktiga murar, eller ha de månne seder-
mera uppgrävts?

Att de eventuellt i Vadstena slott nedgrävda relikerna sedermera blivit
upp gr ä v d a och återbördade till klosterkyrkans bensamling, f innes
intet bevis f ör. Professor Carl Fiirst resoneraremellertidnu
i sin avhandling om Relih.eru.a i Vadstena klosterkyrka sålunda: >Skulle
nedgrävningen emellertid ha ägt rum, är det enligt min mening långt
ifrån otänkbart, att benen, som alltid väckt besökandes intresse och ej
minst därför varit Vadstenaborna eftersträvansvärda, efteråt blivit upp-
grävda igen.> Han vill nu i den nuvarande bensamlingen i det s. k.
Birgittaskrinet i klosterkyrkan se en medeltida bensamling, i vilken det
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ej vore uteslutet, att kvarlevor av Birgitta och hennes dotter Katarina
skulle kunna befinna sig.

D:r A. V. Lundberg (en gång rektor vid samskolan i Vadstena)
skriver i frågan om relikerna i klosterkyrkan i tanke, att dessa ev. Birgitta-
reliker äro äkta: >Benen finnas där och ingen torde haft intresse av att
lägga falska i deras ställe.> - Ja, det må kanske .vara, att ingen haft
denna avsikt {ör att bedraga och därför medvetet lagt dit oäkta reliker.
Men om det nu vore sant, att, som Fiirst resonerar, Vadstenaborna efter
den hemliga nedgrävningen haft så stort intresse av de katolska helgon-
relikerna, att de kunnat få dem återuppgrävda och återställda till kyrkan,
vem säger oss och garanterar, att de ben, som n u i våra dagar befinna
sig i skrinet, äro de forna från slottet återförda? Vem säger oss framför
allt, att de härröra från Birgitta och Katarina eller, att de icke under
senare, mot allt katolskt skevt inställda tidevarv åter blivit borttaSna
eller bortbytta?

Är det icke månne tänkbart, att ett bortbytande eller förblandande
kunde ha skett redan tidigare? Redan innan de utlämnades till hertig
Karl för att lönligen nedgrävas? Fanns det icke månne andra än de

Iutherskt vordne innevånarne i Vadstena, som kunde ha haft ett stort, ja

större och mera förkladigt intresse att aga dessa i deras ögon så dyrbara
reliker, ett intresse att de för intet pris ville släppa dem ur sina händer?

Jag tänker då på de sista systrarna i Vadstena, som i det till undergång
damda klostret kämpade på ett beundransvärt sätt för sina fäders tro
och sina heliga minnen. Ligger det icke närmare till hands att tro, att
de från sitt kloster till Polen flyktande systrarna gjort allt för att
frän vanarande eller skingrande rädda det dyrbaraste, relikskatten? Vid
ärkebiskop Angermannus besök och räfst med ännu bestående katolska
bruk och sedvänjor togos skrinen i beslag, sedan nunnorna tvungits att
törräda, var de blivit gömda. Sankta Birgittas och Katarinas ben läm-
nades orörda, det övriga skingrades. Vore det så otänkbart, att. de lJ96
till Danzig flyende nunnorna fört de ur sitt gömställe framtagna
relikerna med sig? Jag styrkes i dessa mina funderingar örrer detta rätt
så naturliga tillvägagångssätt av det faktum, att de en gång bestående

polska birgittinerklostren varit rikligen försedda med reliker och minnen
av den heliga ordensstiftarinnan och hennes dotter, vilka minnen emeller-
tid sedermera vid dessa klosters undergång skingrats åt oräkneliga håll.

>Vem skulle ha haft intresse>, frågade rektor Lundberg, i det förut
angivna citatet, >att ha lagt dit falska ben i stället för de äkta?> Om
också ej de flyende nunnorna med fog kunna anklagas för ett avsiktligt
sådant bedrägeri och ej heller senare innevånare i Vadstena bevisligen
kunna beskyllas för ett liknande förfarande i reklamsyfte, så kan det
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dock också tänkas, att vid alla de skiftande öden, som klostret, kyrkan
och framför allt dess forna katolska kultföremål (då särskilt det nu i
kyrkan förvarade s. k. Birgittaskrinet) undergått efter den katolska tiden,
där efter nunnornas flykt eventuellt ännu kvarblivna helgonben blivit
blandade med eller (just ej i avsiktligt bedrägligt syfte) bortbytta mot
andra, vanliga dödas ben, som ju rikligen förefunnits i de många gravarna
i och utom kyrkan och som vid de omfattande reparationerna av kyrkan
i slutet w förua seklet kommit i dagen.

Vid forskandet efter Birgittarelikernas öde efter klostrets undergång är
det viktigt att erfara relikskrinens öde efter det de blivit tagna
i beslag av hertig Karl. Man finner hos en del skriftställare uppgiften,
att konung Sigismund efter det olyckliga slaget vid Stångebro 1t98, då

hans såväl som katolicismens sak i Sverige var födoradr g€norrl Lars A:son
Rålamb, som beskylldes för benägenhet för den katolska läran, låtit föra
helgorukrinen från Vadstena till Kalmar, varifrån de sedan av Sigismund
överförts till Polen. Vilket deras öde där blivit, är ännu för oss

okänt. Andreas Lindblom angiver emellertid, att skrinen vid
överförandet till Polen varit t o m m a. Enligt Lindblom skulle det i
vära dagar i klosterkyrkan utställda skrinet eller rättare sagt resterna

av ett helgonskrin vara identiskt med den heliga Katarinas skrin, som

av Sigismund medförts till Polen. Lindblom behandlar denna fräga wt-
forligt i sin på noggranna undersökningar grundade avhandling om
Birgittas och Katarinas skrin med anledning av Birgitta-utställningen i
Stockholm 1918. Enligt hans forskning skulle Birgittas reliker under
tiden 1381-1412 ha förvarats i detta skrin, som sedan blev dotterns
viloplats. Då nu detta skrins innehåll enligt Lindblom icke längre före-
fanns däri vid överförandet till Polen, ger oss hans intressanta avhandling
ej någon upplysning i den för oss viktiga frägan om de nu däri för-
varade benen härstamma från Birgitta eller Katarina. Vi måste emellertid
ett ögonblick dröja vid skrinets senare öden, då man å annat håll just
åberopar sig på dess innehåll vid dess återbördande på 1600-talet
till Sverige.

Lr 1656 kom ovannämnda skrin som krigsbyte i svenskarnas händer
under Karl X Gustavs polska krig. Det överlämnades längre fram frän
Kgl. Husgerådskammaren till Antikvitetsarkivet (1703), som i sin tur
är L766Iämnade det till Linköpings domkapitel, som förde det till Vad-
stena för att utgöra förvaringsplats för en där befintlig bensamling. Om
skrinets öden från den dag det fördes till Polen till den dag, då det i
\(rarschawa togs som krigsbyte av Karl X Gustavs soldater, veta vi intet.
Veta vi månne mera om dess eventuella innehålls öde under denna
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tid eller ef ter l6t6? Kunna vi tro, attKarl X Gustavs knektar
skulle ha visat detta krigsbytes innehåll, katolska helgonben, någon sär-
skild pietet eller vördnad eller varit särskilt intresserade att föra okända
dödas ben hem till Sverige? Om det ändå varit fallet, vad gagnar oss

emellertid uppgiften, att skrinet vid återkomsten till Sverige 1616 skulle
ha innehållit en dödskalle och tre andra benstycken? I klosterkyrkan
förvaras f. n. tvenne huvudskallar och en mängd ben. Förutsatt, att den
ena av dessa kranier skulle vara identisk med den nyssnämnda, varifrån
skulle den andra ha kommit och de övriga i skrinet nu förvarade benen?

Hålla vi fast vid Lindbloms åsikt, att det kan anses historiskt styrkt,
att Birgittas och Katarinas reliker aldrig blivit bortf örda frän Vadstena,
en åsikt, som även uttalats av professor Fiirst, så få vi av detta helgon-
skrins öde i främmande land och av uppgiften om dess innehåll vid åter-
komsten till Sverige ej något svar på våra spörsmål om äktheten av de
nu i Yadstena förefintliga relikerna eller någon visshet om, huruvida
bland dem kunna finnas reliker, som med säkerhet kunna påvisas här-
stamma från Birgitta och Yadstenaklostrets första abbedissa, den heliga
Katarina.

Det är påfallande, huru litet skribenter, som skildrat den heliga
Birgitta och hennes livsverk, befatta sig med frägan o m hennes r e-
likers öde. En del befatta sig ej alls med detta kapitel, andra övergå
det med några korta ord, att benen skingrades, nedgrävdes eller liknande,
utan att nämna något om en eventuell möjlighet, art en del kunna befinna
sig i den samling ben, som förvaras i klosterkyrkan. Andra säga rent ut,
att nägon visshet om Birgittarelikernas i Vadstena äkthet e j är
möjligt att f ä. Endast nägra f.& belysande citat ur mera kända
skrifter skola här anföras. C. M. P a I m g re n gör i sin biografisueriges
rnärkligaste kuinnn ett mycket försiktigt uttalande, då han i vär fräga
endast säger: >Huruvida Birgittas skelett numera verkligen finnes i Vad-
stena, lär icke vara så säkert.)>-D:r Erik Sellin talar
i sin skildring av Vadstena, Om.berg ocb Aluastra endast om Birgittas
och Katarinas f örmenta kvarlevor. I Vadstena förr och nu av M.
C. P-n gör författaren (Pontin, 1846) följande saririska anmärkning
i fågan om birgittabenen: >Är 1773 skrinlades de bägge helgonens ben
i detta skrin. " . Varest de begge helgonens ben bekommits, der mä 1773
års kyrkoråd bast upplysa. (Jtan att vara enatom ex professo kunde jag
likväl nogsamt se, att, de nya friska benen tillhört någon för icke så länge
sedan avliden manslxrson. Deras ovanliga längd och grovlek giva vid
handen, att den Goliath, som fordom ägt dem, varit bland de 'största'
personligheter på sin tid. Sannolikt någon av de längsta granadörerna
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vid Kongl. Livgranadier Regementet. Aska Kompani N:r 777. . .> Cita-
tet har sin betydelse som bevis på uppfattningen i vår fråga under en
lång tid i Sverige.

Andreas Lindblom yttrar sig mycket försiktigt i frågan om
det nu i Vadstena f.öwarade relikskrinets innehåll. I Yägledning bland
Vadstena hJosterkyrkas konstskntter (utg. av Birgittastiftelsen 1923)
beråttar han om relikskrinen: >både detta och Birgittas nyssnämnda
silverskrin (fr. Johan III:s tid) fördes t o m m a av konung Sigismund
till Polen ... svenskarna återtogo I5J6 sammetsskrinet, som då befann
sig i Varschava. . . Efter att ha förvarats på olika ställen fördes det
1766 till V-a för att innesluta de ben, som enligt traditionen skulle
tillhört Birgitta och Katarina.> De ben som nu befinna sig i skrinet, här-
stamma enligt Lindbloms mening bevisligen till en väsentlig del från en
relikskatt från medeltiden. >Intet motsäger>, fortsätter författaren, >men
åtskilliga skäl tala för, att det stycke av en huvudskål, som ligger bland
desamma, verkligen tillhört Birgitta, liksom den helt bevarade huvud-
skålen Katarina. Full visshet härutinnan torde aldrig kunna vinnas.>
Historiskt styrkt, menar professor Lindblom, skulle det vara, att Birgittas
och Katarinas reliker aldrig skulle ha bortförts från Vadstena. Då han
emellertid ej ingår pä frägan, var de under århundraden befunnit sig
eller var de återfunnits (ej i det i Polen tagna skrinet i varje fall, efter-
som de ej låra ha bortförts från Sverige) så gagna oss Lindbloms åsikter
ej mycket vid lösandet av vårt spörsmål om de n u i Vadstena befint-
liga benen.

I sin utmärkta biografi över vårt stora svenska helgon (Birgitta, Stock-
holm 1919) skriver Emilia Fogelclou: >Vadstena kloster fick
Birgittas ben och det är tvivelaktigt i vad mån de äro de rätta . . .>>

Harald Jonson vågar i sin på svensk lärartidnings f.örlag 193,
utgivna, fördomsfria levnadsbeskrivning Birgitta (med teckn. av Edv.
Berggren och G. Cederström) om relikerna i klosterkyrkan endast säga:

>Stadens gamla klosterkyrka räknar som sin yppersta klenod det helgon-
skrin, där Birgittas ben sågas vila.>

I den av d:r Toni Schmid nyligen utgivna boken om Birgitta
ocb bennes uppenbarelser nämnes ej något om den heligas kvadevor och
deras öde. Ej heller tager författarinnan ställning till de nu i Vadstena
förvarade relikernas äkthet. Samma tystnad intager i denna fÅga E d i t h
Peacey (syster i den nyare birgittinerkongregationen) i sin Saint Bir-
gitta of Srued.en (London 1933). Hon säger endast helt kort i frågan:
>At Vadstena the casket containing St. Birgittas bones was forced open
and the relics of the Saint were thrown out into the dust. . .> I Yita
ili santa Brigida compilata ila una religiosa dell' Ordine (utgiven av samma
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systrakongregation i Rom 1930) beröres ej heller spörsmålet, som här
intresserar oss. Svenska Trafikf örbundet har utgivet en

liten vägvisare (Fremdenverkehrsverein för östergötland t93l), men

vågar däri ej if.r&ga om relikerna påstå mer än: >veiter kann Birgittas
Schrein genannt werden, der tiberlieferungsgemäss Gebeine der Heiligen

und ihrer Tochter Katharina enthalten soll.>

I sitt berilabreu till Birgittajubilöet 1923 nämner Biskop J. E. M ii I I e r
vid skildrandet av kardinalsbesöket i Birgittastadens klosterkyrka intet
om de omstridda relikerna i det s. k. Birgittaskrinet. Den för det Aposto-
liska vikariater i Sverige av Birgittaföreningen utgivna kyrkohistorien
giver oss icke heller några upplysningar om ev€ntu€lla reliker av Birgitta
i det i klosterkyrkan uppsdllda relikskrinet.

Andreas Lindbloms förmodan, att det nu i klosterkyrkan utställda
relikskrinet åtminstone torde innehälla nägra autentiska ben av den heliga

Birgitta och hennes dotter Katarina, grundar sig på anatomen professor

Carl Fiirst's vetenskapliga undersökning av de i kistan föwarade benen

och hans avhandling i detta ämne. Då varken de förefintliga historiska

källorna eller litteraturen över Birgitta, som det visat sig, kunnat till-
fyllest giva oss klarhet i relikernas historia, ännu mindre visshet, om

bland dem finnas kvarlevor av vära heliga, så skulle man förmoda, att
en vetenskaplig anatomisk undersökning av bensam-

lingen dock skulle formå skingra alla tvivel och förskaffa oss den önskade

vissheten, huruvida i skrinet finnas äkta Birgittareliker eller ej. En sådan

vetenskaplig, noggrann undersökning av relikerna har också l9l7 f.&e-
tagits av lundaprofessorn i anatomi Carl Fiirst. Resultatet av hans

arbete föreligger i tryck, dels i hans 1920 utkomna mycket intressanta

bok När de dAda uittna, dels också i den med anledning av Birgitta-
utställningen i Stockholm 1918 då tryckta beskrivningen av de utställda

föremålen, bland vilka även Birgittaskrinet med innehåll befann sig.

Jag citerar for jämfarelse med ett förut av mig gjort återgivande av

en annans, icke anatoms uttalande några inledningsord av F ö r s t om
hans besök i Vadstena: >Jag erinrar mig den högtidliga stämning, ja9

erfor, då jag första gången inträdde i Birgittas klosterkyrka och såg de

många gravstenarna över kanda stormän och kvinnor från vår medeltid.

Men då föreviserskan visade helgonskrinet och även lät mig se de s. k.
Birgittabenen, som lågo i det, då försvann hela stämningen. En anatom

kunde ej blunda för vad han såg, nämligen vilken mängd människor,,

som benen i skrinet representerade, och att manliga ben ej heller saknades

der. Då jag yttrade något om dessa, fick jag till svar, att de tillhOrt
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Birgittas biktfader. Att döma efter deras antal skulle hon då haft gott
om biktfader. . .>>

Utrymmet tillåter oss ej att närmare ingä p& professor Först's intres-

canta avhandling. Vi f.3, nöia oss med att här konstatera det resultat han

kommit till vid den anatomiska granskningen. Vid sin ingående under-
sökning av benen L9l7 kunde den erfarne anatomen nu fastställa, att
bensamlingen i det s. k. Birgittaskrinet härrörde f.rän 17 eller 18 o I i k a

individer. De för honom intressantaste kvarlevorna voro givetvis de

bägge kranierna, som uppgivits ha varit Birgittas och Katarinas. Har
anatomen kunnat med visshet fastställa, att det bland denna samling ben

säkert finnas sådana som tillhört dessa våra helgon? Är möjligheten
utesluten, att nägra av dem åtminstone skulle kunna ha tillhört dem?

Den första frägan kan han icke besvara med ia. Någon visshet
kan anatomen e j giva oss. Vad säger då anatomiprofessorn

om en eventuell möjlighet? Efter att. ha anfört en del egenheter i den

ena skallens beskafienhet, utseende m. m. säger den försiktige
yetenskapsmannen: >så anser iag det ei vara djårvt att pästä, att denna

benkalott (huvudskål) är en medeltidsrelik> (detta är ett påstående),

>och att stor sannolikhet finnes för 
^tt 

den skall kunna hava tillhört
den heliga Birgitta>. Sannolikhet f ö r att den skall kunna
h a va tillh ö rt!? Var blir vår visshet och säkerhet efter detta mycket
obestämda uttalande?

Ännu osäkrare blir anatomeru åsikt om den andra huvudskå-
I e n, som man brukade angiva ha tillhört den heliga Katarina av Vad-
stena. >Möjligheten är ej utesluten>, säger Fiirst om denna relik, >att
denna skalle skulle kunnat tillhöra den heliga Katarina, Birgittas dotter.>

Att den (nu) ligger tillsammans med den andra skallen och de övriga
benen skulle, m€nar han, ge ett stöd harf<;r. Enligt min mening är det

ett mycket svagt stöd. Något högt vägande positivt skal far dess identi-
fiering föreligger icke, säger han också själv. Vi påminna oss, att vid
skrinets återkomst från Polen dess innehåll endast utgjordes av en skalle

och tre ben. Att nu två skallar råka ligga bredvid varandrt bland en

mängd andra ben utgör väl intet bevis för deras äkthet.
VadsägernuprofessorFiirstom de övriga många benen i

den, låt oss antaga det, medeltida bensamlingen i relikskrinet? >Inga av

de långa benenr, (vi komma ihåg misstanken hos en tidigare skribent)'
>i relikskrinet kunna på anatomisk grund med säkerhet hänföras till den

heliga Birgitta>, d. v. s. till den nyssnämnda skallekalotten, som skulle

kunna hava tillhört Birgitta. Alltså g€r oss professor Fiirst's noggranna

undersökning och hans utförliga avhandling absolut ingen viss-
h e t. FIan säger själv: >Vi kunna emellertid inte avgöra, om ej även
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nägra länga ben hava tillhört henne.> Ett uttalande av Först beträffande
en relik av den helige Sigfrid med påskrift de S:to Sigfriilo i medeltida
skrift, att det beträffande benet >om det än ej i livet tillhört, så åtminstone
representerat Smålands apostel, den helige Sigfrid>, skulle måhända kunna
väcka hos oss den misstanken, att de föregivna Birgittarelikerna skulle
kunna utgöra sådana >representerande> ben, ej från medeltiden
men väl från senare tider, då man i strid med de s. k. reformatorernas
åsikt om >katolsk vidskepelse> icke längre skulle ha något emot, att åga
någon kvarleva av, om icke helgonet Birgitta, så åtminstone av >Sveriges

märkligaste kvinna>.
Om också nu Fiirst genom sina undersökningar icke kunnat giva oss

den minsta säkerhet for de s. k. Birgittarelikernas äkthet, ej heller kunnat
övertyga oss tillräckligt om en eventuell möjlighet, att några kvadevor
av värt stora helgon befinna sig i den nuvarande bensamlingen, så vilja
vi gärna giva honom rätt i hans slutanförande, att känslan för Birgittas
märkliga personlighet säkert koncentreras, då man står inför skrinet med

benkalotten (som äger den största förutsättningen att kunna vara åkta)
>genom tron att huvudskallekalotten en gång omslutit hennes oroliga,
trosstarka och viljekraf.tiga hjårna> och >att i alla tider minnet av den

heliga Birgitta Birgersdotter och hennes verk skall stå för oss som den

största dragningskraften till den lilla idylliska Vätterstaden>. Vi förneka
icke med det här sagda en eventuell möjlighet av akta Birgittareliker i
Vadstena klosterkyrka utan påstå endast, stödda på sakkunnigas utsago,

att vi f. n. icke ha någon verklig visshet i denna f räga
och väl knappast, mänskligt att döma kunna er-
hålla en sådan, om också skrinet i Vadstena till oss talar sitt kraf-
tiga språk.

För oss katoliker räcker emellertid icke tron, att relikerna skulle kunna
trara'åkta, eller en blott och bar förmodafl, att i skrinet finnas äkta kvar-
levor av ett helgon, för att vi skola få visa dem ett offentligt vördande
eller göra dem till föremål för kultutövning i Kyrkans mening. Vid sitt
vördande av de heligas kvadevor fordrar Kyrkan mer än blott antagan-
den, förmodanden eller tro på deras äkthet. Den kanoniska lagens före-
skrifter i fräga om relikers vördande och straffen för dessa föreskrifters
överträdande äro mycket stränga. Kyrkan f ordrar för relikers
offentliga vördande bl. a. authentiska bevis för äktheten. Som

sådant bevis kan kanske stundom en oavbruten tradition under århund-
raden godtagas. Men icke ens en sådan äga vi för Vadstenarelikernas
vidkommande. Som vi sett i det föregående fanns det tider, då äktheten
bestämt förnekades, ja då man t. o. m. ansåg, att benen ej tillhört män-
niskor utan utgiort en samling djurben. Om också nu en sådan upp-
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fattning efter den anatomiska granskningen blivit vederlagd, så föreligga
dock icke sådana bevis för relikernas äkthet eller ett bestämt uttalande
av de kyrkliga myndigheterna, som tillåter ett offentligt vördande av
dem. Att en sådan visshet och ett sådant uttalande skulle glädja såväl
katoliker som icke katolska beundrare av den heliga Birgitta, lider icke
något tvivel. Vi kunna dock knappast hoppas på ett sådant, då för att
ännu en gång citera Andreas Lindblom: >Full uissbet bärutinnan aldrig
skall kunna uinnas> och endast en ringa sannolikhet för eventuell före-
komst av Birgittareliker i klosterkyrkans samling föreligger.

Återstår oss nu att besvara spörsmålet, om d et å. andr a pla tser
f innas reliker av den heliga Birgitta, som hålla måttet för de av
Kyrkan uppställda fordringarna för >äkta> reliker. Helt visst förvärvade
de med Vadstena moderkloster i förbindelse stående många d o t t e r-
klostren darifrån reliker av ordens heliga. Om dessa relikers öden
efter dessa klosters undergång är det. väl i de flesta fall omöjligt att skaffa
sig någon kännedom. Svenska kyrkor och kloster ha även ägt reliker
av nationalhelgonet, liksom sådana också förvärvats arr kyrkor i ut-
I a n d e t. Det föreligger icke någon grund för att med Fiirst antaga>
att €n stor del av dessa varit falska, också om vi beredvilligt medgiva"
att under århundradenas lopp stor lättrogenhet förekommit, ja även alle-
handa missbruk rått i avseende på helgonreliker. Ett kontrollerande av
alla dessa relikers äkthet står icke i vår förmåga. Säkert är emellertid,
att vi i dag ännu äro i besittning av kvarlevor av den heliga Birgitta, om
vilkas äkthet intet tvivel behöver råda och vilka därför Kyrkan tillåter
oss att vörda och ära.

Som vi förut hört, fingo St:a Klaranunnorna i San. Lmenzo
in Pani.sperna i k o m vid Birgittas överförande till Sverige behålla en
ansenlig del av den heligas kvarlevor i sin klosterkyrka. I minister C.
Bildts Suenska minnen och märken i Rom (Sthlm 1900) finna vi
resultatet av hans undersökningar i dessa relikers historia. En samman-
fattning därav har undertecknad gjort i tidskriften Credo (1933 sid. t0t)
under rubriken: Roms kyrkor med svenska minnen. En del av Klara-
systrarnas reliker av Birgitta befinner sig ännu i kyrkan San Lorenzo in
Panisperna, där de utställas på den heligas festdagar, men även på anhållan
hos sakristanen kunna få besiktigas.

Från dessa Birgittareliker ha dock några ben avskilts vid
olika tillf ällen. Såerhöllo Ls92 d.e polska karmeliter-
nunnor, som en lång tid bebodde Birgittas hus och nedlagt så

stora kostnader på kyrkans restauration och utsmyckning en ansenlig
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del av Panispernasamlingen för det nordiska helgonets helgedom i den
eviga staden. Tyvärr måste vi beklaga, att, då 1930 huset och kyrkan
överlämnades till den nya Birgittakongregationen, dessa reliker icke
fingo stanna i Birgittas hus utan i stället medföljde karmeliterna till deras
nya kloster. Förhoppning lar dock finnas, att de kunna komma att äter-
bördas till Birgittakyrkan.

En annan del av relikerna i San Lorenzo avskildes för att deponeras
i det påvliga generalvikariatets stora reliksamling. Från
denna samling härrör (enl. utfärdat dokument) den ena av de små reliker,
som jag med biskoplig tillåtelse under min tjänstgöring i Vadstena
på Birgittafesterna lät utställa i systrarnas kapell. Den andra
av dessa härrör från någon reliksamling vid någon kyrka eller kloster i
Polen (troligen förut tillhörande Birgittinerorden). För dess äkthet
borgar det biskopliga sigill, som tillsluter den lilla kapseln med bensplittran
ex ossibus Sae. Birgittae.

Det ännu bestående gamla Birgittaklostret i Altomiin-
s t e r (Bayern) äger en del autentiska reliker av det svenska helgonet,
vars andliga döttrar här ännu upprätthålla Vadstenatraditionerna och
Birgittas ordensanda. LJtom möjligen från tidigare i Tyskland anlagda,
numer förstörda birgittinerkloster, har en del av dessa reliker och övriga
i Altomiinster förvarade minnen av ordensstiftarinnan från Norden kom-
mit från Rom, ty klostrets stiftare hemförde därifrån reliker och minnen
från den eviga staden 1484. (Se Creilo, mars l94l s. 19 f.). Utom
förut nämnda små reliker äger undertecknad en Birgittarelik, som här-
stammar från de Birgittareliker, som tillhört det forna kgl. residenset i
Miinchen, varifrän de kommit till Altomiinster och sedan i min ägo.
Särskild authentisk försäkran härom saknas tyvårr för denna åt mig
avskilda splittra.

Det ännu i England existerande dotterklostret till Vadstena,
Syon Abbe y åger en hel del, om också smärre,'ikta Birgittareliker.
En del av dessa ha till Syon kommit från de i Polen på lt00-taler upp-
lösta Birgittaklostren. Förekomsten av talrika Birgittareliker just i P o-
I e n stärker mig, som förut nämnts, i min uppfattning, att dock vid
den s. k. reformationens dödsstöt mot Vadstena moderkloster åtminstone
en del av dess relikskatt räddats dit. Att under nuvarande oroliga för-
hållanden i Polen försöka få upplysning om eventuellt ännu där före-
kommande Birgittaminnen är mig icke möjligt och den mig tillgängliga
litteraturen om ordens forna kloster där giver ej någon upplysning om
eventuella reliker. Beträffande föregivna reliker av Birgitta i F r a n k-
rike och i and,ra lender samt eventuella kvarlevor i de ännu
bestående spanska birgittinerklostren kan jag icke göra något ut-
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talande, dä jag f. n. saknar möjligheten att kontrollera uppgifterna om
sådana.

Till Birgittareliker, omockså ej i egentlig mening,
utom det nu i Vadstena klosterkyrka uppställda skrinet, som tro-
ligen åtminstone för någon tid inneslutit Birgittas kvadevor, samt den
utan tvivel äkta transportkistan i nunneklostrets stämningsväckande s. k.
Birgittas bönekammare, kunna vi, om vi vilja hånföra bordskivan på

vilken Birgitta dog i huset i Rom och som väl utgör dess dyrbaraste
inventarium och Birgittaminne än i dag. En del av denna bordskiva
befinner sig i Altomiinster. På detta bord skall sierskan från Norden
ha skrivit sina uppenbarelser, intagit sina måltider och slutligen utandats
sin sista suck efter sitt långa livsverk. I det bayerska klostret befinner
sig, som omnämnts i föreg. nummer av denna tidskrift, även den pilgrim-
stav och den dryckesskål, som ledsagat Birgitta på hennes resor och vall-
fårder i Italien och det heliga landet. Bildt omnämner även helgonets
tagelsk jorta och en mantel, som tillhört henne, vilka förvaras på

olika ställen i Rom.

Om vi alltså icke kunna hava någon visshet och verklig säkerhet om
Vadstenarelikernas äkthet och knappast våga tro på möjligheten att nå-
gonsin kunna erhålla en sådan och om vi också måste beklaga, att behöva
se den största delen av våra övriga Birgittaminnen och reliker spridda i
olika länder, lät vara i pietetsfulla händer, så gör detta dock icke Vad-
stena och dess heliga minnen mindre vördnadsvärda och kära i våra ögon.
Relikerna äro i Kyrkans vördande av Guds heliga icke det väsentliga. De
skola endast förhjälpa oss till efterkommande av den helige apostelns
maning: >Varen mina efterföljare, såsom jag är Kristi!> Vore också intet
mer dll finnandes av den heliga Birgittas kvarlevor i klosterstaden vid
Vättern och allt hopp uteslutet, att av äkta reliker i utlandet kunna för-
värva någon del f<;r den nya lilla helgedom, som där i moderkyrkans anda

vill upprätthålla Birgittas minne, sä å'ga vi dock alltjämt i minnet av den
heliga Birgitta ett det skönaste och dyrbaraste helgedomakar med de

värdefullaste kvarlevorna av Sveriges stora skyddshelgon. Ej blott i Vad-
stena och i det land, som kan kalla henne sin ädlaste och största dotter,
utan över hela världen lever hon genom den katolska d, å. den verkligen
allmänneliga, apostoliska Kyrkan, som en gång skänkt henne äretiteln
>den heliga> till lön för hennes trohet i Guds och Kristi tjänst. Birgittas
oförgätliga dygder, hennes uppenbarelser, Sankt Salvatorsregeln, hennes
kerlek till Kristus, den korsfäst€, samt den heliga anda, som besjälade
henne i hennes iver för själarnas frälsning och Guds rikes utbredande på
jorden utgöra för oss den bästa och heligaste >reliken>, som skall på-
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minna oss om vår plikt att. f.ölja Kristus efter, uppfylla oss med iver för
hans rikes, Kyrkans utbredning på jorden och komma oss att bedja för
våra i tron skilda bröder, särskilt dem, som hysa vördnad och kerlek till
Birgitta, att Gud på hennes f<;rbön måtte föra dem tillbaka till Birgittas
tro och att så våra forfäders bekännelse må bliva allas vår övertygelse:
Credo in unam sanctatn catbolicarn ecclesiam, den tro, som så tydligt
talar till oss ur Vadstenas till våra dagar bevarade minnen.

S. Nordmarh. Obl. O. Ss. S.
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GUDS FÖRHÄRLIGANDE SÄSOM
ETIKENS NORM OCH MOTIV

Qo- en första och grundläggande norm och som utgångspunkt för
r-) karakteriseringen och värderingen av det specifikt moraliska goda

anser den katolska etiken den mänskliga naturen i dess väsentliga egenart
såsom en andlig, d. v. s. med förstånd och fri vilja begåvad personlighet,
vilken just i denna sin andlighet är en sann bild av den andlige Guden
och i följd därav på ett särskilt utmärkt sätt deltager i Guds värdighet
samt är bestämd till att utveckla sig till allt större likhet med honom,
den Allgode och Helige. På detta sätt ha vi i vår första skiss över den
katolska etiken framställt dess fundament och första ytt.re norm.r

t Credo l94l: ll fr.
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P. Pribilla har i andra artikeln övertygat oss om betydelsen ay samveter
såsom främsta i n r e norm för människans sedliga handlande.2 För atr
kunna uppskatta den fulla betydelsen och innebörden av det moraliska
goda, måste vi emellertid, såsom vi redan anmärkt i vår tidigare artikel,
också taga i betraktande dess forbindelse med och förhållande till män-
niskans slutmål, det främsta såväl som det mera sekundära, det främsta
som är Guds förhädigande, och det mera sekundära som består i vår egen
lycksalighet. Denna gång vilja vi - så långt det är möjligt i ramen av
en sådan skiss - försöka att ge svar på frägan, huruvida och i vilken
utsträckning Guds fOrharligande spelar en roll såsom den katolska etikens
norm och motiv.

För varje teistisk världsförklaring - som alltså vet om och erkänner
en över vädden upph<;jd och av denna oberoende, personlig Gud, vilken
skapat och även i fortsättningen styr vädden - är det en avgjord sah,

icke blott att världen är skapad av Gud utan också att den skapats av
honom med bestämda syftemål och med ett bestämt slutmåI. Gud be-
hövde icke någon annan varelse f& att bliva rikare och fullkomligare -det k a n han, den i sig själv oändligt rike och fullkomlige icke ens. Ffan
var alltså icke alls i behov av, än mindre tvungen till att slcapa någonting,
utan det är av fri vilja och av ren godhet, som han gav världen tillvaro
och allt, vad den äger. Men denna Guds fria och godhetsfulla vilja måste
ha ett måI, varefter den strävar, ett eller flera syftemål, som han vill
uppnå.

Den första, omedelbara grunden för hans skaparegärning är vis-
serligen hans egen oändliga rikedom och fullkomlighet, hans egen oändliga
livsglädje, som han av idel godhet vill meddela andra, dela med andra.
Så skapade han uhela världen i dess prakt>>, såsom mångfaldiga strålar
av sin härlighet, såsom enskilda spårmärken efter sitt väsendes allt i ett
sammanfattande fullhet, såsom avbilder av sin egen all andlig fullkomlig-
het innefattande personlighet. Just att Gud s k a p a t världen, d. v. s.

danat den av intet, uttrycker redan att han av sin egen rikedom med-
delat och skänkt världen allt, vad den är och äger, utan att han själv
förlorar eller går miste om någonting. Det som han själv ä r a v s i g
s jälv utan gräns och ofullkomlighet, det mottaga de skapade va-
relserna av honom såsom hans godhets gåvor, var och en i avgränsad,
inskränkt och ofullkomlig andel.

Detta fastställande av hela skapelsens första och omedelbara grund och
mening leder oss nu genast fram till den rätta förståelsen av världens
och människans främsta och sista ändamåI.

" lbid. l94l:71 fr.
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Att fråga efter en saks ändamål kan betyda a:tt ftige, vilket mål sakens upphovsman

vill uppnå med sin skapande gärnhg, eller också vilket mål själva den färdiga saken

skall tjäna till. Denna den danande handlingers och det lärdiga uerkets ändamål be-
höver icke vare detsamma. 

- 
Urmakaren t. ex. kan förfärdiga uret för 

^tt, 
föftjärr

sitr livsuppehälle eller föt att skänka bort det o, s. v., uret däremot har gjorts och är
nu till för att visa tiden. Men urmakaren kan också göra ett ur, som skall visa tiden för
honom själv.

Vi ha vidare att skilja mellan å ena sidan det främsta och slutgiltiga ändamålet, alltså
det egentliga slutmålet, efter vilket handlingen först och främst och utan avhängighet
av något annat strävar, eller för vilket verket först och främst och oberoende av. allt
annat är gjort, och å andra sidan andra, sekunilära syftenå|, som äro beroende av och
underordnade slutmålet.

Det främsta och absolut sista måI, som Gud eftersträvar i sin skapare-
gärning, och tillika det förnämligaste och yttersta ändamåI, för vilket
de skapade varelserna äro till, år Gloria Dei, Guds förherligande.

Om redan alla skapade varelser, men i synnerhet människan, i sitt hand-
lande sträva efter sin egen fullkomlighet, till den fulla utformningen av
sitt specifika yara, om m. a. o. redan dessa i en sann mening utgöra ett
självändamåI, så måste detta att vara sig själv ändamåI, ja, slutmål i ojäm-
farligt högre grad tillkomma den Absolute, vilken till sitt väsen, verkande
och värde oändligt överträffar allt skapat. I jämförelse med honom är
allt skapat intet, av honom ha alla dng mottagit tillvaro, väsen och hand-
lingskraft. Guds väsende ä r det absoluta varande* oändliga fullhet,
evigt och nödvändigt grundat på sig självt; Guds verkande ä r förut-
sättningslös, absolut självständig handling, av vilken allt, som är till utan-
för honom, helt och hållet, till både tanke och verkan, framgår; Guds
livsvilja ä r absolut fullkomlighet, ett ständigt fullbordande av alla de

värden, som det sanna, det sköna, det goda och det heliga innebära. Hur
kunde det då vara möjligt, att ett sådant absolut väsende kunde ordna
sin skapelse i dess helhet hän mot ett annat slutmål än sig självt! Därmed
skulle ju varandets och värdenas absoluta ordning omstörtas, all sanning
och vishet principiellt förvändas i lögn och dårskap. Världens urgrund,
denna adekvata, absolut oberoende orsak för allting, måste även vara
alltings slutmål: Gud är >A och Q, begynnelsen och änden>>.

Detta får emellertid ej uppfattas på panteistiskt sätt, såsom om Gud först skulle
förverkligas genom världsaltets allt större utformning, eller som om han i sitt inre
väsendekundeutvecklastillalltstörrefullkomlighet;Gudärjudenalltidochevigt
fulländade godheten och fullkomligheten. Gud kan heller icke tänkas vara skapelsens

slutmål i den mening, att han från skapelsen kunde förvänta tillväxt i sin salighet, utan
Gud är fastmer slutmålet för allt i den mening, att alla skapade varelser deltaga i honom,
söka honom, fulländas och saliggöras i honom. Men detta får heller icke förstås såsom

ett panteistiskt uppgående av skapelsen i Gud. Det betyder blott att skapelsen liknar
Gud och alltmera blir lik honom genom en likhet, som ligger i och lyser fram redan ur
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de materiella tingens väsen, men sedan på varandets olika trappsteg växer och stiger
allt högre upp, tills den slutligen i de skapade andeväsendena höjer sig till ett verkligt,
andligt begripande och uppnående av Gud.

Hela detta av Gud utgående och till honom återvändande meddelande och avbildande

av sig själv är menat med uttrycket >Guds ära>, >Guds förhärligande>."
Den helige Thomas av Aquino definierar i enlighet med den helige Ambrosius gloria :

ära, törhärligande med clara curu laude notitia : klar känneclom med beröm.. D. v. s.,

ått förhärlige någon betyder att ha en klar Lännedom om honom, om hans företräden,
vilka uppenbaras i hans verk och prestationer, och att berömma honom därför, att med
beröm erkänna honom, beredvilligt och gärna förklara, att honom tillkommer beröm och
pris.

Alla skapade varelser utan undantag äro genom sin tillvaro och alla
sina egenskaper ett uttryck för Skaparens oändliga fullkomlighet och i
f.öljd dårav ett objektivt vittnesbörd om hans absoluta företräden. Man
kan därför med full rått säga, att även de livlösa och levande, men oskäliga
varelserna forharliga sin Skapare. Men han f<;rhärligas först i ordets fulla
mening, när de förnuftiga varelserna se och begripa och med beröm och
pris erkänna honom, hans företräden i hans verk; när de med erkännande
säger sitt glade ja till allt, som gått fram och sådant det gått fram ur
Skaparens tanke och vilja.

Det är från insikten i detta förhållande som vår katolska uppfattning
om betydelsen av Guds förhärligande såsom etikens norm och motiv har
sin utgångspunkt.

Vi människor åro skapade för att i denna synliga värld utgöra den
andlige, personlige Gudens avbild, att iust i vår andliga personlighet fram-
ställa och uppenbara Guds väsendes innersta kärna: hans godhet och hans
helighet, vilken ju består dåri att, hans personlighet innesluter alla möjliga
personvärden i högsta potens. Just på grund av sin helighet, d. v. s. sin

absoluta upph<;jdhet över alla värden som icke äro Gud, är han den vä-
sentligt gode, i vilken all sedlig fullkomlighet finnes. Det är alltså just
i och genom den skapade personlighetens särskilda och över allt annat
skapat, både det materiella och det andliga, upphöjda värde, som Guds
väsen bäst blir synligt. M. a. o. det sedligt goda hos människan är den
högsta uppenbarelsen av Guds godhet i världen; och å andra sidan ju
mera människan drages in i och upphojes till det heligas sfär, desto mera

är hon en Guds avbild. Gud är ljus, och intet mörker finnes i honom.
Att vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, är darför också det högsta

uttrycket för gemenskap med honom (1 Joh. 1: l, ff.), gemenskap för-
visso också i den mening, att den som vandrar i ljuset själv blir till ett

" ;fr Joseph Mausba chr Dasein and Vesen Gottes. 2 bd s.270 f,. (Miinster
i W. 1929, Aschendorff).
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brinnande ljus, som bättre och fullkomligare än något annat sken av
Guds herlighet återstrålar hans väsendes klarhet och mer än någonting
annat i vädden uppmanar den begrundande anden, att prisa honom, som
är Fadern, m. a. o. den oändliga, allt skänkande godheten i person (Matt.
i: 14 ff.).

På så sätt höjes vårt sedliga strävande upp i det religiösas sfär. Det vi
med detta strävande vilja uppnå, är ju det mest värdefulla goda, d. v. s.

det goda, som står i samband med och uttrycker personlighetens innersta
väsen. Men detta goda är på samma gång det fullkomligaste uttrycket
för Guds innersta väsende: hans personlighet. Men det är just den per-
sonliga förbindelsen och det personliga forhållandet mellan Gud och
människa som utgör religionens väsen. Att möta med vårt jag Gud såsom

ett DU är all sann religions början och fullandning. >Religiöst liv bOrjar
med beredskap för Gud och urmynnar i den oförbehållsamma hängiven-
heten för honom. Det består icke endast i iakttagande av moraliska före-
skrifter och det är frarnför allt icke identiskt därmed. Men det finns
icke någon hänvändelse till Gud, ej någon tillbedjan och intet överläm-
nande åt Gud, som icke på samma gång vore sedligt övervinnande och
utvidgande av det egna jaget,'självförnekelse' i lydnad. Det finnes icke
någon hög religion och heller icke någon djup religiositet utan ett av dem
fordrat och buret etos. Men ä r i den kristna religionen Gud kärleken,
då uppväcker den sig karleksfullt åt människan skänkande Guden män-
niskans genkärlek och grundlagger en persong€menskap mellan Gud och
människa, vilken såsom den personala gemenskapen den är, är en religiös-
sedlig sådan. Ännu mera: kärleken såsom människans sedliga hållning,
vilken härstammar från religiösa, gudagivna anlag, ftlrdjupar sig, klar-
synt vorden genom Gud, i de värden, som inneslutas av skapelsen, och
älskar allt skapat i en 'öppenhet för världen', som åter på samma gång
blott är ett fördjupande av den sedliga hållningen.>a

Genom att vara i sedligt avseende goda äro vi Guds avbilder på det
högsta sätt, som är möjligt för oss. Och omvänt uppnå vi vår sedliga,
d. v. s. vår högsta oss möjliga fullkomlighet i den mån, vi efterlikna Gud,
den Helige-gode. Guds helighet blir på så sätt högsta norm för vårt sed-
liga strävande och sedliga liv. Men denna norm är icke en väsentligt
annan än den, som vi i vår första artikel betecknat som etikens funda-
ment: den mänskliga personligheten. Ty också där ha vi redan, för att
djupare kunna fatta denna personlighets säregna, upphöjda värde, be-
traktat. densamma efter dess transcendenta relation såsom Guds avbild
och just därav slutat till det sedligt godas säregna, upphöjda karaktär

" Theodor Steinbiichel: Die philosopbiscbe Grunillegung iler katb. Sitten-
lehre. 2 bd s. 223 f. lDtisseldorf 1939, Mosella).
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och allt annat gott överträffande värde. H ä r blir nu denna transcen-

dens blott ännu klarare synlig, här förtätas dessa i det överjordiska pe-

kande linjer till ett väldigt, evigt perspektiv: Ju mera vi genom vårt
sedliga strävande bli Guds avbilder, desto mera förhärliga vi honom, och

i den mån vår personlighet under vårt jordelivs strävande blivit likformig
med Guds personlighet, skola vi också i all evighet stå där såsom levande

uppenbarelser av hans oändliga personlighets absoluta helighet, och alla,

som se oss, skola i all evighet ära och prisa den Heliga och Allgode - i
oss såsom i ett av hans skaparemakts bästa verk.

Att så fullkomligt som möjligt i vår personlighet låta Guds helighet
lysa fram, ir dirför den mest upphojda tjänst, vi kunna bevisa Gud, ty
på så sätt bidraga vi mest och bäst till hans förharligande, till det måI,

som han själv har föresatt sig såsom det främsta och yttersta vid hela

sin skaparegärning. Så kan och skall denna gloria Dei, som är vårt sedliga

livs högsta n o r m, också bli till ett mycket värdefullt, ia det högsta

möjliga motivet för vårt sedliga strävande. - Motivet är' i motsats

till normen, som är vägledning och måttstock i det objektiva värderandet,

det inre skälet, bevekelsegrunden, varför vi göra en sak, sträYa efter nå-

gonting. -Det är redan ett värdigt och värdefullt motiv för vårt sedliga liv att
sträva efter sann människovärdighet, efter utvecklingen av en ädel

mänsklig personlighet, i synnerhet om man därvid har för ögonen, att
vi just på så sätt bliva alltmera Guds avbild. Men ett mycket värdigare

och värdefullare motiv, ja under vissa omständigheter det värdigaste och

värdefullaste motivet är avsikten att genom vårt sedliga liv förharliga
Gud, m. a. o. att uppenbara Gud så gott och fullkomligt vi blott kunna.

- Vi säga: under vissa omständigheter, och mena därmed den förutsätt-
ningen, att detta strävande till Guds förhärligande är uppfyllt och buret
av kärlekens sinnelag och gärning: av den uppriktiga viljan, att i alla

strävanden, i alla tankar, ord och gärningar, ja i och Senom hela sitt vara

säga ett fullt ärligt, ett ödmjukt, men också glatt ia till allt, som Gud ä r
i sig själv, och till allt skapat i den mån det uppenbarar honom och åter-
vänder till honom, samt i den mån det äger betydelse för honom och i
hans ögon.

Med denna vår >religiöst> inställda och orienterade etik lämna vi inga-
lunda verklighetens fasta mark under fötterna och sväva upp i >overkliga>

rymder, utan vi förankra den fastmer i all verklighets absoluta urgrund.
Vi beröva oss heller icke möjligheten till tankeutbyte med dem, vilka
ännu icke förmå följa med oss upp till denna transcenderuens stratosfär
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utan hellre hålla sig kvar vid en mera jordbunden hum.anitas eller blott
våga sig upp i idealismens högre luftskikter. Ty >även när vi ställa det
goda i en linje med det heliga och se det godas grund i Guds person, ä r
det sedliga livet just det vad det är: det fria förverkligandet av de värden,
som ha sin grund i burnanitas och i de med denna förbundna ordnings-
relationerna, samt av de värdenormer, som ställa sina krav på oss. Att
sätta dessa värden i förbindelse med Gud och att afltaga det faktum, att
de ha sin grund genom honom, åndrar icke blott ingenting häri utan ger
{astmer det sedliga ett diupt allvar och en orygglig objektivitet.>5

l. Gerlacb.

"EN GEMENSAM KRISTEN FRONT."

f,ör n"r och en som förstår att djupare trånga in i tingens och händelser-
I'nas sammanhang, torde det ingalunda varit en överraskning att just
vid Sveriges tjugonde allmänna kyrkliga möte för
första gången se landets katolske biskop närvarande såsom inbjuden och
hjartligt välkomnad gäst. Det var ju enligt ärkebiskop E i d e m s ord
>om den Heliga Skrift, f0r +oo år sedan oss given på vårt eget språk, och
dess betydelse för vårt kristna trosliv, om hemmet och ungdomen, vårt
folks livscell och dess framtid, om helgden över livet, symboliserad i sön-
dagens stora, men så illa tillvaratagna gåva>>, som mötets tankar samlades.

Bibeln såsom Guds uppenbarelse till oss, >full av nåd och sanning>, men
också såsom Guds vägledning för vårt sedliga strävande i det personliga
livet såväl som i det sociala - båda dessa påbörjade under det Gamla för-
bundets tid och fullandade i och genom vår Herre Jesus Kristus - ds112
Bibel är ju, så mycket man än ville och vill göra den till ett skiljetecken,
faktiskt den grundval, som alla kristna icke blott verkligen ha gemen-
sam utan också allt mera medvetet erkänna och uppskatta som sådan, och
till vilken vi alla vilja och måste återvända för att hela vårt trosliv, hela vår
livsgärning och hela vårt tempelbygS" till Guds ära skall kunna hålla
stånd mot tidens rasande stormar och allt skakande bävningar.

Ju mera vi alla utöver - och kanske rentav förbi ubekännelseskrif-
terna> - f ö r s t en gång kunna mötas vid Bibelns källsprång och där
på grundval av en sann och ärlig exegetik gemensamt få grepp om den

Guds och Kristi tanke och vilja, som där ursprungligen uppenbarats, desto
lättare skall det visa sig att ge denna Guds sanning, nåd och vägledning

u Th. Steinbiichel. l. c. s.236.
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det uttryck, som visserligen är modernt och förstås även av vår tids män-
niskor, men ändå är och förbliver detsamma sådant det ursprungligen
meddelats.

Bibeln, såsom varande Guds sanna ord och absoluta vilja, kan och skall
då även vara den säkraste gemensamma utgångspunkten för vårt samfällda
kristna arbete till förnyande och återuppbyggande av kristna grundsatser
i det personliga livet såväl som i familj och samhälle. Ännu mera glädjande
nästan, skulle jag vilja säga, än ärkebiskopens av en sund oeh osentimental,
men därför också desto ärligare ekumenik uppfyllda hälsningsord till den
romersk-katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkans f.öretrådare, ter sig
det allvar och den avgjordhet, varmed €ramför allt komminister O 1o v
FI a r t m a n ställde sig på samma absoluta fundament för kristen moral-
och sociallära, vilket just av de senaste pävarna, icke minst av vår nu-
varande Helige Fader Pius XII, alltid och åter och åter igen med starkaste
eftertryck framställdes såsom den enda säkra grundvalen för lösningen
av vär tids allvarliga moraliska och sociala frägor.

Både ärkebiskop Eidems ekumeniska ord och komminister Olov Hart-
mans frimodiga vädjan, som vi här återge i utdrag, ha därför även bud-
skap till oss katoliker.l

Efter hälsningen till representanterna för Finlands och Danmarks evan-
gelisk-lutherska folkkyrkor vände sig ärkebiskopen till de andra inbjudna
gästerna: >Till årets möte har en inbjudning riktats också till andra kristna
organisationer och frikyrkosamfund i vårt land att genom sina främsta
ledare såsom kära gäster närvara vid denna sammankomst av svenskt
kyrkofolk. Det är mig en uppriktig glädje att fä betyga Eder vår tack-
samhet över att vi få se Eder i vår krets.

Med rörelse, nej, med gripenhet hälsar jag företrädare för den romersk-
katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkan bland detta mötes gäster.

Sveriges evangeliska kyrka kan icke och vill icke i otacksamhet förgåta
det arv som den har fått mottaga från det ärevördiga och traditionsrika
romersk-katolska kyrkosamfundet. Ansgar och Sigfrid och Birgitta, de

namnen, och så många andra, beteckna för oss icke blott namn. De äro
oss en omistlig skatt och minna oss om en gemenskap under århundraden,
en gemenskap i Kristus, vår Flerre.

Vördnadsbjudande är oss ock den gamla grekisk-ortodoxa kyrkan, hon
som i särskilt mått fått innerlighetens förunderligt rika gåva, och som nu
står omstrålad av martyriets strålglans, ett martyrium till omfattningen så

stort, att mänsklighetens historia ej känner dess like.

t Vi citera enligt Församlingsbladet-Evangeliskt Veckoblad u/u 1941.
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Sveriges kyrka aktar det som sin kristna plikt och sin ansvarsfulla upp-
gift att redligt och troget stå fast vid den evangeliska bekännelse den
tagit i arrr av fromma fäder och slå vakt om denna. Fädernas kyrka är
uårt andliga hem. Här ha vi mött Gud. Bristfull är denna kyrka - vi
se det tydligt nog - men vi tro på dess kallelse, såsom en Guds kallelse
både nu och för kommande dagar. Såsom den varit en moder för oss, så

kan den ock, genom Guds nåd, fylla denna välsignade uppgift också för
våra barn.

Hur djup och pinande smärta det än må bereda oss att se kristenheten,
Kristi ena, allmänneliga kyrka - Kristi kropp - splittrad i olika sam-
fund, som i viktiga stycken av låra och bekännelse skilja sig från varandra,
så ha vi icke rätt att sudda ut dessa gränser eller gå dem förbi såsom ovä-
s€ndiga.

Men ett kunna vi, ett böra vi, ett mäste vi. I Jesu Kristi, vår ende och
gemensamme Herres, namn, vilja vi samfällt böja oss inför honom och
bedja honom om det äkta, det redliga och admjuka broderssinnet. Till en
militia Christi äro vi alla kallade. De olika skarorna äro alla samlade under
samme Frälsares banör. En gemensam kristen front kunna vi och böra
vi och måste vi samfällt bilda, till värn mot alla de väldiga andemakter
som storma an för att rycka kristen tro ur människors hjärtan och för att
rasera kristen sed och kristen ordning bland de erxkilda och i folken. För
Kristi skull, av kärlek till honom och hans namn till ära må vi göra detta.

Må vi ej törgita hur Frälsaren, i den natt då han vart förrådd, utgöt
sitt hjärta för den himmelske Fadern och bad: >Jag beder att de alla, mina
lärjungar, må vara ett.. .> (Joh. tZ: 2I-23).

>Av en särskild tidsaktualitet, skriver Församlingsbladet, voro trenne
föredrag om 'Hemmet, ungdomen och krisen'.> Ett av dem, det som hölls
ay komminister Olov Hartman, förtjånar vår särskilda uppmärksamhet,
där det talar liksom ur ett >katolskt> hjertr:

>. . . det är ett faktum, vi framför allt måste räkna med i frågan om
hemmet, ungdomen och krisen: hela vår kultur är infiltrerad av en livs-
uppfattning, som gör älskogsleken till alltings mål och mening. När
hjälten och hjältinnan ha fått varandra, slutar filmen, ty sedan var det
inte mer. . . Barnet är en risk, en ovälkommen biprodukt, som helst bör
raffineras bort. Unga makar säga ofta, att man skall ha roligt några år
först, innan det får bli några barn. Ty barnen höra inte med till det roliga

- om dem handlar sällan det livsmönster filmen och litteraturen ritat in
i själarna . . . Det är inte ungdomen, som uppfunnit det här sättet att
tro och leva. Ungdomens farbröder och tanter ha denna livssyn, och alla
de farbröder och tanter som ha aktier i filmbolagen och veckopressen och
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danspalatser sköta om, att den hålles vid liv. . . Denna afiär har blivit
en så mäktig faktor i samhället, att man förr stänger hundra kyrkor i
bränslebristens tider än en enda biograf.

Sålunda impregneras ungdomen med den övertygelse, atr här väntar
livet självt på oss, det riktiga, hisnande lyckolivet: i det sexuella ruset.
Samtidigt upplyses ungdomen om att detta numera kan upplevas alldeles
riskfritt, alltså utan den tråkiga biprodukt till lyckan, som kallas barn.
Och sedan väntar man, att ungdomen skall hejda sig inför ett så subtilt
resonemang, som att sexuallivet utan barn är tillåtet inom äktenskapet
men icke utanför det. All erfarenhet av läkare och själasörjare ger vid
handen, att ungdomen har mycket svårt att förstå skillnaden mellan den
barnlösa kärleken före vigseln och samma karlek efter den. Våra fina
etiska utläggningar te sig som ett spindelnåt framför ingången till para-
diset. Det behövs inte mycket för att. maka undan sådana små hinder,
när hela livstörsten kopplats in på förväntan inför sexualupplevelsen.
Lägg härtill, att i vida kretsar det sexuella samlivet barjar betraktas som
en självklar umgängesform för ungdom, lika självklar som kafiet eller
dansen och som något som man inte får undandraga sig, om man vill
undgå isolering. . . Det finns säkert ännu stora krersar, dit förruttnelsen
icke nått, och det växer ofta liljor i gyttjan. Men det är tid för oss som
äro här församlade att gnugga oss i ögonen och se, vad vi givit ungdomen
för ett liv att leva.

Det ligger en anklagelse i mina ord, icke mor ungdomen utan mor de
äldre. . . Den riktar sig till den äldre generarionen, ty ungdomen gör
intet annat ån drar ut konsekvenserna av dess livsprinciper. tlngdomens
problem är ingen blixt från klar himmel. Den äldre generationen har
skapat förutsättnin garna Lör den moderna ungdomens livssyn, den har
byggt upp denna kultur, som är erotiskr genomdränkt men ändå steril
som en parfymdoftande pappersblomma, den har skapat det livssystem
som heter största möjliga njutning med minsta möjliga livsinsats, den har
fyllt hemmet med materia i stället fOr liv. Den har också avgörande skuld
i enbarnssystemet. - JaS lär nog inte ta mycket fel, om jag påstår, att man
i åtskilliga unga hem inför det tredje barnets ankomsr med bävan undrar
vad farbror och moster och morbror skall säga om en sådan ansvarslöshet . .

Vad som behövs, är en nyupptäckt av identiteten mellan Guds och
naturens bud. Det är inte lönt, att de äldre och förståndiga rikta den
maningen till ungdomen. De måste göra upptäckten själva först och legga
om sin livsföring i enlighet därmed, så kommer nog ungdomen efter. Men
jag misstänker, att det blir ungdomen själv som får ta initiativet, om något
skall ske. Må det ske genom den ene eller den andre: den stora livsför-
falskningen måste avslöjas. Man har brutit sönder livets eget samman-
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hang mellan kärleken och föräldraskapet, man har varit enfaldig nog att
försöka borttolka detta sammanhang ur människans eget psyke. . . Vad
man kallade kärlek, var en halv, en snöpt, en avkönad karlek. Vad man
kallade liv, var en tom lek, där ett folk hängav sig åt att do. Och när
ungdomen längtade efter det riktiga livet, ja, just att ge sig livet i våld,
sålde man seriefabricerade lekar och maskingjorda drömmar.

Och vad skall den ungdom tänka, som en gång återupptäcker livet 
-vad skall den tänka om en kristendom, vilken vårdade alla Guds bud som

kunde {.råmja ekonomien och den försäkringsskyddade livsnjutningen,
men med gott samvete bröt mot både Bibelns och naturens bud om livet
självt. . .

Det är inte lätt att tro på Gud för den som skapat sig en egen värld,
prydligt stensatt och rationellt ordnad som ett sjukhus men fjärran från
det liv Gud själv skapat. . . Den som låtit det mekaniska livssätt som

är människans egen uppfinning, trånga mellan honom själv och livsström-
men från Skaparen, han har mycket svårt att upptäcka Gud någonstä-
des. . .

Men hos varje ung människa finns en slumrande längtan till det natur-
givna människolivet.. . Sålunda må ungdomen och vår egen kris få
tvinga oss tillbaka till Bibelns livstro, grundad på jorden, härden och
altaret.>

l. Gerlacb.

131



KATOLSKA

Karl Barths teologiska och iddhisto-
riska betydelse.

På grund av sina nya teologiska upp-
slag, skriver Dr, theol. J. F e h r (Scbuei-
zerische Kirchenzeitung l*/" tl+l)) har
K a rl B a r t h s teologi från början av den

liberala teologien misstänkliggjorts för ma-
skerat katolicerande. Ehuru Karl Batths
teologi ingenting annat är än en deciderad

återgång till den protestantiska teologiens

ursprunglighet i reformationen, är det dock
oundvikligt, att Karl Barth och hans vän-
ner i mycket viktiga punkter måste känna

sig mycket mera befryndade med den ka-
tolska teologien än med den liberala skolans

sekulariserade kristendom. Men om vi som

katolska teologer närmare skärskåda hans

teologiska principläras egenart, skola vi
snart inse den djupgående skillnaden mellan
dialektisk och katolsk teologi. Redan pro-
testerandet mot det filosofiska och histo-
riska tänkandets inryckande i teologien är
hos Karl Barth av väsentligt annat slag än
det skulle vara inom den katolska teologien.

Hans teologi ter sig redan här som en

typisk, tidsbetonad reaktionsyttring, som

visserligen utmärker sig för en medryc-
kande radikalitet men också för en farlig
ensidighet.

Det var Karl Barths vackra avsikt att
befria teologien från de teologiska histo-
risternas nivellerande relativism och från
den olyckliga identifieringen med den mo-
derna idealistiska religionsbevisföringen,
{.& att i stället återskänka densamma dess

egentliga föremåI, Guds uppenbarelse, och
därmed dess frihet, dess självständighet och
dess värdighet. Fluru har han därvid gått
till väga? Han har erkänt Guds uppen-
barelse, som är teologiens grund och före-
måI, icke blott i dess säregenhet och
transcendens gentemot allt mänskligt tän-
kande utan han har också framställt den
som oförsonlig motsats och motsägelse till
allt naturligt tänkande och till all natur-
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ligt religiöst förnimmande hos människan.
Kristlig uppenbarelse är för Karl Barth e.j

blott icke avledbar från världen och för-
nuftet 

- 
som en naturlig uppenbarelse är

det 
-, 

den har sitt ursprung icke blott
utanför och ovanför alla den mänskliga
andens bemödanden, utan den står gent-
emot all mänsklig tanke, känsla och vilja
som deras diametrala motsets, som deras

motsägelse, omöjlig att upphäva, som deras

>domstol>. Karl Barth har genomtänkt
och vidare utvecklat den kalvinska antro-
pologien ut i dess yttersta konsekvenser,
och i enlighet därmed är människan i ordets
radikalaste mening syndare, d. v. s. står i
motsättning till Gud. Och denna männi-
skans syndiga förvändhet fann Karl Barth
obevekligast där, varest den döljer sig mest
raffinerat, nämligen i den mänskliga andens

sublimaste yttringar: i religionen och i fi-
losofien. Vad människan gör och tänker är
sjukt in i roten, är smittat av människans
radikala syndighet och Gudsfientlighet;
hennes tänkande och bedjande står av na-
turen i strid med Gud. Det är så att säga

den ena sidan, som går igen i hela Karl
Barths teologi: människans tänkande och
religion icke blott relativiseras, utan all
religions och allt tänkandes relativisering
radikaliseras till det yttersta genom åter-
vändandet till den reformatoriska arvsynd-
läran. Från denna dom är icke ens bibelns
och den kyrkliga dogmens mänskliga ord
undantagna,

Den >dialektiska> teologien har fått sitt
namn därav att Kerl Barth gentemot denna
ena sida dialektiskt ställer upp en annan,
nämligen det eftertryckliga bedyrandet, att
Gud, när och varhelst det honom behagar,
bruLar vårt icke blott kraftlösa utan
också förvände ord (som alltid fOrblir
förvänt) för att tala till oss. Liksom Gud
enligt den lutherska rättfärdiggörelseläran
genom försoningen icke upphäver männi-
skans syndighet utan så att säga övertäcker
och icke ser den, så hör han här icke vårt
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förvända tal om Gud utan träder bakom

våra syndiga ord med sitt ord talande och

hörande i vårt ställe.

Om det vore oss möjligt, att giva oss

tillfreds med detta svar på den teologiska
prolegomenas avgörande fråga, eller om vi
kunde besluta oss för att icke tillmäta den
teologiska kunsLapslärans frågor (i syn-
nerhet läran om den gudomliga uppenbarel-
sens väsen och möjlighet) alltför stor vikt,
skulle vi finna, att Kar[ Barth om den
kristna teologiens många föremål tänker
och talar på ett originellt och djupsinnigt
sätt, som i hög grad tillfredsställer även
katolska teologer. Men om Karl Barth vid
mogen ålder skrivit en teologisk kunskaps-
l*z pL mer än li00 sidor och härigenom
visat vilken betydelse han i en tid av

teologiskt sammanbrott tillmäter den teo-
logiska prolegomenas grundläggande frågor,
då torde det icke vara välbetänkt av ka-
tolska teologer att underskattt ellet bagr-
tellisera de kunskapsteoretiska differenserna
mellan dialektisk och katolsk teologi. Om
mellan Karl Barth och den katolska teolo-
gien den avgörande överensstämmelsen
består däri, att båda erkänna, att kristlig
teologi står och faller med att den är
uppenbarelseteologi, då måste det också
tyvärr sägas ifrån att vid en närmare un-
dersökning av denna gemensamhet Karl
Barths och den katolska teologiens vägar
åter gå i sär och att hela den övriga teolo-
gien både här och där överskuggas av denna
differens. Man kan och bör beklaga det,
men bestrida det kan man tyvärr icke.

Vid en analysering av det kristna uppen-
barelsebegreppet visar det sig, att möjlis-
heten av kristlig uppenbarelsekunskap på

ett avgörande sätt är knuten till två be-
tingelser, en objektiv och en subjektiv:
1. att Guds eviga ord i de mänskliga ordens
och begreppens gestalt får ett mänskligt
uttryck. 2. att människan skickliggöres
och förmås att lära känna och erkänna
detta mänskligt-jordiske uttryck för den
eviga gudomliga sanningen. 

- 
Vi kunna

icke skarpare formulera motsättningen
mellan Karl Barth och oss än genom att

ro-41433. Credo. zz:a årg. Sept. r94r.

säga, att dessa båda grundförutsättningar
för kristen tro och kristen trosvisshet helt
upplösas och negeras i Karl Barths teologi.

Det gäller nu en gång i fråga om den

objektiva betingelsen för all kristlig uppen-
barelsekunskap, att Guds ord finner sitt
rätta uttryck i mänskliga ord och begrepp.

Frågan, det här rör sig om, är analogiens

problem i teologien. I hela den protesten-
tiska teologiens historia har väl den teolo-
giske analogitankens betydelse förut icke
så allvarligt spårats och så energiskt satts

in i den kunskapsteoretiska förklaringens
mitt som hos Karl Barth. Icke för intet har
Karl Barth sagt, att han anser analogia
entis för Antikrists uppfinning och i den

ser den allvarliga grunden till att icke bliva
katolik. Enligt tomistisk uppfattning är
ingen uppenbarelse och ingen uppenbarelse-

vetenskap möjlig utan analogitanken.

Uppenbarelse betyder just, att Gud kungör
för oss sitt ord i ord och begrepp, som

tillhöra vår naturliga språk- och begrepps-
värld. Väl äro även våra vackraste och
renaste ord och begrepp ett otillräckligt,
ofullkomligt och därför inadekvat uttryck
för den gudomliga tanken, men det ute-
sluter icke, att de äro ett sent uttryck
för det eviga ordet, avpassat för vår jor-
diska vandringstid i trons dunkel. I denna
lära om andlogid fidei ir principiellt möj-
ligheten av kristlig uppenberelse formule-
rad, men också teologiskt möjligheten av
bindande dogma och meningsfull uppen-
barelsevetenskap. Men om å endra sidan
det mänsLliga ordet, även om det är bibelns
och den kyrkliga bekännelsens mänskliga
ord, för Karl Barth blott är mörker och
synd, alltså opposition mot Gud, då är
därmed verklig uppenbarelse, en förbin-
dande dogm och en förståndsmässig uppen-
barelsevetenskap omöjliggjord redan från
början. Därav kommer det sig också, att
i Karl Barths teologi det kristna mysteriets
egentliga begrepp genomgående ersättes

av ett surrogxt, av paradoxen. Men om jag

utger paradoxen för att vara uppenbarelsens

egentliga mening, då kan också varje ab-
surditet i religiös mening bliva trodd.
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Erit Peterson har en gång med rätta
sagt, att man då i religiös mening like bra

kunde tro, *t 2 ginger 2 ät 5, och att
det icke vore för mycket sagt, att denna

tro redan är mycket utbredd, Detta för-
kastande av det katolska analogitänkandet
har också till följd, att det på vår jord icke
kan finnas någon verklig dogm eller någon

kyrka med förpliktande auktoritet. R.
Bultmann har med rätta förebrått
Barth, att han representerar blott en så att
säga >doketisk> eklekticism, ty auktorite-
ten hos hans kyrka är blott en betydelse-

lös dialektisk skenauktoritet.
Men icke blott den objektiva förutsätt-

ningen för all religiös och teologisk kunskap
är upphävd i Kad Barths teologi, också

det subjektiva korrelatet till analogitän-
kandet, nämligen möjligheten att människan
genorn lumen fidei uppf*tar och erkänner
dessa analogier som det uppenbarade

Gudsordets gestalt, är omöjliggjord genom

den reformatoriska antropologien.
Under det att enligt katolsk teologi ingen

trosinsikt och följaktligen heller ingen
teologi kan finnas utan ett av Gud skänkt
kunskapens ljus, värjer sig Karl Barth li-
delsefullt mot antagandet av en >över-
naturlig utrustnint> hos den troende män-
niskan, ett >gudomligt inflytande>> eller
en >av Gud skänkt kapacitet>. Människan,
som visserligen är försonad med Gud i
Jesus Kristus, upphör därför icke att vere
samma syndiga skapelse och därför alltjämt
oförmögen att uppfatta Gud. Om männi-
skan alltså tror, då har Gud själv trätt
bakom människans maktlösa och förvända
tal och har talat och hört för henne.

Människan är i tron så att säga blott skåde-
plats, men icke egentligen subjekt för
detta talande och hörande.

Med rätta har man frågat Karl Barth
hur människan ö kan få förvissning om
detta gudomliga talande och hörande för
oss. Att hänvisa på den Helige Ande som

uppenbarelsens subjektiva möjlighet är med
de dialektiska förutsättningarna uppenbart
omöjligt och meningslöst, ty för såden

hänvisning saknar den syndiga människan

tt4

perspektiu

just förutsättningar, och huruvida den
Helige Ande själv hör och förnimmer sitt
ord, det diskuterar icke uppenbarelseläran.
Om icke allt missvisar, så föreligger här
en ny bekräftelse på den gamla erfaren-
heten, som fransmännen bruke formulera
si: les exträmes se touchent De yttersta
motsatserna beröra varandra också i teolo-
gien. Karl Barths ursprungliga teologiska
intention var att befria teologien från den

immanenta upplevelseteologiens olyckliga
konsekvenser, men i verkligheten ser det
åtminstone ut, som om just Barths teologi
väsentligen baseras på den subjektiva reli-
giösa uppenbarelsen, på det existensiella
patos, varav alla hans tal och skrifter äro
uppfyllda. Oskar Bauhofer påvi-
sade redan för en del år sedan, att Barth
fortfarande hädeder sina lärors riktighet
från sitt existensiella teologiska patos. Då
man påstår dette, hör man från alla håll
röster, som säga, att den dialektiska teolo-
gien dock är all blott och bar upplevelse-
teologis radikala motsats. Till sin incention
är den det visserligen, men i verkligheten
också blott till sin intention. Det verkar
mer än tröttande att år efter år höra ka-
tolska teologer berömma denna Karl Barths
goda avsikt, då de ju lika tydligt som han
måste se, att nästan omedelbart bakom
denna gemensamma intention hans väg
ånyo avviker från vår. Det är i varje fall
icke någon tillfällighet, att på alla avgö-
rande punkter i Karl Barths teologi en
kraftig existensialfilosofisk terminologi be-
härskar bilden,

Häri ligger också det egentligt tragiska
i Karl Barths hela teologiska arbete. Hans
stora teologiskr och idd-historiska bety-
delse för protestantismen ligger däri, att han

försökt att i en lidelsefull kamp befria teo-
logien från det som bundit henne till en im-
manent religionsmotivering, att han som få
andra kämpat för att övervinna den relati-
vistiska historismen och ett han med Guds
ord i hans uppenbarelse velat återgiva teolo-
gien dess egentliga uppgift och därmed dess

värdighet. Men även vid det mest välvil-
liga bedömande av hans teologi kan man
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icke medgiva, att historismens problem
övervunnits, och det vore ett självbedrägeri
utan like att blunda för att han i samma

ögonblick, han vill ställa teologien under
Guds uppenbarelse och återgiva åt henne
hennes räcta innehåll, förnekar förutsätt-
ningarna härför. Kad Barths teologi hänger

- 
som O. Bauhofer riktigt sagt 

- 
bok-

stavligen i luften.
För 130 år sedan skrev den store Luzern-

teologen Alois Giigler en liten skrift
om Ktistend.omens ande och uttalade däri:
>Protestanterna hava (i teologien) icke
övergivit en princip allenast för att sätta
en liknande i dess ställe. Nej, de hava för-
stört principerna icke blott i deras liv utan
även innerst i deras begrepp och hela deras

väsen är att tolka som en fullständig prin-
cipomställning.> Ehuru Alois Giigler skri-
vit dessa ord om protestantismen i början
av dess idealistiska epok, gälla de icke min-
dre om den teologi, som i dag arbetar på

att likvidera den modernistiska epoken i
protestantismen. Ty de båda bärande prin-
ciperna i katolsk teologi, som hos T h o m a s

heta analogia fidei och lumen fidei, dessa

båda principer har Karl Barth förstört i
deras liv och till och med i deras innersta
begrepp, och därför skilja sig katolsk och
dialektisk teologis vägar, redan när det
gäller de teologiska prolegomena, trots ge-
mensamheten ifråga om den teologiska
intentionen och trots den största likhet
ifrlga om det ursprungliga teologiska
uppslaget.

Ju mera betydande mannen och hans

verk äro, desto ovärdigare vore det att i
missuppfattad teologisk irenik bagatellisera
eller utsudda förefintliga motsättningar
eller hålla tillbaka befogede invändningar,
Den största ära, som man kan bevisa också

en i teologiskt avseende annorledes tän-
kande, består däri, att man möter honom
och bemöter honom i det tecken, varom
vi alla böra vara eniga: i kärleken till san-
ningen.
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Svensk klosterkultur.

Maj-September visades å Statens Histo-
riska Museum, Stockholm, en utställning
över Svensk klosterkultur, som förtjänar
särskild beaktning. Vi kunna inte bättre
framhäva dess betydelse än genom att
återge texten av den kortfattade oriente-
ring, som lämnades varje besökare.

Forskningen har sedan länge uppvisat,
att den populära uppfattningen om medel-
tiden som >en mörk natt med enstaka

stjärnor>) inte motsvarar det verkliga för-
hållandet. Men onekligen fanns det en tid
i den västerländske odlingens utveckling 

-inemot slutet av det första årtusendet 
-om vilken verkligen kan sägas, att det cite-

rade slagordet hade ett visst berättigande.
Att ljuset inte helt slocknade, för det har
men inte minst klosterordnarna att tacka,
som jusc under det kritiska skedet först
på allvar upptogo den mission, som blev de-
ras. Denna mission var ju i första hand
av religiös natur. Men vid sidan därav
gällde den kulturen i stort.

Betydelsen av munkordnarnas insats

måste bliva särskilt stor här i Norden, inte
minst i vårt land, där ännu så sent som kort
före 1100-talets mitt kunde sägas, att dir
levde ett folk, >som visserligen tidigare
hör munkar omtalas, men ännu inte sett
någon munk>>. Ordenstankens första över-
bringare voto cistercienserna, den stote
Bernhards av Clairvaux lär|ungar, byg-
garna av Alvastra (grundlagt f 143), Ny-
d,ala, (1144), Varnhem (11i0) och andra
stora, för våra förhållanden prakrfulla an-
läggningar; orden räknade även kvinnliga
medlemmar, tilldelade särskilda kloster så-

som Gudhem (omkr. 1160), Yretr (1,162)
och många andra. Från sitt franske moder-
land bragte cistercienserna med sig nya
ideal och en ny konstnärlig anda, den gry-
ende gotikens anda. Den tog sig uttryck
såväl i arkitektur som i skulptur och må-
leri. Den kontakt, dessa cistercienser åväga-
bragte mellan vårt eget land och Europas
ledande kulturland, är en gärning av nästan

t3,
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omätlig betydelse. Utställningen avser ej

minst att erinra därom med hänsyn såväl
till deras insatser på det arkitektoniska om-
rådet som inom bildkonsten.

Genom en synnerligen omfattande arkeo-
logisk undersökning har Alvastra kloster,
landets äldsta, kunnat framträda på ett
ovanligt konkret och fylligt sätt. Den
mängd av fynd, som där gjorts, har berät-
tigat till ^tt ign". undersökningens resultat
en särskild, omfattande representation, var-
vid anläggningen som sådan och livet inom
dess murar framträda sorn en samlad enhet.
Fynden ftin andrr kloster ha däremot upp-
ordnats i grupper allt efter föremålens
praktiska användning (husgeråd, arbetsred-
skap, redskap för andlig verksamhet
o, s. v.) utan hänsynstegande till fynd-
platserna. Det är belysande nog för den
likartade karaktären av vår klosterliga
kultur, att fynden från Ålvastra ofta upp-
repas i varierande former inom dessa grup-
per.

Det var en mångfald ordnar, som med
tiden ryckte fram i cisterciensernas spår

- i de forna danska delarna av vårt land
t. o. m före dessa av större bety-
delse än andra blevo de s. k. tiggarord-
narnr, d omini k an- och f ranc is kan- or d.narna,

anlända till vårt land under 1200-talets
2a f.jfudedel och strax dessförinnan. I
Lund 

- 
alltså utanför det dåvarande Sve-

rige 
- 

grundade de förra en anläggning
redrn 1222, och det av deras ordenshus,
som kom till i Sigruna på 1z10-talets mitt,
hade då existerat på ambulerande fot redan
vid pass 1 I år; sedan följde klostren i Skara
(1234), Stockholm (1236), Lödöse (1243)
o. s. v. Franciskanernas äldsta stiftelse 

-utanför Skåne 
- 

synes vara den i Uppsala
* fu 1247; undan för undan tillkommo
senare andra (i Skara på 1210-talet, i
Stockholm 1270 m. fl.). Tiggarmunkarnas
gärning blev i första hand av själavårdande
art; för kulturlivet i gemen visade de ett i
jämförelse med cistercienserna mindre pro-
Sramatiskt intresse, frånsett den betydande
bokvetenskapliga verksamhet, varmed sär-
skilt dominikanerna berikade vårt land.
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På det konstnädiga området betydde likväl
det bildstoff, de bragte med sig 

- 
bilder

av de berömda stiftarne, de heliga Domini-
cus och Franciscus, och motiv ur deras
historia 

- 
en nyvinnhg, och deras spe-

ciella byggnadskonsr var ett uttryck för
deras sinne för ändamålsenlighet och prak-
tisk klarhet. Ehuru minnen^ 

^v tiggar-
ordnarnas verksamhet ej äro mångtaliga,
söker utställningen dock giva en föreställ-
ning därom och om livet inom deras klos-
ter.

För den svenske senmedeltiden har emel-
lercid ingen insats varit mera betydelsefull
än den rent svenska, som gjordes av den
heliga Birgittas (f 1373) orden, birgittin-
ord.en, med tiden utvuxen till en europeiskt
omspännande organisation, I ordenshuset i
Vadstena trivdes fromhet och gudaktighet
lika väl som lärdom, musik och konst. I
stark förkortning eftersträvar utställningen
att giva en i möjligaste mån klar uppfatt-
ning därom. Genom älskvärt tillmötes-
gående från olika institutioners sida kan
utställningen giva konstnärligt högtstående
prov på de rika konstskatterna i Vadstena
lika väl som till beskådande framlågga
nlgta. w vårt lands kulturhistoriskt märk-
ligaste, därifrån utgångna urkunder. Den
>ars plumaria>> (broderikonst), för vilken
systrarna i klostret voro berömda, repre-
senteras också av typiska, delvis utomor-
dentliga arbeten. över huvud har utställ-
ningen satt som en av sina huvuduppgifter
att uttryckligt understryka Vadstenas
ojämförliga plats inom vårt medeltida
kulturliv.

Utställningen har tillkommit i direkt
anslutning till den föreläsningsserie över
svensk klosterkultur, som hållits under vå-
ren 1947 i institutionens föreläsningssal,
och vill vara ett komplement till denna.

Kristen petriotism.

Med anledning av 6i0-årsdagen av det
Schweiziska edsförbundets grundläggende
(l /8 l29l) urkommo Schweiz' sju ka-
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tolska biskopar den 8 juli med ett gemen-

samt herdabrev, som för sin principiellt
kristna, helt och hållet positiva patriotisms
skull förtjänar bli känt och uppskattat
även utanför de schweiziska gränserna,

icke minst här i Sverige, som ju i många

avseenden befinner sig i samma läge som

Schweiz.
"Fruktansvärda lidanden och prövningar

skaka världen. Mitt i allt detta få vi tack
vare den gudomliga försynen begå 610-
årsdagen av vårt schweiziska edsförbunds
grundläggande såsom en fosterländsk fest.

Hela vårt folk firar denna minnesvärda
händelse, troget förenat med vår regering,

som uppfyller sin svåra uppgift med beund-
ransvärd hängivenhet, troget förenat med

vitr trppra beredskapsmän, vilka påtaga

sig stora offer löt att skydda våra gränser,

troget förenat även med a,lla, vära edsbrö-

der i det vida och [1ärcan utlandet, vilka
vi icke glömma, vilka förbliva trogna sitt
fosterland och hedra det genom pliktmed-
vetet arbete.

Edra biskopar betrakta det såsom sin
plikt, att med anledning av denna stora
minnesfest påminna eder om det som till-
bör eder: att värdigt begå minnesfirandet,
och att bekräfta i eder den fasta föresatsen
*t ttän vårt högt älskade fosterland all-
tid med allt större trohet och kristligt
sinnelag.

På kvällen av den I augusti, när på

vlra alper eldarna brinna och överallt
hlockorna ringa, vilja vi först och främst
av hjärtat tacka den gudomliga försynen,
att den med faderlig hand vårdat och be-
skyddat vårt hemland genom alla dessa

650 Lr. I vårt fosterlands historia timade

stunder av bitter smärta, när inre tvister
eller främmande våld hotade edsförbundet.
Alltjämt har Schweiz gått helt och väl-
behållet fram ur sådana prövningar. Verje
gång har det schweiziska folket återför-
värvat sin frihet och bevarat den enligt
sina traditioner, sin särart och sitt sinnelag.
Trots de kulturella och språkliga skillna-
derna och trots våra kantoners säregna

karaktärer, som vi bevaka såsom vår ögon-
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sten, äga vi lyckan att vara >ett enda folk
av bröder>, Med psalmisten få vi utropa!
>Se huru gott och ljuvligt det är att brö-
der bo endräktigt tillsammans> (ps.

133: 1), Vi förstå varandra, vi älska var-
andra, och många inre svårigheter, som

sönderslitit andra länder, ha besparats oss,

Våra levnadsvillkor ha i jämförelse med

andras alltjämt förblivir förhållandevis
gynnsamma, om än kriget försvårat läget
och hotar att försvåra det ännu mer. Vi
hava räddat åt oss en värdefull del av vår
frihet på det religiösa området, och det är
nödvändigt, icke blott för att envar skall
kunna fylla sina plikter mot Gud, utan
även för att alla skola kunna fredligt sam-

atbete för fosterlandets v:ilf ard. Medan

kriget har dränkt med blod och ödelagt

många andra länder, hava vi bevarat vårt
oberoende och freden, och detta gör det

möjligt för oss att kunna bringa hjälp åt
dem, vilka hemsökas av nöd och lidande,

utan skillnad av deras nationalitet eller
härstamning: För oss utan tvivel ett privi-
legium av högsta värde! Ja verkligen:
>En lott har tillfallit mig i det ljuvliga,
ja, ett arv som behagar mig>, få vi åter
med psalmisten säga (ps. 16: 6). För alla

dessa välgärningar 
- 

och det är ännu
många flera till 

- 
böra vi av all vår själ

>tacka Gud och Fadern i himmelen i vår
Flerres, Jesu Kristi, namn>> (Ef. i: 20).
Ty av Guds godhet kommer allt gott . . .

(ps. 43: 2-4) .

Men med dessa känslor av tacksamhet
förena sig också känslor av djup blygsel
över att vi ofta visat oss ovärdiga så talrika
välgärningar. Vi bedja ångerfullt Den om
förlåtelse, som >icke föraktar ett förkrossat
och bedrövat hjärta> (ps. ll:19).

Vid vår fosterländska historias vagga
står förbundet som ingicks i den minnes-

värda natten av den I auSusti 129f. Med
detta förbund ville våra förfäder förläna
större och förblivande helgd åt ett äldre
förbund. På det ställe, som Skaparen ut-
rustat med sjöarnes, bergens och himmelens
prakt, samlade sig männen från Uri,
Schwyz och Unterwalden. Deras beslut var
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Lattrt, att bliva starka till sina rättighetere
försvar. De svuro i Guds namn, att alltid
och i varje fara ömsesidigt hjälpa varandra,
och de bekräftade så edligt ett evigt för-
bund. Att på 6I0-årsdagen förnya denna
ed, med vilken vårt edsförbunds bestånd är
innerligt förknippat, är vår plikt och upp-
gift. Det är vår heliga plikt att lova inför
Flerren Gud, att icke rygga tillbaka för
något offer, på det att genom vår fasthet
och vår gärning Schweiz må förbliva ett
fritt Schweiz, och att lova att fOr alltid
bland edsbröderna denna broderliga en-
dräkt skall härska, som är oundgänglig för
denna frihets bevarande.

Vårt lilla land, omgivet av stora stater,
kan visserligen icke helt ensamt hålla sig
vid liv. Det måste underhålla goda för-
bindelser med sina grannar, för vilka det
hyser vänskapliga känslor. Men det skall
vårda sitt eget vara och väsen. Det skall
bibehålla alla inrättningar, som motsvara
dess natur. Det skall fylla sitt kall, som
består däri att skänka åt alla och bevisa
mot alla utan åtskillnad den samma verk-
samma kärleken.

Därför vilja vi först och främst för-
bliva vad vi äro. Våra regeringar och vår
arm6 måste förbehållslösr kunna räkna på

vårt uppriktiga och ärliga medarbete. Alla
våra trogna edsmedbröder skola se, att vi
äro dem fullt tillgivna och förbundna,
också om de tala ett annat språk, också om
de hysa andra åsikter. Vårt älskade foster-
land skall veta, att vi äro beredda icke blott
att dö för detsamma utan även att leva.

- 
Ty det är lättare att i etr kort ögon-

blick av hänförelse offra sitt liv än dag
efter dag förborgat och outtröttligt pres-
tera den kraftansträngning, som en hel
hängivenhet kräver.

Låtom oss alltså fira den stora jubile-
umsdagen: i tacksamhet och äkta glädje,

icke i uppsluppenhet och tygellöshet. Mer
än någonsin manar oss nutiden att vända
tillbaka till enkelhet i livshållningen, till
våra förfäders måttlighet och allvarliga
sinne. Om vi hittills blivit förskonade för
världskrigets fasor, tillskriva vi detta i
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första rummet Guds nåd. Därför skola vi
även efter förrättad tacksägelse enträget
bönfalla hos Gud, att han framdeles må
skänka oss sitt hulda beskydd. Vi skola
nedkalla över oss Guds gränslösa barmhär-
tighet genom att >vandra hans vägar>
(i Mos. lll.22), d. v. s. genom att följa
Kristi lära och föredöme. Vi skola visa oss

värdiga Guds förbarmande, men utan att
förmena, att vi någonsin vore i stånd till
att göra oss värdiga i ordets fulla mening.

Låtom oss vara trogne i uppfyllandet
av vita religiösa plikter. Låtom oss vara
helt sanna kristna i synnerhet i vår per-
sonliga livsförning, men också i familj-
och församlingslivet såväl som i umgänget
med var och en. Låtom oss utan människo-
fruktan bortvisa från oss allt som icke
höves och som av ondskans anda, mången
gång oförmärkt, insmyger sig i modet, i
bruk och sedvänjor, i underhållning och
sport. Låtom oss icke bedåras av det be-
gär efter vällevnad, vilket i vira dagat
drager allt för många av våra medmänni-
skor i sin trollkrets och hos andra med rätta
framkallar ovilja i dagar som våra, som

hemsökas av så smärtsamma prövningar.
Låtom oss avsky pessimismen och svart-
måleriet, till vilka dåliga edsbröder för-
falla, i det att de känna sig befogade att
vid varje tillfelle kritisera våra regerings-
män och inrättningar. Låtom oss föra kam-
pen mot missnöjdhetens anda, som foster-
landets fiender söka utså bland oss, medan
vi trots allt, i stället för att klaga, äro
förpliktade till stort tack. Vi vilja slut-
ligen följa den salige broder Klaus' val-
språk: Inblanden eder icke i främmande
tvister, och vi vilja alltid vara beredda att
i ordets fullaste mening tjine virt schwei-
ziska fosterland, detta kära land, vars barn
vi med fullt berättigande skatta oss lyck-
liga att vta.

Bland de frågor som nuförtiden syssel-

sätta alla dem, vilka landets välfärd ligger
om hjärtat, intaga de sociala frågorna en
betydande, vidsträckt plats. Edra biskopar
anbefalla eder enträget, att sträva efter
löningen av dessa frågor, genom att I
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övervinnen egoismen och liten eder ledas

av Kyrkans lära, som i synnerhet är ned-
lagd i Leo XIII:s rundskrivelse Rerun
,toaantrn, vars !0-årsjubileum vi fira, lika
som i de kompletterande anvisningar, som

p|varna. Pius XI och Pius XII givit oss.

Vi begagna tillf:illet att tacka vår äro-
rikt regerande påve för sin så faderliga kär-
lek till vårt land. Han uttryckte icke
blott sin storsinnade sympati för universi-
tetet i Fribourg, utan han lät oss även veta,
att han av hela sitt hjärta ansluter sig till
vårt 6I0-årsjubileums firande. Vi vilja be-

möta vår Helige Fader Pius XII med desto

större vördnad, kärlek och tacksamhet, ju
mera det tyvärr finnes människor, vilka,
fel underrättade, på obildat och litet intel-
ligent sätt kritisera honom.

I det vi aldrig skilja Kyrkan från foster-
landet, frambära vi alla troendes gemen-
samme fader försäkran om vår barnsliga
tillgivenhet och giva tillika vårt högt'ä1-
skade fosterland, Schweizernas land, löftet
om ovansklig trohet."

Försvinnande värden

heter en artikel i Tbe Catbolic Mlzl (New-
York, nr 922), varur vi återgiva följander

Materialismen har så bitit in sig i själva

hjärtat av modernt liv, att materiella vär-
den synas vzra de enda, vilka stå i kurs i
världen nu för tiden. Rikedom, styrka,
fysiskt välbefinnande betraktas såsom de

enda riktiga målen för tillvaron. Andliga
värden förbises alltmera eller sättas av-
siktligen åsido. Den kristna uppfattningen
av moraliska värden betraktas som ogörlig,
och även intellektuella värden hålla på att
förlora sin betydelse, Resultatet är den

hedendom och det kaos, som råda i Europa
nu för tiden. Mitt i detta kaos och denna
hedendom hava vi kristna att leva. Vi
måste sträva att dämma in denna ström av
försvinnande värden. Vi äro kristna, en-
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dast för så vitt vi grundr vårt liv på de

värden, vilka framställas i Kristi lära, och
katoliker, endast för så vitt vi mottaga de

andliga värden, vilka erbjudas oss genom

Kyrkan. Våra värden äro måttstocken för
vårt eget värde.

Detta märkvätdiga avfall från kristen
tradition och konsekventa underskattande
av andliga värden har kommit småningom
och omärkligt. Från adertonde århund-
radets rationalism, nittonde århundradets

rusning efter rikedom 
- 

med den tek-
niska vetenskapens utveckling 

- 
till våra

d,agat, dä begäret efter rikedom eller efter
makt sopar bort allt, som står i vägen, då

massrörelser av olika färger hålla på att
förstöra begreppet individuell sjäI, och då

den biologiska lösningen antages vara sista

ordet angående människans existens, har
försvinnandet av andliga värden efter
hand kommit i gång. Gradvis, men säkert
håller kristendomen på att vika för heden-
domen, för kult och tillbedjan av kroppen,
för strävan efter bekvämlighet och nöjen;
och i det offentliga livet för en opportu-
nism, vilken mycket ofta förnekar både

andliga och moralisLa värden.
För de dynamiska krafter, vilka nu här-

ska i Europa, men endast äro olika namn
{ör en och samma sak, hava i synnerhet
de båda senaste påvarne energiskt varnat:
Pius XI i sin encyklikr Kotnmunismens

aetkliga ansihte och i sin rundskrivelse
Med djupaste srnärta om läget i Tyskland,
samt Pius XII i sin första encyklike Sammi
Pontit'icatus'. Dessa ideologier förneka den

individiuella själens rättigheter, de äro in-
ställda på förstöring av kristen åskådning.
Vi kristna stå ställda mellan två eldar,

men var är den dynamism till finnandes,
varmed vi besegra dem? 

- 
Vår tro. Ja,

om vårt tro vore dynamisk, om den vore
sådan som epostlarnas och de första krist-
nas. Men huru har denna tro bevisat sig

i länder, vilka låtit sig översvämmas av

hednisk moral och förledas av falska och

I Alla tre i svensk översättning tillgängliga hos Eugenia Bokförmedling, N:a Smedje-
gatrn 24, Stockholm.
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fördärvliga ideologier? Det ena efter det
andra av kristna, ja, katolska länder går

förlorat för Kyrkan. Otaliga kristna, även
katoliker, hava under trycket av hedniska
begrepp tappat bort Tio Guds bud. Andra,
förförda av falska ideologier, hava övergivit
sin katolska tro,

Även bland dem, vilka ännu bekänna
sig vara kristna, har uppskattningen av
andliga värden försvagats på sorgligc sätt.
AIla äro mer eller mindre smittade av he-
dendomens ande. Vi äro tillbaka till de

första seklen av Kyrkans historia, men vi
hava icke de första kristnas mod. Om
Nero och Diocletianus stå upp, kräves de

kristna martyrernas tro och ståndaktighet.
Tron har blivit for maklig, religionen

för mycket en privatsak. Toleransen pri-
sades, tills allting kunde tolereras. Passiv

inställning med hänsyn till tro och moral
ansågs tillräcklig. Nu se vi följderna av

denna passiva inställning. Kristendomen
betraktas som en blott negativ kraft, nå-
gonting, som lätteligen sopas bort av anti-
kristliga maktinnehavare, därest de kunna
erbjuda någon nuvarande eller förmodad
timlig vinning.

Kroppens liv gäller mer än siälens,

>Vi måste leva>, leva kroppens liv; kroppen
har fått mycket större betydelse än själen.
Också där tron på själens rättigheter ännu
lever kvar, är den snarare uttryck för ett
personligt behov än för en stridande tro
på kristna värden, och denna passiva per-
sonliga tro dukar allt föt ofta, under i sin
egen passivitet,

>>Vad tjänar religion till?>, är en fråga
som ofta framställes. >Religionen gör oss

icke rikare eller lyckligare. Den fOrhl:ilper
oss icke att komma fram i världen.> Tron
på en annan värld synes hava fullständigt
förbleknat. Alh som angår anden, betrak-
tås som tvivelaktigt, Materien har ersatt
anden. Icke endast religionen anses vara
föråldrad, även lärdomen visar tecken till
att råka i glömska.

Ännu mera att beklaga är det hänsyns-
lösa bortsopandet av de moraliska värden,
vilka utgjorde ett erv från kristen tro, och
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livsåskådning. Begreppet sanning har fallit
för begreppet opportunt. Rättfärdighet har
kommit att betyda att förskaffa sig själv
rättigheter. Barmhärtighet har fått vika
för allmän själviskhet och brodedig kärlek
för hjordinstinkten. Tillfredsställande av
djuriska instinkter beprisas som tecken till
ny vitalitet hos det mänskliga släktet.
Utanför Kyrkans råmärken 

- 
och tyvärr

någon gång även innanför dessa 
- 

åsido-
sättas alla värden, grundade på kristen tro
och tradition, och nya värden av hednisk
samhällsdaning sättas i stället.

Mitt i denna nya hedniska samhällsda-
ning hava vi katoliker atr leve. För att
göra detta som katoliker behöva vi en tro,
nog stark icke endast för att dö därför, om
så kräves, utan nog stark för att leva däri
i tanke och handling; nog stark för att i
denna värld av växlande värden klamra oss

fast vid de eviga värden, som vi ärvt från
Kristi lära och Kyrkans tradition. Försva-
gande ev religiösa begrepp, eftergift för
rådande hedniska inflytanden, underkastelse
under hjordinstinkten, benägenhet att lyd,z
minsta motståndets lag, allt detta förbere-
der trons död, Om tron skall bliva vid liv,
måste den bliva en dynamisk kraft, en
kraft vuxen de ondskans makter, vilka ar-
beta på dess förstörande. Om vi nödgas
gå tillbaka till katakomberna, måste det ske
med de första kristnas sinnelag. Om vi
hava att möta martyrium, må vi göra det
med martyrernas tro,

Tiden för religiös passiviter är förbi.
Som varnande exempel srå hele länder,
vilka gått förlorat för tron till följd av sin
passivitet och sin likgiltighet för andliga
värden. Här gäller det att vakna upp och
energiskt skaka av sömnaktig hållning till
religiösa frågor. Här gäller det, ^tt låLt/
evangelii sanningar träda oss till mötes i
sitt fulla ljus. Vi hava att läm oss att för
oss katoliker ingen kompromiss är möjlig
mellan vår tro och hedniska inflytanden
runt omkring oss.

Kulla i Odensvi, Kalmar län, S:t Eskils
dag 1941.

Gustaf Armfelt.
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En märkesman i det katolska

Japan ur tiden.

Den 3 dec. 1940 avled i Köyama F a d e r
Frans Xavier Söichi Iwashita,
en av de markantaste personligheterna inom
den katolska kyrkan i Japan i nyare tid,
en stor människa och helgonlik präst, så-

som han kallas av en katolsk missionär,
P. H, Dumoulin i Stimmen der Zeit
(juni 1941. 

- 
Med detta juninummer har

för övrigt denna förnämliga och traditions-
rika katolska tidskrift i Tyskland, likt
många andra, >tills vidare>> måst avsluta sin
gagnerika verksamhet i den kristna kultu-
rens tjänst.) Vi återge här den dödsruna,
som P. Dumoulin där tecknat.

Såsom ende son i en gammal och rik
familj stod för S6ichi Iwashita vägen till
den bästa skol- och universitetsutbildning,

Japan kan bjuda, öppen och hans rika
begåvning säkrade honom ett lysande re-
sultat: det kejserliga priset vid avslutningen
av filosofistudierna vid det kejserliga uni-
versitet i Tökyö. Hans dissertation, en

studie på fulländad franska över S:t
Augustinus Ciuitas Dei, hade renderat ho-
nom det högsta betyget och därmed stod
en lysande akademisk karriär öppen för
honom. Efter ännu en tids fortsatta stu-
dier vid samma universitet sändes han av
rikets undervisningsminister för vidare ut-
bildning till Europa. Men Gud sökte honom
för en annan uppgift.

Redan vid tolv års ålder hade Söichi

mottegit dopet, Ur hans studenttid om-
vittnas daglig betraktelse och andlig läs-
ning, regelbundet mottagande av de heliga

sakramenten, besök hos fattiga och sjuka.

För sina kamrater var han den erkände
ledaren, framstående genom förståndets
skärpa och karaktärens styrka. Redan un-
der hans studieår kom han väl på tanken
att kanske vara kallad till att bliva präst,
och det var nog också inre oro som lät
honom påskynda sin resa till Europa. Me-
dan han där i fulla drag njöt av den stora,
kristna traditionen, kom han till klarhet.
Redan under första året' av sin vistelse

i Europa bestämde han sig för att välja
prästkallet, fullt medveten om den all-
varliga betydelsen av detta steg, men även

med fast vilja att taga på sig alla konse-
kvenser.

Sina filosofiska och teologiska studier
absolverade han i Paris vid Institut Catho-
lique, i Louvain vid det katolska univer-
sitet, i London vid S:t Filippo Neris Ora-
torium och slutligen i Rom vid Propaganda-
kollegiet. En längre tid vistades han även
i Innsbruck. Är l92J vigdes han i Venezia
till präst. Samma år representerade han
sitt fäderneslands katolska ungdom vid den
internationella ungdomskongressen i Rom.
Det var alltså många vänskapsband som

förknippade honom med hans trosfränder i
västerlandet, vars språk han talade och vars
kultur han kände och uppskattade. Icke
att förundra sig över att man satte stora
förväntningar på honom, när han slutligen
vände hem till Japan.

Till att börja med blev dock hans präs-

terliga verksamhet icke så framträdande.
I fem år arbecade han i själavården i landets
huvudstad, i synnerhet antog han sig de

studerandes sjä1ar och instiftade ett katolskt
studenthem, vars ledning han ännu bibe-
höll efter sin avflyttning från TöLyö.
Därtill kom hans verksamhet såsom för-
fattare och omsorgen för ett av honom
upprättat forskningsinstitut, som dock icke
hade synnerlig framgång. Också hans plan
att stifta ett Oratorium enligt den hel.
Filippo Neris mönster kunde icke genom-
föras. Då uppnådde han genom sin en-
trägna anhållan hos ärkebiskopen i Tökyö
tillåtelsen att flytta, över i de spetälskas

hem i K6yama och att övertegz dess led-
ning, som han innehade tio år igenom in-
till kort före sin död.

Heroismen hos ett prästliv bland de

spetälska har ofta nog skildrats, och Fader

Iwashita har helt levat för >sina> spetälska,

Också här var verkligheten oansenligare,
men även större än dikt och reflexion.
Under F. Iwashitas omtänksamme och
kloka ledning utvidgades hemmet i Kö-
yama, det första för övrigt som i nyare tid
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upprättats i Japan, betydligt och utrusta-
des väl i medicinskt avseende, så att där
130-1t0 patienter kunde omhändertages

och finna ett verkligt hem, F. Iwashita vi-
sade stor kärlek mot de sjuka, men sökte
alltid dolja, hur stora hans personliga upp-
offringar voro, i synnerhet Senom den glada

naturligheten, varmed han gjorde allt. Det
var en verklig glädje för honom att arbeta

tillsammans med de sjuka i trädgården och
ute på åkrarna eller att deltaga i pojkarnas

lekar, fastän han haltade på ena benet och

så ofta, frivilligt eller ofrivilligt, gav an-
lednins till allmän munterhet. Ätt få >sina

barn> att skratta var han särskilt angelä-
gen om, även om han själv måste spela

komedianten. Sitt eget rum hade han icke
i den något avlägsna förvaltningsbyggna-
den, utan i de spetälskas hem självt, helt
nära rummen för de svårt sjuka.

Med F. Iwashitas förflyttning till Kö-
yama upphörde emellertid icke hans and-
liga, vetenskapliga apostolat, utan trädde
rvärtom i ett nytt, fruktbarare skede.

Fastän sjukhemmets ledning och omsorgen
för en liten byförsamling krävde sitt, fann
han ännu tid f0r betydande litterära arbe-

ten. En bok om S:t Augustinus, en längre
inledning med vida, idd-historiska perspek-

tiv till den av prof. Y. Yoshimitsu på

japanska utgivna boken av K. A d a m om

Das Vesen cles Katholizhrnils, ett stort
antal tidskriftsuppsatser, mestadels över
medeltida filosofi och apologetiska frågor,
stemma från dessa år. F. Iwashita har i
synnerhet ivrigt deltagit i kontroversen
med den japanska protestantismen och där-
vid mycket bidragit till att undanröja miss-

förstånd. Han underhöll personliga för-
bindelser och brewäxlade med många pro-
testantiska predikanter av olika schatte-
ringar samt mottog deras besök i Köyama.

Hans arbetsprogram, när han vanligtvis
en till tre drger i varje vecka vistades i
huvudstaden, är nästan otroligt. Förutom
en dubbelföreläsning i kyrkohistoria för
prästseminariet höll hen nästan alltid före-
drag för studentgrupper och diskussions-
aftnar i studenthem. Därtill kommo samtal
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med sådana som sökte efter sanningen och
därvid önskade hans ledning, videre över-
läggningar och sammanträden med de

kyrkliga myndigheterna och organisatio-
nerna. I de senaste åren lyckades det för
honom att ge den katolska tidskriften för
bildade kretsar Katoriku Kenkyi en ny
form och att förskaffa den erkännande
bland högstående japanska tidskrifter. Han
själv skrev regelbundet den ledande arti-
keln.

Till det yttre betraktat kunde F. Iwashi-
tas verk under hans livs sista tio år synas

sönderfalla i två klart skilda delar: å ena

sidan ledaren av hemmet för de spetälska,

de sjukas hängivne vän och fader, och å

andra sidan själasörjaren för de bildade,

befrämjaren och ledaren av det andliga
apostolatet i storstaden. Men i själva ver-
ket bildade dessa båda sidor en levande

enhet, sammanfattade i hans levande per-
sonlighet, och av honom själv uppfattade
och eftersträvade som en sådan. I ett brev
till en äldre prästerlig vän skrev F. Iwashita
tre it föte sin död en gång bl, a.: >Livet
i hemmet för de spetälska är för mig i
verklighet en stor nåd, vars mening männi-
skorna i världen väl icke begripa. Jag är
verkligen icke värdig denna nåd, Dessa

människor förstå icke, hur mycket dessa

sjukas bön understödjer mitt andliga apos-

tolat. Detta andliga apostolat förbliver
även nu medelpunkten i mitt livs strävan-
den,> Ofiertjänsten i Köyama skulle för-
värva honom nåden för arbetet bland de

bildade; där i Köyama kunde hans själ
mogna fram till den inre fullkomligheten.

Till sin yttre gestalt var F. Iwashita oan-
senlig och bräcklig, men hans livfulla ögon

blixtrade och strålade av ande, humor och

välvilja. I sällskapskretsar smidig och in-
spirerande, var han likaså vänlig och del-
tagande gentemot den ringaste tjänare och
taxichaufför. Han förenade skicklighet
och energi i handhavandet av de dryligt
affärerna med mod och beslutsamhet i
store företag. Förvånansvärt var, hur fort
och genomträngande hans andliga uppfatt-
ningsförmåga arbetade, Han genomskådade
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Erdmann Hanisch: Ge-
schicbte Russlands. I. Band, Von
den Anfängen bis zum Ausgang des

18. Jahrhundeft.s. 242 S. IL Band.
Von 1801 bis 1917. 2J3 S. Frei-
burg i. Br, 1940, Herder, ä RM,
6: 40 inb.

Riitger Essdn: Den ryska
ekaationen. Stockholm 1940. Fahl-
cra,ntz &. Gumalius' bokförlxg. 216
s. Kr. 6: 7t häft,

Sainte-Beuve säger sig någonstans i Caa-
series du Landi tvivla på vår förmåge att i
större utsträckning uppnå en djup och väl
grundad uppfattning om historiens orsaks-
sammanhang. Hur mycken möda lägger vi
inte ner på den bristfälliga kunskap vi äger

om samtidens händelser? Och allt vårt
skarpsinne till trots insmyger sig felkällor.
I båda fallen ligger misstagen oupphörligt
på lur i skepnad ev rrag generalisering och

bristande respekt för allt det vardagligt
välkända, av oss allcför ofca ringaktat som

en quantitö nägligeable. Den som vill
skildra ett folks öden och äventyr har
förvisso ställt sig en svår uppgift. Han är
tvungen att gå en ständig belansgång mel-
lan det som kan tyckas vara väsentligt och
det som blott förefaller vara av periferisk
natur i en till synes oändligt rik händelse-
kedja. Och ju mera avlägset ett land lig-
ger för oss och ju mindre förståelse vi
har för dess innevånare, dess svårare blir
uppgiften. Detta gäller inte minst om det
lands historia, som alltid omgivits av det
föga kändas magiska skimmer och som un-
der det senaste kvartseklet mer än något
annat blivir föremål för likx kritiklös pane-
gyrik som hatfull svartmålning. Återigen
står detta land i intressets brännpunkt, och
ännu en gång drar ändlösa kolonner fram
över slätterna i öster, kanske för att i likhet
med korsikanens härar få se mörka, olycks-
digra brandmoln lägra sig över Kremls
gyllene l0kkupoler.

Det är således med berättigad nyfikenhet
man tar del av två nyutkomna arbeten om
Ryssland och dess historiska utveckling.
Det förra, i två band, är skrivet av E r d-

sakerna och likaså människorna och dcras

planer. När han då någon gång yttrade
sitt omdöme för öppenhjärtigc och med en

viss humoristisk skärpa, framkallade han
icke så sällan obehagliga känslor och miss-
nöje över denna ovälkomna störnitrg. F.
Iwashitas ironi var berömd och fruktad av

många.

Det är naturligtvis icke möjligt att re-
den nu säga sista ordet om F. Iwashitas per-
sonlighet och livsverk. Men allt som här
kunde sägas, kan nog sammanfattas i det

omdöme, som en av hans närmaste vänner
och lärjungar, professor Y. Yoshimitsu
fällde om honom: >en sann Jesu Kristi
lärjunge>. Det sinnelag som kännetecknar
Mästarens stora lär.jungar genom tiderna,
utmärkte även denne japanske präst och

apostel: kärlek titl fattigdomen, omsorg

för sjuka och lidande, hängivenhet i offer
och självförsakelse.

Sjukdomen, som skulle föra honom till
döden, tog sin början på en resa, som F,

Iwashita under oktober- och november-
månaderna 1940 företog på uppdrag av den
japanska regeringen med syftet att ernå

kinesiskt-japanskt samarbete på kulrurella
områden. Hans klena hälsa var de därmed
förenade strapatserna icke vuxen. Efter att
ha fullbordat denna fostedändska mission,
vände han svårt sjuk tillbaka till Köyama,
Där avled han på kvällen av den helige
Frans Xaviers, Japans store apostels, fest-
dag, sedan han på morgonen ännu kunnat
övervara festmässan, som lästes i hans sjuk-
rum. Än en gång, och nu för alltid, tog
Kristus upp i sitt eget stora offer sin trogne

R. I. P.

143

lärjunges livsoffer.
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mann H anisch, professor vid univer-
sitetet i Breslau och utgivare av labrbiicber
flir Kultur und Geschicbte der Slauen. Det
senare har Riitger Essin till förfat-
tare, känd bl, a, genom sitt stora verk om
llltsionetnas årtionde som omfattar tiden
7917-L930. De båda förfrttatms avsikter
är ganska olika. H a nis c h vill ge en för-
hållandevis kortfattad, men vetenskaplig
framställning av rysk historia. I första
delen går han fram till 1800, för atr i den
andra skildra Rysslands uppväxt till världs-
makt, Författaren avslutar sitt arbete med
denna stormakts sammanbrott under revo-
lutionen 1917. En tredje del, som skall
behandla Sovjetunionens ekonomiska och
politiska historia, är ställd i utsikt.
Essdns bok om Den ryska ehuationen
bär en mera essäistisk prägel, vilket under-
strykes av en klar och elegant stil, som
flyter fram i en jämn ström för att mor
slutet få en lätr touche av politisk fräls-
ningstro. Men en sådan kanske författaren
inte anser vara ur vägen i en skildring av
det folks märkliga öden, som alltid trott på

sin uppgift som världsfrälsande Messias,

Essin kompletterar i viss män Gescbicbte
Rulslands, i det han främst uppehåller sig
vid Sovjetrysslands utrikespolitik, som för
honom får en allt annar överskuggande
betydelse i efterkrigstidens sargade Europa,

>Stort är vårt land och rikt, men vi
saknar ordning.> Denna ofta citerade
passus ur Rysslands äldsta krönika, som
möjligen är skriven av en munk från grott-
klostret i Kiev, Nestor, troligen omkring
slutet av 1000-taler, står liksom med pro-
fetisk innebörd vid ingången till Rysslands
historia. Dess innehåll har under tidernas
lopp ej förlorat sin giltighet. Visserligen
vore det orärr, som Hanisch framhåller,
att frånkänna det äldsta ryska samhället
all organisation. Ej heller saknades kultur-
yttringar. I denna äldsta samhällsbyggnad
fanns t, o. m. etr slags rådgivande och be-
slutande folkförsamling, den s. k. ujetjen,
en inrättning, vars betydelse med furstar-
nas tilltagande makt naturligtvis var
tvungen att avta. Furstevärdigheten var

r44

av gammalt datum, den existerade i varje
fall redan före den normanniska tiden.
Furstarnas befogenheter ökades och minska-
des i ett oupphörligt växelspel av arvstvis-
ter och blodiga intriger, Först i och med
den för Ryssland så ödesdigra mongolin-
vasionen på början av 1200-talet blev fur-
stemakten slutgiltigt grundmurad och där-
med ett fulländat insrrumenr för folkför-
tryck. Det kan låta paradoxalt, men i
själva verket gällde det för den tarariska in-
vasionsmakten att hålla alla frihetsrörelser
nere och samtidigt, vad viktigare var, att
genom de styrandes benägna medarbete eko-
nomiskt så fullständigt som möjligt utsuga
folLet. Klokt nog lade tat rern inga som
helst band på de undertrycktas rent kultu-
rella och religiösa yttringar.

1240 fick Kiev efter tappert försvar
öppna sina portar för mongolernas horder,
och därmed sjönk denna en gång så prakt-
fulla och blomstrande stad ned till obetyd-
lighet. Den påvlige legaten Giovanni Piano
Carpini, som fem år senare reste genom sta-
den, fann där blott 200 bebodda usla kåkar,
allt annat låg i ruiner och vanhävd. Med
Kiev förlorade Ryssland for lång tid framår
ett kulturcentrum av rang, samtidigt som
på grund av mongolinfaller det västerländ-
ska inflytandet ytterligare minskades, sam-
tidigt som tatariska seder och bruk vann
utbredning i de ledande Lretsarna, inte
minst när det gällde att genom ränker och
listigt förtal göra sina medrävlare om mak-
ten misstänkta hos tatarkanen.

Rysslands kontakt med detta från Asiens
stäpper kommande ryttarefolk skulle i det
långa loppet bidra till att fjärma det ryska
folket från Västerlandet och dess andliga
odling. Det tvåhundraåriga förtrycket al-
strade, som nyss antytts, likaväl hos de le-
dande, som inom vissa av den Gyllene
horden utstakade gränser tilläts utöva sin
makt och därvid ofta med stor framgång
praktiserade de hänsynslösa och grymma
metoder de i underdånig läraktighet fått av
sina nya herrar, som hos folket, vilket alltid
fick sitta emellan, när furstens tribut till
kanen skulle betalas, en känsla av ofrihet
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och otrygghet, något som för all framtid,
åtminstone hittilldags, skulle komma att
brännmärka detta godmodiga men utpinade
ryska folk. Till det sedan gammalt starka

bysantinska inflytandet hade på så vis

kommit ett nytt, oändligt mindre kulti-
verat och föga ägnrt att gagna Ryssland,

och det ursprungliga slaviska elementet,
utspätt med stänk av nordiskt vatjrger-
blod, blev Iidande därpå.

Det är emellertid under denna tid av

ofrihet som det moskovitiska riket lång-
samt, men säkert växer upp. Framför allt
var det Ivan Danilovitj Kalitå
(d. v. s. penningpungen), storfurste 'av
allt Ryssland' (aseja Rasi), som genom syn-
nerligen energiska skatteindrivningar bland
sina undersåtar gjorde sig omtyckt hos den
alltid penninghungrige kanen och därige-
nom för Moskva skapade en företrädesställ-
ning, som så småningom, och inte minst
med kyrkans hjälp, ledde till det moskovi-
tiska tsardömet. Härvidlag var det av

största betydelse för den moskovitiska sta-
ten att av Bysanz efter dess f.a,ll fu l4l3
kunna få överta primatet över den öster-
ländska kristenheten, och som symbol för
denna succession framstod Konstantinopels
stolta dubbelörn, som ända fram till den
bolsjevistiska revolutionen prydde det ryska
riksvapnet. Det 'andra Rom' hade efter-
trätts av det 'tredje Rom' och självhärskar-
dömet fått den nödvändiga legitimiteten,
Den ryska tsaren hade med andra ord blivit
Guds ställföreträdare på jorden. Denna tro
på Moskva som ett 'tredje Rom' kommer
aldrig att helt förlora sitt grepp om der
ryska folket, den skall senare gå igen hos

slavofilerna och panslavisterna.

Vill man ge en blixtbelysning av ryskt
kulturliv på lf0O-talet 

- 
och det är först

då som litteraturen börjar flöda något
ymnigare 

- 
kan man med fördel jämföra

furst Kurbskijs brewäxling med Ivan den
förskräcklige och hans biografi av denne

sin f, d. herre och tsar med den s. k,
Domostroj, ett slag husordning i gammal-

moskovitisk anda, kanske författad av po-
pen Silvester, som hörde till tsar Ivan IV:s
närmaste omgivning. Kurbskij, som hade

en gedigen västeuropeisk bildning, bekäm-
par i sina brev och skrifter den tsaristiska
absolutismen, och i hans Ivanbiografi göres

för första gången i rysk li*eratur ett för-
sök till psykologisk analys och karaktärs-
teckning. I Dotnostroj möter oss motsat-
sen: Trångsynt ortodox fanatism, stelnad
i ett system av formler och inte så Iitet
av hyckleri och självtillräcklighet. Kvinno-
emancipationen tycks inte stå pL f&fa.tte-
rens program, ty det heter i denna famösa

skrift att man, ifall hustrun visar tecken
på uppstudsighet, inte precis skall'slå henne
för örat eller i synen, knuffa henne med
knytnäven under hjärtat eller sparka
henne', men mannen skall dock vid slika
tillfällen inte dra sig för att 'slå henne med
karbasen, varsamr och höviskt, förståndigt,
så att det gör ont, till skräck, dock utan
hälsornen'. Detta verk med sina ofta nog
så barbariska anvisningar och råd är typiskt
för moskovitiska seder och bruk på ll00-
talet. Harald Hjärne ånser att 'än i dag
dess inflytande kan spörjas i de samhälls-
lager, som fasthållit vid fädrens arr och
åskådning'.t Detta skrevs visserligen i slutet
av 1880-talet, men föga torde i det av-
seendet ha ändrats sen dess.

Det vore en överdrift att i knjaz'Kurb-
skijs verk vilja se en förelöpare till en senare

tids 'västerlänningar', som ställde sig i
harnesk mot det 'gamla, goda moskovitiska
Ryssland'. Men viljan att. lär^ av Europa
och tillgodogöra sig det bästa av dess and-
liga odling finns där. Lika misslyckat vore
det också att göra Domostroj till en slavo-
filernas bekännelseskrift. Mycket av den
anda som härskar i denna från västeuro-
peisk horisont sett något egendomliga 'hus-
ordning' är emellertid utmärkande för
själva den atmosfär av konservativ äkt-
ryskhet och stelbent ortodoxi, som alltid
föresvävat dem som ideal.

Söker man i Rysslands historia skönja

'F{arald H j'åtne: Moskouithha rikets upfiuäxt. Sthlm 1933, ss. 169-172,

14,
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några genomgående linjer, kring vilka ut-
vecklingen kan grupperas 

- 
med alla

förbehåll för det schematiska i ett dylikt
företag 

- 
kommer man förr eller senare

ofelbart fram till den mycket omtalade
motsättningen mellan västerländskr orien-
terade kre$ar (de s, k. zapadnikerna) och
slavofilerna, respektive panslavisterna, som
strävar efter att förverkliga sammansmält-
ningen av gammalrysk kultur med bysan-
tinskt arv. Det senare pekar mot Dardanel-
lerna och korset på Ayasofyamoskin, en
framtidsvy som bl. a. hågrrt för Dosto-
jevskij, den ryska själens djupaste uttolkare,

Först när S:t Petersburg, den vita sta-
den vid Neva, övertagit Moskvas roll som
tsarresidens, således efter Peter den stores
genomgripande reformarbete, börjar det
slavofila samvetet långsamt vakna.

Det är av ett visst intresse att se att
den första panslavisten 

- 
i stort sett kan

man nog säga att den ryska panslavismens

mål sammanfaller med den slavofila rörel-
sens 

- 
var en romersk-katolsk präst, kroa-

ten Jurij Kriianiö, en man, som stod på

höjden av sin tids bildning och som hade
bedrivit studier både i Agram, Vien och
Italien. Han vistades f.rin t6J9 till 1677
i Moskva och författade en skrift 'Om ryska
riket omkring mitten av 1600-talet', där
han trots en skarp kritisk inställning till
Ryssland och de där rådande missförhållan-
dena gör sig till talesman för Moskvas le-
darskap över alla slaviska folk och stam-
mar. Den enade slaviska världens naturliga
medelpunkt skulle bli Moskva, och ett
samslaviskt språk, för vilket han skrev
både språklära och ordbok, skulle under-
lätta samfärdsel och kulturutbyte de olika
folkslagen emellan. Denna plan, som i
inte ringa grad betingades av Kriianiös
utpräglade tyskhat, fick skrinläggas, och
dess genomförande har hittills ej lyckats.
Tiden var då ännu ej mogen, och när möj-
Iigheterna blivit störe, stod ryssarna mor
sin vilja själva i vägen för en panslavis-
tisk eningspolitik, främst på grund av en
hänsynslös och kortsynr behandling av po-
lackerna och andra minoriteter.
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Det var romantiken som skulle komma
att skapa själva grundvalen för alla dessa

mer eller mindre fantastiska drömmerier
och väcka en slavofil rörelse till liv, Under
Nikolaj I. (182t-r8tt) blev Herders
ldeen zur Philosopbie iler Gescbichte d.er

Menscbheit känt i Ryssland, och den i detta
berömda verk förekommande, starkt ideali-
serade skildringen av fornslavisk odling
sporrade män som Chomiakov, bröderna
Kirejevskij och Aksakov, Michail Pogodin
och andra atr fördjupa sig i gammalryskt
liv och prisa det ryska folkets patriarka-
liska inrättningar. Ytterligare stärktes den
slavofila ideologien av Schellings >positiva>
filosofi, där bl, a. om gnosticismen starkt
påminnande tankegångar'it företrädda.
'Västerlänningarna' anslöt sig däremot till
Hegels filosofi, även om på ralO-talet klyf-
tan mellan dessa båda riktningar ej var så

djup som den sedan skulle bli. Ivan Kire-
jevskij gick i en tidskriftsartikel så långt
att han föreslog en utjämning mellan Ryss-
land och Europa. Der var emellertid ej
ofarligt att i Nikolaj I:s och Benckendorffs
Ryssland yttra så pass kätterska åsikrer,
Tidskriften drogs in, och Kirejevskij fick
ålägga sig en lång period av tystnad. Han
kom billigt ifrån det hela - efter ryska
förhållanden.

'Zapadniket' som Flerzen och kritikerna
Bjelinskij och Dobroljubov närmade sig
betänkligt en allt längre till vänster fram-
skjuten radikalism; Bakunin hamnade slut-
ligen i rena anarkien.

För E s s 6 n är en dylik tingens utveck-
lits - från liberalism till kommunism 

-en den naturligaste sak i världen. Kommu-
nism och anarki ligger rcdtn in nuce i li-
beralismens begrepp. Detta gäller såväl
Ryssland som alla andra länder, där denna
ogräsartade farsot slagit rötter. Det egen-
domliga ir bara der att det just skulle bli
Rysslands öde att 'förverkliga' kommunis-
men - Ryssland, där liberalismen dock
aldrig haft dllfälle att övergå from sounils
to tbings. Om det hede hänt i England
eller U. S. 4., ja, då hade man ju kunnar
förstå. . .
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Tysken FI a n i s c h ser av en eller annan

orsak klarare, på vilken sida felet huvud-
sakligen är att finna. Självhärskardömet
saknade fullständigt förmågan ett 2npassa

sig den nya tidens krav. Alla yttringer av

missnöje undertrycktes med våld, i stället
för att man gick till roten med det onda

och steg för steg uppgav sedan länge ohåll-
bara positioner. Statens nära samröre med

den ortodoxa kyrkan bidrog effektivt att
göra landets religion misstänkt bland alla

dem, som av en eller annan orsak stod i
opposition till regeringen. I bästa fall fann
de ett tvivelaktigt surrogat i någon av

Tsarrysslands talrika sekter, eller också

hamnade de i kvasireligiös mysticism. Be-

tecknande är att det mycket ofta var pop-
sönerna, som befann sig i de revolutionäras
främsta leder.

Någon yttrandefrihet hade och har al-
drig funnits i Ryssland, och de försök som

gjordes att hävda det fria ordet kvävdes i
sin linda. Det som i detta avseende fattades,

ersittes, som H a n i s c h påpekar, av skval-
ler och ryktessmideri, för att inte tala om
företeelser i stil med det ökända skandal-

bladet RzssÄoje Sloao, som åtnjöt stor po-
pularitet. Alldeles utan säkerhetsventiler
tycks ett folk inte kunna klara sig. Till
dessa hörde även omfattande judepogro-

mer...
Världskriget lät detta av illusioner upp-

byggda korthus störta samman, och 'idyl-
len' försvann i en röd blodsorgie.

Den svenske författaren, Essdn, är
lättläst, ögat glider med behag över hans

välsvarvade meningar. Men så är också

hans avsikt en annan än den tyske kolle-
gans. Hanisch gör ett vederhäftigt in-
tryck, även om man kunde anmärka på en

del småsaker. Så är t. ex. hans uppläggning
av hela det rikt facetterade intrigspel
bakom kulisserna, som omsider skulle leda
till första världskriget, inte fri från par-
tiskhec till Tysklands förmån. österrikes
utrikespolitik granskas med avsevärt större
kritik.

Sainte-Beuve har rätt: Det kan se ut som

ett sisyfosarbete att i historiens brokiga

vävnad urskilja de tallösa mönstren som i
evig växelverkan bildas w fötr och nu.
Men så länge sanningslidelsens låga ej slock-
nat, finnes hoPP' olof u. Meyburg.

Toni Schmid: Birgitta ocb
bennes uffenbarelser. 8", 2]8 s.

Lund t940, C. \7'. K. Gleerups För-
lag. Kr. 7: 5 0 / 70: 

-.
Till reden av vetenskapliga arbeten' som

det under de sista decennierna på nytt vak-
nade och alltmera tilltagande intresset för
den heliga Birgittas person och livsgärning
såväl som för hennes uppenbarelser fram-
alstrat, ha i år fogats två, som, glädjande

nog, bevisa att den tidvis tämligen neta-
tiva och ensidiga domen över den nordiska

sierskan synes stabiliseras till ett mera för-
domsfritt och förstående och därmed även

rättvisare omdöme. Man behöver bara

flyktigt läsa dr. Toni Schmids nyaste bok
om >Birgitta och hennes uppenbarelser>

samt de hithörande sidorna i den nyligen
utkomna andra, av biskop Yngve Brilioth
författade delen av Svenska Kyrkans Histo-
ria (Diakonistyrelsens Bokförlag), för att
övertyga sig om detta faktum, Med desto

större intresse emotse vi då prof. Johannes

Jörgensens Birgittabiografi, som också den

är utlovad för i år.

Från historikerns synpunkt betraktat är
dr. Toni Schmids bok en förträfilig' ja, på

sitt sätt mästedig prestation, i synnerhet

vad t. ex. första kapitlets historiografi och

andra kapitlets identifiering av i revela-

tionerna omnämnda personer beträffar.
Också behandlingen av det religiösa hos

Birgitta och av den medeltida religiositeten
överhuvud betyder i historikerns ögon ett
beaktansvärt framsteg, därför att den icke

anlägger ett ytligt, i förväg fastslaget

schema utan försöker få grepp om Birgittas
framstående personlighet genom att le-
vandegöra henne ur hennes verk och be-
gripa henne utifrån hennes egna förut-
sättningar. I det avseendet hade det hittills
felats alltför mycket: på katolskt håll var
man ofta, om jag får uttrycka det så,
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vilseledd av ett eftertridentinskt helgon-
schema, på protestantiskt håll av den luter-
ska ortodoxiens trånghet eller av rationalis-
tisk oförståelse för särarten och den religiösa
rikedomen av ett trosliv, som framgår ur
och utvecklar sig på grundval av ett kyrk-
ligt liv. Också det måste dr. Schmids bok
tillräknas såsom en särskild fört.jänst, ett
den icke blott förklarar helgonet, som för
den liberalistiska generationen före oss ver-
kade så främmande, ifrån hennes egna miljö
utan att den även gör hennes person åter
tillgänglig för vår tids förståelse och upp-
skattning, genom att skickligt hänvisa på

sidor och synpunkter, som tilltala även oss

moderna människor. Och allt detta utan
forfång f.at den historiska sanningen!
Detta förtjänar framhävas desto mera som

våra dagars historiker ofta, p& helt ohisto-
riskt sätt förfalska och omtolka historien
alltefter sitt eget tidsbestämda ideal.

Historikern kan alltså med stor glädje
ge författarinnan det erkännande att hon i
det stora hela taget och i de flesta detaljer
lyckats med det svåraste i en sådan uppgift,
nämligen att utan många ord s. a. s. ini-
från framställa den heliga Birgittas reli-
giositet och låta den fremstå såsom ett
positivt, för alla tider gällande värde. Vis-
serligen kan kanske här och var en för
försiktig och i viss mån alltför kylig in-
ställning förnimmas, men sådana ställen
kunna nog också tolkas såsom ett tecken
på det fria och vida bedömande, som

onekligen har och försvarar sin plats även
inom ramen av det katolska tänkaodet,
På så sätt kan boken t. o. m. tänkas ha ett
särskilt budskap till sådana läsare, för vilka
den religiösa sidan hos en sådan utpräglad
medeltida helgongestalt som den heliga
Birgitta blir svårare tillgänglig än för oss

katoliker.
Vid vissa enskilda detaljer i det mera

teologiska bedömandet och i framställ-
ningen av mera teologiska spörsmål skulle
dock fackteologen gärna vilja sätta åtmin-
stone några frågetecken. Det som t. ex. i
första kapitlet säges om kanonisationen, be-
tonar kanske för ensidigt den mänskliga
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sidan av sådana kyrkliga processer, utan
att göra den djupa religiösa innebörden full
rättvisa. Detsamma gäller om det, som

författarinnan har att anföra om Birgittas
inställning till påven i Avignon. Att >Bir-
gitta blir . . . den avignonensiska papalismens

förkämpe> (s. 127) hade säkerligen icke
praktiska, opportunistiska skäl, utan hon
såg nog i den avignonensiske påven Petri
rättmätige efterträdare dch kände sig där-
för bunden vid honom i en sann samvetets

lydnad. Men att gå närmare in på det
egentliga religiösa innehållet av sådana och
liknande företeelser ligger å andra sidan
icke omedelbart i ramen av denna bok, så

att man ej får kräva en alltför stor teolo-
gisk precision.

Desto mera ville man dock då tillråda
litet mera försiktighet och klok reservation
mot sådana >>religionshistoriska> paralleller
som den på sidan 101 mellan Kristi och
Buddhas födelse. Dtu 'ir det säkerligen
bättre att stenna på den nyktre historikerns
mark, Här och även senare vid framställ-
ningen av mystiken spelar buddhismen en

roll, som just ingenting förklarar i själva
saken, när det gäller att klarlägga de

kristna, medeltida förhållandena på detta
område. Det har visserligen under infly-
tandet av den jämförande religionshistorien
tidvis 

- 
och icke för så länge sedan 

-ansetts modernt att arbeta med sådana
paralleller, men våra dagars fackmän bli
alltmera tillbakahållande i dettå avseende,

och slutresultatet av de sista decenniernas

väldiga religionshistoriska arbete och av de

ofta mycket överreklamerade detaljresul-
taten torde nog till slut bli det, att dessa

lärde visserligen bevisade förundransvärda
kunskaper om icke-kristna religioner, men
mycket ofullkomliga orn den kristna, i
synnerhet den kyrkliga fromheten, och
att kristendomen, vad dess trosövertygelse
och fromhetshållning angår, just är någon-
ting väsentligen annar och nytt i jämförelse
med alla de andra historiska religionerna.

Också en hel del annat som i boken
säges om den kristna mystiken, om den
på sidan l8i omnämnda besvärjelseformeln



Litteratur

o. s. v. behövde förbättras och klarläggas
i sin egentliga kristnr innebörd. Där är
beroendet av ensidigt rationalistiskt in-
ställda och för allt det, som vi i vår katol-
ska teologi kallar >övernatur>, oförstående
sagesmän tämligen i ögonen fallande, Men
att närmare gå in på dessa frågor, är omöj-
Iigt i ramen av en enkel anmälan. Vad
vissa definitioner och tankegångar ur den
vetenskapliga patalogien beträffar torde nog
en fackman på detta område också kräva
större precision och föreslå förbättringar.

Men alla dessa anmärtningar kunna icke
jäva än mindre upphävt vätt omdöme att
dr. Toni Schmids bok är ett glädjande bi-
drag till den rika litteratur, som sysselsät-

ter sig med och levandegör för oss det
medeltida Sveriges största kvinna och för-
fattarinna. Tb. aan Haag.

Josef Sellmair: -Veisheit

untenaegs. Vorte der Meister. 262
s. Regensburg, 1941, Fr. Pustet.
RM 4:20.

Det finns icke många bii'cker, som man

ej blott anmäler utan även skulle vilja
skänka åt en vän: på en stilla kväll skulle
man vilja läsa ur dem tillsammans med
honom, och läsningen skulle ännu länge
efteråt utöva sin verkan. 'Veisheit unter-
utegs itr en sådan bok. Utgivaren har sam-

manställt en antologi av levnadsvishetens
yttringar och han låter där diktare, vise

och filosofer ur många århundraden tala.
Beträffande den anledning, som bestämde

honom att skapa denna bok, säger han i den
utmärkta slutessän: >Denna boks förläggare
är också dess egentliga upphovsman. När
han vid slutet av fjolårets sommar gjorde
sin packning av det allranödvändigaste som

skulle följa med ut i kriget, fann han icke
den ena boken, som skulle på en och samma
gång vara oansenlig och viktig, liten och
betydande, f& att kunna räknas bland
>järnrationen>, Det var alltså närmast ti-
dens nödläge som ledde till sammanställan-
det av ett sådant >vishetens breviarium>.
Utgivaren är katolik, men låter också
många icke-katoliker ha ordet, från Pinda-

tr-41433. Cred,o. zz:a årg. Sept, r94r.

ros och Sofokles över Konfucius fram till
Koranen, Luther och Nietzsche. Det vä-
sentliga är nämligen för honom att icke
enbart det systematiserande förståndet
kommer till orda utan visheten, icke in-
tellectus uta;n spiritus.

I 2l kapitel ordnas det rika materialet

- 
ett välgenomtänkt och kunskapsrikt ar-

bete av många år, j*, av ett helt liv. Vägen
leder ut ifrån >det mänskliga livets gåta>>

över >>ordning, mått och försakelse>, >fos-
terland och ära>, >öde och uppgift> och
mynnar slutligen ut i >människan och
Gud>. Varje kapitels tema belyses w citat,
av vilka nästan vart och ett manar till
begrundande, ofta desto mera ju mera kort-
fattade de äro. När men t. ex. läser He-
rakleitos' så fåordiga mening: >Naturen
tycker om att gömma sig>, är det som om
man försjönke i en avgrund av betydelser,
vilkas d.iup man icke kan uppmäta. När
man åter stannar vid det meningsfyllda
ordet av den store Epikletos: >Huru ofta
händer det ej att hela städer och folk
offrade sitt liv icke för den äkta utan för
den falska, den världsliga friheten>, då är
man förvånad över den kraft, varmed en

icke-kristen tänkare besannar det kristna.
Utgivaren J. Sellmair kunde knappast

trifrat ett bättre urval. För varie allvarlig
läsare, även utanför Tyskland, bjuder bo-
ken riklig andlig näring och övertygar
honom åter innerligt om att världen, så

förskräckiig den än må vara, dock icke
är blott ett dårhus eller ett helvete, sådan

den framställes av radikala pessimister.
Visheten ser djupare och manar till att i
vördnad för Guds evigr rådslut väl be-
gagna livets dyrbra, men så korta ögon-
blick 

- Jean Pauls >tre minuter> 
- 

och
på så sätt rädda sin andel.

Robert Braun.

Der Bilderkreis. Utg, av Dr
Heinrich Liitzeler. Y*je
band 6 sidor inledande text, 2i bil-
der, därav 4-i i färgtryck, Frei-
burg i Br., Herder. ä RM 1:2f

-2t%.
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Till de sex första band av denna vackra
och prisvärda bokserie (nämligen Bild
Chrhti - 

Die heilige Nacht 
- 

Trost im
Sterben - Von bleibenclen Freuden 

-
Junge Mödcben 

- 
Bräutlicbe Paare, alla

utgivna av Heinrich Lötzeler), vilka vi
anmält i Credo 1940; 264, ha. sedan dess

ftiljande nya utkommit:
7. Das Kinil, av Heinrich Liitzeler.
8. Der'Jiinglizg, av Reinhold Schnei-

der.
9. Das Tier unil iler Menscb, av Hein-

rich Ltitzeler.
10. Marienleben, ev }Jilde Flerrmann.
11. Auferstebang, av Ludwig A. Vin-

terswyl.
72. liinger uncl Apostel, av Hilde Herr-

mann.
Därmed har, såsom det också var utgi-

varens intention, hela det mänskliga livet
i viss mån återgivits i bilder, vilka i sitt
urval representera det bästa och mest ut-
trycksfulla från alle tider. Den inledande
texten sätter bilderna i sammanhang med
varandra och med den betraktandes verk-
lighet, så att han genom lugn betraktelse
och begrundan av både text och bild lär
sig att med konstnärens ögon, hjärta och
sinne se på och uppleva sina egna svåra

och lyckliga stunder.
Vi upprepa åter 

- 
och efter ett ha

sect de nyutkomna banden ännu mera över-
tygade än förra gången 

-: 
varje band är

vid många tillfällen en utmärkt och sinn-
rik gåva som visserligen är liten, om man
ser till priser, men av förblivande värde,
om man åter och ätet ffu njuta dess inne-
håll. Ätt äga hela serien i sitt bibliotek
kan ge e n rikligt tillfalle till en kort, men
verkligt avspännande vederkvickelse.

J. G.

Heinrich Lötzeler: Die
Kunst der Völhet. st. 80. 387 s.,

383 planscher, dlåra.v 4 i färgtryck.
Freiburg i Br. 1940, Herder. RM
8:20/9:80 - 2t %.

Kan man tala om en enhet, ett gemen-

samt grunddrag inom den västerländska

1t0

konsten (ty endast om denna talt Lutze-
ler, bokens titel är ägnad till att vilseleda
på denna punkt); företräda västerlandecs
olika folk typiska riktningar och kanske
även uppgifter inom den europeiska kultur-
kretsen; finns där en samverkan dem emel-
lan; förefinnes ett orsakssammanheng mel-
Ian deras arkitektoniska, plastiska och
övriga konstnärliga uttrycksformer; har i
synnerhet den kristna religionen en särskild
funktion att. fylla på konstens område;
utöva över huvud religiösa och sedliga för-
hållanden inflytande på konsten, och till
slut finns det faror och gränser för konst-
gestaltningen?

På sådana och liknande frågor svarar
Liitzeler i sin bok Die Kanst der Yölker,
och hans svar grundar sig på personlig

inlevelse och grundliga kunskaper pL alla
hithörande områden. Det är naturligtvis
omöjligt, ett i en recension framhålla alla
hans synpunkter på de västerländska fol-
kens resp. deras konsts grundidd, form,
individualitet och sociala, religiösa verkan,
Förf. ger de mest tydliga och typiska prov
på folkens inre och yttre liv, såtillvida detta
tar sig uttryck i konstens form: utgestalt-
ningen av deras städer och byar, deras sätt
att bo och utsmycka, de mänskliga urge-
stalterna: man, kvinna och barn. Man kan
därvid visserligen någon ging, fr, det in-
trycket, att han mer än lovligt idealiserar
och gärna förutsätter gamla, ofta av ren
tillfällighet bevarade konstverk såsom kons-
tens högsta uppenberelse.

Utgående ifrån, att antiken är den väs-
teiländska konstens grundval, och fram-
hållande de nordiska folkens kulturkraft
som en aldrig sinande konstkälla, foljer
Lötzeler först det vardande Europas konst
fram till ungefär år 1000, visar sedan kris-
tendomens och de germanska folkens insats

och vänder sig slutligen till de enskilda
nationernas prestationer. Han uppräknar
icke deras samtlige verk och alla deras

konstnärer, utan framhåller och samman-
fattar ur företeelsernas mångfald deras ge-

nomgående krafter och väsentliga hållning.
På så sätt uppvisar han varje folks konst-
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närliga betydelse och särskilda kall, Ingen
konst har enligt honom så träffande skildrat
människans naturliga skönhet och höghet
såsom den italienska. Ingen annan har före-
tagit så d.iärva erövringsfärder i oändlig-
heten som den tyska. Ingen har på så mo-
get sätt förenat djup och klerhet med sinn-
lig glans som den franska, Från England
kommer, såsom en gång från det gamla
Rom, den imperiala storhetens arkitektur
och ett måleri av enkel, intim hemidyll.
Spaniens konst håller vakt vid Europas
gränser mot orienten, men öppnar på

samma gång Europas ögon för denna, Och
från den nederländska konsten har väster-
landets konst fått sin fasta, lysande {orm
och oändlighetens uppfinningsrika gestalt-
ning.

Vad som gör boken särskilt värdefull
är, att den äntligen en gång i sammanhang
behandlar den rätt så ömtåliga frågan om
det ömsesidiga förhållandet mellan de väs-
terländska folken på konstens område. Det
finns visserligen många specialarbeten i
denna fråga, och Lötzeler kommer ej heller
mycket utöver det resultat, som därvid
vunnits, men mig vetedigen har ingen så

klart och säkert sammanfattat allt, som

hittills skrivits i saken. FIan har dessutom

även upptäckt nya drag, såsom när han
t. ex. talar om de olika strömningarna inom
den franska konsten. Något alldeles eget
är urvalet av bildmaterialet och överskrif-
terna. Om man än, vad dessa senare be-
träffar, här och var kan tycka, etr de ärc
väl sökta, så måste man dock säga, att de
i det stora hela taget ge många nya, rikt-
ningsgivande perspektiv även för den, som
känner sig hemrna på området. Ibland har
man också intrycket ett Lötzeler är för
optimistiskt inställd, när det gäller förhål-
landet mellan folkens religion och seder å

ena sidan och konstens yttringar å den
andra, men även härvidlag ställer han ofta
gamla, alltför inrotade uppfattningar i nytr
ljus.

Hela boken visar i alla fall Liitzelers
ovanligt stora, andliga spännvidd i sättet
att betrakta konst, den är ett bevis för den

värme, varmed han förmedlar konstens
etiske krafter, och för det filosofiska skarp-
sinne, med vilket han går till roten av ell
konst, och sist men icke minst för hans

utomordentliga skicklighet i att hjälpa
andra att försrå och älska konst.

H. Kreutzer.

Robert Rocholl:' Die [er-
sonale "Viirde der Frau, 8o. 80 s.

Paderborn 1940, Bonifacius Druc-
kerei. RM 2: 10,

I en 80 sidor omfattande studie söker

Robert Rocholl på religiös basis

framställa kvinnans värdighet som person

och att visa vägarna, hur denna kan för-
verkligas. Mot två hållningar ställer han

sig avböjande: å ena sidan mot den s' k.
kvinnoemancipationen, som har sitt upphov
i >upplysningen> och anser att den rätta
formen av >likaberättigande> består i att
kvinnan erövrar maDnens säregna arbets-
områden för sig själv, å andra sidan mot
mannens primitiva självförhävelse, som be-

traktar kvinnan blott som objekt. Ftir förf.
är likaberättigandet ett faktum, som fram-
går icke av juridiska, sociologiska eller an-

tropologiska överläggningar utan av -
båda könens egenskap som skapad varelse:
både man och kvinna ha gått fram ur
Guds skaparehand och blott däri ligger
underpanten för att de 

- 
visserligen var

på sitt sätt 
- 

kunna vara personer, d, v. s,

andliga väsen, som icke en gång till kunna
skapas som sådana i sin individuella egenert.
>Om det står fast att kvinnan har en själ

- 
och det står fast utan en skymt av

tvivel på grund av den ofelbara skapelse-

berättelsen 
-, 

då följer, att hon redan en-
sam för den skull är fullt likvärdig och

.iämbördig med mannen, sak samma hur
hennes kroppsliga organisation och hennes

könskaraktär i detalj än må modifiera hen-
nes väs€n. Ty därigenom att hon äger en

själ är hon en person, och denna hennes
egenskap som person är principiellc obero-
ende av hennes könskaraktär> (s. 24). En
särskild studie över hennes personlighet

1il
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förklarar detta ytterlig*e, Ordet fierson
kommer av det letinsk^ Pefiono' detta i
sin tur iv Persortfie d. ä, tona igenom.

Men i samma mån som Skapareanden >tonar
igenom> människan, äger denna en inre
d. v, s. en persons värdighet, må det nu
vera man eller kvinna.

Så tunt än det föreliggande bokverket
är, så djupa äro dess undersökningar. Sedan

forf. utförligt behandlat båda könens prin-
cipiella likställdhet, söker han bevisa att
det sanna erkännandet av kvinnans värdig-
het från mannens sida framför allt kan ske

genom att låta en egenskap komma till ut-
veckling: vördnad. Därmed avses natur-
ligtvis icke ett sleviskt beundrande, utan
en riddares ädla hållning gentemot det
andra könet, en sådan hållning som icke
glömmer det gemensammå ursptunget.
Detta kapitel borde framför allt läsas av de

unga, emedan det för dem ha ett särskilt
uppfostrande värde. Förf. visar, hur långt
våra dagars europeiska mänsklighet fjärmat
sig från vördnadens ideal och därigenom
själv berövar sig de bästa och renaste käns-
lorna, ja, mer än detta, de naturliga lös-

ningarna och livsglädjen i ordets djupare
mening, Den nuvarande mänskligheten är
utan vördnadsfull skygghet inför Guds och
livets hemlighet. Fördenskull har den hel-
ler icke den rätta förståelsen för kvinnan
i hennes egenskap av maka och moder och
blomman i hennes kärlek, som kommer av

hjärtelaget, och går så miste om allt detta.
>Om mannen icke har denna vördnad, för-
stör han hemligheten> (s, ll). Denna sats

gäller i rynnerhet för hans förhållande till
det andra könet, må det vara fråga om

unga eller äldre, redan gifta,
Kapitlet om Kyskhetens väsen förklarar,

hur förhållandet man-kvinna återspeglar

förhållandet Kristus-Kyrka. Förf. måste

även här först taga ställning mot mode-
strömningar, för vilka redan ordet kyskhet
är en stötesten eller ett tillfalle till skratt.
Men han gör också upp räkningen med
sådana, som betrakta kyskheten som ett
slags hygieniskt medel föt *t förhindra
sjukdomar. Men lednimg av den heliga
Agnes' ofricium (21/l) diskuteras kysk-
hetens väsen och klarlägges på så sätt, att
den är en dygd i ordets gamla, menings-
fyllda betydelse, Den förutsätter kädek
till Jesus Kristus och övernatudig livsför-
bindelse med honom, Blott så >blir kysk-
hetens hemlighetsfulla väsen fullt synligt,
den kan för en kristen aldrig motiveras
ur rent jordiska syftemåI, men heller icke
tillräckligt ur sedelagens bud> (s. 68).

Med kapitlet om Flickans bildning av-
slutas boken, Där visas vägarna till för-
verkligandet av kvinnans värdighet, vad
flickan beträffar. Det fordras noggrannhet
i valet av följeslrgaren genom livet, av en
sådan som säkerställer >den sexuella bind-
ningens enseartade och uteslutande karak-
tär>.

Det s. k. fria livet utan bindning, till
vilket vår tid har >kämpat sig> fram, kom-
mer visserligen ett vända bort sig från
dessa betraktelser såsom långtråkiga och
avskräckande, men det skall förgäves av

egen kraft och förmåga finna lösningen för
de problem, som uppstått just av denna

beprisade frihet. Föreliggande bok * där-
emot ett försök, som måste txgas på allvar,
att ordna det oh.iälpliga kaos i de sexuella

förhållandena enligt gamla och dock åter
helt nya möjligheter: ej med moraliska me-
del, utan med hängivenheten för det enda,

eller bätre för den Ende, som mitt i denna

vår tids kaos icke grundskakats och heller
icke kan rubbas: Jesus Kristus.

Robert Braun.
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