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PROFESSOR PLEIJELS JUBILEUMSBOK.
o

I rets svenska bibeljubileum har också fått sin särskilda jubileumsbok,
I \ty så kan man kalla professor Hilding Plei jels skrift: Bl-
beln i. suenskJ fromhetsliu. Vid första påseendet förefaller den inte alls
så praktfullt representativ som en sådan titel angiver. En liten bok på
48 sidor utan någon särskild utstyrsel till ett pris av en krona. Men vid
genomläsningen blir man snart mer och mer imponerad trots det an-
språkslösa framtridandet och tänker: >Så skall en folklig festskrift vara
skriven.> Ingen panegyrik, inga tomma deklamationer, inga banala fraser,
intet av allt detta billiga glitter, som ofta utmärker minnes- och fest-
skrifter. Här möter oss i stället en allvarlig forskare, som endast söker
den historiska sanningen, som väl är hemma i det ämne, som han skall
behandla, och därför också kan giva flera nya upplysningar av verkligt
värde på det lilla utryrune, som står till hans förfogande.

Sålunda sker bland annat det märkliga, att denna festskrift alldeles sär-
särskilt riktar sig mot en i vårt lands protestantiska kretsar mycket popu-
lär och kärvorden vanföreställning, som fått ett markant uttryck i skal-
dens ord:

>Tjugo släktled i sekhernas rad.

på frostiga socknors jord.

uönde ow aftanen Bibelns blad
ocb dröjele uid Skriftens ord.>

Det är lustigt att konstatera, hur svårt man i allmänhet ht att fä
klart för sig, att i gamla tider icke rådde samma fOrhållanden som i vår.
Alla ha vi av naturen salrunå benägenhet som de gamla bygdemålarna,
som klädde de bibliska personerna i daldräkt. Frågan om den katolska och
protestantiska inställningen till det kristna folkets bibelläsning hOr ju till
dem, som nästan regelbundet beröras i den interkonfessionella debatten. Men
då man diskuterar den, tänker man blott sällan på, att denna fräga inda
fram till boktryckerikonstens uppfinning i mitten av 1400-talet saknade
praktisk betydelse. Under denna långa period, som omfattar omkring 37a

av den kristna Kyrkans levnadstid tills dato, var ju en vanlig bok nästan
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B. D. Assarssom

lika dyr som ett hus. Men också efter Gutenbergs epokgörande upptäckt
fortfor Bibeln att .vara en mycket dyrb* bok. Ännu på 1600-talet kos-
tade sålunda en Bibel lika mycket som en häst. Och ännu i början av
1800-talet var det helt enkelt omöjligt för de mera obemedlade, som ut-
gjorde folkets flertal, att lutan särskilda hjälpåtgärder köpa sig en Bibel.
Pleijel citerar ett svenskt prästerligt tal, som hölls 1812, i vilket det he-
ter: >Av landets 2,+ millioner invånare äto 2,2 millioner i saknad av en

bibel.> (Alltså 95,t/6 utan bibel.) I Sverige blev mera allmänt bibel-
köp möjligt endast genom ekonomisk hjälp från England. Härtill kom-
mer att lashunnigbeten i värt land först i mitten av 1800-talet blev all-
män. Först för omkring hundra år sedan blev bibelläsningsfrågan i vårt
land riktigt aktuell.

Gustav Vasas bibel av är lJ4l var också ingalunda avsedd till folkbok.
Den var snarare tänkt som en kyrkohandbok i ordets vidare betydelse,

en bok, som anskafrades av landets kyrkor för att användas vid guds-
tjänsterna, en slags fortsättning av den gamla katolska Mässboken. Den
religiösa folkboken under de svenska 1t00-r 1600- och 1700-talen var
inte Bibeln utan katkesen, naturligtvis den lutherska, liksom den ka-
tolska katkesen var det under samma tid i katolska länder. De svenska
protestanter av de mera välsituerade och bildade klasserna, som under
denna period i allt större utsträckning läste Bibeln, gjorde detta unge-
ffu pä sanuna sätt som en from katolik läser sin Bibel, d. v. s. de voro
övertygade om, att det var deras kyrkas lära som förkunnades i den
heliga Skrift. Det är märkligt att konstatera hur mycket av katolsk
livstyp, som ännu fanns kvar under den lutherska ortodoxins tid i
Sverige. Kyrkan stod fortfarande mitt i byn. Dess präster uppträdde
med stor auktoritet pä alla områden. Deras kristendom var den enda
rätta. övriga former av protestantism, icke minst kalvinismen, voro
villfarelser och tåldes icke i landet. Man kunde nästan säga, att den
lutherska kyrkan i Sverige under denna tid uppträdde ungefär som den
gamla katolska. Den tyckte sig ha ärvt allt av denna till och med legi-
timiteten. Det var sålunda icke minsta tal om s. k. fri forskning i Bi-
beln. Denna upplösande princip började först på 1700-talet mycket
långsamt att göra sig märkbar i svenskt kyrkoliv. Det är karakteristiskt,
med vilken förtjusning de s. k. apokryfiska böckerna omfattades av de
gamla svenska protestanterna. Det var huvudsakligen >de s. k. poetiska
böckerna och apokryferna av Gamla Testamentet, som utgjorde stor-
maktstidens mest spridda bibelläsnin g> (s. 22).

Men hur kom det sig då, att de s. k. apokryferna senare försvunno ur
de svenska biblarna? Jo, det skedde helt och hållet genom tryck utifrån,
närmare bestämt från de lågkyrkliga och sekteristiska kretsar i Englandn
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Rom ocb Orienten ander de senaste bandra åren

som dominerade Brittiska och utländska bibelsällskapet. (Anglikanska
kyrkan har som bekant bibehållit de s. k. apokryfiska böckerna i sina
biblar.) Dessa fordrade bestämt trots alla protester från svenskt kyrko-
håll, att dessa böcker skulle försvinna ur de biblar, till vilka de lämnade
ekonomiskt understöd. Och detta understöd var ganska betydande.
>Under det halvsekel som Brittiska bibelsällskapet på detta sätt verkade i
Sverige, spred det nåra 3 millioner exemplar av Den Heliga Skrift>
(s. a0). Sålunda blev också Bibeln för omkring hundra år sedan >>verk-
ligen folkboken, utan motstycke vare sig förr eller senare i vårt folks
historia> (s. a3). Men samtidigt bröt också den lutherska ortodoxins
front i Sverige mer och mer samman och Bibelns egen auktoritet sattes
samtidigt mer och mer i fråga.

Professor Pleijel påpekar i slutet av sin uppslagsrika bok, att det var
>enskiftets revolutionerande ingrepp>r som sönderbröt den gamla svenska
byn med dess kollektivistiska kultur, dess kollektivistiska tänkande och
kollektivistiska fromhetsliv (s. 44). }{.år finnes en särskilt fruktbar syn-
punkt, som säkert kan lämna uppslag till fortsatta studier i vår kyrko-
och kulturhistoria. Ett slutkapitel i festskriften behandlar >Bibeln i de
litterära kretsarnar. Dess framställning är ytterst sammanträngd. Man
skiljes från denna bok med ett uppriktigt beklagande av dess korthet
och kan blott till sist uttala den förhoppningen, atr denna fullödiga
jubileumsboks författare får tillfalle att fortsätta sina.fruktbärande stu-
dier också i den intressanta och alltid aktuella f.rägan >Bibeln i svenskt
fromhetsliv>.

B. D. Assarsson.

ROM OCH ORIENTEN UNDER DE
ÄnBN.SENASTE HUNDRA

f)åve Pius IX:s långa regeringstid (1846-1878) inleder utan tvivel en

I ry epok i unionshistorien. Utan att vilja påstå, att den förde med sig

en fullständig omvälvning av Roms fArhållande till de orientaliska kristna,
kan man dock konstatera, att sedan haru uppträdande unionsfrågan på ka-
tolskt håll i viss mån uppfattas på annat sätt än förut, att frägans lösning
försökes och förberedes i annan form än tidigare. Pius IX:s encyklika
In summa Petri, sorn han offentliggjorde den 6 jan.1848, alltså i början av
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Zacbarias au Haoicm.

sitt pontifikat, kan betraktas såsom det första tydliga symptomet för
denna nya period.l

Vad ar nu detta nya? Denna fräga låter sig bäst besvaras därigenom,
att vi först försöka att kort karakterisera de olika perioderna
inom unionshistorien.

Under den f örsta perioden 
- 

från 1014 intill konciliet i Florens
1438 

- 
var det praktiskt taget knappast tal om union eljest än i samband

med politiken, varmed ingalunda skall vara sagt, att för påvarna eller de

grekiska kejsarna unionen icke skulle betytt mer än en politisk affär.
Konstantinopel erövrades 1453 av turkarna, och sedan denna tid hade

en union sådan den hittills eftersträvats blivit omöjlig, åtminstone inom
turkarnas välde. Men unionsfrågans tyngdpunkt hade då också redan
förskjutits till den sydvästra delen av Ryssland, d. v. s. till det område,
där Ryssland och det litauisk-polska riket sammanträfrat eller fastmer
sammandrabbat.

Här försiggår den a n d r a perioden av unionshistorien. När metro-
politen i Kiev, Isidor därstädes promulgerade den av honom i Florens
medundertecknade unionen, upptogs denna med glädje. I början av 1!00-
talet avbröts den dock åter, men återställdes 1I9l genom överenskom-
melsen i Brest Litowsh.

Därmed hade perioden av unionsförhandlingarna i stor stil egentligen
avslutats, ehuru vi skola se att Pius IX och Leo XIII (1878-1903) ännu
icke uppgivit alla tankar på sådana unionsförsök. Den ryske kejsaren

Peter I (1672-172I) förstod sig visserligen väl pä att hos många väcka
förhoppningar om en återförening av Ryssland med Rom, men han lät
det aldrig komma så långt som till riktiga förhandlingar.

Den tred je perioden 
- 

frän 1i9i till 1846 
- 

kan därför huvud-
sakligen karakteriseras som den själavårdande och diplomatiska omsorgen

om att vidare utbreda och 
- 

efter Polens delning 
- 

att upprätthålla
och bevara den i Brest Litowsk ingångna unionen.

När vi nu vända oss till den nuvarande f jå rde, med 1846 börjande
perioden i unionshistorien, måste vi visserligen fastställa, att även under
denna bevarandet av unionen i Brest icke spelade en ringare roll än tidi-
gare, m€n att dfu bredvid uppträda nya element, som så småningom ut-
veckla sig till denna periods huvudsakliga, karakteristiska drag.

Detta n y akan kanske bäst betecknas såsom det alltjämt starkare fram-
trädande medvetandet, den alltmera utbredda övertygelsen, att en lång
process av psykologiskt närmande måste föregå själva unionen. Man
kommer alltmera till insikt om, att de kristna i öster och väster först måste

t Vi begagnade den latinska texten jämte den franska översättningen i lrinihon 6
(1929) z 666-686.
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Rotn ocb Orienten under d.e senoste bundra åren

lära sig att bättre känna, uppskatta och värdesätta varandra, de andras
kyrkliga traditioner och 1äror och hela deras kyrkoliv, innan ett sådant
närmande överhuvud skall kunna bli möjligt, och att fördenskull under
den nuvarande perioden - som, vi få väl hoppas, ännu icke har nått sin
hOjdpunkt - studiet av allt som angår orienten alltmera måste idkas bland
västerlandets katoliker.

Naturligtvis måste denna syn på saken även få sin praktiska tillämpning
i de direkta förbindelserna mellan den katolska kyrkan och de orientaliska
kristna, d. v. s. både i de lagstiftande och förvaltningstekniska åtgärderna
och i den personliga direkta kontakten katoliker och orientaler emellan
inom ramen av det s. k. unionsapostolatet. Och slutligen betyder allt
detta nya också, att unionsfrågan har upphört att blott intressera de högsta,
omedelbart i förhandlingarna indragna kretsarna, rttan alltmera införes
i alla troendes intressesfär.

Av sig självt uppstår frågan om orsakerna till denna utveckling,
vars resultat jag försökt skissera. Svaret härpå måste framhäva tre faktorer, utan att vilja
säga att härmed alla möjligheter till förklaring äro uttömda:

1. Insikten om att unionsförhandlingar i den form de fördes i Florens eller under
tiden av unionen i Brest nuförtiden knappast mera kunna äga rum, samt erfarenheten
att sådana förhandlingar slutligen bjuda en blott otillräckligt forberedd och därmed
för osäker grund för unionen.

2. Den allmänna politiska omvälvningen av världsläget, i synnerhet bildandet av
nationella rättsstater efter den franska revolutionen. Den orättvisa och våldsamma in-
dragningen av Kyrkostaten visar tydligast, hur helt förändrade betingelserna för Kyrkans
tillvaro blivit. Å andra sidan framkallade detta nya läge den reaktionen, att det kyrk-
liga livet drog sig helt tillbaka till sin egentliga, religiösa grundval. Tillsammans med
den omständigheten att unionsfrågan i sig själv redan stod utanför politiken var det
förändrade läget anledning till att den inre, andliga sidan av unionsproblemet alltmera
uteslutande togs i betrahtande, och att unionen i allt vidare kretsar kändes och upp-
fattades såsom ett andligt intresse av första rang. Det är t. ex. fullt säkerr, att även
den av Pius X (1903-1914) framkallade eukaristiska rörelsen utövade ett gynnsamt
inflytande på många katolikers intresse för unionsrörelsen.

3. Såsom tredje faktor måste nämnas unionstanken hos de icke-katolska kristna.
Det är utom a.ll fr|ga, att det livliga intresset för unionsfrågan i synnerhet hos prote-
stanterna 

- 
ett intresse som icke blott kronologiskt sett utan även till sitt inre i månget

avseende liknar katolikernas unionssträvanden 
- 

har vunnit och inspirerat många
katoliker och katolska kretsar för den kristna enhetens höga ideal.

Efter denna allmänna karakteristik av unionshistoriens senaste hundra
år gäller det nu, att med konkreta bevis bestyrka dessa allmänna påstå-
enden.

Såsom redan förut betonats, betyder det ingalunda en förändring i
grundsatserna, när vi tala om en ny period i unionshistorien. Tvärtom
måste man kanske säga, att just utvecklingen i det icke-principiella gjorde
det rådligt, ja nödvändigt att vid tillfälle mycket starkt framhäva prin-
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ciperna. I alla fall uppvisar även det principiella inom denna pe-
riod så många viktiga synpunkter, att vi icke stillatigande kunna fOrbigå
dem.

Först och främst år frin vår katolska synpunkt en union icke
möjlig utan enhet i tron.

I)en katolska kyrkans ställning gent€mot den orientaliska kristenheten
beror å ena sidan på övertygelsen, att de båda i lära och kyrklig praktik
ha mycket gemensamt, betydligt mer än fallet är mellan katoliker och
protestanter. Det är självklart, att den katolska kyrkan betraktar denna
omständighet som en utomordentligt gynnsam förutsättning för en full-
komlig union. Men å andra sidan vet den katolska kyrkan klart med sig,
att det mellan henne och de ortodoxa finns djuptgående skillnader, varav
den största är orientalernas avböjande av påvens primat. Att avlägsna
dessa skillnader och så återställa enheten, synes för den katolska kyrkan
enbart möjligt i det fall, att orientalern^ antag hela den katolska läran
och således också utan förbehåll erkänna det, som denna lära innebär om
Kyrkans hierarkiska inrättning.

Som grund för denna sin hållning anför Rom sitt fast grundade och
klart formulerade dogmatiska syst€m. Med både teologiska och historiska
skäI, baserade på den hel. Skrift och traditionen, bevisar den katolska
kyrkan för orientalerua, att hon är den enda kristna gemerukapen, som
fullkomligt förverkligar Kyrkans begrepp, sådant Kristus uppenbarat det.
Därvid måste anmärkas, att den katolska teologien vid denna bevisföring
kan rikligt betjäna sig av sådana lärare och vittnen, vilkas auktoritet
erkännes och högt uppskattas även av orientalerna.

Den katolska kyrkan står allaå på ståndpunkten, att hon icke behöver
söka efter ett centrum för den kyrkliga enheten, utan att hon fastmer
själv utgör enhetens medelpunkt, För att återställa enheten med orienten
kan Rom därför icke välja någon annan väg än den ständiga inbjudan
till orientalerna, att återvända till detta enhetens centrum.

Rom motser denna enhet med stor längtan. Det dokument, som vi be-
tecknade såsom utgångspunkten för den nuvarande perioden i unions-
historien innehåller en enträgen vädjan till orientalerna och uttrycker
påvens längtan efter återföreningen. >Vi försäkra eder> skriver Pius IX,
>att intet vore Oss mera kärt, än att se eder återvända till Vår gemenskap.

Långt ifrän att bedröva eder genom någon som helst föreskrift, som kunde
f.örefalla sträng, skola Vi, allt enligt den romerska Stolens städse bevisade

bruk, mottaga eder med stor faderlig välvilja och med den ömmaste kär-
lek>.2 Och Leo XIII skriver: >Dessa kyrkor ha de flesta och berättigade
anspråk på Vår herdaomsorg. Vi önska ingenting enträgnare än att b€-

u 
7f.r IrAnihon 1. c, s. 68i.
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främja deras välfärd och lycka, och att se dem alla förenade med Oss

genom den endräktens band, som mest och bäst stadfäster deras väl>.3

Sådana och liknande ställen kunde ännu anföras ur många andra påvliga
rundskrivelser. Men den kyrkliga enheten utan enhet i tron anses från
Rom absolut omöjlig, det kan icke avstå ifrån fordran, att hela den ka-
tolska låran antages av orientalerna. Encyklikorna Satis cogniturn av
Leo XIII (2s/6 L896) om Kyrkans enhet och Mortaliunr. anhnos av Pius

XI (u/t 1928) om främjandet av den sanna religionsenheten, för att blott
nämna dessa två unionsencyklikor, ha f.rarnlagt detta fullkomligt tydligt
och klart.

Det är begripligt att dessa uppfattningar, som även innehålla den avgörande grunden
varför den katolska kyrkan icke kunde deltaga i konferenserna i Stockholm (1921) och
Lausanne (1927)1, förekomma de annorledes troende sträva, och att de anses vara en-
sidiga och frånstötande. Vi vilja här icke undersöka, om man i orienten alltid tillräck-
ligt har prövat Roms skäI, innan man avböjde dem. Men den, som kan lyfta sig till
en viss grad av objektivitet, måste komma att medge, att Rom genom sin >intransigens>>

håller i kristenhetens medvetande den stora sanningen vaken, att kriste,{rdomen är en

av Kristus uppenbarad religion, att det sålunda framför allt kommer an på Kristi lära
om tron och om KyrLans författning. Åtminstone skall man komma att medge, att en

kyrka, som icke vill prisgiva sig själv, helt enkelt icke kan handla annodunda. På den

katolska trossanningens fasta byggnad och den gamla Kyrkans syn på traditionen kunna
de ord omedelbart tillämpas, som Luther skrev 1i4I: >>Om ringen är sönder på ett
ställe, så är den icke mer en ring, håller icke mera ihop och brytes allt mera sönder . , .

Den som icke pi rätta sättet tror eller vil en artikel, han tror sannerligen ingen med
allvar och rätt tro.>u Också den ortodoxa representationen i Lausanne försvarade för
övrigt mycket bestämt sin tro mot den fara, som skulle ligga i en motsatserna och
skillnaderna överskylande enhetsförklaring, 81. a. sade vid detta tillfälle den grekiske

ärkebiskopen Germanos: >Därför är det den ortodoxa kyrkans mening, att en åter-
förening blott kan ske på grundval av den gemensemma tron och bekännelsen hos den

gamla, odelade Kyrkan av de sju ekumeniska koncilierna och de första åtta århundradena>.o
Om man betänker, att i Lausanne säkert icke den strängaste riktningen inom den orien-
taliska kristenheten var representerad 

- 
ty denna holl sig likasom Rom fjärran från

konferensen 
-, 

då framträder betydelsen av denna förklaring ännu mera, och godkännes

ännu mera påfallande den katolska hållningen.

Med denna obetingat nödvändiga enhet i tron kan olikhet i kyr-
kolivets yttre f ormer väl gå tillsammans. När därför Rom
uppmanar orientalerna, att sluta sig åter till den katolska enheten, så avger
det samtidigt försäkran, att de icke ha att frukta en ändring i sina gamla,

" Encyklike Grande milnus (*f n l88o), Utg. H e r d e r: Söntliche Ranilscbrei-
ben Leos XIII. l. Sammlung. Freiburg i Br, 1881, s. 176,

' Jfr M. Pribilla S. J.: Um kirchlicbe Einbeit. Freiburg iBr. 1929, s. 177-179,
u Jfr Hartmenn Grisar S. J.l Latber. Bd 3. Freiburg i. Br, 1912, s.377.

Jfr även uttalandena av den gammal-katolske biskopen Herzog, hos Pribilla 1. c.
s, 229, och av den lutherske professorn O. Baumgarten, i Stimmen iler Zeit lll
(1925 /26): ]82.

o 1fr Pribilla t. c. s. t77-179.
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ärevördiga riter och bruk. >I haven intet skäl>, så vänder sig Leo XIII
till orientalerna, >för den farhågan att Vi eller Våra efterträdare skulle
vilja minska edra rättigheter och edra patriarkers privilegier eller in-
skränka de enskilda kyrkornas riter och bruk. Ty också det har alltid
varit grundsats och sätt hos den apostoliska Stolen och skall vara d.et f.ör
all framtid, nämligen att, utan att alls vara trångh järtad, taga hänseende

till varje enskilt folks säregna utveckling och särskilda sedvänjor.>r
Denna raditionella högaktning och omsorg för de orientaliska kyrkornas

egenart hos den katolska kyrkan ha under de senaste hundra åren flera
gånger tydligen f.ramträtt. Pius IX uppdelade 18i2 kardinalskongrega-
tionen för missionsväsendet (Congregatio d.e propagand.a fide) i två av-
delningar, av vilka den ena för framtiden skulle övertaga de latinska mis-
sionerna, den andra däremot allt som angår de orientaliska riterna, och
där i synnerhet även förbättringen av deras handböcker. Benedikt XV
(1914-L922) f.örbettrade denna organisation betydligt därigenom, att
han den I rnaj I9l7 avskaffade denna andra avdelning inom ovannämnda
kongregation och i dess ställe upprättade en särskild kardinalkongregation
för de orientaliska kyrkorna (Congregatio pro Ecclesia ori.entale), var-
igenom orientalernas likställdhet med latinerna skulle bringas till uttryck.
Av betydelse år att påven förbehållit sig själv presidiet i denna nya kon-
gregation.

Den nya kyrkliga lagboken (Codex juris canonicf, promulgerad den 27
april 1917, i kraft sedan 19 maj 191s) innehåller en rad bestämmelser,
vilka skydda och reglera de orientaliska riternas bevarande i oblandat och
orört skick. Men för övrigt är denna kodex, frånsett de lagar som enligt
sitt väsen eller till sin ordalydelse gälla för alla kristtrogna, den latinska
kyrkans lagbok. För att även orientalerna enligt sin önskan kunde bliva
delaktiga i fördelarna av en sådan lagstiftelse, tillsatte Pius XI (1922-
1939) 1929 enkommissionförkodifierandet av den orien-
taliska kyrkorätten. Han ville, att därvid >hänseende skulle
tagas till de enskilda riternas kyrkodisciplin, traditioner, behov och pri-
vilegier>.8 Man har redan ofta icke utan otålighet frägat, när denna kodex
kommer att offentliggöras. Kanske glömmer man härvidlag, att arbetet
för den latinska lagboken också varat i tretton fu. I alla fall skulle vi, vill
det synas, redan fått den orientaliska lagboken, om icke just omsorgen
om att bevara de orientaliska riternas egenart skulle ställa så höga ford-
Ångar på verket.

Samma syfte tjåna också de olika riternas nationella semina-
" Encyklika Praeclara gratulationis (/o 1894). Utg. Herder: L c.4. Samml.

Freiburg i Br. 1896, s. 172. Jfu även förf:s artikel om Katolska kyrkan och de orien-
taliska kyrkorna, i denna tidskrift 19402 270 fr.

8 Acta Afiostolicae Seilis (AAS) 2l (1929): 669.
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rier och kollegier, vilka under dessa senaste hundra år starkt
tilltagit i antal och utvecklats på allt sätt. Här mottaga prästkandidaterna
en utbildning som helt motsvarar deras hemlands särart och deras kyrkas
behov. Leo XIII uttryckte i sin apostoliska skrivelse Orientaliuru d.ignitas
(L894) sin beredvillighet, att befrämja sådana kollegier for infödda präs-
ter. >Det ligger Oss mycket om hjärtat, att i orienten på de därför bast
ägnade platserna seminarier, kollegier och allehanda institut må inrättas,
och detta just för att utbilda unga infödda män i deras hemlands riter, så

att de kunna bringa hjalp åt sina landsmän>.e Fördenskull förnyade och
reorganiserade han i Rom det redan 300 år gamla grekiska kollegiet och
det något yngre maronitiska. Dessutom stiftade han nya kollegier för resp.

armenierna och rutenerna. Benedikt XV stiftade kollegiet för abessinierna,
Pius XI kollegierna för resp. rumänierna och ryssarna. Förutom dessa

seminarier, som upprättats i Rom, finnas naturligtvis i orienten själv
många institut frir de infadda prästernas utbildning. Bland dem äro av
särskild betydelse seminariet för maroniterna i Beirut, instiftat under Pius
IX, S:ta Anna-seminariet i Jerusalem, instiftat under Leo XIII för melki-
terna, och seminariet för den slaviska ritus i Dubno i Polen, vilket grund-
lagts av Pius XI. Om andra åtgärder på detta område komma vi att tala
längre fram.

Med alla dessa fakta för ögonen, tordc det vara klart att kyrkoled-
ningen i Rom icke förtjänar förebråelsen, som här och var riktas mot den,
att den ville latinisera allt. Om bland enskilda personer sådana strävanden
kunde eller ännu kunna förmärkas, torde vi ha tillräckligt bestyrkt, att
de därmed handla mot Roms intentioner.

De gamla, oföränderliga grundsatserna i det katolska unionsarbetet ha
under de senaste hundra åren alltså icke blott konsekvent genomförts,
utan de ha också av mångfaldig anledning fätt en särskild betydelse. Det
äterstär oss ännu, att till enskildheter belysa, huru denna periods
karakteristiska drag gestaltades och utvecklades, och vilken betydelse de

ha för unionen med de orientaliska kyrkorna.
Såsom vi redan tidigare omnämnt, kunna vi såsom ett framstående sär-

drag under denna period anföra det faktum, att unionsfrågan så små-
ningom drogs in mera än tidigare i alla troendes intresse. På-
varna inskränkte sig icke mera till att genom sina rundskrivelser offent-
liggöra vissa fakta eller åtgärder, liksom t. ex. på 1700-talet Benedikt XIV
(1740-17t8) gjorde med sina bestämmelser betåfrande riternas bibe-
hållande, utan, med undantag av Benedikt XV, ha alla de senaste pävarna
vänt sig till offentligheten med skrivelser, som behandla den principiella
sidan av hela unionsproblemet, visa vägar och medel, som kunna bidraga

n Cirer"t hos ÄÄS 23 (1931): 162.
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till frågans lösning, uppmana alla katoliker att deltaga i detta upphOjda
apostolat, och inbjuda orientalerna enträget till återföreningen med Rom.
Genast i början av denna period står den ovannämnda encyklikan av Pius
lX ln surnnta Petri (6/11848). Av Leo XIII måste bland många andra
skrivelser och förordningar särskilt framhävas de stora encyklikorna
Grand.e rrunus (30/e 1880), Praeclara gratulationis (0/6 tg94) och Satis
cognitum (2s/61896). Pius X varnade i sin skrivelse Ex quo (26/p lgll)
för vissa misstagr som begås i unionsarbetet. Pius XI ägnade sin skrivelse
Ecclesiam Dei (12/tt 1923) samt, sina encyklikot Rerutn orientalium (8/s
1928) och Lux ueritotit ('u/r, l93l) ät den orientaliska unionsfrågan
och den redan omnämnda encyklikan Mortalium anim.os (6/L 1928) ät,

unionsproblemet överhuvud.
Denna så ofta upprepade enträgna vädjan från påvarnas sida kunde

icke fOrbliva utan verkan hos katolikerna. Man kunde uppräkna en lång
rad av föreningar, tidskrifter, kongresser, studiedagar o. d., som klart be-
visa, att unionstanken redan har vunnit förståelse hos en stor del av dem.
Men vi måste inskränka oss och vilja darför ur de talrika pävliga uttalan-
den blott framhäva tre saker, som liksom utgöra de viktigaste former,
vilka enligt påvarnas mening katolikernas deltagande i
unionsapostolatet måste antaga, nämligen bön, studium och di-
rekt apostolat.

Uppriktigheten i de icke-katolska enhetssträvandena får icke betvivlas.
Men skulle ändå någon ännu icke vara övertygad därom, så kan intet
bättre tillrådas honom ån att en gång undersöka, med vilken iver och
ihärdighet de ledande personligheterna i Lausanne t. ex. bemödat sig, att
för sin angelägenhet vinna b ö n e n s hjälp hos så många kristna som
möjligt. Detta bevisar, att de voro djupt medvetna om sitt företags all-
varliga, övernaturligakaraktär. Också pävarna ha alltid betraktat bönen
såsom det bästa medlet för att förverkliga enhetens ideal. Pius X skrev,
att unionen bäst skulle lyckas, om >det entragna böneropet till den Helige
Ande fördubblades, vilken icke är en tvedräktens utan en fridens Gud>.1o
Det finns knappast en påvlig skrivelse i saken, dar de troende icke upp-
manas till bön i denna stora intention. Vi hänvisa ännu blott på pingst-
novenan, som av Leo XIII anbefalldes alla kristnal, och på böneoktaven
från den l8 till den2J januari, som godkändes av Pius X2, och av Bene-
dikt XV anbefalldes hela Kyrkans. I båda dessa årligen återkommande
böneaktioner deltaga även icke-katoliker 

- 
böneoktaven i januari fu för

to Ex quo, Samml. Herder l. c.
' Acta Sanctae Sedis 27; 146 och
'Pribilla 1. c. s. 204,
" AAs 9 (t917)z 61.
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övrigt av anglikanskt ursprung. Benedikt XV approberade även en yac-
ker bön för orientens återförenande med Rom:a

>Du, o Herre, bar löretat de olika nationerna i bekönnelsen ay Ditt
?ut?tLn, Därf in bönf alla ui bos Dig f in österlandets kristna f olk. Vi koruma
ibåg den franstående stäIlning, de f ordom innebaf t inom. Din Kyrka ocb
berlja Dig, att Du måtte ingjuta i deras biörtan längtan, att åter i.ntaga
densamtna, på det att d.e tillsamncans med oss må utgöra en bjord under
ledning au en ocb sdTttTna berd.e. Förläna nåd.eligen att de tillsammans med.

oss ruå låta sig genomträngas au sina f aders - uilka också äro uåra f äd.er

i tron - lärdcnaar. Beuara dem från all uillf arelse, sotn kund.e fjärma dem.

ifrån oss. Må endräktens ocb kiirlekens antle, uilken ör det sökraste teck-
nct f ör Din niiruaro bland Dina trogna, påskynda den dag, då uåra bimn
förenas med deras böner, på det att alla folk ocb alla tungoncål noå erkänna
ocb farbarliga uår Herre lesus Kristus, Din Son. Arnen.>

Men bredvid de övernaturliga medlen få de naturliga heller icke försum-
mas, utan de måste i möjligaste mån utnyttjas. Och där måste man väl
nämna som det förnämsta medlet det, som just under denna s€naste pe-
riod i unionshistorien alltmera {ramträdde såsom det viktigaste, nämligen
insikten om och erkännandetav att först en lång psykologisk fti r-
beredelse måste föregå själva unionen. Det är ett ledsamt faktum,
den bedrövliga följden av den sekelgamla skilsmässan, att höga murar av
fördomar göra det omöjligt far de båda parterna att riktigt se den andres
ståndpunkt och rättvist bedöma hans avsikter. Fördenskull har Pius XI:s
yttrande, som han 1924 tällde beträffande orientalernas återförening med
Rom5, alltjämt sin stora berydelse: >>Det är klart, att ett försök i denna sak

blott då kan göras med någon utsikt till framgång, när den ena (den ka-
tolska) sidan bortlägger de felaktiga åsikter, som under århundradenas
lopp de troende i allmänhet insupit angående de orientaliska kyrkornas
läror och inrättningar, och när på den andra (den ortodoxa) sidan en
djupare insikt vunnit insteg om den fullständiga överensstämmelsen i tron
mellan deras kyrkoldrure ä ena sidan och de latinska lårarna å den andra.
Vidare är det klart, att från båda håll ett livligt tankeutbyte med de andra
måste upprätthållas i den broderliga kärlekens anda.>>

Gud ske lov, har det icke dröjt så länge som tilL 1924, innan något blev
gjort i detta avseende. Redan Pius IX anbefallde publicerandet av orien-
taliska riter och sedvänjor.o Den eukaristiska kongressen, som 1893 av-
hOlls i Jerusalem och som överhuvud bidragit mycket till en bättre för-
ståelse såväl i allmänhet bland katoliker och orientaler som särskilt bland

' ÄÄS 8 (1916): 137.
u ÄÄS 16 (t924):491; jf.r också ib. 121 och ÄÄS lt (1923): i80.6 AAS 20 (1928)z 281.
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latinska och orientaliska katoliker, uttryckte i sina resolutioner önskan,
att teologiska och vetenskapliga tidskrif ter måtte utgivas för att
befrämja återförenandet.? Denna önskan kom den sanuna år i P a r i s

stiftade Reuue de I'Orient Chrötien till mörcs. 1891 grundlades i Kon-
stantinopel och fgOg i \i/elehrad i Mähren, fordom de heliga C y r i I I u s'
och Methodius' arbetsfält, två institut f ör ve tenskapli ga,
kyrkliga studier pä grekiskt-slaviskt område. Båda instituten
utge vetenskapliga tidskrifter, Assumptionistpatres i Konstantinopel Ecbos
d.'Orient och \felehrad Acta 

- 
samt Opera Academi.ae Yelebradend.ensis.

I \irelehrad ha också hittills sju internationella vetenskapliga k o n g r e s-
s e r avhållits för att, dryfta unionsfrågan och allt som står i samband
därmed.

På detta sätt hade man alltså på katolskt håll redan företagit åtskilligt,
för att. genom en djupare kännedom om orienten bana en väg för unionen,
när Benedikt XV l9l7 i Rom upprättade det påvliga orienta-
liska institutet såsom central för den akademiska utbildningen
i de kyrkliga orientaliska vetenskapsgrenarna. De av derta institut ut-
givna Orientalia cbristiana råkna redan mer än 100 band. >Utrustat med
allt som det vetenskapliga arbetet nuförtiden kräver, och väl försett med
professorer med allsidig erfarenhet och god kännedom om orientenrr8, har
institutet förvårvat sig stora förtjänster om det vetenskapliga unions-
apostolatet.

Pius XI gick ännu €tt steg längre. Efter det han 7928 offentliggjort
sin rundskrivelse Rerunc orientaliunc med syftet att befrämja de orienra-
liska studierna, anbefallde han i sin konstitution Deus scientiarunc (2a/5

l93l) ät de katolska teologiska fakulteterna och stiftsseminarierna också
studiet av den orientaliska teologiene, och bestämde, att i
alla seminarier varje år en >orientalisk dag> skulle firas.

Flelt överensstämmande med andan i dessa påvliga dokument uppstodo
under de senaste decennierna nya studieanstalter och tidskrifter, vilka
sysselsätta sig med den kristna orienten, dels för att prestera självständigt
vetenskapligt arbete, dels för att vidarebefordra de redan vunna resultaten
och så allt vidare sprida intresset för unionsf rägan. Som de viktigaste av
sådana centra må nämnas benediktinprioratet i Amay i Belgien med sin
tidskrift lrönikon och dominikanernas studiecentral i Paris med den ut-
märkta tidskriften Russie et Cbrötientö.

Man får nog påstå, att i fall de icke-katolska orientale rna f rån
s i n s i d a ville göra sig lika mycken möda för att lara känna den ka-

" J. S.hmidlinz Papstgeschichte der neuesten Zeit. II: Jl6. Miinchen 1934.
',44S 9 (1917)z ttl-ttt.n AAS zt (1931): 271.
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tolska ståndpunkten och allt som den katolska kyrkan överhuvud beträffar,
då skulle en ömsesidig förståelse säkerligen vara betydligt lättare. Det
skulle redan vara nog, om de ville bemöda sig att efterkomma Pius XI:s
önskan, nämligen att försöka vinna en djupare insikt om den fullständiga
överensstämmelsen mellan österns och västerns kyrkolärare. Pius XI var
icke den förste påve, som yttrat en sådan önskan. I den redan flera gånger
citerade rundskrivelsen ln surntaa Petri anför Pius IX en rad historiska
argument för att bevisa, att den av orientalerna så högt uppskattade tra-
ditionen icke lär någonting annat om påvens ställning inom Kyrkan än

den katolska kyrkan lar. Alla de senaste pävarna ha i en eller annan form
framhållit detta faktum, som för övrigt alltid utgjorde huvudpunkten
vid underhandlingar med orientalerna, av det enkla skälet att det nu en

gäng år ett klart och tydligt historiskt fakum. Den äkta ortodoxien
kan ju å sin sida heller icke föreställa sig en union på annat sätt än >på

grundval av den gemeruamma tron och bekännelsen hos den gamla, ode-
lade Kyrkan av de sju ekumeniska koncilierna och de första ätta århund-
radena>>. Borde det alltså icke var självklart, att de allvarligt bemödade

sig om att noga lära känna innehållet av denna tradition? Men Pius IX:s
och Leo XIII:s inbjudningar tillbakavisades av patriarkernt i Konstanti-
nopel. De historisk-apologetiska verken av de ryska konvertiterna,
furstinnan Elisabet Volkonskaia och furst Alexander
Mikailowitsch \irolkonskii, hennes son, vilka på ett både

grundligt och förnämt sätt försvarade denna tanke, möttes av de ryska

ofticiella kretsarna med en allt annan än värdig behandling. Mot Pius

XI:s encyklika Mortaliurn anirnos uppstod i orienten en häftig protest.

M. a. o. det är mycket svårt att komma fram till ett >livligt tankeutbyte
i den broderliga karlekens anda>, såsom Pius XI önskat. Men det är ändå

möjligt, åtminstone vid det personliga, vänskapliga umgänge, sådant d e t
direk ta ap ostolatet kan bringa det till stånd.

Denna form av apostolat, som står på den katolska unionsrörelsens program' uttydes
visserligen av orientaliska annorledes troende här och var illa och fördömes i skarpaste

tongångar. Det kallades t. ex. en gång >proselytmakeri i rent fariseisk form>, som >inom
den moderna romerska katolicismen har blivit till ett slags sjukdom>.to Men får man

egentligen, under förutsättning att detta apostolat utövas på öppet och ärligt samt vär-
digt sätt, fördöma den katolska kyrkan, därför att hon icke avsäger sig förkunnelsen
av den henne anförtrodda läran, utan att hon fastmer bemödar sig att vare och förbliva
Kristi universella, katolska uppdrag trogen?

I och för sig utgör det direkta unionsapostolatet natudigtvis icke en ny
företeelse. Ny är blott omständigheten att, såsom framhållits, katolikerna

'o Prof. Glubokowski på Stockholms-mötet 1925. Jf.r Pribilla l. c. s. 128-
129.
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mera i gemen och i allt större utsträckning deltaga däri genom sina böner
och offer. Nytt är även, att detta apostolat efter Rysslands sammanbrott
under förra världskriget omfattade också de ortodoxa ryssarna i Polen,
i de baltiska staterna och i emigrationscentra. Förut hade ett sådant unions-
apostolat bland ryssarna varit fullkomligt omöjligt.1 I sammanhang där-
med uppstod också detta mer eller mindre nya, att ursprungligen latinska
präster och prästkandidater anarnrna den bysantinska-slaviska ritus. Men
samma tanke företräddes redan i början av 1700-talet av den store befräm-
jaren av unionen, kardinal Leopold Kollonitsch (t 1707). Dä
han såg sig tvungen att anvånda latinska präster för unionsarbetet, bad
han Rom om tillåtelse för dem att utöva den grekiska ritus. Icke utan
svårigheter 

- 
ty grundsatsen att riterna äro oföränderliga iakttogs då

för tiden mycket strängt, och det förelåg ännu icke något precedensfall
i denna riktning 

- 
tilläts detta sedan l7l7 i enskilda fall.2 Samma prak-

tik tillämpades 1882 för de redemptoristpatres, som arbetade hos rutenerna
i Canada. 

- 
Dessa åtgärder bevisa för övrigt ännu en gång klart och

tydligt, att Rom icke eftersträvar en återförening, som skulle betyda en
förintelse eller ens en inskränkning av de orientaliska riterna.s

Det nuvarande läget i östern är ägnat att inge alla vänner av den kristna
enhetstanken många bekymmer. Unionsarbetet, som i Polen och de bal-
tiska staterna påbOrjats och 

- 
om än under stora svårigheter 

- 
för-

hoppningsfullt utvecklats, har måst avbrytas för obestämd tid. Ryssland
behärskas i dag av en makt, som icke blott är antikatolsk utan antireli-
giös. Dock behöver man icke vara helt pessimistisk: Tron är ännu icke
död i Ryssland och kommer dar heller icke att dö ut. Men man f.är ändä
icke glömma, att det är en stor skillnad mellan å ena sida en tro, som blott
med möda upprätthålles och i brist på tillräcklig kyrklig undervisning
och andlig ledning svårt anfäktas av den typiskt ryska sekterismen och
övertron, och å andra sidan ett välskött och rörligt kyrkoliv, som kan
bära omsorg far alla andliga behov.

Är alltså en union med den ryska kyrkan mera avlägsen än någonsin?
Skall den organiserade otron försöka och lyckas med att göra ännu större
erövringar? Skola våra dagars händelser ha en gynnsam eller ogynnsam
verkan på unionen hos Balkans och den Nära österns folk? 

- 
Allt detta

'Angående unionsarbetet i det tidigare Ryssland jfr F. \f iercinski S. J,: Auf
steilen Pfaden zur russischen Union, Stittr.nten der Zeit 7ll (1925/26): 278-293,
Dens. Bausteine fiir Russlands kttholiscbe Zukunft, ib. 113 (1926/27): 268-277. P.
Volkonskii: {Jm einen bodenständigen Katbolizismus iRussland,Lb. 120 (1930/31)l
26-36. Mycket intressant innehåller ocksl L'öglhe catholique en Russie, nateiaux
concertants son histoire et organisation Varszawa 1932 (p& polska och franska),

' N. N i I I e s S. J.z Symbolae ad illustrandarn bhtorian ecclesiae orientalis in terris
coroflae S, Stepbani. Innsbruck 188I, passim.

" 1fr Creilo 1. c. s. 274, f.
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yet Gud allena. Det är vår sak att i kristlig förtröstan hålla fast vid ide-
aleq att icke misströsta, utan att alltjämt iruätta nya krafter, pä det att
en gång den dagen må gry, då vi få uppstämma den segersång, vari den

bysantinska liturgien på >ortodoxiens söndag> med äkta orientalisk färg-
prakt målar den lycka, som enheten i tron innebära:

>Låton. oss boppa au gladje i dag ocb sjunga, I kristna:
Hur underbart är icke Ditt uerk, o Kristus, lrur stor är ickc Din mak"t!
Samklang ocb endräkt Du aerkar bland oss.

Låtow oss skåda nådens barliga gåua och klappa i bänderna:
Kristi åtskilda lernmar ha åter till enbet fUbundi.ts!
Låtoru oss lwa uår Gud, ailken har skänkt oss friden,

Jubla, du öken, bela aärlden, ilu juble! AIIa I berg, d,rypen au sötma!
Au gladie må kullarna boppa, ty Kristus, Ordet, bar skönkt åt folken

på jorden frid
Ocb åt de lteliga kyrkorna enbet i tron,>

P. dr Zacharias au Haailenc O. Min. Cap.

SPERO.

IV.

\ /id slutet av min andra artikel uttryckte jag min förhoppning a6 fe
Y tillfelle att skriva något mera direkt prahtiskt. Jag försökte göra

det, men jag blev inte nöjd därmed utan förstörde det. Men senare har
jag blivit tillfrågad, varför jag >talar illa om rnin egen nation>. Och
man har t. o. m. sagt: >Ser man på! Också en engelsman erkänner, att
hans land behöver förbättras!> Förvisso, det gOr jag! Jag skulle verk-
ligen vara en fanatiker, orn jag ansåge att mitt, eller vilket land det vara
månde, inte behövde förbättras i något avseende. Men å andra sidan

skulle jag förneka all erfarenhet, om jag trodde, att någon existerande

eller tänkbar social teori skulle kunna 8öra ett land fullkomligt i det
konkreta. Detta är alltså skälet till att jag skrev som jag skrev.

Om man ämnar säga att något är felaktigt, är det bäst att börja med

att läsa sitt. Confiteor liksom prästen i mässan. För övrigt skulle det vara

'P. Kilian Kirchhof f O. F.M: Die Osthircbe betet.Hymnen aus denTag-
zeiten iler bltzantiniscben Kircbe. Leipzig 193i, s. 136, Itl,
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en dålig komplimang åt mitt land och tråkigt för mig själv, om jag inte
kunde se och tala om dess fel. Olyckligt för mitt land, emedan jag skulle
antyda att det självt vägrade se dem, eller om det såg dem, vägrade att
höra talas därom. Olyckligt för mig själv, därför att om man envist
vägrar att se en sak, slutar det med att man inte mera vet om den finns,
och till sist är man helt ur stånd att se den. Sålunda framalstrar man vad
Platon kallar >lögnen i själen> 

-en 
förfärlig sjukdom. >Om nu det

ljus, som är i dig, är mörker, huru stort skall då icke s.iälva mörkret
vara?> Så citerar den helige Matteus vår Flerre med en för honom
ovanligt dramatisk vändning. Och vidare, även om jag trodde att lik-
nande eller andra fel funnos i länder, vilkas gästfrihet jag åtnjöt, skulle
jag anse det oartigt att tala om dem, särskilt som jag har för liten erfa-
renhet för att bedöma dem. Om skandinaviska läsare anse att deras län-
der äro behäftade med fel, så få de kritisera sig själva på det sätt de finna
gott. Och slutligen blev jag uppfostrad till att säga allt vad jag ville,
förutsatt att det var vänligt och att jag trodde det var sant.

Likväl är det nyttigare och trevligare att berömma än att klandra.
Det gör mig detsamma, hurudan Matthew Arnold är som för-
f^ttare, men jag lovordar honom av hela mitt hjärta, emedan han sagt

att det är bättre att koncentrera sig på det varav en sak lever än på det
genom vilket den dör. Ty det som är verkligt och livsskapande är gott;
och vi böra älska det goda, och om vi finna att en sak är värd kärlek,
kunna vi med större sannolikhet tjäna den än om vi hata. Det är bättre
att,i allt ge näring åt det friska och 5s1d1 

- 
även inom oss själva - 

än

föra ett ändlöst krig mot sjukdomsmikroberna, som vi är fulla av. Lät
det friska utvecklas och det skall av sig självt äta upp alla de onda

mikroberna.
Katoliken äger en sällsynt god utgångsställning för att kunna berömma,

och jag önskar han gjorde det oftare. Redan hans namn betyder iu all-
män. Utan tvivel kan Kyrkan betraktas som allmän emedan hon geo-

grafiskt existerar överallt och på grund av sin natur ej kan begrärua sig

till att tillhöra endast en nation eller ens en ras. Men detta är snarare

en mekanisk förklaring av adjektivet allm'än. Kyrkan är allmännelig
o c k s å emedan den katolska tron i sig innesluter allt som är positivt,
sant och gott; och fördenskull är Kyrkan glad, när hon ser dessa egen-

skaper annorstädes, även om det ba,'a år delar därav. Hon kan inte för-
neka att hon anser andra institutioner vara bristfälliga, men detta ej på

grund av de positiva sanningar de företräda, utan på grund av vad de

i n te åga.

Sålunda anser jag att spiritismen, sådan den nu ter sig, är skad-

lig. Men jag är tacksam f.6r att, det i en tid som denna, då så många
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människor äro materialister och förneka eller förbise det andligas till-
varo, dock finnas de som tro därpå eller åtminstone önska f inna
s k:i I för sin tro. Kyrkan vet på rnängr grunder - genom filosofi,
uppenbarelse och utifrån erfarenheten - att det andliga existerar, och
att människans själ är odödlig, och att hon kunde giva dessa människor
full trygghet i vad de så ängsligt och osäkert jaga efter, men hon gläder
sig åt att de åtminstone intressera sig för det andliga. Likaså tycker jag
illa om det jag sett av Chris ti an Science, och dess historia är inte
vacker. Men denna rörelse bär dock inom sig en övertygelse att anden
är både i värde och i verkan överlägsen materien, och det är sant och bra.
Den innefattar också ett (visserligen mycket förvirrat) erkännande att
det onda inte är något positivt, utan avsaknaden av en fullkomlighet, som
borde vara tillstädes. Men Kyrkan har aldrig upphört att förkunna sjä-
lens högre värde, den andliga aktivitetens makt, och att hela Guds ska-
pelse är god - trots alla de materiella och moraliska ofullkomligheter,
som alr olika skäl skada och förfördela den goda skapelsen. Vidare kan

i^g rj betrakta den moderna teosof ien som annat än en mycket
vulgär och urartad avkomling till gnosticismen, vilken även den redan
ifrån början till sina bästa element urartade t. o. m. inom det nyplatonska
systemet, i den mån detta är besläktat därmed. Plotinos' och Por-
f yrios' glänsande strävanden sjönko ned till Jambl ichos' absurdi-
teter och pöbelns oanständigheter, Men i allt detta kunna vi spåra själens
längtan efter Gud, ja, ett sökande e{ter vad vi kalla den saliggörande
åskådningen. Men eftersom dessa system inte hade kännedom om nåden,
sökte de uppnå övernarurliga ting med hjälp av mekaniska, d. v. s. ma-
giska medel. Och därför: ju högre flykt, dess djupare f.all. Ty inga na-
turliga ansträngningar bör drista sig att försöka uppnå det övernaturliga.

Om en katolik betraktar de historiska protestantiska
s e k t e r n a, ser han naturligtvis att de förkastat mycket som är katolskt,
och de sätta en ära i att ha gjort det. Han sörjer häröver, men gläder sig
åt det som de ha bevarat. Och har skall han, som jag sade, uppriktigt
läsa sitt ödmjuka Confiteor. Han skall erkänna att det var den brist-
felliga moralen (inte någon bristfällighet i doktrinen) hos så många
katoliker, särskilt bland de ledande, som banade väg för Luthers för-
kastande av den ena lärosatsen efter den andra, sedan han en gång släppt
fram upprorsandan inom sig. Trots detta bör vi vara tacksamma om han,
eller hans efterkommande, fortfarande ha en djup övertygelse om Guds
Majestät, om synden, om nådens nödvändighet och nåden given genom

Jesus Kristus. Även om vi känna, hur skrämmande Calvins lära är,
kunna vi dock vara glada över att han ändå ansåg människosjälen vara
något så stort att fruktansvärda och eviga öden äro bestämda för den,
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medan nuförtiden allt för många inte ens kan se att själen verkligen är
något stort och värdefullt, än mindre bestämd för stora ting med ett
nästen förfärande ansvar för det val, envar träfrar i moraliska frägor.

Jag år glad åt att kväkarna ha så stark tro på den Helige Ande -om de nu fortfarande ha denna tro -, och åt att f rälsnings-
a r m 6 n lägger så stor vikt vid den eviga frälsningen genom Jesus

Kristus så är fallet fortfarunde. Jag blev mycket glad., når jag
hörde alas om en skandinavisk och finsk rörelse f ör bibehållande
av hela b i b e I n och mot bibelns liberaliserande ända till förnekelse av
dess värde. Jag erkänner att mr Buchmans grupprörelse
lämnat bevis för det möjliga värde som ligger i >bekännelse>, samt för
människans behov av >ledning> från Gud, fastän ingen katolik behöver
väl undervisas därom, och fast jag tror att denna rörelse - ett flyktigt
fenomen - i praktiken övergivit sitt bruk med offentlig bekännelse,
genom vilket den ej blott uppväckte sjuklig nyfikenhet utan även pris-
gav sig som byte åt rövare. Och likväl upprepar jag, att det alltid är
bäst att taga faste på summan av allt det positiva, sanna och levande, som

finns kvar, och att med Guds hjälp allt mera underhålla och utveckla det.
Och det är säkerligen på det sättet som vi bör närma oss de äldre och
större institutionerna, sådana som de orientaliska kyrkorna
och den anglikanska kyrkan t. o. m., ehuru det i senare fallet
snarare är individerna än institutionen vi måste ha att göra med, efter-
som det inte finns en enda anglikansk doktrin eller lära, som är gemen-

sam för alla som tillhöra den engelska kyrkan; ja, som en anglikansk
biskop med starkt eftertryck omtalade för mig, så finns det ej ens en
homogen tro på Gud.

Låt mig ta ännu ett par steg till. Ofta kan jag iakttaga dygder hos
människor, som inte ha någon tro som bär och stimulerar dessa dygder,
vilka jag beundrar och t. o. m. avundas dem. Jag ser egenskaper såsom

vänlighet, hederlighet, sexuell självbehärskning, ja, t. o. m. självförsakelser
för andras skull, som blivit en vana. Sådant gör ett djupt intryck på

mig och kan komma mig att blygas. (I detta sammanhang erinrar jag
mig konversationen i en officersmäss, der jq tillbringade nägra dagar.

Jaglade märke till att den ende som under hela denna tid hade sagt något
kärlekslöst, det var jag själv. Och andå tror jag, att ay alla officerarna
var det endast två som voro katoliker, och jag vet ej av att någon av de

andra hade några bestämda religiösa principer att gä efter.) Vi kalla
detta naturliga dygder. Men är det så? För det första försäkrar teolo-
gerna, att ingen blott och bart naturlig dygd konsekvent kan utövas utan
nådens hjälp. Och vad som mer är: en katolsk dogm säger: >Gud nekar
icke att giva nåden åt den som gör vad som är i honom>, m. a. o. gör
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det som han förmår. Och säkerligen göra sådana män >det som är i dem>
och göra det kanske som hjältar. För det andra är vår värld inte längre
enbart naturlig. Vi tro att i det ögonblick Adam syndade (eller någon
annan syndar) nåden driver syndaren till ånger och att Gud alluailigt
örrskar att al I a människor skola bliva frälsta - helt frälsta, d. v. s.

övernaturligt frälsta. Därför är aldrig någon helt utanför nådens räck-
vidd och dess verksamhet. De äldsta kristna erkände med glädje, att
t. ex. mången filosof hade lyckats uppnå vissa sanningar. Men den enda
källan till sanningen det var, ansågo de, det gudomliga Ordet. Gud har
genom Jesus Kristus, Ordet, meddelat oss människor den fulla sanningen.
Men alla ha inte tagit emot den. Icke desto mindre kunde ingen, som tog
emot en del därav, taga emot den annat än från och genom Kriscus.
Slutligen ser jag runt omkring i världen sociala och politiska experiment,
vilka jag anser olycksbringande. Likväl finns i dem alla en liten kvar-
leva av n å g o n sanning. Vanligen gäller det antingen individens värde
eller samhällets; och jag ser, att det sannolikt aldrig har funnits en
kättersk lära, som inte uppstått genom att man betonar en sanning pä
bekostnad av andra sanningar. Det är Kyrkan som alltid har hållit vid
makt alla sanningar i fullkomlig jämvikt, renhet och harmoni.

Men kanske säger man att allt. detta tal är meningslöst - att medlem-
marna i alla dessa sekter och föreningar väl skulle instämma i att de
givetvis förkasta och avvisa, vad jag påstår om dem, och de ha, rått att
göra det. Natudigtvis måste varje >förkastande> undersökas, i vad mån
det år giltigt. Men redan från början måste jag tala om, hur glad jag'år
att yara både ocb i stället för antingen eller, att vara katolsk i stället för
partikularistisk! Yad jag är tacksam över att min religion innefattar
mandomsanammelsen, och att jag kan fä glädja mig åt att Gud på detta
sätt har åskådliggjort sin outsägliga karlek till människan! Huru för-
tvivlad skulle jag ej vara, om jag måste antaga, att Jesus Kristus var an-
tingen inte sann Gud eller inte sann människa, och om han inte i sitt liv
som människa hade lidit som jag gör, och dött som jag skall göra! Vilken
förklaring har inte liv och död fått genom hans deltagande däri! Och
hur fattig skulle jag inte i min känsla för honom vara, därest han inte
hade en moder! Om den fullkomliga uppenbarelsen av jungfru och mo-
der, tjånarinna och drottning, som framställes för oss i Marias person,
och som historiskt sett varit av sådan överväldigande betydelse för män
och kvinnor, gamla och unga, om allt detta endast varit en dröm och
aldrig något uerhJigt! Huru öde och tom skulle ej min himmel vara och
huru låg ej min härkomst, om det ej hade funnits - och fortfarande
inte funnes - helgon, och om jag inte kunde ha gemenskap med dem!
Och om jag blott kunde komma ibåg mina vänner, när de hade dött, och
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ej kunde bjälpa dem! Och eftersom jag'år en varelse med känslor likaväl
som med förstånd, måste jag glädjas åt sakramenten, och ät att Flerren
inte föraktar vad han har skapat, utan har tagir goda och enkla saker,
bröd och vin, olja och vatten i sin tjänst; jag måste glädjas ät att. jag
tillåtes tjäna honom också med hjälp av färger och vacker musik, vällukt
och all sorts symbolism. Ja, eftersom jag 'år en samhällelig varelse, som
redan Aristoteles sade, är jag tacksam för att j^S 

"j måste leva
mitt andliga liv i ensamhet, utan får leva det i gemenskap, och det i en
synlig sammanslutning (jag består ju inte av en själ blott), och därtill i
en organiserad, av överhet styrd sammanslutning, eftersom alla människor
instinktivt leva samhälleligt, och genast organisera en grupp och giva den
en styrelse med ordförande, t. o. m. om det bara är en idrottsförening.
Vem har någonsin hört talas om ett fotbollslag utan någon kapten. Der
har med rätta sagts, att om Kristus instiftat endast en osynlig Kyrka
eller en Kyrka utan någon organisation eller synligt överhuvud, skulle
människorna genast försökt bilda en synlig sådan 

- även om det blott
vore en karikatyr med t. ex. €n kejsare eller någon världslig person som
överhuvud. Men nej! Kristus har sörjt för allt som finns hos människan,
och han >hade icke behov a.v, att någon vittnade om människan, ty han
visste själv vad som var i människan!> När jag blev katolik, var jag
överlycklig att finna alla dessa goda ting, som jag varir utan under hela
min ungdom, återställda till mig, ja just återställda, ry när allt kommer
omkring var det ju en del av mitt arvegods som man tagit ifrån mig.

Det är också en stor fördel att tänka på adjektivet, katolsk p3' dyna-
ruisht vis och inte blott på det statisk-a faktum att Kyrkan har geografisk
existens och utbredning (som, när allt kommer omkring, likaväl kan
krympa som utvidgas) utan är allt-omfattande, upptagande all sanning
och verklighet i sig själv. Detta kan vara till tröst för dem, som frukta
att de, om de bliva katoliker, måste offra något mycket dyrbart, någon
omhuldad trostanke, som de haft sedan sin barndom. (J", jag vet ju att
de måste offra mycket 

- 
om inte egendomar och vänner, så kanske små,

men kära saker, såsom yackra kyrkor, invand musik och konst. Men
Gud ske lov, det finns plats också för offer i den Katolska kyrkans sköte,
och sedan konvertiterna en gång lärt sig att förstå mässoffret, hur glada
komma de då inte att yara, att de också ha något att giva. Så allt assi-
milerande är Kristi kyrka!)

Men låtom oss djärvt använda den dynamiska tolkningen även på de
övriga ecklesiastiska adjektiven, Kyrkan är också en, en i låra,lag och
styrelse, ja; men också en i betydelse enande. FIon tager inte bara alla
dessa goda och levande ting, sanningar, Iakta, och förvarar dem såsom
man kanske förvarar guld och silver, pärlor och rubiner i en ask. Hon
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sammanför dem till ett levande helt, där varje del inte endasr bevarar
sin individualitet utan t. o. m. utvecklar och berikar den. Hon är en och
sammanför tingen till ett - in unar, - till ett, ja, till den ende, Kristus,
som gör allt nytt. Han förstör intet och ersätter intet med något annat,
utan han införlivar allt med sig, och fortsätter att göra det till dess han
är allt i alla. Kyrkan är också belig av många skäI, bl. a. därför att hon
helgar alla dessa ting jag nämnde. Hon tager dem, men lämnar dem inte
som de äro, utan helgar dem. Och alla de ting v i missbruka tager vår
F{erre på det ömmaste sätt i sitt bruk på det att de må hjalpa oss till
himmelen. I mässan tacka vi Gud strax före Pater noster, emedan >Du,
o Flerre, alltid skapar, helgar, upplivar, välsignar och tilldelar oss alla
dessa goda ting>. Ja - >allt är edert!> Slutligen - Kyrkan ar aposto-
lisk. Det är hon inte endast dirf.ör att hon är grundad på apostlarna utan
även fördenskull att hon handlar apostoliskt. Detta är inte detsamma
som att vara en god propagandist, lika litet som katolsk är detsamma som
internationell, e n lika litet detsamma som exklusiv, helig detsamma som
etisk; lika litet som fattigdom, kyskhet och lydnad är detsamma som att
vara ekonomisk, pryd eller krypande.

,Ären I Abrahams barn, så gören Abrahams gärningar>, säger lferren,
och detta är säkerligen något praktiskt att sluta med. Först skola vi för-
vissa oss om att vi ha olja till våra lampor - först det! Sedan skola vi
låta vårt ljus lysa för människorna. Vi skola låta det lysa - inte plöts-
ligt ljunga fram som blixtrar i ögonen på andra. Härmed menas, att vi
först skola bemöda oss om att Guds rike bliver till inom oss själva, fastän
alltid med den bönen att det må komma >såsom i himmelen, så ock på
jorden> 

- överallt i hela världen såsom det har kommit helt och hållet
och fullständigt i himmelen.

Det är inte tvivel om att Gud skall skapa möjligheterna harför och
sörja för verkets fullföljande. >Allt annat), även själarna, skall även det
då komma till oss. Om vi förstå, att vi lika litet som vi kunna lyfta oss

själva i håret, kunna helga vare sig oss själva eller andra genom egen

kraft, då skola vi vända oss till den Helige Ande, vilken redan blivit oss

given, vilken eruam kan utgjuta Kristi kärlek i våra hjertan och vilken
ensam kan förläna både vårt tal och vårt exempel makten att verka.

C. C. Martindale.
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KATOLSK HÖG- OCH SENMEDELTID
I SVERIGE.

Qvenska kyrkans historia utgiven av Hjalmar Holmquist och Hilding
rJ pleijel har i början av detta år utkommit med sin andra del, omfat-
tande tidssked,et 1274-1121. Förut ha av detta verk utkommit tredje
och fjård,e delarna, författade av professor Holmquist och tillsammans
omfattande tiden 1521-1680 samt femte delen av professor Pleijel, be-
handlande tidsavsnittet 1680-1772. Det föreliggande bandet har anför-
trotts åt biskop Yngve Brilioth, medan den första kristna tidens historia
kommer att frarr,läggas av professor K. B. Vestman.

Genom sina omfattande forskningar inom vår medeltida kyrkohistoria
är Yngve Brilioth sällsynt väl skickad för den uppgift han nu löst inom
det stora kyrkohistoriska samlingsverkets ram. En uttömmande fram-
ställning av Kyrkans skattesystem och den påvliga uppbördsverksamheen
i Sverige lämnade han 1911 i sin avhandling, Den påvliga beskattningen
av Sverige intill den stora schismen, öppnande vida perspektiv utöver det
egentliga ämnets ram. Birger Gregerssons gärning i samverkan med
Vadstena samt drottning Margaretas kyrkopolitik har han 1925 ågnat,
en ingående behandling i sitt arbete Svensk kyrka, kungadöme och påve-
makt 1363-1414. Därutöver har han lämnat flera bidrag till den
svenska kyrkohistorien i smärre uppsatser. Vid sidan av detta författar-
skap har han varit inne på den allmänna kyrkohistoriens fält med en
skildring av Oxfordrörelsen, Nyanglikansk renässans , l92l-23, och som
praktisk kyrkoman har han författat flera arbeten i aktuella kyrkliga
ämnen. Slutligen fä vi ej förbise hans insats i forskningens tjänst som
akademisk lårarc, och hans gärning inom det kyrkliga arbetets ram.

Till stor del ur denna hans tidigare verksamhet kunna vi förklara för-
fattarens förmåga att med sådan åskådlighet parad med saklighet levande-
göra det förflutna på grundval av ett så pass torftigt källmaterial, som

här står forskaren till buds, och hans förmåga att skildra de kyrkopolitiska
händelserna och det andliga livet med samma allsidighet, grundlighet och
livfullhet.

Bandet, som omfattar 800 sidor har, som författaren själv framhåller,
därmed betydligt överskridit den gräns, som från början uppdragits för
detsamma. Samtidigt framgår det på flera ställen huru starkt han trots
detta tvingats begränsa sin framställning. Detta ger oss en osökt anled-
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ning att något drii,ja vid den valda periodindelningen. Den första kristna

tiden rymmer säkerligen tillräckligt många problem för att fylla ett band

sträckande sig till Skänninge möte. Året 1248 bildar ju verkligen epok

i vår kyrkohistoria. Ett helt band hade då kunnat ägnas åt folkungatiden,

Kyrkans blomstringstid i Sverige. Det historiska skeende, som ledde till
reformationens genombrott i Sverige är slutligen av sådan betydelse, och

källorna till detsamma flöda så pass rikt, att det gott kunnat försvaras

att ägna ett band åt den återstående tiden fram till reformationen'
Brilioths framställning kommer fiu att väsentligen sönderfalla i två

avsnitt med den heliga Birgitta som centralfigur emellan bägge. Inom
skildringen av hennes personlighet är det arbetets tyngdpunkt kommer

att falla. Det är också hennes bild farfattaren valt som titelplansch -
samma Birgittaporträtt, som ligger till grund för årets Birgittafrimärke.

Inom vart och ett av de skildrade tidsavsnitten närmar sig författaren
det kyrkliga livet över det kyrkopolitiska urkundsmaterialet föt att,
väsentligen på detta som grundval, först teckna det yttre händelse-

förloppet i den politisk-ekonomiska miljön. Inom denna ytt're, pä grund

av sitt faktiska innehåIl för det mesta föga uppbyggliga tam, tecknas

emellertid porträtten av en rad markanta personligheter. Alltefter dessas

religiösa och moraliska resning eller deras mefa genomgripande insats i
samtidens politiska skeende, lyftes emellertid skildringen redan här ofta
upp på det rent andliga planet för att ä andra sidan dessemellan, i teck-
ningen av det konkreta händelseförloppet, stegras till dramatisk intensitet.

Måhanda har detta avsnift från religiös synpunkt fått en något mörk
fårg. I regel förefalla Kyrkans representanter ha sina vitala intressen inte
på det andliga området utan främst inom det ekonomiska och politiska.

Men härtill äro källorna själva nog till stor del skuld. Författaren bygger

som han själv framhåller väsentligen på de tryckta källorna, och hans

egen grundliga kännedom om urkundsmaterialet i Kurians arkiv komrner

honom att påpeka de rika bidrag som ur suppliker och påvebrev finnas

att hämta till skildringen av den andliga sidan av medeltidens kyrkoliv.
Inom det tryckta materialet äro emellertid de personliga dokumenten

tunnsådda, medan de mera rikt flödande källorna av politisk, ekonomisk

eller juridisk karaktär till alltför stor procent erbjuda stoff till tidens

chronique scandaleuse. Men även kyrkliga dekret kunna i övervägande

del röra sig kring missforhållanden, och göra de ej det, måste historikern
alltid vara på sin vakt mot att de mera tolka en ideell ståndpunkt än

utgöra skildringar av de kyrkliga idealens tillämpning i praktiken.
Mitt i den brokiga vävnaden av kyrkliga, politiska och ekonomiska

motiv, sådana vi se dem utlösta i det kyrkohistoriska händelseförloppet,

kunna vi emellertid redan inom dessa avsnitt av författarens framställ-
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ning följa ledande id6er, av Kyrkans män honsekvent, hävdade till fromma
för det kulturella livet. Ett exempel hZrpä ar unionsfrågan.

>Man har från kyrkans sida ingalunda stått avvisende till unions-
tanken>, framhåller Brilioth (s. 300 f.), >De tre rikenas förblivande
sammanslutning måste synas som ett framsteg för en kyrka, som i princip
var hOjd över nationella gränser. Den syntes tjäna fredens sak. Sedan

gammalt var Dacia en i kyrkans och lärdomens värld ej sällan brukad
gemensam beteckning för Norden. Inom tiggarordnarnas organisation
svarade den mot en konkret förvaltningsenhet, som ingalunda var en
fiktion. Det birgittinska inflytandet hade redan börjat bli en enande
makt, om också ej innestängd inom det nordiska språkområdet. För att
förstå unionstidens kyrkohistoria måste man ha klart for sig, att unions-
tanken för kyrkans män verkligen hade ett ideellt värde - varmed efter
hand prelaternas oheliga maktlystnad kom att förbindas.> - >Man torde
ha anledning att i den unionsvänliga inställning, som möter oss både bland
kyrkans herrar och de världsliga stormännen, räkna med ett sådant ideellt
och religiöst betonat intresse för Nordens enhet - vilket birgittinerna
verksamt bidragit att hålla vid makt - 

jämte de egennyttiga klasssyn-
punkter, som förvisso ofta varit avgörande> (s, 366). - vfivsn srrr
biskopar och rådsherrar på båda sidor ingalunda glömde sina egna intres-
sen, så var det dock säkerligen ej blott förevändningar och munväder,
då 1400-talets unionsmöten städse på nytt återkommo till det angelägna
att bevara 'fred, sämja, endräkt och kerlighet' mellan de tre rikenas inne-
byggare> (s. a08).

På många ställen och under långa tider synes det av författarens skild-
ring som om de politiska och ekonomiska hänsynen helt tagit kyrko-
männens intresse i anspråk. Man förvånar sig över, då man tar del av
dessa partier, att icke en andlig kris av reformationens karaktär och våld-
samhet brutit sig fram tidigare. Det är tydligt att de förhandenliggande
källornas ensidighet icke ge oss en överblick alr motsvarande fyllighet
över de andliga krafter, som så länge lyckades uppväga det långt gående

förvärldsligandet.
Men urkunderna låta oss även veta hur dessa krafter kunde verka bland

dem, som voro mitt upp€ i händelsernas gång. Hoa Brilioth kunna vi
utläsa det ur de briljanta porträtt av de ledande männen, som Passera
revy i den kyrkopolitiska framställningen. Och han varnar oss för att se

för ensidigt även på män, vilkas förankring i denna världen vi få svårt
att förlika med ett religiiist sinnelag. Så påpekar han vid Erik av Pom-
merns besök i Vadstena 1413 (s. 32L), att Erik väl visste, >att Vadstena
hade nyckeln till den mäktiga svenska kyrkans hjårta, men vem vågar
påstå, att besöket icke var uttryck för en äkta känsla?> Hur djupt rotade
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de kristna föreställningarna voro i människornas hjärtan kunna vi f. ö.

utläsa ur en av senmedeltidens svåraste kräftskador, avlatshandeln, som

näppeligen kunnat få den enastående omfattning den fick, om dess

motivering, annat än hos ett ytterst ringa fåtal, kunnat uppfattas som

en fiktion.
Att den kristna tron kunde ta sig uttryck i moraliskt ståndpunkts-

tagande i handel och vandel visa oss de många pliktmedvetna kyrkomän
vi möta och i det välgörande inflytande på det politiska skeendet, som

rent andliga institutioner kunde ha, såsom på senare tid birgittinorden.
Att Birgittas skapelse innebar en lika välbeh<;vlig som värdefull andlig
förnyelse, som sträckte sina verkningar långt ut i det kyrkopolitiska in-
trigspelet framhåller Brilioth på flera ställen. Allt större inflytande fingo
de birgittinska intressena på ärkebiskop Birger Gregersson, >och på ett
sällsamt sätt>, påpekar han (s. 277), >sammanflätas i dessa års kyrko-
historia kyrkopolitiken och fromhetslivet. Vördnaden för Birgitta, ivern
att, främja hennes ära sammanhOll de verkliga maktägande i stat och
kyrka i en förtroendefull gemenskap.> Ej minst nådde birgittinerna lek-
mannakretsarna i sin predikan. Här voro de dominikanernas värdiga arv-
tagare, och >det är tydligt>, som Brilioth säger (s. 727), >att Vadstena-
predikan var ett välbehövligt salt i förfallets tid>.

Men även den sekulära kyrkoorganisationen kunde vara en trogen
väktare av de kristliga idealen. Det är ju så, att den plikttrogna gär-
ningen i det dagliga icke avsätter större spår i det vanliga historiska
urkundsmaterialet. Och det biografiska material vi ha från vår medeltid
är obetydligt. Men att man inte får räkna med någon allmän likgiltighet
i kyrkliga ting utläses t. ex. av domkapitlets brev till Jöns Bengtsson 1466

$. a37).
Ägnade att .vara av stor betydelse icke blott för det kyrkliga livet i

egentlig bemärkelse utan även för kulturlivet i allmänhet synas dock dom-
kapitlen icke i tillbörlig grad ha utnyttjat sina möjligheter i de konkreta
situationerna. >Det är åtminstone tillåtet att antaga>, säger Brilioth
(s.669) på tal om denna organisation, )att det inom kapitlen alltid fanns
några, för vilka gudstjänsten förblev en hjärtats personliga angelägenhet.
Dock kan man icke annat än förvånas över att de mäktiga korporationer,
som domkapitlen utgjorde, och dar det förvisso rymdes en icke ringa
fond av lärdom och andlig förfarenhet, vid reformationens genombrott
i så ringa grad syntes mäktiga av självständiga insatser. Det hör till histo-
riens tragik, att deras möjligheter att bli plantskolor for kyrklig och

human bildning aldrig tillfyllest utnyttiades. Dock får det icke förglöm-
mas, att Uppsala universitet växt fram ur metropolitankyrkans domkapi-
tel.> Och visa sig Adells teorier orn 1J26 års Nya testamente i huvudsak
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riktiga, skulle vi på bildningens område ha ett bevis på en betydlig andlig
vitalitet inom domkapitlen, just i en tid då deras ledning rrar som svagast
genom vakanser på biskopsstolarna.

Som mörkast blir författarens teckning av det kyrkliga läget, då han
skildrar decennierna före reformationen. Han går så långt, att han säger
(s. i09), att det för tiden var en rätt främmande tanke, att påvestolen
skulle vara en religiös institution, och i slutorden till den kyrkopolitiska
framställningen vill han hävda för Sveriges vidkommande, att >förnyel-
sens källsprång hade sinat>.

Som författaren själv fär fram i sin skildring, voro starka andliga
krafter verksamma vid sidan av de politiserande kyrkomän, vilka kunde
gå så långt i sin uppfattning om den heliga stolen. Denna måste utanför
dessas krets främst ha betraktats som sätet för Kristi ställföreträdare på
jorden, alla missförhållanden till trots. Utomlands visar katolsk kristen-
dom en märklig förmåga till förnyelse under motreformationen, ffu att
vid sidan av antikförnyelsen bli till ett viktigt kulturferment i den nya
tidens Europa. Man måste därf.ör ta i betraktande, för Sveriges vidkom-
mande, dar missförhållandena ej voro så svåra som i de länder, där mot-
reformationen verkat, se till de politiska konstellationernas betydelse vid
sidan av de religi<isa och moraliska drivfjädrar, som kommit att ge denna
epok den utformning den fick. Hans Brask betecknar svenskarna 1126
som goda katoliker och Kyrkans trognaste söner, och mitt i den upprörda
omvälvningen finner man en påfallande respekt fOr erlig katolsk fromhet.
Det visar Vadstena klosters öde i jämförelse med de andra klostrens.
Kurians politiska missgrepp under Fladrianus IV:s pontifikat, i dess okun-
nighet om svenska förhållanden, i en stund, då Gustaf Vasa ännu icke
beslutat sig för att bryta med Kyrkan, kunna betytt mer än man hittills
varit bOjd att medge. Den revolutionära touchen i reformationsrörelsen
gav den säkert vind i seglen, utbrytningen ur den ram, inom vilken så

mycket fArfall fått rum, gav löften om en förnyelse av kristendomen
från grunden, men vi tro, att ett större beaktande av det andliga ferment
katolsk kristendom visat sig utgöra i nyare tid, och ytterligare forskningar
i reformationsprocessens verkliga gång, skola fi fram, att vad, som kan
betraktas som verklig förnyelse inom reformarionen ytersr vilar på för
olika kristna konfessioner gemensamma värden. Styrkan i reformationens
framväxt torde t. ex. knappast kunna härledas ur dess reviderade upp-
fattning av nattvarden. Styrka har däremot reformationen funnit och
givit, i den mån den anammat och gjort sig till tolk för Bergspredikans
anda. Men denna anda är det också som givit styrka åt den katolska mot-
reformationen. Flade icke tvingande politiska skäl förelegat vid sidan av
starka privatekonomiska intressen, såsom skulden till Liibeck och lågadelns
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intresse av en kyrkoreduktion, hade det nog kunnat visa sig att Sveriges

kristendom kunnat hämta näring ur friska källsprång från den tro som

helt varit den heliga Birgittas.

Hur bred den allmänt kyrkohistoriska ramen blivit i biskop Brilioths
framställning, kommer som ovan antytts dennas tyngdpunkt dock att
falla inom hans skildring av de mera direkta uttrycken för det andliga

livet, ett påtagligt bevis för den allsidighet varmed han skilts från sin

uppgift. Och andå ligger källmaterialet här i allmenhet sämre dll än för
de yttre händelseförloppen. >Enligt den motsättningens lag>, säger

Brilioth (s.77s f.), >som så ofta bestämmer uppfattningen av övervunna
epoker, kom reformationstidens historieskrivning att avsiktligt bidraga till
att bilden av medeltidens kyrka fördunklades, för att icke säga vanställ-
des. Även Olavus Petri, vilkens lidelsefria objektivitet ger honom en rang-
plats bland alla tiders historiker, har märkvärdigt litet intress€ för kyr-
kans liv under den tid, som låg närmast bakom honom och ur vilken han
själv utgått. För att rekonstruera bilden kräves dårf.ör ett ingående

studium av det material som trots allt bevarats till vår tid från den ut-
gående medeltiden. Det gäller ett mödosamt mosaikarbete, där den skolade

fantasien får försöka att i huvuddrag rekonstruera de felande styckena.
Detta arbete har, vad det andliga livet angår, knappast mer än påbörjats.

- Den bild, som vi på forskningens nuvarande ståndpunkt kunna skönja,
är alltså mera dimhöljd än den behövt vara. Vi kunna dock deri urskilja
både djup och hojder. Städse måste vi dra oss till minnes, att vår kunskap
är ett styckeverk.>

Här fängslar oss främst skildringen av den heliga Birgitta. Den når i
sin saklighet, objektivitet och förståelse så långt som man på forskningens
nuvarande ståndpunkt över huvud torde kunna nå utan att omfatta den

tro, vars fullödigaste representant hon varit i Sverige. Detta medför' att
en katolsk kristen å andra sidan förgäves kommer att i denna föredöm-
liga framställning söka efter en uppfattning inrymmande hans tro på

Birgittas gudomliga kallelse eller hans uppfattning av gudomlighetens
insats i revelationernas tillblivelse. Såsom vi i en tidigare artikel (s. 101

fi.) sökt visa, har Brilioth, tack vare en sällspord inlevelse i hennes tankar
och strävanden på de flesta punkter hunnat ge henne full rätwisa
under gendrivande av tidigare, mera negativt inställda forskares upp-
fattning.

Birgittas gärning vilar på en tidigare religiös och kulturell utvecklings-
process, dar dominikanorden senast gjort den största insatsen. Bilden av

dess gärning, med Petrus de Dacia som centralfigur, hör kanske till det
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mest givande i Brilioths skildring av det förbirgittinska fromhetslivet i
Sverige. Vi få därfOr icke försumma att särskilt framhålla värdet t. ex.
av hans framställning av svenskarnas parisstudier, som ger honom en osökt
anledning att komma in på en annan monumentalgestalt inom svensk
kyrko- och litteraturhistoria, Birgittas biktfader magister Matthias.

Av särskilt intresse är vidare det kapitel, varmed Brilioth inleder sin
skildring av det andliga livet under folkungatiden och som handlar om
den kyrkliga indelningen, kyrkobyggnadsverksamheten och kapitelbild-
ningen. En så levande och konkret utformning av detta avsnitt torde vi
just ha att tacka författarens egenskap av forskare och praktisk kyrko-
man i förening. Denna skildring får sin fortsättning i en sällsynt fascine-
rande rundvandring genom stiften vid medeltidens slut i bokens senare
avdelning. Den medeltida sockenindelningen står i det stora hela oför-
ändrad kvar till vära dagar, och vi föras >till den slutsatsen, atr med
undantag för det övre Nordand sockenindelningen i hela den svenska
kyrkan varit i huvudsak genomförd redan vid 1300-talets början: antalet
kyrkor har knappast varit mindre än nu>.

Av största värde är författarens åskådliga sammanfattning av den
kyrkliga organisationens utveckling. Med särskilt intresse följer man ut-
vecklingen av domkapitlen, vilka, såsom vi redan antytt, vid sidan av
ordnarna i medeltidens Sverige utgjorde den andliga kulturens hOgborg,

Slutkapitlet om senmedeltidens fromhetsliv och andliga odling inleder
Brilioth med följande ord (s. 686): >Det är alltid för historikern lättare
att fastställa det andliga livets yrtre ram än dess inre verklighet. Detta
gäller i högre grad om medeltiden än om senare epoker. Den glansfulla
yttre apparaten, av vilken betydande monument bevarats till vår tid, i
kyrkobyggnader, kultföremål och liturgiska böcker, kommer darftir vid
en teckning av det kyrkliga livet att kräva ett relativt stort utrymme.
Men härunder måste vi städse söka att genom formerna få ett intryck av
det liv, de voro till för att gestalta och bevara.>

FIur mycket redan de yttre formerna kunna giva, visar oss Brilioth i
det första avsnittet om kyrkorum och kyrkoskrud. )På många sätt ger
kyrkokonsten uttryck åt den fromhetens koncentration på Kristi lidande,
som kännetecknar det inre livets utveckling under medeltidens sista skede.
Detta är fallet alldeles särskilt med de starkt lidandesmärkta triumf-
krucifix, som, vanligen uppställda på korskranket, dominerade kyrkans
interiör> (s. 690).

Genom att anknyta till samtida uppbyggelselitteratur fär förf.attarcn
fram det andliga innehållet i tidens liturgi. Om den än inrymde större
inbördes olikheter än nutida katolsk liturgi, är den ändå på ett slående
sätt densamma. Det grammatiska imperfektum författaren använder vid
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skildringen av liturgien kan därför vara p& sin plats främst i Sverige,

medan den i de flesta andra länder i Västerlandet är uttryck för så

många aktiva kristnas levande tro, att den icke som här hör till det
förflutna.

Alldeles till det förflutna hör den emellertid inte, och författa,ren för-
summar ej att ta fasta på sambandet med den svenska kyrkans liturgi.
Så sker även i skildringen av sakramenten, varvid han (s. 721) beklagar
att det svenska jordfästningsritualet gått miste om så mycket av det
katolska rirualets ton av innerlig medkänsla och solenna lyftning.

Medeltidens predikan är ett, mycket obearbetat kapitel. Vad Sverige

beträfiar har Flans Hildebrand ett rätt, oförstående kapitel härom i tredje
delen av Sveriges medeltid. Brilioth påpekar önskvärdheten av en veten-
skaplig undersökning på området, vilken f. ö. säges vara att vänta. Själv
har han ett mycket givande avsnitt om predikan, som rättar till gängse

vanföreställningar. Intressant är hans referat av en svensk homiletisk
handbok, som vi äro övertygade om skulle kasta ljus över de internatio-
nella förbindelserna på det andliga området, om den närmare analyserades.

Emellertid bjuder den medeltida predikan på ovanligt stora svårigheter
för nutidsmänniskan. Vi ha svårt att fatta, att den med sin stelbenta
allegorisering och sina många utvikningar med element frän otroligt olika
håll, till sitt innersta väsen uteslutande var en bibelutlaggning. För att
finna det rätta sambandet mellan denna dess innersta avsikt och dess för
oss så förbryllande utformning, torde det vara av grundläggande betydelse
att ha klart för sig innebörden och metoden i katolsk meditation. Evan-
geliskt böneliv går i all sin fördjupade andlighet så helt andra vägar än
det katolsk kristendom betecknar som betraktande bön, som i all sin inner-
lighet och hängivenhet alltid torde behålla ett drag, som en evangelisk
kristen - icke utan rätt i sak - skall vilja kalla skolastiskt.

I avsnittet om helgonkulten kommer författaren med en mycket gi-
vande uppdelning av det hagiografiska materialet från äldsta tider. På

ett lyckligt sätt karakteriserar han det allmänkyrkliga arvet, där engelskt
och ryskt inflytande kämpa med varandra, och det äldre skiktet av nor-
diska och inhemska helgon. Som Brilioth påpekar skulle studier av namn-
skicket under olika perioder fä fuarr" de olika helgonens popularitet, något
som nog skulle kunna kasta nytt ljus över de andliga strömningarna under
vår äldsta medeltid, och även i viss mån karakterisera denna tids fromhet.
När vi komma så långt som till den helige Brynolf gäller om honom
liksom om den birgittinska kretsen av helgon, >att vi här ha att göra med

personer, som stå i historiens klara ljus, och vilkas helgonrykte främst har
berott på en personlig betydenhet, som även den kritiska eftervärlden
måste erkänna> (s. 733). En omfattande undersökning kring dessa helgon
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skulle givetvis y^ra ay utomordentlig betydelse för karakteriseringen av
den yngre medeltidens andliga liv.

Detta behandlas i slutkapitlets sista avsnitt, om Kyrkan och sedligheten,
studier och böcker, och avslutningen, som Brilioth kallar Djup och hajder
i senmedeltidens fromhetsliv. Det förstnämnda avsnittet handlar, efter
en allmän karakteristik, om bikt, bot och avlat. >I motsats till den senare

österländska kyrkan har den latinska präglats av ett starkt etiskt intresse.
Därför har hon kunnat utföra en folkuppfostrande gärning av väldig
omfattning>, säger Brilioth (s.740). Som tidigare framhålli* hade en
förskjutning ägt rum inom de andligt väckande krafterna i landet under
den senare medeltiden, vilket klart kommer fram ännu under reformatio-
nens genombrottsår. Dröjer man vid händelserna dessa upprörda år måste
man instämma med författaren (s.746), om att >det är påfallande, hur
motståndslöst mendikanternas konvent dukade under för reformationens
angrepp. I högt och sannolikt välförtjänt anseende stodo alltjämt präst-
bröderna i Vadstena. Till dessa vände man sig med förtroende som bikt-
fäder. Vissedigen saknas icke antydningar om att även i Birgittas kloster
den gamla tukten råkat i upplösning. Men der skulle behövas en in-
gående undersökning för att kunna med säkerhet döma härom.,

Mycket kan emellertid redan nu utläsas av tidens andliga fysionomi,
och man f.är ett starkt intryck av att f.örfattaren i allmänhet träfrat rätt
i avvägandet av ljus och mörker. Av särskilt stort värde är det erkän-
nande han ger Kyrkans institutioner trots de avigsidor han i sanningens
namn måste blotta: >Det ligger i öppen dag, att, de anmärkningar, som
kunde riktas mot det sedliga tillståndet bland prästerna måste ha minskat
kyrkans möjligheter att fullfölja sin folkuppfostrande gärning. Men vi
få dock inte underskatta dess insats på detta område. Ett starkt moraliskt
drag pråglade dess budskap. Detta framtråder i det bevarade prediko-
materialet.> Och han framhåller att >föreskrifterna om regelbundet iakt-
tagande av fastetiderna väl också haft en viss folkuppfostrande betydelse>
(".r.).

Vad avlatshandeln beträfrar har författaren också säkerligen Ått, dä
han framhåller (s. 756), att överhuvud alltid >den fastslagna teorien varit
återhållsammare ån den praktiska tillämpningen. Så talas det ofta om
en fullständig avlat 'a pena et culpa' - 'fren- straff och skuld' - utan
att denna bestämmelse officiellt fastslagits: egentligen var det alltid av-
lösningen, som bortlyfte syndaskulden, och avlaten åsyftade endast bot-
göringen och de timliga straffen.> Och beträffande avlatskommissariernas
verksamhet gör han med rätta en mycket viktig distinktion (s.756 f..).
>Målet för deras insamlingar var i de flesta fall turkarnas bekämpande:
då Arcimboldi, liksom Tetzel, sålde avlat för Peterskyrkans fullbordande,
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innebar detta en ganska radikal utvidgning av trafiken, i det att man
upphörde att som skylt använda korståget, som från början givit företaget
dess kyrkorättsliga motivering.>

Senmedeltidens religiösa litteratur i Sverige har hittills vunnit föga mer
än språkvetenskapligt beaktande. För litteraturhistorikern har den haft
föga att bjuda. Då det bevarade materialet till största delen härstanunar
från Vadstena, som i detta den politiska förvildningens tidevarv utgjorde
landets främsta andliga kraftkälla, skulle det säkerligen ha den största
betydelse att göra den till föremål för en närmare undersökning. Som
förhållandena nu ligga till har man endast att beklaga, att de icke med-
givit författaren en bredare anläggning av avsnittet om studier och bircker,
som emellertid ger en mycket god inblick i bokens värld i medeltidens
Sverige.

Som slutomdöme framhåller Brilioth (s. 77 9 fr .) , att > det är en obevisad

och sannolikt historiskt ohållbar föreställning, att medeltiden på varje
punkt i jämförelse med senare perioder varit den mörka tiden. -Den historiker, som utan att anlågga dogmatisk måttstock söker värde-
sätta medeltidskyrkans gärning, kan icke ennat än erkänna, att hon med
alla sina svagheter dock i förvånande grad lyckats i folkets medvetande
inprägla respekten för dekalogens sedelag. FIan kan ej heller undgå att
betyga sin respekt inför själva den yttre kyrkoorganisationen: det är i
huvudsak dess rester, som utgjort den yttre ramen för den svenska kyrkans
gärning intill nutiden. - Ej heller bör man tänka alltför ringa
om den religiösa energi, som dock var den yttersta drivkraften vid bygg-
nadens uppförande. Denna religiösa energi kan svårligen helt ha varit
en produkt av fruktan för skärseld och helvete. Den måste ha fått näring
också genom den gripenhet av den eviga världens verklighet, den för-
nimmelse av Gudsgemenskapens realitet, som kyrkans gärning förmedlat.>

Självfallet ligger .mycken sanning i vad författaren säger, då han
(s. 752) påpekar, att >det fanns i klosterfromhetens värld utrymme för
olika speciella devotioner, som lätt kunde ställa kristendomens huvud-
tankar i skuggan - der omsorgen om den inlärda fromhetens tek-
nik undanskymt kristendomens stora grundmotiy).

Detta är som vi av hans egen framställning kunnat finna långt ifrån
alltid fallet, ty de exempel han ger på sund och äkta fromhet äro mång-
faldiga. Det främsta exemplet är Birgitta. Från evangelisk utgångspunkt
är det naturligt att betrakta dylika företeelser som eyangelisk kristendom
före reformationen, liksom vetenskapsmannen frestas att betrakta medel-
tidens humanism som protorenässans. Katolsk kristendom har medvetet
i sig inrymt mera än vad man på lutherskt håll betraktar som evangeliskt,
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den gör det nu liksom under medeltiden. Den utesluter emellertid icke
en renodling av de rent evangeliska elementen, och kan i ett visst sam-

manhang ge dem samrul innebörd som nyare tids evangeliska uppfatt-
ning. Men detta sker, så hos Birgitta, i sammanhang och full samklang
med katolsk |ära och åskådning i övrigt. En sådan renodling kan därför
icke betraktas som ,de evangeliska grundmotiven>, som likt solen mellan
molnflikar, >sträva att genombryta den främmande inklädnaden> (s.

240), Ett sådant betraktelsesätt är innerst inne ett bevis för hur svårt
det, är för den utomstående att förstå det fasta, inre sammanhang, som
finnes mellan de till synes disparata elementen i katolsk kristendom, men
samtidigt utgör det ett bevis för, att vad de bägge konfessionerna räkna
till sin dyrbaraste arvedel, likväl kan vara gemensamt för dem bägge.

NiIs F. Molin.
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Johannes Jorgensen - 75 fu.

Professor Johannes Jprgensens 75-ärs-
dag, som inföll den 6 november, firades

kvällen förut av Danmarks katoliker genom

en hyllningsfest, föranstaltad av Danmarks
Academicum Catholicum.

>Det var ikke saa faa>, skriver Katolsk
Ugeblad ('uf ,, 41 s. 728 f .), >der havde

fulgt Academicum Catholicums' Indbydelse
og var kommet till Stede for at hylde vor
store, evigunge Digter ved ett Festmpde

Aftenen forud for hans 7J Aars Dag. Paa

selve Fpdselsdagen fejrede Dagspressen /o-
bannes Jprgensen - 

og {6rst og sidst

havde det ganske Land Lejlighed til at hpre
Digteren lese egne Varker, lykkeligvis en

Aften, hvor Radioens Udsendelser ikke
maatte afbrydes af militere Grunde.

A. C.'s Fest blev en smuk og vrrdig
Optakt til Fldselsdagen, og de mange Del-
tagere blev en stor Oplevelse rigere. I de

festligt smykkede Lokaler i Bredgade, hvor
Birgitte V'est's magtfulde 'Birgitta' pry-
dede Veggen bag Talerstolen, bpd A. C.'s
Formand, Ingenipr G. '$Z'issum, velkommen,
erindrede om Johannes Jprgensens Andel i
Foreningens Stiftelse ot gav til sidst Udtryk
for det @nske, som vi alle nerer: at der
maa forundes Johannes Jprgensen Krefter
og Velsignelse til at fuldende det Storverk,
der er blevet saa smukt begyndt, og hvis
fgrste Del netop har set Dagens Lys: Yer-
ket ont ilen hellige Birgitta.

Og saa stod Johannes Jgrgensen for os.

Paa sin stille, fine Maade indledte han med
at sige, at 'det er ikke det, vi personlig er,
der betyder noget, men det, vi virker og
arbejder for. Vi er alle det, vi betyder.'
Han mindede derpaa om 'Motoren', som

han engang tidligere har omtalt, 'den hem-
melige, indre Motor, der ustandselig arbej-
der og som leder os der hen, hvor vor
Trang vil. Der kan gae lange Aar, en Men-
neskealder, man kan vere glad, man kan

vare bekymret, alt efter som Motoren ar-
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bejder. . . man skal maaske vente og vente,
men ethvert Menneske kommer altid der

hen, hvor det inderst inde vil.' Johannes

Jprgensen leste nu udvalgte Afsnit af sin
Fortalling om Helgeninden 'af Vadstena',
den store, hellige Birgitta, der'var fgdt i
det Land, der ligger nordligst i Verden',
som blev den store Mystiker, den store
Helgeninde, Afsnit, der belyste Baggrunden
for 'hvorledes en svensk Enke i det fjor-
tende Aarhundrede kunde blive en af Ti-
dens inflydelsesrigeste Personligheder' samt
enkelte Afsnit af Birgittas Liv. Efter Op-
lesningen bragte Johannes Jprgensen de til-
stedeverende en Overraskelse: af en ny
Samling 'Digte fra Yadstena' leste han
enkelte Vers, der mere end noget andet
beviste, at den aldrende Digter stadig staar
paa hin Kunstens Tinde, hvorfra han saa

ofte har sendt os de fagreste Blomster.
Som Afslutning paa Oplesningen lrste

Johannes Jprgensen et Digt 
- 

skrevet til
'Bogugen' 

- 
hvis sidste Strofer vi danske

Katolikker tilegner os og gOr til vore: 'Naar
vi er Muld, er du det Guld, som vore Bprn
skal arve.' Johannes Jprgensens Livsverk
er det Arveguld, som vi har vrret saa lyk-
kelige for og hvis uvurderlige Skatte vi
overgiver i senere Slagters Hander. Vi
skankede det bedste, vi ejede.

Efter Oplesningen samledes Deltagerne

om Hadersgesten ved et Glas Vin. Magis-
ter Emil Frederiksen talte for Akademikeren
og fremhevede Johannes Jprgensens Plads

i den danske Litteratur. Pastor P. Schind-
ler tolkede Digterens Pris, og Redaktpr,
Fru S. Opffer rettede varme, personlige

Hyldestord til Digteren.
Men udenfor den Skare, der har hyldet

Johannes Jprgensen paa hans Festdag, staar

der en endnu stprre, en tavs og navnlps

Skare. Det er alle de mange Konvertitter,
der skylder Johannes Jprgensen deres Tro.
Deres Antal lader sig ikke gpre op, thi de

er af 'Åle Slagter och Tungemaal'. Utal-
lige er de, der gennem hans Digtning er
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naaet til Moderkirkens Favn, tallpse er de,

der hos ham fandt netop det, de sPgte,

netop det, der ryddede den sidste Hindring
af Vejen, saa at de kunde tage det afgprende

Skridt. Johannes Jprgensen - 
selv Kon-

vertit 
- 

har i 'Mit Livs Legende' givet en

af de dybeste og ejendommeligste Skild-
ringer af en Menneskesjels Kamp for tt na:.

frem gennem Uvished og M/rke til Vished
og Lys 

- 
den samme Kamp, sorn saa

mangen en slgende Sjel baade fgr og eftet
ham har kempet. Og at have hjulpet andre

til at naa frem ad Vejen til Sandheden og

Livet 
- 

det var Johannes Jprgensens Mis-
sion, for hvilken saa mange Konvertitter
siger ham Tak.>

Pastor P. Schindlers hyllningstal >Dig-
rcren, Digtningen og Sjelen> tolkade visser-

ligen först och främst danskarnas tack-
samhet och tillgivenhet för sin stora lands-

man, men även vi, Johannes Jprgensens
övriga vänner fi väl gön dessa pastor

Schindlers ord till våra för att uttrycka det

som också vi ville säga hela Nordens diktare
som hyllning på hans 7i-årsdag:

I Sydens Valfartskapeller ser man Vag-
gene drkkede med gribende smaa Billeder
af Tilfclde, hvor Mennesker i dyb Trr,ng-
sel har faaet Hjelp; de er malet af den be-
gunstigede selv og er hans Tak for Redning
fra Skibbrud, Kprselsulykke, Nedstyrtning
eller dpdelig Sygdom.. .

Til de Votivtavler, Kirken og Akademi-
kerne iaften har hengt paa Din Veg, har
jeg faaet Lov at male endnu en; den skal

vere fta Poesin, rr,en jeg vdd bare ikkc rig-
tig, hvad den skal forestille. . .

Jo, maaske en Kanon, som ikke lige i
@jeblikket skyder 

- 
Krudtrpgen driver

den stinkende av Gabet 
- 

Soldaten staar

tret oE laner sig til det endnu hede Jern,
men han har glemt Faren og Bulderet, for
en lille Fugl har sat sig at synge paa Enden

af de lange Staabpr. . . og nu hgrer han

ikke andet, sanser han ikke andet, i et saligt
Nu, end Fuglens Tone fra en renere Ver-
den, . .
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Eller maaske en Maskine, som et @je-
blik er standset 

- 
den svedige Arbejder

tdrrer sig i en Tot Tvist og skal lige til at
sette Flasken for Ganen - 

saa standser han
og lytter, thi se: en Fugl har sat sig at
synSe paa det endnu dirrende Metal, og dens

bplgende Toneveld fprer ham langt, langt
bort fra Jernets evindelige Rhytme. 

-Egentlig skulde det have veret paa Vers

- 
men hvorfor give en Digter Poesi? 

- 
og

har de smaa Votivbilleder ikke netop deres

Charme dari: at de saa menneskeligt og
ukunstlet takker for det allerstprste, det
mest tiltrengte, det helt uforventede og
ufortjente.

Det er ikke Dig, der har valgt at tjene
Poesien 

- 
den har valgt Dig og kaaret:

Dig til det Kald: at skenke os det skpnne,
de dybe, det sublime; Du har faaet Lov
at formidle lar Aand.

Og Du har veret tro i Din Tjeneste fra
Dit Aandslivs Opvaagnen til nu op under
det hvide Flaar, hvor Du har lart at spinde
Versets Tone saa usigelig enkel, saa daarende
simpel, at det ikke lengere er uillet Kunst,
er kunnet Kunst, men Sinil som synger af
ufattelig Renhed og Fylde,

For Resten kan Dr Dit Fag som faa 
-men det er jo ingen Ros idag, hvor Ideologi

og Kunnen gaar ud af Kunsten til Fordel
for det merkantile Hrandelag og det popu-
lere Udtryk for Sanser uden Sind. Selv
Din Lerdoms Fylde fremtreder altid i
Skpnheds Kledebon; og fordi Du kan Dln
m6tier, har Du aldrig sunSet falsk pax

Vers.

Far av dem, der takker en Digter for
hans Poesi, kender deres Kierkegaard godt
nok til at vide, at de takker ham for
Smerte, han har lidt for os andre 

- 
en

Smerte, Digteren kunde ha,re kpbt sig fri
for, men saa havde Verset manglet den indre
hudl/se Skelven. De rgde Draaber, den
varme Seid, han skenker, er runden af
Yunder - 

og derfor har den Lagedom.

Tak, fordi Du har betalt den Pris, sorn

Aanil nv 6n Gang kaster paa en falden

Jord! Og Tak til bende, som gpd Olie og,
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Vin i Dine Saar, knyttede Strangen paa

Din Lyre og rakte Dig den igen til endnu

skpnnere Toner end fPr!
Det er ikke >en Aare>, Du har 

- 
som

saa mangen en poetisk sjal og saa mangen

en sjelfuld Poet 
- 

men i alt Dit Blod, fra
selue Dit Hjerte vzlder en Strpm af Poesi

- 
jublende eller bange, higende eller hvi-

lende, tryglende eller takkende 
- 

altid
Udtryk f.or bele Dit Vesen og derfor altid
meddelende sig til Menneskesind, som har
lert: i en enlig Stund, i gode Venners Lag
eller under et Hvil i Skovdybet og ved det
nynnende Hav at tage Bogen frem og

nyde et Digt, som naar man fra en stpvet
Flaske skenker fine Draaber i et edelt
slebet Glas og nyder den rige Bouquet.

En saadan Drik udlpser det bundne Sind,
saa det begynder at synge 

- 
og det er

Yersets Opgeve i Menneskelivet at forlpse:
at give det Udtryk, som vi alle sanser, men
som kun Digteren kan sige.

Sommetider ligger Gleden i os som et
Raastof, en Blok, der ikke vil forme sig

i Tak, ikke l6fte sig i Jubel - 
saa forlgser

Yerset den, saa Fryden faar Form.
Eller man fpler som en Klump af Pine

i sit Indre, men man formaar ikke at skrige

den ud, intet kan forlgse den, fqr Verset
mlder os og forvandler Pinen til den frugt-
bare Smerte 

- 
fgrst da bliver Skriget til

B/tt.
For flere end os har Din Poesi udlpst

baade Glede og Pine, saa Ungdoms-Kvide og

Manddoms-Sm&rte, sa Troens Strid og

>den, som ei af Alder v6d: den evig-glade

Kerlished> fandt Form, fik Mele, blev
fuldbaaren og nyttig.

Vi vdd, at saa l€nge der findes en Dansk
Lesebog, vil der staa Vers i den af Dig;
men, hvad der er vigtigere for en Digter:
saalenge Ynglinge vandrer ad regnfalds-
vaade Villaveje, saalenge lyshungrende Sjale

higer mod at drikke av Velsklands Beger,
saalenge der endnu findes een, som er påle-

rin de I'Absolu: paa Valfart mod det ab-

solutte, det totale - 
allsxx det katholske
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- 
vil han slte til Dine Vers for et faa

sit Sind forlpst, sin Hu svalet.

Som Du har formet uore Stnd ved Din
Kunst, vil Dw bliae ued med at forme Sind,
som ikke vil npjes med det spde for det
sterke, det kgnne for det skgnne 

- 
og

Tanker, som ikke kan hvile i det tilfeldige
og omtrentlige, rnen ?nttd eje det helt pre-
cise, det ganske dakkende. 

-lntellekt, skarp fra Naturens Haand,
skerpet af Aander fra hele Europa, forener
sig i Din Poesi med Hjertets levende Fryd
og Smzrte og med en Sinclets Renhed, der
er >renset som gennem en Ild>, og som

derfor har naaet den sublime Eenfold.
Maatte Du faa Lykke til at synge, purt

og lenge, i en straalende Aftensol, og

maatte Tonen gaa umarkeligt over i en

Aandemusik, et Flarpesl€t, som ikke er af
denne Jord, men hvor >Strengen er af
Guld>, fordi >saa lifligt de lege for Vor
Herre> !

Kampen ftir och emot kristen-
domen.

Sedan den väldiga kampen i östern bör-
jat, skriver Schtueizer Kirchenzeitung ("/,o
l94l s. J06 fr.), har den ryska-bolsjevistiska

staten proklamerat samvets- och religions-
frihet och inställt den yttre kampen mot
religionssamfunden, Antagligen blott en

utvärtes omvändelse, framtvungen genom

tidsförhållandena, för att i kampen för exi-
stensen mobilisera hela folkets enhetliga
motståndskraft, för att vinna den anglo-
saxiska världens vapenhjälp och större sym-
pati hos de mot axeln fientliga elementen,
sist men inte minst f.ör att taga bort från
detta krig skimret av ett korståg. På samma

tid, då det mera moraliskt än militärt sam-

manbrutna Frankrike synes ärligt besinna

sig och förnya sig ur sin tros och sin genius'

urgamla krafter, då efter upplysningstidens

ynkliga sammanbrott talrika folk bemöde

sig att bygga upp en ny värld genom åter-
vändandet till naturlagarna och de kristna
id6erna, se de tyska biskoparna sig mitt
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under krigets virrvarr tvungna till ett i
ett herdabrev av den 6 juli l94l göra de

troende uppmärksamma på och hogtidligt
protestera mot det kyrkliga livets förtryc-
kande och inskränkande från den offentliga
maktens sida. >Genom olika åtgärder hind-
ras och inskränkes kännbart evangelii för-
kunnelse och det religiösa troslivet. Det är
för oss oförklarligt att sådana bestämmelser

träfras i krigstider, i vilka folkets slutna
enhet skulle bevaras och icke grumlas och

bringas i fara genom att de religiösa käns-

lorna hos en stor del av folket såras. Många

krafter arbeta pL att åter upplösa den väl-
signelserika förbindelsen mellan kristendo-
men och det tyska folket. En bok förkun-
nar i hundratusende exemplar att tyskarna
ha att välja mellan Kristus och det tyska
folket (herdabrevet hade kunnat omnämna

även den bok som kallar kristendomen det
tyska folkets'1000-åriga Versailles'!).
Det gäller kristendomens vara eller icke-
vara inom det tyska folket.> Tydligare
hade biskoparna inte kunnat tela, skriver
artikelns författare, som skildrar läget i
Tyskland såsom ögonvittne, Från mer än

2I,000 predikstoler upplästes detta högt
efterlängtade, modiga (maskinskrivna) brev
med hela det katolska episkopatet som av-
sändare, Folket lämnade kyrkorna i tyst
gripenhet, i sitt inre upprörda, men också

lättade och glada. Man kunde senare på

kyrkvägen åter och åter igen höra sådant

som: >Det vill jag kalla katolskt! Det
finns intill denna dag åtminstone en mtkt
som vågar säga sanningen; vi äro stolta
över våra biskopar!> I hela den tyska pres-

sen och i radio nämndes inte ett ord om
herdabrevet, men det var desto mera dagens

samtalsämne i alla kretsar.
Att detta brev inte behagade de ledande

kretsarna utan som reaktion framkallade
nya ingrepp, framgår av det herdabrev från
biskoparna i Bayern, som upplästes i hela

Bayern den 17 augusti 1941. I inledningen
till brevet hänvisas på den gigantiska kam-
pen i östern: >De troende vänta med rätt
av sina biskopar ett tröstens och kraftens
ord i det ögonblick då många familjer för-
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sättas i sorg som f0ljd av det nya krigets
offer.> Men sedan påpekas de nyaste åt-
gärder, som för en kort tid seden företagits
i Bayern eller i detta ögonblick där före-
tagas, och det uttalas flera gånger en för-
våning över att dessa nya ingrepp skett just

under så smärtsamma omständigheter. >Det
är för oss helt enkelt obegripligt och oför-
klarligt.> Vidare lämnas svar till de kretsar
som visade sig upprörda över herdabrevet
i juli och förebrådde Kyrkan illojalitet och
beskyllde henne att hon skulle undergräva
folkets enhetliga motståndskraft. >De fak-
tiske förhållandena förvanskas våldsamt. Vi
ha städse bemödat oss om att bevara borg-
freden, med stor långmodighet ha vi haft
fördrag med vissa händelser, men nu skulle
vi svika våra heligaste plikter mot Gud och
kyrka, och de troende skulle icL.e kunna
förstå det, om vi längre skulle tiga. Man
utmanar oss med de nyaste förbuden, som

stå i den största motsättning till Kyrkans
heliga rättigheter och till det bayerska fol-
kets ärorika religiösa förflutna.> Sedan
biskoparna närmare gått in på alla, allt
större inskränkningar av den religiösa fri-
heten, fortsätta de: >En våg av djupaste
indignation går genom Bayern. Nyss har
bönen förbjudits i alla skolor, vidare skall
krucifixet tas bort ur alla skolrum eller det
är redan borrtaget, Vid borttagandet av
krucifix ha scener förekommit som på-
minna om kristendomens forntid, Korset
är för oss trons heligaste symbol, den kor-
taste, åskådligaste sammanfattningen av
kristendomens väsen. Den som borttager
korset för oss, förgriper sig på vår tros
allraheligaste.> Vidare hänvisas med erkän-
nande till arm6ledningens förordnanden,
enligt vilka err utökat antal av fältpräster
utnämnes och så soldaternas själavård ännu
bättre ordnas och vilka bestämma att ett
kors skall sättas på varje soldatgrav. >Me-
dan varje stupad tysk soldats grav smyckas
med ett kors, kastar man hemma krucifixen
ur skolan. Medan armdn föreskriver en
intensivare själavård bland soldaternt, för-
bjuder man hemma barnen att i skolan
bedja för sina fäder, bröder, alla soldater,>
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Därefter anföras några citat ur soldatbrev,

som bekänna hur bönens kraft styrker dem

i krigets fasor och enträget be om sina an-

hörigas böner i hemlandet. >Om männi-
skorna icke redan i ungdomen, framför allt
i skolan hållas till bönen, hur skola de då

senare i livets strider, i synnerhet såsom

soldater ur bönen kunna hämta krafter att
uppfylla sina plikter mot fosterlandet?

Korset hör icke blott till såsom det kristna
hoppets tecken på våra hjältars Bra.v^r,
utan mitt in i livet, i våre stugor och sko-

lor, på våra kyrkor och vid vägkanten,
såsom vår kristna tros symbol! För att
sona alla smädelser, som under dessa veckor
tillfogats korset, skall årets korsupphöjelses

fest firas på högtidligt sätt och skall enligt
gammal bayersk sed den bästa platsen i
stugan tillhöra krucifixet. I denna Vår
Flerres vrå (Herrgottstainhel) m& familjens
medlemmar flera gånger om dagen samlas

till bon och husandakt. Med helig stolthet
skall korset bäras offentligen.>>

Med djupt beklagande och med energisk
protest omnämnes också att gångdagarnas

markprocessioner äro förbjudna, vilka sedan

urminnes tid varit ett vackert uttryck för
landsbefolkningens förbundenhet med Gud,
alla goda gåvors givare. Slutligen inlägges
protest också mot inskränkningen av de

kristna högtiderna, som varit så kära för
folket såsom ett minne av kristendomens
viktigaste hemligheter, såsom dagar av djup
andlig uppbyggelse och glädje.

Faktiskt låg en tryckt stämning över
de katolska städerna och byarna på Kristi
himmelsfärdsdag, på Kristi Lekamens fest
och Marie upptagelses fest. På befallning
från högre ort måste man arbeta på dessa

dagar och i kyrkorna fingo blott, som på

va,rdaga,t, stilla gudstjänster firas. Men
tidigt på morgonen voro alla kyrkor till
trängsel fyllda och i synnerhet städernas
gator och torg gjorde intryck av söndags-

vila.
Så ofta jag kom i samtal med högre

partifunktionärer över kyrkofrågorna och
påpekade att utlandet stod undrande inför
myndigheternas hållning gentemot kyr-
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korna, i synnerhet nu under det pågående

kriget, då dock denna anda måste splittra
folkets enhet, uttalade de flesta sitt bekla-
gande och läto påskina att därmed också

återge sina kollegers åsikt, Andra gåvo

skulden åt den ene eller andre högre äm-
betsmannen och hänvisade jämt på de stora

motsättningarna även inom partiet, trots
att detta bekände sig till en positiv kripten-
dom. Det vore löjligt, sade de, att beteckna

natinalsocialisterna såsom ny-hedningar. Ett
stort antal i de ledande kretsarna vore väl
Guds-troende men inte Kristus-troende. En
ansenlig grupp bland de lägre partifunktio-
närerna och av medlemmarna vore visser-
ligen kristligt orienterad, men mot de ut-
trycksformer, som kristendomen fått i de

nuvarande kyrkorna. En tredje riktning
ville försöka intaga en mera lojal hållning
mot kyrkorne. Dessa olika riktningar ge

alltjämt ny anledning till vissa spänningar
inom partiet, men de framträda inte så

mycket under krigstiden.
Dessa motsättningar föreligga ännu mera

inom armdn eller bättre sagt mellan arm6

och parti. Armdn har i motsättning till
partiets militära formationer fältpräster. I
motsättning till partiledningen, där de anti-
kyrkliga elementen ha övervikten, har i ar-
mdn den mot kyrkorna vänliga riktningen,
i synnerhet i officerskretsarna, övertaget.
För att bilda en sådan väldig, duglig ofii-
cerskår behöver man nödvändigt de kon-
servativa och adliga kretsarna, som dll
största del äro kyrkligt orienterade. Visser-
ligen gör man ansträngningar att utbilda så

många partimän som möjligt till officers-
graderna, och emedan de nya o{ficerarna

. mestadels framkomma ur de unga, av par-
tiet mera påverkade kretsarna, växer par-
tiets inflytande inom armdn allt mera.

Här föreligger en spänning, varom många
soldater veta att berätta, Så snart kempen

utåt en gång är avslutad, skola dessa spän-

ningar komma att vidgas. I alla fall kan
denna motsättning bli utslagsgivande inte
blotr för kyrkofrågan utan även för det
tyska rikets hela framtida gestaltning.

Ännu blott ett litet faktum som om-

189



Katolskn

vittnats av många soldater och som klart
belyser andan i arm6n! När en soldat

måste avsitta arrest, lämnas honom som

lektyr efter val Bibeln eller >>Mein Kampf>.
Nästan uteslutande föredrages Bibeln! Man
ser ofta soldater i kyrkorna, men partimän
i uniform sällan.

För att kort beröra den tyska prote-
stantismens Iäge, fortsätter tidningen, kan
framhållas att dess inflytande på folkets
srora massor till största delen gått förlorat
och att den i våra dagar har blivit till en

liten elitkyrka, som visserligen kämpar tap-
pert, men alltjämt lider under mycket stora
förfallföreteelser. Idder äro nu en gång

starkare och mera logiska än människorna.
En betydande del av de protestantiska teo-
logerna har generationer igenom förnekat
Kristi gudom och med allsköns rationalism
upplöst och relativiserat Bibeln och kristen-
domen genom att framställa dem såsom en

religiös uttrycksform för den västerländska
människan, som under historiens lopp på

olikt sätt alltefter de skilda folkens egenart
och kynne utvecklade sig till olika religions-
samfund. Det som en gång varit en om-
huldad uppfattning hos ett litet intellek-
tuellt skikt, verkar nu upplösande i de breda
massorne. Dessa tänka ofta instinktivt mera
logiskt än de lärda. Är Kristus nu en gång

inte Gud, då bortfaller utan vidare kristen-
domens ensamt gällande och absoluta san-

ningskaraktär. Det tyska folket har då

tillfälligtvis under historien upptagit i sig

kristendomen som en främmande religions-
form och i dag föder det ur egen, folklig
kraft en sitt väsen och sin åskådning mot-
svarande religion, som utvecklar sig utöver
kristendomen. Dessa upplösningstendenser
motsätter sig blott en liten minderhet inom
protestantismen, just den del som ännu tror
på Kristi gudom, massorna följa andn pa-
roller.

Vidare skulle jag vilja påpeka, skriver
artikelns författa,re, en annan sanning, som

står i inre sammanhang med det just sagda.

När förträ{fliga troende prostestanter åter
och åter igen med fullt erkännande hänvi-
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sade på den katolska kyrkans beundrans-

värda hållning, hur den, ledd av tappta,
kloka herdar, såsom en ointagbar fästning
gör motstånd också i vår tids stormar, sva-

rade jeg alltid som så: Om ni inte på grund-
val av Skriften och därmed av den gudom-
liga uppenbarelsen vill tro att en rent inre
Ande-kyrka inte velats av Gud, utan en

Andekyrka med yttre, organisatorisk form
med ett utslagsgivande och fastslagande
läroämbete såsom yttersta instans mot alla
upplösande lidelser hos det under arvsynden
lidande förståndet och hjärtat, alltså just en

kyrkr lör denna uöild med alla sådana upp-
dykande möjligheter som lugn fred, blodiga
förföljelser och skarpaste andliga strider,
då kan ni lära eder denna sanning just av
vår tids verklighet. Historiens konsekvens
skall föra alla felaktiga religiösa åskåd-
ningar ad absurdum, må det än dröja år-
hundrade.

Deltagare i den kända feriekursen i riket
>>Om Europas nydaning> berätta, att vid
dessa konferenser alla möjliga andliga, social-
ekonomiska och politiska frågor berördes,
alla krafter som kunna bidraga att skapa ett
framtida Europa, uppbyggt enligt folkliga,
federativa grundsatser. Men ett glömdes

bort: Inflytandet från de religiösa kraf-
terna, som dock äro de djupaste i mänsk-
lighetens historia! Det var dock en gång

en av de största tyskerna som bekände:
>>Världshistoriens egentliga problem, varom
det alltjämt rör sig, är ytterst kampen mel-
lan tron och otron.>

Man har förbisett, slutar vår sagesman,

att Europa har blivit det som det nu är
genom kristendomen. Det har huvudsak-
ligen kristendomen och där inte minst den
katolska kyrkan att tacka för att det i den
nyare tiden innehade den andliga, social-
ekonomiska och politiska ledningen i värld-
den, Och i dag förnekar man kristendomen.
Krafter har alltså satts i rörelse, vilka skola

bygga det nya Europa på grundval av vitt
sLilda världsåskådningar: den kristna eller
rent jordiskt orienterade. Vem av dem båda

som kommer att segra, beror inte blott på

storleken av deras id6ers sanningshalt, utan
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även på den energi och hänförelse som

aktiverar människorna.

Belysande för det religiösa läget i Tysk-
land är också en översikt över >Tyska lit-
terära tidskrifter i deras forhållande till
kristendomen>> i Yår Lösen (nov. 1941, s'

40l tr.).
Enligt de officiella siffrorna från folk-

räkningen av den 17 rnaj 1939 hede 9l /e
av det tyska folket i Stortyskland önskat

att bli betecknade som kristna. >Man bör
inte överskatta detta tal. En stor del av

dem bygga blott på traditionen. Men man

bör inte heller underskatta siffran. Den är
dock rcsultatet av en fri folkomröstning.>>

Desto mera påfallande är då det faktum,
att av de tre euangeliska litterära tidskrif-
terna, Eckart, Zeittpencle och Die Eurcbe,

de båda sista, som hade de största upplats-
siffrorna (3,990 resp. 2,433, rnedrn Eckart
blott hade 1,300), indragits >på grund av

krigshållningens fordringar för att frigöra
människor och material för andra krigsvik-
tiga ändamål>, på samme sätt som även de

motsvarande katolska tidskrifterna, medan

w de ulomkyrkliga litter*urtidskrifterna
>antagligen ingen blivit ett offer för spar-
åtgärder>. Det är väl också med detta som

bakgrund man måste förstå flera katolska
biskopars upprepade maningar till katoli-
kerna i sina stift att bära omsorg om att
den katolska litteraturen skonas och bevaras

i så stor utsträckning som möjligt då det
under de nuvarande förhållandena voro för-
bundet med oöverskådliga vanskligheter, för
att icke säga uteslutet att framskaffa ny
litteratur, och då den katolska litteraturen
vore av en så avgörande betydelse för bar-
nens och den upväxande ungdomens upp-
fostran och undervisning (jft KatolskUge-
blad, "/r, 1941, s. 695),

>De katolska litterära tidskrifterna>, sä-

ger artikeln, >vilka delvis sisom Die Erfill-
lung ilVien redan upphörde 1918 efter ös-
terrikes 'Anschluss'och av vilka de övriga
numera blivit indragna, falla i ögonen fram-
för allt genom sina stora prenumerations-
siffror. Den minsta upplagan (1,200) har

Romano Guardinis tvåmånadskrift Die
Schililgenossen, medan de övriga överträfla
varje annan tysk litteraturtidskrift. Må-
nadsskriften Stimmen der Zeit har en upp-
laga på 6,300 exemplar. Kvartaltidsskriftcn
Der katboliscbe Getlanke räknar 9,000 pre-
numeranter och månadsskrif.ten Hocblanil
11,166. Gemensamt för alla är strävandet
att få inflytande på tidens kultur från
katolsk synpunkt, Stimmen der Zeit (1939
s. 1i4) skriver i denna fråga: 'Det var av
största betydelse för den katolska littera-
turens utveckling, att omkring år 1900
efter en tid av trötthet och ofruktbarhet,
i vilken man kände sig avstängd, en allvar-
lig och intim kontakt kom till stånd mellan
kyrka -och kultur. Dessa framgångsrika
strävanden fingo sitt tydligaste uttryck i
grundandet av Hochland och dess vidare
verksamhet.' På grund av tidsläget hade

dessa tidskrifter mer och mer dragit sig

tillbaka till speciellt kyrkliga problem utan
att därmed giva upp det gamla totalitära
anspråket, vilket kommer till uttryck i
Hochlands undertitel: Månadsskrift för alla
områden av vetande, litteratur och konst.
Med undantag av kanske Die Scbönere
Zukunlt, som ibland intog en förmedlande
ställning liknande kardinal Innitzers håll-
ning vid maktövertagandet, voro alla täm-
ligen likasinnade. Alla visade de öppenhet
för modern, också evangelisk litteratur.
Särskilt på sista tiden voro de beredda att
se det gemensamma i de båda konfessio-
nerna. Stimmen der Zert tillägnar sig i en

litterär överblick (1939 s. 1i2) diktaren

Johannes Kirchwengs ord: 'Det kan inte
vara en uppgift för den evangeliska eller
katolske diktaren att tiga om det egentligt
evangeliska eller egentligt katolska i sin
härkomst eller i sin levnads landskap. Han
skall säga det! Men på ett sådant sätt att
det inte skiljer utan förenar.'>

Bland de atomkyrkliga litteraturtid-
skrifterna >ser man alla riktningar repre-
senterade från ett klart bejakande till ett
intensivt bekämpande av kristendomen . . .

Att trots tidens kristendomsfientliga tenden'
ser ett allvarligt kristet bemödande tränger
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fram i vissa tidskrifter, kan man kanske

också anse som ett resultat av detta krig,
liL.aså det faktum att dödsennonserna över
stupade i vissa tidninger ge en offentlig
bekännelse till den kristna tron och dess

döden övervinnande tröst. Men 'striden går
vidare', och när man observerar den inten-
sitet, med vilken en del tidskrifter angripe
kristendomen, får man det intrycket, att
frågan om kristendomen kommer att få
avgörande betydelse i den framtida littera-
turen.>

Imperium utan land.

Under denna rubrik skriver I v a n
O I j e I u n d (Eskilstuna-Kuriren u /r, 19411
följande:

>Politik är det möjligas konst, har någon

sagt. Men det är också ofta i historien det
omöjligas. Alla världsherravälden har visat
sig omöjliga. Folken förstår inte och vill
inte finna sig i att ett av dem skall härska

över de andra. Oenighet och tyranni i folk-
familjen leder aldrig till lyckligt samliv.
AIla försök till världsherravälde är so(n ett
bygga ett tusenårsrike på en vulkan,..

Flistorien grusar i bokstavligaste mening
varje folks dröm om världsherravälde, men
själva stenarnt talar förgäves. ..

Däremot består de världsriken, som sjä-
len och anden grundlagt, utan att de lyfte
svärden eller övade våld. Greklands skön-
hetsvärld är oförgänglig och Platons rike
äger bestånd sedan mer än två årtusenden.
Samma kristendom, som predikades i Kon-
strnrins Rom, förkunnas oförändrad i sin
grund även i Mussolinis. Ur jorden nödgas

vi framgräva spåren av svunna, yttre väl-
den, med de riken som grundlagts i mänsk-
lighetens osynliga värld, är levande makter
i våra själar. Behöver man ett klarare vitt-
nesbörd om vilket slag av välde som bör
eftersträvas och befästas? Historien säger

tydligt vilket som är möjligt och omöjligt.
Det sitter i Rom ett statsöverhuvud, som

tillika är en av mänsklighetens andlige
ledare. Hans stat är löjligt liten, en av
jordens allra minsta. Den omsluter inte
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stort mer än ett kvarter i den stora staden.

Han har ingen krigsmakt och yterst få
världsliga undersåtar, Han förfogar inte
över människornas liv och kroppar utan le-
der dem genom deras själar. Det är påven.

Äv världens omkring 1,710 miljoner
människor är ungefär 670,000,000 krisrna.
Eller 40 procent av mänskligheten. Av
dessa är cirka 300,000,000 romerska kato-
liker. De äro spridda över Europa och
Amerika huvudsakligast. Halva Tysklands
befolkning är katolskt troende och praktiskt
taget hela Italiens. Påven är deras över-
huvud. Den lille statschefen utan yttre
makt är en av världens mäktige. De stora
staternas ledare måste räkna med honom
i sin våldspolitik. Hans ord har betydelse
för en mycket stor mängd av deres folk.
De kan inte oberoende och fritt härska
som de vill.

Påvens för dem obekväma medhärskande,
som visserligen föga märks, men verkar i
det tysta har sin grund i ett förhållande,
som inte den största yttre makt kan rubba:
att människan också har en sjäI. Det må
vara önskvärt eller inte för maktens män

- 
hon har en sjäI, Påven i Vatikanen re-

presenterar själen, anden, samvetet 
- 

det
andliga människorike, som inte är begränsat
av språk och gränser. Att vädden också
har protestanter, betyder i detta fall ingen-
ting, han representerar också oss som
kristna. IJtan en enda kanon eller en enda
flygmaskin, med en star, som en patrull
kan erövra, förett'äder han ett världsom-
spännande rike, Det passar inte in i de stora
staternas kalkyler, det har ingen plats i ett
världsherravälde, men det finns där och
kräver hänsyn till sin existens.

Detta är en av ljuspunkterna i världenl
att människan alltjämt har en själ och hör
hemma även i ett andligt rike, som inte
känner de blodiga gränser varom världen
kämpar. Det är en av ljuspunkterna att
detta rike har en röst, som inte kan ned-
tystas och ett överhuvud, som inte kan med

kulsprutor bortjagas från sin s1x1 
- 

si
ringa, därför att detta rike är i, men inte
av denna världen. Det är en av ljuspunk-



Katolsh,a perspektiu

terne ett det själens rike, som överlevat
världsväldena, ännu i dag består och antag-
ligen skall finnas, om även nya världs-
välden uppstå och grusas.

Intet annat kan vara 'världens medel-
punkt' och intet annat kan bli det. De
odödliga grundstenar, som inga tider för-
vittrat, vittnar nog om den saken. Men där-
till fordras ingenting mindre än att vi var
och en lever som om vi verkligen hade en

sjäI. Hur mycket bjuder vi till att visa

det?>

Aktuella Vadstenaminnen

berättar Anna Lenah Elgström i Söndags-

bilagan av Suensha Dagbladet (u/ro 4t).
>. ,. Under de senaste åren har ännu en

sten till Birgittamonumentet kommit till
inom dess murar. Johannes Jörgensen har
flyttat sina bopålar från Assisi, där han

efter sitt storverk om S:t Franciscus är
stadens hedersborgare, för att här i den

rätta miljön bland helgonets andliga dött-
rar fullborda ännu ett magnum opus: ver-
ket om den heliga Birgitta.

Då vi mötte honom i klostrets lilla enkla

men trevliga matsal, pyntad med de sed-

vanliga klostergrannlåterna, slog det mig
hur oföränderlig den store danske författa-
ren, Louvain-professorn och konvertiten,
var med sitt livliga, kloka Linesansikte un-
der silverhåret och de smala, sneda, spe-

lande, svarta ögonen. .. Oföränderlighe-
ten i hans väsen är liksom en spegling av

hans fasta förankring i sin tro. Man kän-
ner att bakom hans skiftande danska 'lune'
och litet spydiga smil finns klippan så

nära att han liksom alltid kan känna dess

trygga fäste inom sig och sluta sig till dess

famn.
Han och hans unga fru, ett f. d. öster-

rikiskt 'krigsbarn', voro genast färdiga för

en av Jörgensens älskade 'spedserture' med

oss, och vi styrde kosan till Vasaslottet,
vilket i dagarna var på tapeten som ett bli-
vande centrum för en av föreningen Nor-
den lanserad tanke om ett folkuniversitet
i Vadstena, avsett för Nordens ungdom.

I Danmark hade någon fört fram iddn
om Göteborg som en geografiskt sett lyck-
ligare centralpunkt. Men Johannes Jörgen-
sen var mycket emot detta förslag. En

stor stad och dessutom en handelsstad

kunde ju aldrig ge den fruktbara miljö
och stämning som Vadstena skulle lämna,

- 
V e t ni riktigt här i landet att Vad-

stenakulturen under en lång tid av Sve-

riges liv var samlingspunkten för det bästa

av er andliga odling? sade han ivrigt. Låt
oss inte kasta bort en sådan tradition, Om
inte Vadstena är Sveriges Mecka så borde

det bli det med sin kyrka likt ett heligt
skrin för Birgittas stora tanke om fred
och god vilja på jorden! . . . Det skulle

skipas en poetisk rättvisa i och med att
klostret och kyrkan genom föreningen Nor-
dens tanke så att säga försonades med slot-
tet, så att den stad, där protestantiskt och
katolskt stått emot varandra i grällare

motsättning än kanske någonstädes annars

i Sveriges land,. . äntligen åter kunde bli
det kulturcentrum denna stad förtjänar att
vara, över vilken de två stora namnen Bir-
gitta och Gustav Vasa välver som en regn-
båge av ärofulla minnen.

Jag minnes särskilt denna dag, emedan

nyss ett brev till oss från den gamle dik-
tarvännen berättat att hans dröm om att
få avsluta sitt stora Birgittaverk i Vad-
stena icke kunnat förverkligas. 'Första de-
len är ju färdig och ligger väl på ert bord
inom kort.' 

- 
Men den andra . . ,? Ja,

ingen vet när och var den kommer att
avslutas i den krigets värld vari Johannes

Jörgensen och hans hustru åter tvingats ut.>
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ACADEMICUM CATHOLICUM SUECIAE.
Verksamhet under tiden november l940-november 7941.

Yerhsambet i Stockbolm: Vid årsmötet inbjudits. Kyrkoherdarna i S:ta Eugenia
den li november 1940 förekom jämte för- och i Marie Bebådelse församlingar ha vän-
eningsangelägenheter ett föredtag av R. P. ligen upplåtit lokaler för sammanträdena.
Thierry d'Argenlieu om >Albertus Magnus' Yerh-sambeten i Uppsala har utvecklats
aktuella betydelse>, en utredning av kyrko- på ett lovande sätt. I en tid, som utsätter
lärarens filosofiska system. kristendomen för de största påfrestningar,

Den 27 februari och den 31 mars l94l gäller det mer än någonsin att framhålla
diskuterade föreningen >Katolsk anpass- det som är gemensamt för de olika kristna
ning i Sverige>. Inledningsanföranden höl- konfessionerne, utan att dock förbise de

los därvid av hrr Janzon resp. Molin, Så fundamentala skiljaktigheterna. Dogma-
många intressanta delproblem visade sig tiska olikheter kunna diskuteras, och det
kunna utvinnas, att, på förslag av delta- som därmed vinnes är en ökad klarhet och
gtrna i den livliga debatten, styrelsen åtog förståelse. Det man förstår, kan man
sig ett ordna särskilda diskussionsaftnar aldrig inta en lika negetiv ställning till
inom ramen för ämnet. som det man blott har en dimmig före-

Den 24 april höll R. F. Th. King på ställning om.

engelska språket ett kåserande föredrag Den studiecirkel, som i Uppsala gemen-

>About the Faroe Islands>. samt anordnats av A. C. S. och Kristliga
A. C. S., som uppehållit förbindelser studentförbundet, har visserligen mindre

med Academicum Catholicum i Finland, utgått från det dogmatiska än från det
hade planerat för två föredrag av dess ord- psykologiska och moraliska frågekomplexet.
förande, fil. mag. Jarl Gall6n, Helsingfors, Till grund för samtalen har nämligen legat
vid ett besök som denne gjort i Stockholm. P. H. Törngrens bok om >Moralsjukdo-
På grund av ändrade dispositioner kunde men>, och de kommo att röra sig om vä-
dessa tyvärr ej komma till stånd. Som sentliga problem pL moralens område.
föreningens gäst vid en improviserad sup6 Glädjande nog visade det sig att gränsen
den I maj kunde dock mag. Galldn berätta mellan de olika åsikterna i allmänhet ej
om Pax Romana och om den förening han sammanföll med demarkationslinjen mellan
representerade. deltagarnas konfessioner. Studiecirkeln har

Den 13 maj talade R. P. Gerlach om under vårterminens lopp sammanträtt tre
>De kristna dogmerna såsom gränsmärken gånger. 

- 
Under höstterminen skall denna

och vägvisare> som inledning till en diskus- verksamhet fortsätta, och därvid skall
sion, vilken omfattades med stort intresse. Sigrid Undsets roman >Den brendende

Den 2i september förekom den förste busk> bilda utgångspunkten. Vid sidan
av de diskussioner, som ställts i utsikt. härav åge sammankomster för katolikerna
Skeppsmäklare Fredrik Höijer inledde med i Uppsala rum, på vilka R. P. Gerlach
ett anförande kvällens debatt om >Ka- håller kortare föredrag i dogmatiska frågor.
tolsk predikan och svenskt auditorium>, Dessutom har under höstterminen en stu-
vari lekmännen framlade sina synpunkter i diecirkel i skolastisk filosofi tagit sin början.
denna sak. Medlemmarna i föreningen ha som tidi-

Den 24 oktober hOll dr. phil. Robert gare medarbetat i den katolska pressen,

Braun på tyska språket ett föredrlg >Von företrädesvis i Credo.
den christlichen Märtyrern und ihrem Ver- Stockholm, den lJ november 1941,
hältnis zur Kultur> åtfOljt av en kort
diskussion.

Till en del sammanträden ha även gäster
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Katolicismen i modern fram-
ställning.

Sigf rid von Engeström:
Katolicisnen i natiden. (Oriente-
ring i.aktuella ämnen). Stockholm
1941, Bonniers. 8" 287 s. Illustr.
Kr. 6: 35 /8: -.

At 1937 kom Gunnar Aspelin
med sin del av Yår eg,en tids bistoria under
ttteln Tankelinjer ocb trosformer. Detta
arbete bildar epok i Sverige därigenom, att
katolicismen där skildras utifrån modern
forsknings förutsättningslösa utgångspunkt,
utan värderingar grundade på konfessionella

eller antireligiösa synpunLter. Med en förut
här osedd objektivitet skildrar han i ett
fylligt avsnitt Kyrkans verksamhet i sam-

tiden utifrån iddhistoriska förutsättningar,
vilket gett honom en god grund då det
gäller att f& fram det centrala i katolsk
kristendom, medan dess praktiska utövning
strängt taget faller utanför ramen för hans

uppgift. Vid skildringen av dogma och
fromhetsliv har Aspelin vidare tagit det
lyckliga steget att låta en framstående ka-
tolsk vetenskapsman tala, i det att fram-
ställningen illustreras med fylliga citat ur
Karl Adams utmärkta handbok Dss
Vesen des Katholizismus.

Då på samma förlag nu en ny oriente-
ring i nutida katolicism ser dagen, måste

det genast framhållas, att vi i v, E n g e-
ströms bok möta samma strävan efter
oväld och ob.y'ektivitet, som ligger bakom
Aspelins redogörelse för katolicismens tros-
och tankeinnehåll. v. Engeström tar emel-
lertid i motsets till sin föregångare på om-
rådet främst fasta på dess praktiska tillämp-
ning i de bredare lagren. Detta är också

ett fält, där en akatolsk författare icke
utsättes för samma frestelse för idealisering
och skönmålning som Iallet skulle vara med
en katolik, Emellertid stannar han icke vid
dessa periferiska företeelser, utan vill från

detta grodperspektiv nå fram även till de

centrala tankarna och skildra den horrekta
katolicismen, som han älskar att kalla den,

vilket torde vara omö.jligt för en utomstå-
ende att göra utan allvarliga misstag och
förskjutningar av perspektiven. Detta i all
synnerhet som v. Engeström icke på detta
område följer Aspelins exempel, utan hyllar
sig till Heilers numera knappast fullt
aktuella sätt att betrakta Kyrkan.

Tar man de svårigheter i sikte, som

måste möta en akatolsk skildrare, som be-
gagnar en sådan metod, måste man erkänna,
att v. Engeström lyckats förvånansvärt bra.
Det är påfallande hur positiv i sin upp-
fattning av katolskt fromhetsliv han lyckats
hålla sig trors sin förkädek att nå sitt
ämne över det primitiva, inofficiella och
förvrängda.

Ty det kapitala missgreppet v. Enge-

ström gör, torde man göra rätt i att skriva
på lättvindighetens konto, Boken gör näm-
ligen på flera ställen, bl, a. i citatbehand-
lingen och Iitteraturförteckningen, intryck

^1f 
att va,ra, ett hastverk, vilket gör, att men

med så mycket större beundran konstaterar
hur mycket den verkligen ger av katolskt
liv. Och då vi hos föfi. fi läsa, att ofel-
barhetsdogmen är katolicismens grundläg-
gande dogm, bör man helt säkert icke taga
detta uttryck efter bokstaven. Professor v.
Engeström vet självfallet lika bra som nå-
gon annan, att vad som, alla konfessionella
olikheter till trots, är den katolska trons
grundläggande dogm, är läran om Jesus
Kristus som Guds son och människornas
Frälsare, den tro som är gemensam för
alla dem, som i ordets ursprungliga bety-
delse äro kristna, och inte endast sympati-
sörer.

Men därjämte rymmer boken åtskilliga
oriktigheter, beroende bl. a. därpå att förf.,
såsom han själv erkänner, icke kan få grepp

om vad som är dogma och vad som icke är
det, eller ved som måste räknas till Kyrkans
tradition och vad som inte bör göra det.
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Att uppräkna dessa inadvertenser skulle föra
för långt inom ramen för en recension och
är desutom obehövligt, då den intresserade
kan få del av en sådan detaljgranskning i
en artikelserie av P. A. Rademacher i Katol-
ska f örsamlingsbladet för i år (n:r 18-21),
som finnes att tillgå genom de katolska
pastorsexpeditionerna i landet. Till de kon-
sekvenser förf:s syn på dogma och tradition
kan föra i samband med frågan om katolsk
syn på auktoritetstro och vetenskap, hoppas

vi emellertid få tillfälle am återkomma i etr
sammanhang,

Utanför dessa frågokomplex står väl
förf:s uppfattning om katolsk moral, dit
han bl. a. hänför askesen. Likaväl som den
grekiska idrottens &.oxr,ac6 kan väl den

katolska askesen i enskilda konkreta fall
tangera moralen, men är liksom den icke
någon dygd, utan träning. Katolsk askes

är kroppslig och andlig träning för att nå
andliga måI. Om dessa mål tilläventyrs
råka falla inom etikens domvärjo, är därför
icke askesen själv moral.

Den essayistiska form förf. valt för sin
framställning har stort värde för den teo-
logiskt obildade akatoliken, som skulle fått
svårare att tillgodogöra sig en mera syste-
matisk framställning med nyktrare stil,
men å andra sidan lockas förf. av sitt skriv-
sätt att ställa upp kategoriska omdömen av
generell karaktär, som lätt fästa sig i lä-
sarens minne, medan den senare utredningen
i frågan, som i sin detaljrikedom icke kan
lika present kvarbliva i hans erinring, till
stor del vederlägger den korta generella sat-
sen. En sådan sats möta vi t. ex. s. 33, där
det står, att det icke är tillåtet >för en kato-
lik att betvivla sanningen om någonting som
står i bibeln>. Redan i Conciliun Triden-
tinum, 4 sess,, dekret De canonicis scrip-
taris kan förf. finna, atr det här rör sig
om tro och moral, och det framgår f. ö.
sedan i hans egen framställning att der
fordras vissa förutsättningar för att bibel-
texten skall utgöra auktoritet. I motsats
till vad man skulle tro av ovan anförda
citat, är t. ex. den katolik, som tror, att
haren idisslar, enligt katolsk åskådning fel-

t96

informerad, fast Bibeln räknar haren till de
idisslande djuren,

Det essayistiska tillvägagångssättet har
vidare utom en myckenhet av pittoreska
oväsentligheter medfört en del upprep-
ningar, som inkräkta på innehållet. En
orientering som denna kan självfallet inte
ta med allt. Emellertid skulle det ha varit
av värde om förf. i stället för att så ut-
förligt stanna vid det ofullgångna och pri-
mitiva, och så ingående uppehålla sig vid
helgonkulten, något dröjt vid helgonens liu.
Stanna vi blott vid heliga män och kvinnor,
vilkas dödsår faller inom 1900-talet, och
bortse vi från kollektiva martyrier, finna
vi exempelvis i Constantin Kempf s

lilla sammanfattning Die fortlebende Kraft
d.er Kirche 139 namn, bland vilka förf.
kunnat uttaga flera exempel på typiskt ka-
tolskt liv i dess fullkomning och om vilka
det finns så pass mycket skrivet, att det inte
behövt vålla honom några större svårighe-
ter. Märkligt är t. ex. vidare, att det i en
orientering om modern katolicism inte
nämns ett ord om nutidens ytterst betydel-
sefulla lekmannaorganisationer. Gå vi utan-
för helgonens krets finnas vidare flera mar-
kanta katolska personligheter i tiden, som

förf. med fördel kunnat omnämna. Om
katolsk mission står heller inte ett ord.
Den inlevelse i katolsk kristendom förf.
trots svårundvikliga misstag presterar, gör
att hans omdöme om densamma hade varit
av allra störste värde, En samlad redogö-
relse för katolskt undervisningsväsen hade
likaledes varit av stort intresse att fL ftln
förf:s synvinkel. Om de stora motsätt-
ningarna i praktiken mellan Kyrkan och
staten i olika länder hade det också varit
rättvist att tala. Den ståndaktighet varmed
det katolska folket hävdar sin tro i nuti-
dens religionsförföljelser utgör ett vitrnes-
börd om att även den primitivaste helgon-
kult bottnar i tron på Kristi återlösnings-
verk.

Ehuru v. Engeström inte trängt till
botten av katolicismens väsen varken teo-
retiskt eller praktiskt, får han i essayens

form fram mycket i ett för lekmannen
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lättillgängligt språk. Särskilt märkligt är
det hur han i sin framställning kring det
katolska dogmat, utan att systematiskt
redogöra för detta, ffu fr:;m många vackra
tankar och höga perspektiv, som även en

katolik kan ha stor uppbyggelse av. Det
stora intresse varmed arbetet mötts i den
svenska pressen visar, att den starkt bidrar
till att fylla ett känt behov. Vid sidan av
Aspelins framställning, som trots sin lätt-
tillgänglighet dock har karaktären av ve-
tenskapligt standardverk, finner den in-
tresserade här ett medel att i mera populär
form närma sig ett område, som är praktiskt
taget okänt för menige man i Sverige. Och
fram{ör allt utgör det ett komplemenr till
Aspelins framställning i sin skildring av
katolicismens folkliga tillämpning. Denna
sida av arbetet har även stort intresse för
katoliken, för vilken det är av obestridligt
värde att konstatera hurusom utanverken
i katolsk kristendom alhjämt för den utom-
stående bortskymma de stora centrala san-
ningarna. Säkerligen borde dessa stå klarare
än de göra för mången katolik, om de dock
icke utgöra det enda värdet i katolsk kris-
tendom. Nils F. Molin.

1 Julius Tyciak: Marien-
gebeimnisse. 8o 124 s. Regensburg
1940, Fr. Pustet, RM 2: 30/3: -,2. Dr. Rudolf Graber:
Maria im Gottesgebeimnis tler Scböf-

fung, Ein Beitrag zum metaphysi-
schen '!7esen des Christentums. 8o

122 s. Regensburg 1940, Fr. Pustet.
RM 2: -.

l. Tycia ks bok vill vara ett >Marie-
lov>, som >också alltid är en lovprisning
av Flerren>. Den vill visa >hur Jungfrun
från Nasaret är organiskt infogad i trons
helhet, hur hon står i Kristusmysteriernas
mittpunkt, Men framför allt vill detta
arbete teckna Marias frälsningshistoriska
situation,> Så betraktas Maria som Guds
barn, som brud och moder, >duvan> d. v. s.

den Helige Andes reneste bild inom skapel-
sen, frälsningens moder, livets moder,

Immaculata. Vi föras vidare djupare in i
hennes ställning som Det glada budskapets
tjänarinna, Gudabärerskan, Gudaföderskan.
Vi höra slutligen om Heligt mötande och
Drottningen på högra sidan.

Vilken andlig tillväxt sysselsättningen

med den österländska liturgien kan medföra
även för oss, bevisa alla Tyciaks böcker.

Denna gång rör det sig om ett 
- 

såsom

västerlänningen ofta menar 
- 

mindls qsn-

tralt ämne: Maria. Och dock visar just

Tyciaks framställning, som nära ansluter
sig till de österländska fäderna, hur väsent-
ligt Marievördandet är för den som tänker
Guds mandomsanammelse till ända. Tyciak
har också väl avvägda ord om den spänning

som råder mellan det evigt-tidlösa och det
historiska i kristendomen, hur de båda

måste ses som ett i-varandra. Den väster-
ländska människan föredrager det histo-
riska, den österländska det överhistoriskt-
tidlösa. Man tänker t. ex, på den rhenländ-
ska målarskolans Mariabilder eller på

Madonnan från Stuppach och å andra sidan
på österns Maria-ikoner med deras över-
tidliga guldgrund, vilka låta det historiskt-
sinnliga nästan vara absorberat.

2. Också Graber står under den

österländske teologiens inflytande, men i
det hela taget ter sig hans framställning
mycket självständig och i den samman-

fattande synen originell. Han vill gent-
emot en alltför manlig, rationell väster-
ländsk fromhetshållning bringa till med-
vetande det i stor utsträckning förbisedde
kvinnliga grundelementet, naturligtvis i den

metafysiska bemärkelsen såsom den mera
positiva beredskapen och öppenheten för
nåden. 

- 
Med detta som grundtanke låter

förf. Marias väsen lyse fram i ett sjufaldigt
brutet ljus. Med kapitlet >MariaS som ut-
gångspunkt förklara de följande sex kapit-
len närmare symbolerna sophia-vishet,
ecclesia-kyrka, agape-kärlek, virgo-jungfru,
anima-sjäI, det nya släktet. Det hela är
inte en strängt vetenskaplig framställning.
men dock väl underbyggt ur fäder, teolo-
ger och vår tids tänkare.

Tb..Hofmann.
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H. E. Hengstenberg Das

Band zuischen Gott und Scbapfung.
8" 216 s. Paderborn 1940, Boni-
facius-Druckerei. RM 6: -.Dens.: Christlicbe Grundbal-
tungen. Ibid. 1938. 80 1t9 s. RM
3: 80.

Under de senaste åren har dr H. E.

Hengstenberg gjort en uppmärksammad

och uppskattad insets i den katolska filo-
sofisLa och teologiska litteraturen i Tysk-
land. Den föreliggande boken Das Banil
zwischen Gott unil Schöpfutg skall enligt
förordet vara >en provisorisk sammanfitt-
ning av hans metafysiska arbeten. Den
sista filosofiska övertygelsen, som bildade

bakgrunden för de tidigare publikationerna,
i synnerhet för de båda böckerna om döden
(Einsart.keit und Tocl, Regensburg 1938,

Fr, Pustet) och om den gudomliga försynen
(Von d.er göttlichen Vorsebung, Miinster i
\tr. 1940', Regensburg), har här tagits upp
såsom principiellt ämne.>> Det skall vara ett
försök att framställa >>grunddragen av en
metafysik, som utifrån nya utgångspunkter
skapar förbindelsen bakåt med den gamla
traditionen och på så sätt början till en

syntes)>. Såsom grundmotiv uppställes
>evighetens närvaro mitt i tiden och i den

växlande Zeitlicbkeit. En existensens filo-
sofi 

- 
i motsättning till 'existensialfiloso-

fien' 
- 

såsom lära om i-ett-bindander av

evighet och tid, med fullt bevarande av

den oändliga klyftan i varandet dem emel-
lan.> >Ansatser till en trinitarisk meta-
fysik> skola närmare utredas. Boken tar
ställning till den aristotelisk-skolastiska
filosofiens principer och försöker att bevisa

deras otillräcklighet i uppbyggandet av en

kristen filosofi.
Efter en kort inledning över >>Vår be-

traktelses synpunkt>, nämligen >huru och
på vilket sätt äro Gud och skapelsen till, i
den mån de stå i förhållxnde till varandra?>

behandlas i första delen >Trefaldig-
hetens spår i det enskilda tinget>: Frågan

om likheten mellan Gud och skapad varelse,

såsom en fråga om gestaltens liLhet' 
-
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Frågan om verkligheten av det hela och
delen i den skolastiska traditionens ljus;
otillräckligheten av vardandets-teorien. 

-Exempel för skapande utveckling (Entfal-
tung) och förhållandet mellan möjligt och
verkligt. 

- 
Gestalten ur väsen, tillvaro,

existens. * Analogia trinitatis. I andra
delen >Om tingens ursplung i Gud>>

undersökas följande frågor: Om bandets
företräde för verkorsaken. 

- 
överlägsen-

heten av skapelse-relationen över förorsa-
kandet-relationen. 

- 
En parentes: Förhål-

landet mellan grund och följd är heller
icke tillräckligr för förhållandet mellan
Skapare och skapelsen. 

- 
En invändning:

Gudsbevisen ur kausaliteten. 
- 

Uttryck och
skapelse. Tredje delen >Trefaldig-
hetens spår i kosmos> handlar om: Skapelsen

såsom ord och gen-ord. 
- 

Analys av be-
greppet Causa exemplaTi5. 

- Vittnesbörd
för Trinitetens spår i kosmos. 

- 
Bander

mellan Gud och skapelsen, och boken av-
slutas med en sammanfattning: Skapelsens

djupaste väsende.

\rad >motsättningen> till den skolastiska
filosofien angår, betonar C. Nink i tid-
skriften Scbolastik (7941, 3:406) am bo-
kens nya ansatser >faktiskt icke stå i
motsättning till denna utan fastmer ha den
att tacka för sin kraft; de kunna med
hjälp av densamma både djupare motiveras
och enhetligt vidare genomföras, i synner-
het, om den urbildliga orsaken betraktas i
dess inre sammanhang med de övriga or-
sakerna>>.

l. Gerlacb.

I den andra, ovannämnda boken sam-

manställer dr Hengstenberg tidigare före-
drag och artiklar, delvis i nybearbetning,
över den kristna grundinställningen till li-
vets stora områden och till Gud. Innehållet
återges kort på följande sätt: Om >mot-
sägelsen> i att ver: kristen, 

- 
Vår hållning

till det synliga och det osynliga: vår tro på

det synliga och det osynliga; vår hållning
till kosmos (kosmos såsom bundenhet i
kärlek, skapelsens mening, bejakandet av

kosmos, grundinställning; vår hållning till
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konsten. 
- 

Faroklippor: samvetsrannsakan;

barndomens sönderbrytande; över depressio-

ner (katastrofal-depressioner, de moraliska
depressionerna); om frestelsens mening. 

-
Den enskildes hållning: ensamhet och död;
misslyckande och uppståndelse. - 

Håll-
ningen gentemot samfundet: >Vi>; om den

rärta förståelsen och förlåtelsen; om den

rätta förtröstan (tillit till människorna och

förtröstan på Gud); den kristnes hållning
i det offentliga livet; döende Kyrka eller att
dö med Kyrkan? 

- 
Säkerställandet av

hållningen och genombrott till offret; öv-
ning i kristendomen; Gud leder (den goda

avsikten, om otillräckligheten inför Gud,
Guds nej, vårt >>stånd>-hållande inför
otron); den glada enkelheten i att v*z
kristen.

Liksom i författarens alla verk tilltala
även här framställningens klarhet och

omedelbarhet förbundna med ett sunt och

öppet sinne för den moderna människans
psyke. Han blundar inte för vår tids ma-
terialistiska inställning och för de faror och

svårigheter den kristna hållningen ha att
möta i denna omgivning. Men han visar

även vägen till lösningen: obetingad in-
ställning i riktning mot Gud på livets alla

områden. Dock varnar han för tillspets-
ningar och krampaktigheter. Är varandet
kanske inte gott? Kristen hållning och

askes vill inte förstörelsen utan ja-sägandet

till varandets alla grader. Det är en tanke
som i dag måste betonas mer än någonsin,

emedan utifrån denna inställning de stora

angreppen mot det kristna kunna bemötas.

På så sätt blir läsningen av boken till en

kort, men solid skola i den rätta askesen.

P. Scbmidt.

M. V. Bernad otr Från Eukt-
ristien till Treenigheten, 8o 112 s.,

Sthlm 1941, Petrus de Dacia-för-
eningen o::r 17. Kt 2:2J,

Boken vill vara en hjälp for sådana

kristna som dagligen gå till kommunion att
tränga in i dess >djupaste verkligheter>,
och den fyller därmed ett mycket starkt

behov. Det kan ju för mången vara svårt
att undgå att lägga en ensidigt kristologisk
syn på sitt fromhetsliv, om han inte ret
vilken värld den dagliga kommunionen
öppnar för honom, vilket medel den är
för honom att bli förenad med det gudom-
liga i hela dess fullhet. Författaren, som

också i sitt förord påpekar nödvändigheten
av framför allt upplysning i dessa ting, ut-
vecklar klart och tydligt att föreningen
med Jesus Kristus i kommunionen även
skänker oss de båda andra personerna och
så del i Treenighetens inre liv med allt vad
detta innebär.

Men boken vill vara mer än upplysande.
Den vill genom att utlägga konsekvenserna
av denna kunskap vara en sporre för män-
niskan >att bevara och fullkomna för-
eningen med Gud>, en förening till vilken
hon själv oftast är det största hindret.
Författaren framhåller hur hon, med den
inre samlingen som villkor, kan bevara för-
eningen i alla livets skiften, i arbetet och
frestelsen, i glädjen och lidandet, ja t, o. m.
i själens övergivenhet, för att så nå fram
till föreningens mål: barnaskapet i Gud
och Treenighetens förhärligande.

Det är därför den bästa välgångsönskan

man kan ge denna bok, att den må bli
läst av många för att den åt många få ge

kunskap om den evkaristiska föreningens

rika frukter.
Arne Rash-.

Py Sörman: Teresa au SPa-

nien, 8o 104 s., Sthlm 1941, Petrus
de Dacia-föreningen, n:r 18. Kr.
), _

De som tänkte med biärtat, 8o

80 s., Sthlm 1941, Petrus de Dacia-
föreningen, n:r 19. Kr, lz7J.

Petrus de Dacia-föreningen har med
dessa sina sista böcker fortsatt sin utmärkta
serie av helgonbiografier. Liksom tidigare
är det även nu Py Sörman som, på ett lätt
och ledigt språk, framställer för oss dessa

Guds vänners liv.
Hon har denna gång vänt sig till Teresa
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av Spanien, Don Bosco och dennes med-
hjälpare och efterträdare Don Rua. Det är
tre helgon sinsemellan varandra så olika -
åtminstone de genom seklerna åtskilda 

-men dock så lika i det väsentliga: att i allt
låta Gud handla med dem efter sin vilja.
De har därigenom blivit uppfyllda av en
för oss vanliga människor hart när obe-
gripligt fast gudsförtröstan och ett lugn
som inte låter sig rubba genom några stor-
mar. Vi ser kanske tydligast lugnet, men
glömmer alltför lätt vilken tung väg de

måst gå för att komma därhän. En av dessa

biografiers förtjänster ligger däri, att de

ger oss en så god uppfattning just om denna
långa väg med dess yttre och inre mödor

- 
helt visst mycket längre än de något

tvivelaktiga 10 mil Don Bosco gick mellan
sitt hem och skolan. Och d:iri att vi får se,

att dessa helgon alltid varit och förblivit
visserligen inga vanliga men dock männi-
skor,

Don Boscos I0 mil beror väl på något
förklarligt misstag; värre syns det mig dock
vara med författarinnans påstående, i boken
om Teresa, att Sverige skulle varit ett så

hängivet katolskt land. Vi känner ännu
alltför litet vår svenska medeltid ur rent
religiös synvinkel för att kunna avge något
kategoriskt omdöme vare sig i den ena eller
andra riktningen. Sannolikt torde väl bil-
den bliva rätt nyanserad, inneslutande både

hajder och djup. Och även om upproren
mot Gustav Vasa talar sitt tydliga språk,
saknar vi dock hängivenhetens förnämsta
tecken: martyren.

Men liksom hos författarinnan är detta
endast sagt i förbigående, och det ändrar
intet i ens uppfattning om det stora värdet
i hennes senaste arbeten.

Arne Rask.

Dr. Paul Kröger: Gläubi-
ges Beten. Gebete der morgenlän-
dischen Kirche. L. 80 16i s. Pa-
derborn 1940, Bonifacius-Druckerei.
RM 31 60.

Den lilla boken presenteras av förf.
själv såsom en >bönbok> som skall >ge-
nom betraktelse införa i orientens religiösa

anda>, närmare bestämt i den liturgiska
böneandan hos de med Rom unierade öster-
ländska kyrkorna. Värdefull är den korta
inledningen över den österländska bönens

karakteristiska särdrag: >skådandet av Gud
och av världen i Guds ljus>. Vidare före-
gås bönetexterna av en kort orientering
över orientens olika kyrkor, både de schis-
matiska och de unierade. Bönerna själva äro
grupperade efter fyra synpunkter: begrun-
dande (ödmjuk innerlighet; sonande läng-
tan; bönfallande kärlek), själens uppbrott
(själens luttring; glad förväntan), fröjde-
fullt skådande (ljusbön; själens jubel i
tacksägelse för godheten, i bön om välsig-
nelse och i Guds lovprisning; härlighetens
hymner), återlösning och återlösta (hem-
ligheternas böner; korsets lov; böner för
Kyrkan; Gudsmoders lov; jordisk fulländ-
ning; Flerrens döda). - Vårt böneliv kan
blott ha stor nytta och det skall säker-
ligen fördjupas av art på dette sätt få nå-
gon del i den >innerlighetens förunderligt
rika gåva> (Eidem) som är de österländska
kyrkornas dyrbara arvedel.

J. Geilacb.

Camille Melloy: La Paix
d'Assise. L, 8" 99 s. Briissel 1941,
Descl6e, De Brouwer.

Kanske har det synts författaren lämp-
ligt att just nu i dessa dagar, så fyllda av

en orolig och sjuklig aktivitet, förmedla
till oss .[.a Paix d'Assise. En belgisk ordens-
man döljer sig under pseudonymen Camille
Melloy, och det är prästen och poeten som

vill göra oss delaktiga av den frid han för-
nummit vid sitt besök i Assisi så långt till-
baka som 1936. Och han har också för-
mågan att förverkliga sin intention. På ett
poetiskt lödigt språk rullar han upp inför
oss med det första intryckets friskhet bilden
av >beata pacis visio>. Arne Rask.
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