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KATOLSK AUKTORITETSTRO OCH
FRI FORSKNING.

,,Jlrin religionens eller frin den religiiisa auktoritetens sida fir icke stillas

f ttigot hinder i den fria tankens och forskningens vlg. Tanken skall

icke veta av annat hinder in det, som den sjilv under sitt rastliisa scikande

m6ter och tvingas att erkinna. Dlr finner den tilleventyrs ett nytt om-
ride, ett sammanhang arr egen art' Yars svirigheter den sjilv icke kan
bemlstra. Fiir trons egen renhet och trygghet Ir det ncidvlndigt att den

forskande tankens ritt erklnnes helt och utan prutmin>, slger Tor Andra
p3, ett stille i sin Siiderblombiografi (s. 10i).

I princip har en katolsk kristen ingen svirighet att underskriva detta

program. Han hivdar emellertid med stiirre skirpa, och visserligen med

st6rre misstroende mot vetenskapens resultat vid deras framtradande, att
det icke iir allom giyet att ritt bed<ima omfinget av det omride tanken
icke kan bemlstra. Pi denna punkt tilliter han den religi6sa auk-
toriteten att ingripa. Han hevdar, att innan fullkomlig visshet firder pZ

denna punkt det f.ital grundsanningar' som under den helige Andes led-

ning fastslagits som kristen tradition, icke skall stlllas i tvivelsmil. F{an

hr nZimligen iivertygad om, att om vetenskapen komme si lingt, att dett^
omride bemistrades av den, nigon motslttning mot traditionens sanningar

icke skulle finnas. Det ligger i sa'kens natur' att den fria forskningens

representanter dllmiita sina resultat ett sidant bevisvirde, att de stimpla
en sidan stindpunkt som ogrundad optimism.

Den fdrutsittningsfria vetenskapen, den fria forskningen i modern me-

ning, ir fiirutsittningsfri i den min, att den f0rbehiller sig att vid behov
stilla alla de fcirutsittningar den bygger pi under omprtivning. Den utger
sig icke f6r att komma till nigon absolut sanning. Ehuru dess resultat
itminstone principiellt alltid lro av hypotetisk natur, betrakta dess repre-
sentanter dem emellertid ofta som definitivt faststillda och stridande mot
de sanningar Kyrkan hemtar ur uppenbarelsen och som hon, si lingt giir-
ligt ir, kartligger i termer som ftilja logikens lagar.

Det traditionella katolska vetenskapsbegreppet inrymmer i sig en meta-
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N. F. Molin

fysik, som anser sig p3. flera punkter komma till absolut sanning 
- 

utan
hjllp av uppenbarels eventuellt med hj?ilp av material levererat av
den fria forskningen.

Begreppet vetenshap har i de'b?igge ligren delvis olika innehill. Detta
fcirklarar miijligheten av det f6r den fria forskningens representanter fdr-
bluffande pistiendet frin katolskt hAll, att nigon motsittning mellan tro
och vetenskap icke existerar. Vigen pi vilken bide den fria forskningen
i modern mening och den traditionella katolska vetenskapen komma till
sina resultat ir det mlnskliga forstindet, det logiska tlnkandet. Medan
materialet hos den fiirra uteslutande utgcires av fenomenvirlden, utgcires
det hos den senare lven av det som ir transcendent den sinnliga vidden.

Medan Kyrkan i,den teologiska vetenskapen derfirr anser sig kunna fast-
stllla vissa uttryck f<ir uppenbarelsens innehill, ligger detta innehill, si
snart det faller inom det transcendentas omride, utanfiir den fria forsk-
ningens domvirjo.

Uppenbarelsens innehill, till stor del alltsi liggande inom det >omride
vars svirigheter tanken sjilv icke kan bemistra>, ir den kyrkliga tradi.
tionen. Blott det dogmatiskt faststillda tillhOr med full visshet traditio-
nen. Dogmat tj'inar i sin strikta formulering frlmst ett defensivt syfte,
icke att fastlisa uppenbarelsens innehill i bestimda formuleringar, och
'dr ofta blott framstillt i negativ form, i synnerhet i konciliebeslurens
anathemafiirklaringar, vilka faststilla, att, den som i en viss friga har en
viss isikt dirmed icke tillhtir Kyrkans gemenskap. Vissheten om arr
dogmat utg6r traditionens lira erhilles i och med pivens faststillelse av
konciliebesluten. Mycket utiiver det dogmatiskt formulerade anses emel-
Iertid faststlllt som traditionens lara, i och med art det logiskt fciljer av de
dogmatiska formuleringarna. Det katolska dogmat i sin helhet finner man
siledes enklast genom att g& till de katolska katekeserna fiir vuxna. Vad
dessa betriffa giller emellertid, som Sigfrid von Engesrrcim (Katolicismen
i nutiden, s.78) framhiller, att >i allt ir lndi inte katekesen bindande
fiir evirdliga tider>. Den ir en handbok, i varje upplaga avsedd ftir sin
egen samtid. Den innehiller, utom det dogmatiskt faststlllda, det denna
samtid anser vara direkt avhingigt av dogmat. Det som dirav icke ir
faststillt f<ir >evirdliga tider> kan av en annan generation utformas nigor
annorlunda. Det ligger, i motsats till vad man pi utomkatolskt hill girna
fdrestlller sig, icke i Kyrkans intresse att. p& ett stelbent sltt fastlisa si.

mycket som miijligt av den kristna liran, utan art i de faststlllelser som
griras blott sli vakt kring dess grundsanningar. En blick pi en katolsk
katekes visar huru fi dessa grundsanningar dro.

Sjllva sanningsinnehillet i dogmerna kriver icke i. o. f. sig ett oiter-
kalleligt faststillande. Tvirtom kan detta till olika delar ofta uttryckas
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Katolsh auktoritetstro ocb fri forskning

pi flera sinsemellan icke motslgande sitt. Den dogmatiska formuleringen

har vlsentligen normativt virde. Den innebir att afldta formuleringar av

kristendomens grundsanningar redan pr6vats till lettnad f<ir kommande

generationer, som skola konfronteras med nya tvivel pi omridet. Den ut-

96r proberstenen pi vad som Ir f<irenligt eller icke med den kyrkliga
traditionen.

Pi utomkatolskt hill har man funnit en svirighet ligga deri, att den

dogmatiska formuleringen ir fiirenlig med vitt skilda framstillningar i
samma imne hos olika katolska f.orf.attare. Man ,bortser di ifrin att dessa

framstlllningar icke motsega varandra i de stycken som berdras av dogmat.

I andra stycken kunna de motsiga varandra, men di riira de sig iter pi
omriden, dar det icke varit av,behovet pikallat att strengt faststllla, vad

som ir ikta tradition eller ej. Men de olika for{attarna ha i de fall de

riirt sig inom dogmats omride i dogmat haft en probersten pi, att vad de

i andra ordalag sagt icke stir i strid med den sanning Gud pi detta omride
pi ett oemotslgligt sitt upplyst mlnniskoslektet om. De ha lven varit
besparade besvlret att ta sjdlva den dogmatiska formuleringens ordalydelse

under omprcivning.
Detta ir ett betraktelsesltt, som ir uteslutet pi den fria forskningens

omride sisom fullkomligt frlmmande fiir dess arbetsmetoder. Det ir nim-
ligen den fria forskningens ritt och kanske plikt ftir att fullfiilja sitt
speciella indamil art ta allt vad den llgger till grund fiir sin framstillning
under fiirnyad ompriivning. Men vi riira oss her pi ett omride som i den

min det icke kan nis av den fria forskningens metoder iche heller faller
inom dess domvlrjo.

Konflikter kunna uppste meilan dogmat och den fria forskningen pi
tvi vigar. A ena sidan kan ett vetenskapligt resultat' utan att i verklig-
heten giira det, i ,biirjan synas ofiirenligt med den katolska traditionen.
A andra sidan 'kan ett vetenskapligt resultat, som i verkligheten ir of<ir-

enligt med traditionens innehill, betraktas som ett faststillt resultat, medan

det i verkligheten endast utgdr en arbetshypotes fcir det fortsatta veten-
skapliga arbetet.

Vi fi h?irvidlag icke gltimma, att sanningslidelsen ger YetenskaPsmannen

samma kinslans ritt att fasthilla vid det han anser sant som kato-
liken som sidan, vilken stdder sin sanningslidelse pi Kristi liifte om den

helige Andes ledning inom Kyrkan. Men i sak ligger frlgan annorlunda
till. Kyrkan lr trons fiirsvarare. Hon ir skyldig att mot avfall skydda

var och en som omfattar hennes tro. Den fria forskningen har intet annat

In sanningssiikandet i o. f. sig som mil. Den ir beredd att omedelbart

infcir nya bevis revidera en tidigare uppfattning. En katolsk vetenskaps-
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man stiider sitt sanningskrav bide pi Kyrkans auktoritet och pi det veten-
skapliga sanningskriteriet. I det fiirra fallet anser han sig ni en helt
annan art av sanning, In den vetenskapen, i den fria forskningens be-
mirkelse, anser sig kunna ni med sina metoder, nimligen den absoluta
sanningen. Gir nu det vetenskapliga resultatet emot denna absoluta san-
ning Kyrkans av Gud givna auktoritet bjuder, seger katolikens eget san-
ningskrav honom, att det vetenskapliga resultatet i fiireliggande fall iir
ofullstlndigt och missvisande. I och med att han i ett sidant fall vidhiller
den vetenskapliga stindpunkten mot den kyrkliga traditionen ir han
sjiilvfallet i sitt hjirta ingen katolsk kristen. Om han di sjiilv icke inser
detta torde Kyrkan vara i sin fulla ritt att fiir honom och andra fram-
hilla detta faktum.

Mycket svirare Ir situationen, om vetenskapsmannen vet med sig, att
hans tes i c k e stir i konflikt med traditionen, ehuru de kyrkliga auk-
toriteterna sakna kompetens att rbedcima saken. Det ir icke deras uppgift
att hilla sig i jour med vetenskapens framsteg f 6 r r i. n dessa kommit
eller synas ha kommit i konflikt med katolsk tro och moral. Ar forskaren
katolik lr det di hans plikt att icke offentliggcira sin tes si linge det icke
ir allmint klarlagt, att den icke stir i konflikt med traditionen. Intill
dess inneblr nimligen det resultat han kommit till en frirfrirelserisk frir
dem, som icke inse detta och som av hans tes kunna dra konklusioner,
vilka komma dem att svika sin tro. Hans plikt som katolsk kristen ir
nimligen frimst att varna om den sanning som 16r det enda nridvlndiga
fcir mlnniskorna. Frin denna synpunkt sett er det mindre odesdigert, om
ennu ett sl:iktled flr leva i okunnighet om den sanning det nya riinet
bragt i dagen pi det vetenskapliga omridet.

En sidan synpunkt fu en styggelse fiir den fria forskningens represen-
tanter, den innebir ingenting mindre in ett f<irriideri mot den fria forsk-
ningens livsprincip. F<ir nigon som pi katolskt hill vigt sitt liv it den
vetenskapliga forskningen innebir det ocksi sj?ilvfallet en svir pr6vning
och ett stort offer. Men giir den katolske forskaren icke detta offer i en
dylik, dess bittre sillan fiirekommande situation, begir han ett ennu
st6rre fdrrideri. FIan miste ta detta svira steg i medvetandet om, att
minniskan icke nir sin yttersta bestimmelse genom insikt i vetenskapliga
sanningar av principiellt hypotetisk art, utan genom kristen tro och efter-
foljelse av denna tros sedelag.

Gud kriver av sina trogna, icke att de skola dcima efter vetenskapsmln-
nens bevisfciringar, utan f<irst och sist tro. Kyrkan anser visserligen att
det sunda fcirnuftet i viss min kan uppfatta trosinnehillet och hon
hevdar det sedan apostlarnas dagar mot allt som dirmed pi allvar synes

sti i strid. Hur mycket ln hennes medlemmar synas avvika frin den i
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Katolsk auktoritetstro och fti forskni'ng

i sitt liv, skall hon aldrig upphiira att fiir dem hevda detta rittesndre for
deras liv. Denna tro skall tack vare dess klara formulering i dogmat

aldrig behtiva gi emot god vilja och vanligt sunt fiirnuft. Det 1r fullkom-

ligt stridande mot det kristna gudsf6rhillandets karaktd:r, att dett troende

"r, 
Cod skall beglra den vetenskapliga bevisapparatens kriterium pi forut-

slttningarna fcir den kristnes fOrh&llande till och plikter Sentemot Gud.

Den kristna tron giller varje minniska, och skall darf6r kunna omfattas

av den som varken kan hsa eller shriva, in mindre besitta den andliga

trining, som krlves ftir vetenskapligt arbete. Det ir tron och iter tron
som er den kristnes kinnembrke, en tro som stir emot ulvar i ffuakldder,

i den dubbla bemirkelsen att mo$tA bide den som framstiller en falsk tro
och den som under den sanna ,trons teckmantel handlar efter helt andra

principer. Det katolska dogmat ir dirvid den troendes skdld.

Sisom forskare ir emellertid en katolsk kristen fiirpliktad att pi de

vigar som lro framkomliga efter den fria forskningens metodef tillimpa
Thomas Didymus' grundsats att icke tro annat ln sina sinnens vittnes-

bi;rd. Men han fir icke gliimma,att det finns ett omride der de ha fiire-
trldet, >>som icke hava sett men dock trott>. FIan miste som vetenskaps-

man respektera, att det fiir den fria forskningen icke existerar nigra skad-

liga eller icke skadliga hypoteser, att den fria forskningens bittra erfaten-

het: errare bumanunt. est 16r vetenskapen i sig innesluter imperativet:

errare auile! Men han miste samtidigt vakta sig fcir att dllempa dessa den

fria forskningens metoder utanfiir de omriden, som iro itkomliga fiir
dem. Han kan icke tilliimpa dem pi problem dir vi ytterst icke lingre
Iro inne pi de mlns'kliga misstagens omride, utan pi livsfrigor som kriva
svar priglade av den gudomliga sanningens ofelbarhet.

Om minniskan fiir sin livsf6ring vore hinvisad till det som den fiirut-
sittningsfria vetenskapen klarlagt eller kartlagt skulle hon vara hjalpliis.

Ju fler omriden denna vetenskap g<ir till foremil f6r sina forskningar

desro mera framg&r det, trots alla nya fakta som under forskningens lopp

komma i dagen, vilken liten brikdel av vlrldsskeendet dess forskningsfelt
i materiell som andlig mitto utgiir. Den enskildes blickfalt kan dessutom

blott omfatta en ytterst ringa brikdel av de vetenskapliga frigornas inne-

hill. Detta giller redan vetenskapsmannen av facket, som redan utanftir
sitt specialomride snart ser sig hinvisad till de iiversiktliga sammanfatt-

ningarnas auktoritet. Utanfcir Yetenskapsmlnnens krets ir den stora mas-

san pi flera omriden slutligen helt auktoritetsbunden vid de rent Popu-
lariserande framstillnin gartra. Tron ir till ftir att tillhandahilla de enkla

fiir den fria forskningens nuvarande metoder ogripbara sanningar utan

vilka minniskan icke skulle finna sig tillritta i tillvaron. Det Ir i
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alla avsteg frin dessa enkla sanningar mlnniskorna enligt Kyrkan ha att
siika grunden till sina olyckor.

Frin den fria forskningens synpunkt intar derfAr den katolske veten-
skapsmannen i vad som r<ir den vetenskapliga metoden en dubbelstiillning.
F<ir katoliken, som erklnner att mlnniskan i rron, i den min hon beh6ver
det fiir att ni sin rltta bestimmelse, n&r fram till den absoluta sanningen,
ir denna dubbla metod, med hinsyn till de skilda delar av sanningen som
Ir dess ftiremil, helt naturlig. Det faller av sig sjllvt att katoliken, som
'ir overtygad om att Gud, Sanningen sjllv, miste lamna ofelbar upplys-
ning i minsklighetens yttersta livsfrigor, tillmiter verktyget fcir denna
upplysning, traditionen, i den min den i dogmat till sitt innehill ir fast-
stilld, ett absolut bevisvirde. Lika sjiilvfallet ir, att katoliken icke kan
gdra ansprik pi, att den i oinskrinkt mening fria forskningens represen-
tanter skola tillmita dogmat detta bevisvirde. Overtygelsen om det katol-
ska dogmats sanningshalt, - med de konsekvenser hlrav som fcira in pi
vetenskapliga specialfrigor - har nimligen icke tillkommit pi den fiirut-
sittningsfria vetenslkapens egen vlg.

F<ir katoliken utgcires hans sanningslidelses hcigsta manifestation att han
sitter Guds, Sanningens eget ord <iver minniskors vittnesbrird. Detta
Guds ord blir dirigenom f<ir katoliken en odiskutabel fiirutsettning fcir
all vetenskaplig framstillning som tangerar tro och moral.

Den vetenskap som vid liisningen av frigor pi detta omride stlller sig
utanfijr Kyrkans uppfattning, sisom katolsk modernism, liberal teologi,
fri profanforskning, niijer sig i sin sida sillan med att konsratera den
principiellt hypotetiska karaktiren av sina resukar. Aven di resultatens
hypotetiska natur ir fullt uppenbar iiverdriver den i praktiken girna deras
bevisvirde och hevdar, under missfrirstiende av Kyrkans traditions- och
dogmbegrepp, att Kyrkans stindpunkt Ir verenskapligt ohillbar.

Kyrkan fiir sin del anser att hon sjilv och den fria forskningen ha var
sin olika och begrinsade uppgift, som de liisa med olika metoder. De gi
icke i vigen fcir varandra blott vetenskapens representanter, di omridena
fiir deras verksamhet nigon ging synas tacka varandra, respektera hennes
sjilavirdande uppgift. Kyrkan har ingenting att fitrdiilja och fruktar ej
uttalandet av en bevisad sanning. Men hon anser som sin oavvisliga plikt
att skydda dem av hennes troende, som sakna fiirutsittnin gar att genom-
tanga vissa vetenskapliga problem, frin felaktiga eller blott osikra kon-
klusioner. I sidana situationer vintar Kyrkan av vetenskapens represen-
tanter, att de ge sig till tils med publicerandet av sina resultat, tills den
iiverensstlmmelse med traditionen, som miste prigla varje fullt bevisat
vetenskapligt resultat, som faller inom omrider fiir densamma, iir fullt
klarlagd, mihlnda sedan ifrigavarande vetenskapliga framstillning mist
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kompletteras med nya riin. Pi omriden som med visshet, men blott med

,rirdr"t, tro utan konsekvenser beriirande minniskans gudsfOrhillande och

vad diirtill hirr i friga om tro och rnoral, flr var och en diremot fc;r Kyr-

kan uttala vilken irikt ,o.n helst, den mi i sinom tid visa sig falsk eller

riktig eller blott osiker.
I iirra dagar miitas emellertid fri forskning och katolsk kristendom till

fruktbart Jr*"rb"t" pi samhellsvetenskapernas omride. I allminhet

komma de numera icke i konflikt med varandta tack vare en pi iimse

hill vidgad insikt om skillnaden i arbetsomriden och metod. Bigge ha de

-yck.tlindre att frukta av varandra in vad de tillsammans ha att frukta

av det vlxande andliga barbari, som, under ett samfillt fiirtrampande av

kristna vlrden och vetenskapliga krav, i vir tid utgor ett allt pitagligare

hot mot vrsterlendsk kultur' 
Nlrs F. Morin.

JERUSALEMS MINNESMARKEN.

TJiir snart fem ir sedan, i biirjan av &r 1938, invigde brittiske iiver-

I ko*-irrarien fiir Palestina det arkeologiska museet i Jerusalem, som

byggts ftjr att inrymma de fynd, som bringas i dagen genom de utgrlv-
ning"r, varigenom man metodiskt stiker att iterfinna och rekonstfuera

Palestinas ftirflutna.
Mellan januari 1938 och femtonde irhundradet f. Kr., di Jerusalem

genom egyptiska diplomatiska handlingar intrider i historien, ligger mer

I' f,too-it. De.rrra tidrymd synes visserligen ringa, di vi betraktar

Egyptens pyramider, som uppfiirdes ftir I,!00 ir sedan' Men dessa pyra-

*Ia"t "*g;r sedan llnge endast av ruiner, medan Jerusalem, alltsedan

sitt framtr-edande i historiens ljus, aldrig har upph6rt att leva och bebos'

Dess tillvaro, ibland irorik men oftare elendig, har efterllmnat spir,

minnesmlrken. Vad ir di dessa minnesmlrken?

Det ringaste men samtidiSt mest rePr€sentativa av stadens minnes-

mirken ar det minga meter djupa stoft, som samlat sig under vira dagars

Jerusalem. P3 vissa platser, t. ex. dir David byggde det kungliga palatset

Led tillhOrande kaserner, ligger den nuvarande nivin 27 meter hiigre ln
nivin ftir 3,ooo ir sedan.

Man behiiver endast betrakta den nutida staden for att f6rsti hur

denna anhopning kommit till. Husen iir byggda av te8el, som ej torkats
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i ugn utan endast i solen. Dessa byggnader hiller n&gra ir, och fijr att
de skall f.alla I ruiner fordras ingen belrgring eller eldsvida: palestinas
vintrar med deras floder av regn ddelrgger dem snart. olyckan ir fiJr
civrigt latt avhjalpt. Man utjimnar raskt ruinhiigen och bygger pi denna
grund en ny bostad. si har Jerusalem under 33 sekel regelburrdet skiftat
hud men behillit sitt utseende of<irlndrat.

Detta hopade jordlager, som om vintern rr trisk och om sommaren
forblindande damm och som ir turisternas pliga, utgcir fcir de mera klar-
synta det virdefullaste minnesmlrke. Det ir ett vittnesb6rd om att det
nutida Jerusalem drag fiir drag iterger den gamla staden, den enda som
intresserar oss, derf6r att vr den uppsteg bibeln och kristendomen, och
dirfor att Guds Son valde den till sitt hemvist. Ner man gir genom dess
smutsiga grinder, kastar ett iiga in i dess miirka hus, dir den enda iipp-
ningen tjdnar pi en ging till d6rr, fdnster och skorsten, d,i fattar iin
blttre vad inkarnarionen verkligen innebar.

_ Men hur mycket Jerusalem i dag ir samma stad som det alltid varit,
hur stelnat det in kan fiirefalla, har det dock haft en stormig historia.
Det har kint minga civilisationer, absorberat, tillbakavisat eller fiir-
stenat dem. var och en av dessa successiva erapper har efterlimnat nigot
minnesmirke, och darfi;r behciver man endasr i minnet &terkalla ett f.F.tal
sidana minnesmirken fcir att uppleva stadens linga historia.

vir fcirsta klara uppfattning om Jerusalem hlmtar vi ur bibeln. 2:dra
samuelsboken berittar, hur David, efter att i Hebron ha blivit smord
till konung av alla Israels hiivdingar, gjorde Jerusalem dll huvudstad f6r
det nya konungariket. Mi vi inte blandas av order huvudstad. staden
mrtte piden tiden 400 m. pa llngden och ttO m. pe bredden. Den var
emellertid befest och omgiven av en stenf<jrskanrtriog. >Men>, skriver
en av vira frrmsta experter pi Palestinas arkeologi, p. Hugues vincent,
>>man miste iter och iter upprepa, att en stor och befest kananeisk stad,
en stad med skyh<iga murar, vars isyn hade skrrmt de innu nomadi-
serande israeliterna, inte rr en visterlindsk stad, inte ens en orientalisk
stad eller en israelitisk stad frin konungad<imets tid. Det kananeiska
Jeriko, som spirrade vigen f6r de framtringande hebr6erna, kunde endast
intagas genom gudomligt ingripande. Men pi 13 och 12 irhundradet
fiire vir tiderlknings bdrjan var Jeriko endast en ringa samling hyddor
av torkat tegel, hoptringda innanf<ir en stenmur.> U1rusalew, I, s. 151.)

Det var frin en befistning av detta slag som jebus6erna, stadens
behirskare, hinade Davids och hans skaras bem6danden: >Hitin kommer
du icke; blinda och halta skola driva dig bort> (2. Sam. t:6). Och

8



I erusalem.s rninne sntir hen

Iinge skulle de slkerligen ha fitt venta, om de inte, pi ett sett, som

Innu ir oss obekant, hade uppteckt stadens svaga punkt.
Denna svaga punkt var klllan, stadens enda dyrbara brunn. Den

sprang fram nigra meter nedanf<ir befestningarna. I fredstid steg kvin-
norna ned dit, som de gdr in i dag, med den tunga krukan pi huvudet.
Men under beligringen kunde rnan inte gi utanfcir stadsmuren, och

denna eventualitet var ocksi ftirutsedd. Man hade inne i staden borrat
en vertikal brunn av trettio meters djup, genom vilken man medelst ett
rep slnkte ned vattenkrukorna. Klllans yttre mynning murades igen.

Det var troligen ingingen till denna brunn, som David upptickte, och

han utlovade furstetitel och kommandostav it den som forcerade in-
gingen och fcirst tringde in i staden. En av hans unga sliktingar, Joab,
vigade kllttringen, och genom denna krigslist eriivrade han Jerusalem it
David och det hebreiska folket.

Vi iger innu i dag vittnesb<ird om denna list, som under forntiden
itskilliga ginger upprepades, t. ex. vid Troia, dir Odyssevs och Diomedes

lyckades intrlnga g€nom avloppsr<iren. Jerusalems brunn existerar innu;
den uppticktes 1870 av den engelske kaptenen Varren, som i sin tur
upprepade klittringen - en svir man6ver, som f. o. biir ge oss en hcig

uppfattning om den unge Joabs alpinistiska fardighet.
Denna sportbetonade atmosfir frammanas av Jerusalems lldsta min-

nesmirke man nu kan kalla det si. En ungdomlig, nlstan barnslig

atmosfer. David, Israels fdrste konung, han som skall e88a €tt helt folks

karlek och fantasi och slutligen fiir detta folk utgiira den fullkomligaste

bilden av Messias, denne David ir den unge ledaren fiir en liten krigar-
skara - innu i gir var han ett barn bland sina hjordar. Den israelitiska

monarkien f<ids med denna gestalt, som inte ir den h6gsta i den judiska

historien, men otvivelaktigt den mest tjusande Senom sin hinfcirelse, sitt
idelmod och sin friskhet.

Tre hundra ir senare, i bdrjan av 500-talet, kommer vi tillbaka till
denna kllla, iter i ett beligrat Jerusalem. Men denna ging lr det

hebr6erna som hotas. Davids storhet ir nu blott ett lysande minne. Med

varje &r kommer det assyriska rikets fruktansvirda hot nlrmare Jeru-
salem. Dess konung, Hiskia, fiirbereder stadens ftirsvar. Vattenproblemet

* alltjimt betydelsefullt. FIur skall man kunna behilla kallan innanfiir
murarna och hindra de beligrande att draga nytta av den? Hiskias l<js-

ning pi {rigan dr djirv. F<ir att vattnet inte skall komma fienden till
godo miste man hindra det att rinna ned till Kidron, dess naturliSa av-

lopp, och i stillet leda det till andra sidan av staden, vesterut, till Tyro-
pojondalen, som ir mindre brant in Kidrondalen och vid sin nedre del
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omfattas av befistningsmuren, som man endast beh6ver f6rstirka ftir att
den skall utg6ra en frirdernning. Man miste alltsi bygg en underjordisk
kanal genom klippan. I betraktande av tidens bristf?illiga redskap och

Jerusalems hirda kalkklippa var det ett svirt arbete. I vira dagar miste
man fcir att gora det minsta kanaliseringsarbete begagna sig av sprlng-
imnen. Man vigade dock ftiretaget, och arbetet begynte samtidigt frin
bida sluttningarna. Kalkylerna var riktiga, och de tvi gallerierna gir
f<irst, under nigra tiotal meter, rakt mot varandra. Men snart blev kalk-
lagret si hirt, att man miste fortsitta parallellt med detta lager och pi
flera meters djup f<ilja kullens kontur. Strlckan utiikades silunda nistan
till det dubbla, men framfcir allt miste man, i stlllet fiir att gi fram pi
rak linje och fiilja samma nivimirken fortsitta i blindo och f<irlita sig
uteslutande pi kalkylerna. Men ingenjiirerna kunde sitt yrke, och de tvi
gallerierna fortsatte att liipa i riktning mot varandra. De var ungefir
lika linga, nlr arbetarna i den ena slutligen hrirde sina kamrater i den
andra. Men ljudet kom inte rakt framifrin, som man hade vintat, och
man trodde att man misstagit sig. Kalkylerna vara emellertid riktiga,
men ljudet, som i en homogen omgivning exempelvis luft, sprider sig i
koncentriska vigor, stiiter i en icke homogen klippmassa p& lager av olika
resonans och sprider sig oregelbundet, varfiir man inte kan lita pi sin
hdrsel f.6r att faststilla ljudklillans liige. Si visar kanalerna, hur regel-
bundet de in dittills dragits, pliitsligt nigra merer fiire sin miitespunkt,
spir av fcirvirrade fiirs<ik att iippna vig i alla riktningar, varigenom man
kan ana de sista dagarnas otilighet och oro hos arbetarna.

Hur sinnrik denna plan in var, lyckades den dock inte rldda Jeru-
salem. Nigra hundra ir efter kanalens byggnad intog Nebukadnesar
staden. Men kanalen har aldrig upphiirt att fungera: ln i dag rinner
kellans vatten igenom den. Om den in ur konstnirlig synpunkr inte ir
synnerligen mirklig, si ir den dock det enda minnesmirke vi har av

Jerusalem frin slutet av 700-talet, Jesajas Jerusalem, som ej kunde bibe-
hilla sitt politiska oberoende men som sklnkte virlden profeterna.

Profeterna lever alltjimt. Jesaja och Jeremia skenker oss Guds ord
och talar direkt till virt hjdrta. De utgdr virt ofiirstiirbara arv frl,n
judendomen. Men judarna hoppades fi <iverlimna oss nigot annat -
Jesu samtidas stora stolthet var templet, byggt av Herodes den store och
pi Kristi tid strilande i sin nya figring. FIur skulle judarna, infiir all
denna harlighet av konst och lyx, ha kunnat undgi att tro pi en snar
uppfyllelse av sin stora dr6m: Jerusalem som virldens religi6sa och poli-
tiska huvudstad? Brutalt skingras dessa illusioner av Jesus: av detta
underverk skall inte llmnas >sten pA sten>. Av sjllva templet, brint av
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'Titui ir 70 och raserat av Hadrianus ir 13!, finns inte ett spir kvar.

Av den omgivande muren iterstir 4 eller i varv stenar' pi en strlcka av

ungefir 40 m. just vad som beh6vs fiir att ge oss en sYag ftirestillning
o- .,r"d denna harliga byggnad miste ha varit. Stenarna lr kalkstens-

block av 1,40 m. hojd och ?inda till 7 m. l?ingd. Denna >klagomur> ir
.allt som iterstir av judarnas fOrhoppningar. Minga vill emellertid inte

.avsti dirifrin, och varje dag, men slrskilt pi sabbaten, d. v. s. vid sol-

nedgingen om fredagarna, ser man judar komma dit och under arab-

pojLt""r fAraktfulla blickar sli sin panna mot Flerodes stenar och'

lr"gg"nd" fram och tillbaka, med monotont klagande riist psalmodiera

sina heliga texter. Vid ingingen till den grlnd som mynnar ut vid mufen
.stir nigra hinfulla araber, nigra nyfikna turister och en engelsk polis-

man i sin vaktkur, bevipnad med en pistol och en telefon. Denna

bedriivliga samling av n&gra judar i trasor, denna ritual som inte ens

,soker litsa lidande, denna scen som tycks konstruerad for ^tt 
r6ra turis-

terna, till vilken kommer hela karavaner, t. o. m. av jadat, moderna och

frigjorda judar, som inte llngre vintar pi Israels frllsning annat in
.g."o- sitt arbete - 

ds11a ,klagomuru ir muselmanernas skrick.
Islam besitter nu den heliga plats, dir den judiska helgedomen reste

:sig. Det vore orlttvist att definiera Islam som en stelnad judendom, ty
det ir en tro som fiirblir levande och mer in nigonsin er6vrande. Men

.det Ir dock e tt faktum, att ay judendomens bida atvtagare, kristendomen

och muhammedanismen, den fiirstnimnda ur profeternas religion tagit
,alla framstegselement, hela den ><ippna> sidan, skulle Bergson siga: mes-

sianismen och vintan pi Guds rike, den religi6sa universalismen, andens

foretride framfiir ritualen, kirlekens primat. Muhammedanismen iter
har fest sig vid judendomens tringaste drag: en monoteism alltfOr begrin-

sad f<jr att erkinna Guds inkarnation, en uppenbarelse innesluten i en

bok, som man miste lisa med bokstavstrohet, den fanatiska tivertygelsen

att bland alla folk vara det av Gud utvalda.

Bland alla de f<irstelnade element som Islam upptagit frin judendomen

finns det ett som man miste ha upplevt i Palestina for att fatta betydel-

$en av, nimligen fasthillandet vid de heliga platserna. Det hebreiska

folket kan tjEina Jahve endast i det heliga landet, det land som utlovades

it patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Judarna kan offra endast i

.Jerusalem, pi tempelberget. Muhammed, som linge levde bland Medinas

judiska afiirsmln och genom dem larde klnna bibeln, fortsitter denna

tradition. Judarna trodde sig biira vlnda ansiktet mot Jerusalem, di de

skulle bedja. och i Jerusalem, pi templets heliga berg, viirdar den

:muhammedanska traditionen sina heligaste minnen: Abrahams biin, Jesu

och Mose undervisning, Muhammeds himmelsfiird. Det fordrades Mu-
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hammeds fullstindiga brytning med judarna, och den kult som proferens
lerjungar ignade honom, for att Mekka skulle 6verglinsa Jerusalem.
Men innu i dag ir den Heliga Klippan en av Islams heligaste platser.
Anda frin Senegal vallfirdar negrerna dit till fots. Den troende finner
dlr den nlstan fysiska kontakt med Allah, som ir en av de visentligaste
elementen i hans tro. Fran kan vidriira spiren av de heliga, som pi denna
plats sett Gud: Abraham, Moses, Jesus, Muhammed.

Muhammedanen ir si fist vid dessa spir, att han hyser en verklig,
skrick f6r att bli ber<ivad dem. Hans stora ingest er att se judarna frir-
verkliga sin religicisa och nationella drijm: det enda Templets iterupp-
byggande pi det heliga berget. Och hela den judisk-arabiska frigan, som
sedan mer rn tio ir, tillbaka pi ett blodigt sitt omst<irtar Palestina, beror
otvivelaktigt pi ras- och ekonomisk rivalitet. Men fiir det arabiska fol-
kets huvudmassa innebir den framfcir allt ett heligt krig, ett krig som
giller denna jord, som judarna giir ansprik pi med den rett som err
gudomligt J0fte skanker, och muhammedanerna i sin sida dirfor att de
anser sig som den stora bibliska historiens enda lagliga arvtagare och dess,
verkliga efterkommande.

Fcir <igonblicket ir det muhammedanerna som sitter vid makten. Ju-
darna kan, vid risk av dddsstrafi, inte komma innanf6r helgedomens
omride, och de miste niija sig med att klaga utanfcir, vid resterna av der
som utgjort deras stolthet.

Pi templets plats har Islam litit uppfiira en mosk6, eller rlttare en
serie av minnesmrrken frin skilda tider, n&gra utan intresse, vid sidan
av ett par misterverk. Inte ens glasmilningarna i Bourges och Chartres
kan trvla med kupolfiinsterna i omars mosk6, di det giller firgrikedom
och finhet i nyanserna

Men det intressantaste hos dessa minnesmrrken rr inte det konstnediga
utan det historiska och religirisa. Den exaktaste bild som vi lger av
Templet finnes inom detta >Haram esh sherif> (v<irdnadsvlrda omride)-
En kristen kan bed6ma vad som hos Islam fattas av karlek och hopp fcir
att det skall kunna mita sig med judendomen. Men han kan inre utan
r6relse, pi sjiilva den plats, der den sanne Guden dyrkades under tusen
ir, iterfinna samma arkitektoniska bild och en trots allt besliktad
atmosfir.

Fiir att Haram esh sherif skall likna det judiska templer fattas narur*
ligtvis de dagliga offren och de h6gtidliga hekatomberna, lukren av blod
och brint kritt, djurens tumult och offrens skrik. Drr fattas framf6r allr
det fruktansvirda Allra Heligaste, Jahves boning bland sitt folk, nir-
heten. av den levande Guden, vilsignelsen av denna hans nirvaro, si kir
f<ir det judiska folket. Ingenting kan indra nigot i den saken am Flaram
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esh Sherif ir en byggnad med ny bestimmelse, en dod helgedom. Ingen-

ting symboliserar bittre in det den muhammedanska religionens iide.

Den har samlat si gott som hela judendomens material men utan att
kunna finga dess sjil, denna Guds nlrvaro bland sitt folk, $om Yar

Israels privilegium, l<iftet om och symbolen fdr inkarnationen, varigenom

Gud fiir alltid kommit fcir att som Johannes skriver >resa sitt tilt mitt
ibland oss>. Men liksom inkarnationen blev judarnas stora stcitesten fiir-
blir den fiir en muhammedan ett forfarligt sakrilegium, som fdrohmpar
den Hogstes majestit.

Det ir just fiir att viirda inkarnationens sikraste spir, som man byggt

Jerusalems stora kristna monument, den Heliga Gravens basilika. Den

nuvarande byggnaden herstammar frin korstigstiden, men den fiiregicks

av en bysantinsk basilika, uppftird av kejsar Heraklius pi samma plats,

dir Konstantin tidigare byggt €tt tempel 6ver Kalvariebergets och den

Heliga Gravens omride. Alla historiska antaganden f<irenar sig f<ir att,
i den min det kan finnas nigon historisk slkerhet, Sara,nteta oss' att

Jesus Kristus pi just denna plats har diitt och blivit begraven. Det finns
i hela vlrlden intet heligare tempel.

Men det finns kanske heller intet, som mer lr egnat att vicka vir
bedr6velse. Sj5lva exteri6ren ir sorglig att skida. Den vackra 1100-tals-

fasaden Ir fullstindigt dold av en samling kolossala stiittor. Interiiiren
'dr dndi virre. Vore det blott friga om dilig smak, skulle man vll kunna

<iverse med alla dessa struts dgg av glas och hela denna basarornamente-

rirg. Det mest oroande 'ir' att kyrkan faller i ruiner. 1927 skakades

JeJusalem av en ganska haftig jordtavning. Sedan dess har man konsta-

terat sprickor, som alltmera ftirstoras. Man skulle kunna rida bot pi
detta, och den brittiska regeringen har ocksi ftiranstaltat en enqu6te och

en besiktning. Byggnaden kan rlddas - om dess lgare vill. }ten det ir
detta medgivande som fattas. Ty den Heliga Graven ir, liksom de flesta

heliga platser i Palestina, alla de kristna samfundens gemensamma och

oskiftade egendom. F6r den minsta reparation fordras deras enhilliga
samtycke. Saken 5r praktiskt taget omiijlig, inte si mycket pi grund av

bristande vilja som dirftir att dessa arbeten skulle niidvindiggtira bort-
tagande eller helt enkelt omflyttning aY ett ornament, en staty eller

nigon ovlsentlig detalj, ditsatt av nigot samfund - och detta skulle

genast betraktas som helgerin. F6ljden blir, att den Heliga Gravens

basilika befinner sig i ett tillstind av fdrfall, som man miste skimmas
river, och att brittiska regeringen pisken 1938 miste vigra pilgrimerna

tilltrlde till kyrkan.
Om man nimner dessa bedr<ivliga fakta, si 1r det inte fiir n<ijet att
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anklaga den ene eller den andre: hdr ir det inte individerna som bir
skulden. Men hur skall man kunna k?impa mot irhundraden av rivalitec
och bristande f6rstielse? Det ir sorgligt sant att de h<igsta klnslor, om
de leds i fel riktning, f<ir till de sviraste f6rvillelser. Den Heliga Gravens
kyrka utgcir, i sitt f<irfall och sin fiirnedring, den scindrade kristenhetens
tragiska symbol.

Men om kristenheten ir scindrad, ir den dock inte dtid. Och det ir
just den Heliga Graven som ger det gripande vittnesbtirdet om detta liv.
Men ftir att uppfatta detta fir man inte komma dit av nyfikenhet, och
Indi mindre tor att, s6ka utomordentliga upplevelser. Man miste komma
ftir att bedja och i tro betrakta Kristi lidande. Medan folkmassan, som
kommit endast f6,r, en kort andakts<ivning, defilerar ftirbi, legger man
di, bakom nigon pelare, mirke till en bonde, som ofirat alla sina bespa-
ringar for att kunna resa frin Balkanbergen hit ned, eller en rysk nunna,
ftirdjupad i sin bdn.

Diirf<ir ir den Heliga Gravens kyrka, trors sitt sorgliga tillstind, innu
ett levande minnesmirke. Natt och dag uppsriger biinen darifrin. Och
denna bcin, lerdas biin - ty iven sidana kommer hit :, b<inders eller
<idmjuka nunnors biin, riverskrider alla skrankor.

Denna lira ger oss den Heliga Gravens basilika. Om man blott vill
samla sig i andakt, blir man dir medveten om allt, som fcirenar de splitt-
rade kristna; man kinner sig deltaga i en olndlig gemensam biin. Splitt-
ringen ter sig di som ett lidande, som Kyrkans stora lidande, men man
tror ocksi p& att den en dag skall upphiira, eftersom den redan nu ger
vika f6r trons och kerlekens makt.

Allt detta g6r att. Jerusalem tro$ allt fc;rblir den Heliga Staden, lven
om det f6r turisterna i allminhet blir en besvikelse, ofta chockerar pil-
grimerna och bedrdvar alla kristna. fngenstans framstir kanske starkare
den betydelse, som religionen haft och har i mlnniskohjirtat och i mlnsk-
lighetens historia.

l. Guillet.
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ROMS KYRKLIGA STUDIE-
ANSTALTER.

J)ivarnas stindiga omsofg om pristernas andliga utbildning i ena sidan

I- och i den andra den centrala stillning Rom innehar inom den katolska

vlrlden ha gjort den Eviga staden till en medelpunkt f6r de kyrkliga
studierna.

Man kunde utan svirighet anfiira en ling rad av klara bevis for att
pivarna alltid ha tolkat evangelii uppmaning: >I iren jordens salt

virldens ljus> (Matt. J z 13-14) samt den helige Paulus' anvisningar be-

trlffande sjllaherdarnas urval och egenskaper (1 Tim. 3: 8-10; 4: 6-16;
5:22;6:20-21. 2 Tim. 3:L7. Tit.2z7-8, Hebr. 5:l-4) pi si sitt
art pfesten bredvid allt annat ocksi miste iga en vetenskaplig utbildning
allt efter tidernas och platsernas skiftande krav.l Men dessa anvisningar

i Skriften, si maktpiliggande de in iro, torde dock knappast haft den

verkan, som de faktiskt visat sig ha uttivat under historiens lopp, om de

icke fitt st6d och bekriftelse genom pivarnas motsvarande glrningar.
Naturligtvis kunna vi hlr blott framhiva n&gra vlsentliga fakta ur de

kyrkliga studiernas linga historia i Rom.2 Pive Gregorius den store (190

-604) 
instiftade iPatriarcbium, d. v. s. i det pivliga palatset vid Lateran-

basilikan, en skola f6r klerker, som omfattade icke blott de kyrkliga veten-
skapsgrenarna utan ocksi triui.u??, (d. v. s. grammatik, retorik och dialek-
tik) och quadriuiunc (d. v. s. musik, aritmetik, geometri och astronomi).
Denna skola fortsatte sin existens under alla de iiden, som Rom genom-

gick i de f<iljande skiftesrika irhundradena. Honorius III (1216-1227)
tog sig an den pi sirskilt sitt, dlrvid understiidd av den helige Dominikus
och hans orden. Innocentius IY (1243-1254) utvidgade liroprogram-
met fiir denna Scbola palatina eller (Jni.aersi.ti d.ella Curia sorll, den kallades

si tillvida som han vid sidan av filosofi och teologi ocksi infiirde kyrko-
ritt, som hittills varit Bolognas uteslutande privilegium.

De nyss omnimnda beteckningarna Scbola palatina och Uniuersitd. della

Curia ge tillkinna att anstalten i fr&ga alltjimt stod i mycket ndra f6t-
bindelse med det pivliga hovet. Den ledsagade ocksi alltid kurian pi dess

t Den Heliga kongregationen fiir seminarier och universitet har samlat dessa vittnes-
b&d i Encbiiidion bliricorutn. Documenta Ecclesiae Sacrorurn aluncnis instituendis

iRorn fgl8), en publikation liknande de av fdrlaget Herder utgivna >enchiridia> av

Denzinger, Rou6t de Journel och Kirch.- t-; fu[stiindig, "vetenskaplig framstillning av det r-omersk-pivliga bildningsvisen-
d"r, 

"ppko**, 
saklias ennu. N. sp ,.no: L',onhtersitd ili Roma (kom l93i) har vad

det tidfo"ste skedet betriifiar bloti sammanfattat G. Mo toni:. Uniuersiti tomana i
Dizionafi.o di erudizione storico-ecclesia.slica (Venedig l8tZ, bd 84t 282-323).
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under medeltiden si talrika vandringar. Dlrav f.oljd,e att. det ofta icke
fiirefanns nigon h6gre leroanstalt i sjilva Rom. Fcir att rida bot hlrpi
instiftade Bonifacius Ylrl (1294-1303) den 20 april ri03 studiurn urbi;.
Men scbola palatina fick tills vidare ensam behilla vissa rrttigheter som
att promoverainutroque iure (d,. v. s. i bide den kanoniska och den civila
ritten), en rittighet som tillerkindes Studiunt wrbis fiirst ir 131g, di
piven residerade i Avignon. och sedan p&varna itervrnt till Rom bestodo
dessa bida skolor rnnu ett irhundrade bredvid varandra, till dess Leo X
(Ltl3-1t21) sammanslog dem till en enda. I grunden voro hans i,tgdr-
der ett fiirnyande av de reformer, som redan pibjudits av Eugen IV
(1431-1447). Etter sacco di Rotna, Roms plundring ir 1f27, uppr'dtta-
des stud.iatn urbis Snyo av Paul III (l j34-$ 49). omkring denna tid
fick det namner sapienza, som alltsi icke har sirt ursprung i den inskrip-
tion >Initium sapientiae timor Domini - vishetens begynnelse ir Herrens
fruktan>, som fcirst mycket senare sattes 6ver studieanstaltens huvud-
inging.

Ungeflr vid samma tid, nirmare bestimt fu llf l, grundlade den helige
Ignatius av Loyola collegium rornanurn. Denna stiftelse blev mrijliggjord
genom tvi rika penninggivor frin hertigen av Gandia, den blivande helige
Frans av Borja. ursprungligen tinkt som en studieanstalt f<ir de unga
medlemmarna av Jesu sillskap, besiiktes kollegiet snart ocksi av andra
och rrknade 3r lJ67 redan rusen,&r ll87 redan <iver tvi tusen lirjungar,
varvid dock miste anmlrkas att dess program den tiden upptog ocksi de
humanistiska rmnena. sapienza stilldes snarr i skuggan av denna nya
anstalt, som av Julius III (1tt0-lllI) tillerkindes ett universitets rit-
tigheter. sedan Alexander vII:s tid (16tt-1667) r'i,knade det gamla
universitetet knappast teologistuderande mer bland sina lerjungar. pive
Gregorius xlll (1t72-118I) donerade it collegium ro?n&n7t?tt en vacker
och stitlig nybyggnad.

Si linge studiecentra innu voro fdrhillandevis fitaliga, samlades i dem
som funnos n<idvlndigtvis en internationellt starkr blandad lirjungeskara.
vad Rom betr'dfrar kom dartill den omstlndigheten att pivarna, i sitt
strlvande att sa snarr som m6jligt iiverllmna ledningen av de enskilda
lendernas kyrkor it det infiidda prlsterskapet, gjorde den Eviga staden till
en central fiir detta prrsterskaps utbildning, i synnerhet nir det r6rde sig
om lingt avligsna hnder, i vilka kristendomen Innu befann sig i begyn-
nelsestadiet av sin utveckling. Si skrev t. ex. Gregorius VII (1023-10gt)
till olaf (Kyrre) av Norge: >vi be dig, sisom vi iven hava skrivit till
konungen av Danmark, am sinda unga adliga min ur ditt land till virt
hov, pi det att de under de heliga apostlarna Petri och pauli beskydd
grundligen utbildas i de kyrkliga verenskaperna och att de kunna 6ver-
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bringa dig den Apostoliska stolens anvisningar, icke som frimmande utan

som dina egna landsmin.r>3 Pe lt0O-talet blev det dessutom i minga

trakter helt eller nlstan om6jligt att utbilda klerker, pi samma ging som

behovet av vil utbildade inftidda prister blev allt st6rre' pikallat som det

var ay den alltmera omfattande missionsverksamheten i de nyupptickta
lenderna.

Det av pive Urban VIII (1523-1544) grundlagda Propagandakollegiet

har l6st denna fri;ga vad de utomeuropeiska missionerna betr'ifrat m'dnsk-

ligt att dtima pi ett glensande sltt. Pe 1t00-alet hade redan Collegiutn

germanicurn, det greki'skn, det engelsha och det maronitiskn kollegiet upp-
stift. Deftill kommo pi 1600-talet det shotskn och irl?ndskn kollegiet.

En ling rad nationalkollegier instiftades pi 1800-talet: det tyskt ilell'
Anhna, det arruenisha, det engelska Beda, det belgiska, det bdmiskn, det'

fransha, det k-anadensiskn, det lorubarilhfu',detsyd-am'erikanskn,detruten-
ska, det spanskn och det noril-anceri.knnska. Frin virt irhundrade dateru

sig det etiophk-a, det kroatiskn, det bollanilsk-a, det portugisiskn, det ru-
mdnskn och det ryskn kollegiet. Dessutom inrlttade ocksi de olika ord-
narna och kongregationerna sina egna studiehus i Rom. Dominikanerna
erhbllo redan under pive Gregorius XIII:s tid diir ett Stuiliurn generale

vid kyrkan Santa Maria sopra Minerva, vilket av Benediktus XIII (1724

-1730) 
ftirlenades promotionsrlittighet ocksi fiir sidana som icke till-

hiirde sjiilva orden. Ur detta Studium. generale framgick senare det nuva-
rande Angelicunt'. Ocksi benediktinernas Anselntianum, franciskanernas

Antonianum och konventualernas internationella studieanstalt fiirlinades
rlttigheten att promovera, de bida senare dock blott ftir sina egna ordens-

medlemmar. Aven Propagandahollegiet, det romerska Lateranserninariet

med Appollinare, en fakultet far kyrklig och civil ritt som ir fiirenad
dermed, itnjuta samma privilegium och det 1r just dessa institut som i
fiiljd av professorskollegiets skiftande samrnansSttning gcira mest intryck
av universitet i jimfiirelse med de andra, som lro knutna it var sin orden.

Siledes finns det i Rom sju kyrkliga htigskolor.a De minga ftirutnimnda
nationalkollegierna bedriva nlmligen icke sjilva nigon vidare fdrehsnings-
verksamhet utan deras elever besiika nigon av dessa hiigskolor.

fnom ramen av Gregori.ana, det gregorianska universitetet, sisom det

med Jesu S:illskap iteruppstindna Collegiuln rolnflnu,m kalladess, instifta-

" Enchiridion cit. sid. 34., indelningen i Lexikon fhr Theologie and Kircbe bd. 6274-78 5r d:irfdr icke
no88renn.- -E'O; 

detta universitets utveckling kan man g<ira sig en uppfattning av fiiljande upp-
st?illning:
1869 /7O 711 studerande- l9l4/.1t ' " "
,s7s1zt 229 r9t8/t9 -.... -

1913'/t4 . ... I,t07 l9t8/39 .. . .

2-4313. Credo. z4:e irg. Mars 1943.

819 studerande.
393

....2,367
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des ir 1932 en kyrkorittslig och en missiologisk fakultet - en sidan frir
missionsfrigor finns f6r iivrigt lven inom propagandakollegiet. Dessutom
riknas trll Gregori'ana slsom sjiilvstzindiga fakulteter tvi pivliga insrirut,
om vilka vi Innu miste siga nigra ord.

Positivismens utveckling och i synnerher dess angrepp pi den iivernatur-
liga viirldsbilden, sidan den i Skriften och av Kyrkan fiirsvaras, vidare den
historiska och litterira kritikens framsteg, som alltmera - och i stcirsta
utstrickning med en mot den gamla traditionen fientlig hillning - be-
fattade sig med de heliga b6ckerna, slutligen den djupare och mera om-
fattande kinnedomen om den gamla orienten, som den moderna veten-
skapen iippnat vrgen f6r, allt detta rvang ocksi den katolska virlden att
grundligen idka bi[elstudium och att bringa det i nivi med den moderna
forskningens fordringar. De hithdrande problemen framhiillos icke blott
klart av pive Leo XIII (1szs-1903) i hans rundskrivelse Prwid.entis-
simus Deus, utan dir visades ocksi vrgen till deras l6sning enligt de ka-
tolska grundsatserna. En pdulig bibelhommission tillsattes for att befrimja
och iivervaka bibelvetenskapen. Pi samma ging gav piven uttryck fiir
sin lingtan att till detta indamil instifta ett siirskilt ateneum. Men hans
d6d kom hindrande i vrgen. Det pdali.ga bibelinsti.tutet, kort kallat Bi-
blicum grundlades fdrst av hans eftertrddare, Pius X (1903-1914) ir
1909. Det anfiirtroddes it Jesu siillskap. En furstlig giva fri,n den fran-
ska adelsfamiljen du co6tlosquet gjorde det miijligt fiir instituter att redan
f<iljande ir inritta sig definitivt i den nuvarande byggnaden, som h<igtid-
ligt invigdes den 2i februari t9lZ.

Det andra pivliga institutet Zir en stifrelse av Benediktus XV (t914_-
1922). under inflytande av de nya betingelserna, som i f6ljd av det fci*a
vrddskriget uppsdtt f6r den europeiska och den asiatiska orientens folk,
grundlade han den I maj l9l7 den Heliga kongregationen f6r den orien-
taliska kyrk'an och den 1i oktober samma ir det pduliga orientaliska insti-
tutet. Detta nya atenevm, vars hrarkollegium sammansattes av medlem-
mar ur olika ordnar och kongregationer, fick som uppgift att, i synnerhet
genom jimfrirande studier, inom den latinska kyrkan sprida kunskap om
de orientaliska kyrkornas historia, teologi, kyrkolag och liturgi orl "trerbjuda iven de icke-katolska orientalerna tillfalle att lara kenna den ka-
tolska leran. Ar 1922 anf.ortroddes ocksi detta orientale helt it Jesu sall-
skap och ir 1926 fick det sin egen byggnad med em rikt utrustat bibliotek"
tack vare den spanska grevinnans deLarrifiagay Arriagas stora givmildhet.

I detta sammanhang miste iven det av Pius X &r L9l4 upprittad,e pdu-
Iiga institutet fAr kyrkomusik omnimnas, vidare d,et. pduliia institutei f6r
Under det sistnlmnda iret hiirde studenterna till t3 olika nationer och 104 olika ro-
merska kollegier.
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kristen arheologi. och den pd.uliga skolan ft* paleografi, diplomatik, arki.u-
udsende ocb biblioteksf\rualtning vid Vatikanska arkivet. De bida sist-
nimnda anstalterna instiftades av Pius Xl (1922-t93r,B

F6r att vir orientering civer Roms kyrkliga studieanstalter icke mi ftir-
bli blott ett torrt upprlknande av fakta och namn, vilja vi nu iven fcir-
siika att ge etminstone en liten glimt av den inre vetenskapliga verk-
samheten. Grundlag fiir de kyrkliga studierna ir numera den pingsten
193 1 promulgerade Apostoliska konstitutionen Deus scientiarurn Dominas
och de till denna knutna f6rordningar frin d.en Heliga kongregationen

f 6r seminarier ocb uniuersi.tetT, vilka publicerades den 12 juni samma ir8.
Den omnimnda konstitutionen fiirbereddes av en dirtill srirskilt tillsatt
kommission, i vilken'bide ordens- och sekularklerus samt de olika natio-
nerna med sina olika skoltyper voro representerade, genom nistan tvi och
ett halvt irs at'bete, som av piven sjiilv fiiljdes med stort intresse. Fren-
sett de allminna kyrkorittsliga bestimmelserna i den kyrkliga lagboken
var det fiirsta gingen som Kyrkan lagstiftande ingrep i a I I a kyrkliga
fakulteters liv i hela vlrlden.

Konstitutionen bygger pi grundsatsen, att den visentliga uppgiften fdr
de kyrkliga hdgskolorna ligger i att utbilda prister i de heliga vetenska-
perna och i allt, som pi nigot sltt stir i samband dirmed, pi det att de

som f<irkunnare, llrare, forfattare eller i vilken prlsterlig verksamhet det
vara minde riktigt kunde liira och mot eventuella angrepp verksamt fiir-
svara den katolska sanningen. Si uppbygges programmet fdr de enskilda
fakulteterna i ett logiskt, psykologiskt och didaktiskt sammanhang, si att
det si att slga uppstir en verklig hierarki bland studieimnena. I medel-
punkten stir det resp. huvudimne, som ger namnet it var sin fakultet:
>den heliga teologien>, >>den universella, skolastiska filosofien>, >den heliga

u I det sista studieiret f<ire de nuvarande kriget, alltsi fu 1938/39, rlknade de kyrk-
liga studieanstalterna i Rom:

Gregoriana .. f fakulteter 2,367 studenter.
LatJranseminariet ..........3 +zoo
Angelicum
Propagandakollegiet ......... 4
Antonianum ........3

t +oo
+ 2so

148
Anselmianum t + 70
Konventualernas kollegium .......... l-6
Biblicum I 18
orientale t I o

' Redan Julius III hade tillsatt en kardinalkommission fdr studievisendet. Den f<ir-
vandlades vid d.o stora reformen av fiirvaltningen under Sixtus V (f t8t-1t90) til
en kardinalkongregation som, sedan den praktiskt upphiirt att fungera, iter upprittades
av Leo XII (1823-1829).

" A. B e a S. J.: La iostituzione >Deus scientiarum Dominus>. Otigine e sbitito (i
tidskriften Gregorianuttt l94lz 44t-467 ).
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kanoniska ritten>. Detta huvudimne skall utgiira den substantiella delen

av den vetenskapliga utbildningen och allt som omfattas av dess f<iremil
lagges till grund fiir den licentiatexamen som skall avliggas vid slutet av
den ftireskrivna studiekursen, och som - ifall den utfaller positivt -ger ritt till liroverksamhet pl ifr&gavarande omridet. Bredvid detta hu-
vudimne och det underordnade sti biimnena, hjrilpdisciplinerna och semi-
nariearbetena, vilka it studeranden erbjuda den n<idvindiga hjiilpen till att
kunna tillagna sig huvudlmnet si fullkomligt som miijligt samt fdrmedla
honom det vetenskapliga arbetets metoder. Pi si sitt vill konstitutionen
i ena sidan undvika den icke si slllan alltfiir positivistiskt instlllda specifi-
ceringen av vetenskapen - en fara som ligger i den moderna utvecklingen,
som de medeltida universiteten genomgitt sedan 1100-talet -, och i
andra sidan iterstilla den gamla betydelsen av licentiatet, som inom fakul-
teterna >av den gamla typen> i fdljd ay att de positiva vetenskaperna fiir-
summades hade blivit till blott en titel.

Med denna syntes har pive Pius X innu en ging besannat sitt rykte
som dugande vetenskapsman och organisator. Men Innu mera ir konstitu-
tionen Deus scientiarurn Dorninus lnnu ett gllnsande bevis ftir den vita-
litet, varmed Kyrkan frirstir att bringa sitt rika ftirflutnas erfarenheter
och frukter i harmonisk samklang med den nya tidens fordringar och
landvinningar.

P. Zacbarias au Haarlem O. F. M. Cap., Rom.

NAGOT OM CLUNYACENSER-
KONGREGATIONEN.

f, ttusen ir hava f6rflutit, sedan den helige abboten Odo (Odon) av

I) Cl,rtty slcit sin arbetsfyllda, vilsignelsebringande livsglrning hiir pi
jorden, och vir Helige Fader Pius XII har i en skrivelse till benediktiner-
ordens abbotprimas framhillit Clunyacenserkongregationens betydelse f<ir
benediktinerorden och dirmed for hela Kyrkan.l Stora insatser i Kyr-
kans liv hava gjorts av S:t Benedikts av Nursia s6ner i alla tider, icke
minst under seklen nlrmast efter folkvandringarna, nir olika stammar,
likt en fiirherjande videld hade sk<ivlat den kristenhet, som grundats av
apostlarna, och hotat med underging den frin Hellas och Rom hirstam-
mande civilisationen. Under dessa tider kommo klosffen, siirskilt senare

' Katolsk U eeblad 1942: 77 J.
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i visterlandet benediktinernas, att fot Kyrkan utgiira andliga fisten till
fiirsvar fiir kristen tro och odling, liksom iiknens munkar bistodo S:t

Atanasius, sanningens stindaktige fiirsvarare, si mlsterligt skildrad av

Adam M6hler i hans Atbanasi.us der Grosse wnil die Kircbe seiner zeit-

Men det kaos, som folkvandringarna istadkommo, inverkade menligt

ocksi pi pristerskap och kloster. >Klosterlivet har under loppet av det

6:te till Jet ll:te irhundradet hafr tider av djupt fi;rfall>, framhiller
en katolsk kyrkohistoriker, Trierprofessorn J. Marx.2 Klostrens rikedom

och ansedda staillning dllfdrde dem element, som alls icke htirde dit. Och

ofta blevo lekmin, furstars och stormins gunstlingar, av sina beskyddare

satta dll abboter. Dessa lekmannaabboter levde gladeligen sjilva upp

inkomsterna, och, lydiga redskap it sina gynnare, lgnade de sig it poli-

tiska mantivrer, men icke it andliga vlrv. En ljusning syntes under

kejsar Karl den Store, vilken igde iippen blick fiir Kyrkans ritt och fcir

becydelsen av krisren odling med tillflyktsort och hard i klostern. Pe

kejsarens uppdrag visiterades dessa av den helige Benedikt av Aniane

(f 32l ), viiken even genom sina skrifter Codex re galarurn och Concordia

regalarant. verkade fiir klosterreformer. Men en nedging intridde inyo
under de sista karolingerna, icke minst nir vilda krigarskaror, vikingarna

i norr och saracenerna i stider, skiivlade kristenheten ne$tan lika vildsamt

som folkvandringarnas horder. Djupast blev klostervisendets f.irf.all

under tionde irhundradet, det kanske miirkaste skedet i Kyrkans historia,

en tid, som av den srore kyrkohistorikern kardinal Baronius (I 1607)

karakteriserats sisom den, di Kristus sov i Kyrkans skepp'

>Kulrurens Forfald ved Slutningen af det 9 Aarhundrede bet4rte ogsaa

Gejstligheden og Klostrene>, skriver jesuitpater Ludvig Giinther.3 Fiir

att r&da bot mot hotande f<irdirv och iterstllla andligt liv tridde
benediktinerkloster med ikta katolsk ande i spetsen ftir reformriirelsen.

Det mesr betydande av dessa lr Cluny i Bourgogne, grundat 3r 910 av

Vilhelm den fromme, hertig av Akvitanien, med S:t Benno sisom abbot,

och denne iterupplivade och f<irnyade S:t Benedikts av Nursia regel.

llans eftertr'adare S:t Odo (l 943) genomfiirde reformer i flera bene-

diktinerkloster i ltalien, bl. a. Subiaco och Monte Cassino, med anor lnda

sedan ir 529, samt grundade klostret S:ta Maria in Aventino i Rom,

vilket, ett sekel senar€, kom att bland sina munkar r?ikna Hildebrand,

bnnu mera kend som Gregorius VII.a
Genom sin apostoliska verksamhet, sin sillsynta organisatoriska begiv-

ning och sina skrifter hade Odo tillvunnit sig ett sidant anseende, att

' J. M" rx: Kirchengeschichte (Trier)-S 6s: 3.

" b. Rausch "n, kirkt hisloria (K<ibenhavn 1914) S 39'

'H. X.Arquillilr et Saint Gtigoire VII (Paris 1934) sid' 20'
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flera kloster i Frankrike stillde sig under hans ledning, och pi si siitt
bildades Clunyacenserkongregationen. Redan ir 949 kom Cluny i it-
njutande av exemption, d. v. s. fritogs frin beroende under vederbdrande
biskop, och stllldes direkt under den Apostoliska stolen. De abboter,
som styrde Cluny voro virdiga denna ur;erkelse: en Mayent (Majolus)
9t4-994, en Odilo (I 1049), en Hugo den Store (1049-fi 09), Hilde-
brandsvin, en Petrus Venerabilis (L122-11 l5), min utmirkta genom
fromhet, lirdom och klokhet, vilka grepo in och satte sin andes prlgel
pi tidens kyrkliga och virldsliga frigor. under sidana andliga ledare
blomstrade clunyacenserkongregationen och hade talrika kloster icke
endast i Frankrike, uran iven i England, Italien, Lothringen, polen,
Skottland, Spanien ,och tyska kejsarriket, ja t. o. m. i palestina.

>Enligt Bibliotbeca claniacensis (Paris t6r4)>, skriver den lerde
engelske benediktinermunken Dom G. cyprian Alston, >lydde 82r kloster
i femtonde irhundradet under abboten i cluny. Nigra flrtattare hava
uppgivit 2,000, men derta ir sannolikt fOr hOgt. Miijligen inrlknas dlri
alla de minga kloster, vilka, ehuru icke anslutna till kongregationen, lik-
viil helt eller delvis fiiljde clunyacenser-konstitutionerna, och rcinte in-
flytande frin dem, sisom Fleury, Hirschau, Farf.a och flera andra.us

conswstud.ines cluniacenscs, som vilade pi den av s:t Benedikt av
Aniane sammanstil.lda concordia regularurn, utbildades av abboten Hugo
och blevo av abboten Perus venerabilis bestimda att gd,lla i alla kon-
gregationens kloster. >Den ande, som kinnetecknar dem, ir strlnghet
och lydnad i det inre livet, vllgcirenher och gistfriher utat.>6

Ett karakteristiskt drag f6r clunys ftirfattning ir centralisering. Ty
medan tidigare varje benediktinerabbotstift stod autonomr och isolerat,
si utgcir clunyacenser-kongregationen en sammanslutning av kloster,
samtliga lydande under abboten i cluny. Genom denna anordning blev
det miijligt att slnda i andligt avseende utmrrkta munkar till kloster,
der det religirisa och intellektuella ,livet behavde intensifieras. Abboten i
cluny brukade sjrlv eller genom en delegat visitera underlydande kloster,
liksom han utsig deras prior; blev denne vald av munkarna, krrvdes
abbotens stadfistelse.

Munkarna i Cluny och slrskilt deras abboter, utmirkte sig genom stor
lerdom, och vad de skrevo, anses h6ra till den tidens vrrdefullaste alster.

Klostrets bibliotek var under irhundraden ett av de rikaste i Frankrike
och innehrill sillsynta handskrifter. Minga av dessa gingo fiirlorade, nd,r

klostret herjades av hugenotterna 1J62. St<irsta delen av bibliotekets
iterstiende skatter brindes 1790 av revolutionlra hopar, vilka ocksi 6de-

u The Catholic Encltclopedia (New-York) lV.u J. M"rx: ,op. cir. S 68:3, t.
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lade klosterkyrkan - ftire uppfiirandet av S:t Petersd6men i Rom,

kristenhetens stiirsra rempel. Framfcir allt hlr i klosterkyrkan hade

under sekler generation efter generation av munkar samlats och hemtat

kraft till det andliga livets fiirnyelse hos sig sj?ilva och andra. Ett vittnes-

biird bland minga iivriga fdr det religiosa livets djup och styrka i Cluny
'ir, att 4 av dess abboter S:t Odo, S:t Mageul (Majolus), S:t Odilo och

S:t Hugo h6ra till Kyrkans helgon. Clunyacenser-kongregationens kloster

i olika lender agnade sig med iver it sjilavird, och derfiir funnos i dem

si minga pristvigda munkar. Fyra av denna internationella kongrega-

tions munkar blevo p&varz Gregorius VII (Hildebrand) 1023-108i;
Urban II, 1088-1099; Paskalis II, 1099-118, och Urban V, 1362-
t370.

Mirkligast bland dessa lr Gregorius, vilken hela sitt liv oavlitligt arbe-

tade for Kyrkans frigiirelse och pristerskapets reformerande (dess till-
stind har i nog si mtirka fdrger tecknats av bl. a. Hildebrands vin och

medklmpe, S:t Petrus Damiani, kardinalbiskoP av Ostia (f 1072) t' ex'

i hans De celibutu sucerdotam od Nicolaurn secunilum, och av den helige

Biskopen Bruno av segni i hans vita s. Leonis pape IX.). >Med klar blick
insig Gregorius tidens svira missbruk>, heter det i Kyrkans historia, ut-
given av Birgittafrireningen. De hiigsta andliga Imbetena - biskopsstift

ich abbotsd.om.en - blevo genom invesrituren besatta av de vlrldsliga

myndigheterna. Furstarna togo of.ta ej hlnsyn till personernas virdighet:
utan att bry sig om de kyrkliga fiireskrifterna tillsatte de sina egna gunst-

lingar och slektingar. - De andliga imbetena k<iptes och sildes (simoni).

Deita "v 
kyrkan djupt avskydda missbruk hade uppkommit i Tyskland

i synnerhet efter Henrik III:s d6d. - Det tredje tidslytet var brytandet
av cekbatslagelt', sorn flera andliga gjorde sig skyldiga till. Hirigenom
skadades deras stindsvlrdighet och oavhlngighet.T

Flirt var det motstind, Gregorius m6tte vid sitt arbete att iterstllla
Kyrkans frihet och celibatslagens helgd.

>FIan hade>, skriver den bekante historikern Georges Goyau, >emot

sig kejsaren (Henrik IV), minga stormln, biskopar ocksi. Bland denna
.,ri-rld"nr miktiga var markgrevinnan Matilda av Toskana hans enda

bundsf<irvant. Han hade pi sin sida clunys munkar: fritagna frin
biskoplig jurisdiktion, lydiga benediktinerregeln och den Heliga Stolen,
.rn", J"J ingenting, som begrlnsade deras blickars horisont och deras

apostolats fiihet. I synnerhet det enkla kristna folket samarbetade med

Gregorius VII. Milanos innevinare hissade pivlig flagga och reste sig.

Pataria-fOrbundet var en semi-politisk, semi-religiiis revolt mot de andliga

ledarnas villevnad och sedesliishet. I Reims, i Th6rouanne, i en mlngd
, Kyrkans hisloria, utgiven av Birgittafiireningen (Stockholm 1924) sid. 1t6.
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stider i Tyskland, var den pivliga rittvisan, som avsatte biskoparna, i
fullt samfiirstEnd med den folkliga rittvisan, som f6rdrev dem. Men
makren tillhiirde likv?il Gregorius vII:s motstindare. Det var genom
anvrndandet av sin apostoliska auktoritet, som han briit deras motstind.
Han f<irklarade, att piven, biskoparnas iiverhuvud, diimer dem, men ej
dcimes av dem, att han allena ir allminnelig biskop, och att varje dom
bcir suspenderas, di den diimde vidjat, till honom. Han avsatte frin det
heliga imbetet dem, som vlgrade sinda bort sina kvinnor, och dem, som
blivit valda genom simonistisk handel. Fran straffade som simonister
icke endast den, som kript eller litit kripa sin ordination, utan lven den,
som genom smicker erhillit biskoplig virdighet, och den, som medverer
litit pristviga sig av en simonist. Med ett slag blevo hela rader av prelater
uteslutna ur Kyrkan.>8

Gregorius upplevde ej hiir pi jorden den slutliga segern. Liksom
mingen av hans fdretrrdare bland de f<i,rsta pivarna fick han gi i lands-
flykt och avled i salerno. I sina sista stunder uttalade han de ord, vilka
wtgbra en gripande sammanfattning av hela hans liv: Dilexi justi.tiam,
et odiui iniquitatern., propterea rnorior in exilio. - J^s har ilskat rrtt-
ferdigheten och hatat orittferdigheren, derfdr dor jag i randsfrykt.

>si slocknade den 25 maj 108i, trogen hela sitt friregiende, en av de
skiinaste andliga ligor, som strilat iiver virlden>, skriver Arquillieree om
den store piven, som Kyrkan kanoniserat och i Breuarium Roruonu:rn
kallar >uir aere sanctus, criwinam aindex et acerrimus Ecclesie defensor.

- En i sanning helig man, brotrens himnare och Kyrkans ivrigaste fiir-
svarare.>

Anda frin crsarernas dagar har Kyrkan under pivarnas ledning fiir-
svarat sig och minskligheten mor statsomniporens och statsf<irgudning

- ocksi nu frir tiden. under de senare ire' hava pivarna riktat kt"ftigl
varningar: Pius XI i rundskrivelsen >Med. djupaste stniirta> (4/s 1937)
om Kyrkans lige i Tyskland, der han i f.rirga om rasen, eller folket, eller
statsformen, eller de styrande, skriver, att >den som 96r dessa till h<igsta
norm fiir alla, iven f<;r de religiiisa vrrdena och hyllar dem som sina
avgudar, frirvrider och f<irfalskar den tingens ordning, som Gud skapat
och befallt. En sidan mlnniska ir mycket fji,rran frin den sanna tron
pi Gud och den livsuppfattning, som svara mor en sidan tro>. Liknande
varningar lrsas iven i hans rundskrivelse om Kommunismens uerkliga
ansikte (ls/s tgiz).

Och i sin fdrsta encyklika, Surunti pontificatus (o/n D39), skriver
vir Helige Fader Pius XII: >Guds auktoritet och Hans buds oinskrinkta

] C. Co yr-y Le Pafautd et la Cioilisation (Patis) 2:a uppl. sid. tt.
'Atquillidre: op. cit. sid.48Z.
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makt frirnekas silunda, och statsmyndigheten strivar som en oundviklig

fiiljd h?irav att tillvilla sig den absoluta auktoritet, som endast tillkom-

,rr"r ti, itsrerce och Skapare. Den sltter sig sjiilv i den Allsmlktiges stille,

genom att upphOja staten och samhlllet till virdighet av livets yttersta

tal, o"h till-env?ildig domare i moraliska och rlttsliga fuigor. Slutligen

kommer den dirhin, att varie appell till det naturliga ftirnuftets prin-

ciper och det kristna samvetets bud fdrbjudes.,
Trogen den Apostoliska Stolens gamla tradition, har vir Helige Fader

gi"g pi ging fdrsvarar dem, som lida rivervild. Redan i sin f6rsta

"".yt 
t1t, ,kt"r,, h"trr >Minga mlnniskors blod - Iven deras, som d6dats,

fasyjn de icke tillhOrde militlra formationer - ropar i sorgsen klagan.

Framfdr allt f.rln det llskade, Polen, som pi grund av sin stindaktiga

trohet mot Kyrkan och sina lysande fcirtjinster vid ftirsvaret av den

kristna och borgerliga kulturen - bragder, som i evirdslig tid sti skrivna

pi hlvdernas biad - med all ritt fordrar mlnsklig och broderlig med-

kinsla av alla.r> Gustaf Armfelt.

TOMAS A KEMPIS.

DEN MEST INFLYTELSERIKE TYSKE MYSTIKERN.

T\e ett verk har iiversatts till mer in nittiofem sprik och mer en tre-

I-/ .,rr"r, ginger tryckts i nya upplagor, och di det Senom ett halvt ir-
tusende Zinda till nutiden talat ett levande sprik, di det lnnu i dag hilgt

uppskattas av katoliker si v1l som av protestanter i hela virlden, si lr det

"ii b"nir pi, f.orfattarens betydelse. Tomas a Kempis har uppnitt allt
detta genom sin bok Om Krhti Efterfdlielse. Bland alla orlkneliga upp-

byggelsebocker finns det ingen, som ens avllgset kan mlta sig med den

hiigaktning, som den enkla boken De Irnitatione Christi har riint. Den

,kr"os o*kring 1416-20 och redan p& liOO-talet kunde man lisa den pi
nisran alla europeiska sprik frin Island till Grekland, men oCksi pi
arabiska och armeniska, snart [ven pi kinesiska och japanska. Det 5r ett
vitsord for forfattaren, di Leibniz skriver i ett brev: >'Om Kristi Efter-

f6ljelse'lr ert av de mest Lbrtr:iftliga verk, som nigonsin skrivits. Lycklig

den, som lever efter dess innehill och ej niijer sig med att beundra det.>

Biskop Sailer gjorde Fontanelles ord till sina: >'Om Kristi Efterfiiljelse' ir
derr ,Liirr"rte bok, som minniskohander skapat. Ty evangeliet ir icke av

minniskohinder.>
Men Ir di verkligen Tomas a Kempis firfattare till denna bok? Trogen
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sin grundsats: >Alska att.vara okend>, har han fiirtigit sitt namn. Detra
gav anledning till en vetenskaplig strid, som strickte sig genom tre ir-
hundraden och fiirdes med ett s?illsynt mitt av skarpsinne men ocksi med
ovanlig lidelsefullher. I varje fall ;r detta etr bevis pi der virde, som
man tillskrev lruitatio cbristi.r Pi 1i00-talet ansig man ofta Gerson,
kanslern vid universitet i Paris, vara forfattaren; pi 1500-talet ville man
tillskriva >om Kristi Efterf<iljelse> en legendarisk benediktinabbot, Gersen
frin vercelli. I dag ir endast Tomas kvar pi valplatsen. De nyligen iter-
upplivade tvisterna f<irs6ka pivisa kiillor eller frirebilder. Si liir G e r-
hard Groot. varaforfattare till fiirstaboken, men Tomas barabear-
betare.2

Gerhard Groot ir fcirvisso grundhggare till deuotio woderna. Denna
visar sig fullkomligast i Irnitatio cbristi liksom i Tomas' a Kempis andra
arbeten och till sist i den helige Ignatius' exercitier. Den fiirde askesen till
en hdjdpunkt, som Innu i dag ej mer uppnitrs av verk med lika stor
betydelse och varaktig verkan.

Gerhard Groot f6ddes fiir sexhundra ir sedan i Deventer Li40. Ef.ter
blott en kort, vilsignad apostolisk verksamhet foll han redan 1384 offer
fiir pesten i sin fidernestad. IJtan att .vara prist hade han erhillit en dom-
herresyssla i utrecht och vid katedralen i Aachen, med vars rika inkomster
han f<irde ett virldsligt liv. M<itet med en ungdomsvin, kartusianpriorn
Heinrich Eger frin Kalkar, blev av avgiirande betydelse fiir hans liv. Tre
ir vistades han under dennes ledning som oblat i Munnikhausens kartusian-
kloster vid Arnheim. Men han kende sig ej kallad till kontemplativt liv
utan till apostolisk verksamhet i vlrlden. Sedan han vigts till diakon,
vandrade han under sex ir omkring i Nededenderna som botpredikant,
och trots svira fcirfdljelser inverkade han starkt genom ord och exempel
pi prrsterskap och folk. Grunden till der stora inflytandet lig i hans
deaotio moderna, den djupa innerlighet, som han hade fiirt med sig frin
kartusianklostrer och nu gjorde fruktbar ftir vidare kretsar. vid sin f<ir
tidiga diid lovade han nisran pi orden der samma som den lilla heliga
Thdrdse av Jesusbarnet: >Efter min diid skall jag sinda ett rosenregn tiver
jorden.> r deuotio tnoderna ha dessa ord besannats. Dess st6rste represen-
tant blev just Tomas a Kempis. ,Hans skrifter fcirete denna >nya from-
het>, i synnerhet hans lmitatio chrhti. Genom den verkar ocksi den
nederlendske rbotpredikanten vidare.

, 
t,En, tiversikt erbjuder: Carl Richstaerrer S. J.: Thomas uon Kemfen. Le-

ben;bil!. und ausgewiiblte Scbriften. Hildesheim 1939, Borlmeyer.
'Si P. van Ginnecken i sitt med stor filologisk omsorg utarbetade verk:

Trois Textes Prd-Kemphtes du frenier liure ile l'Initaiion. Noor[ Hollandsche uit-
gevers-Maatschlnii. Amsterdam 1940. 

- Frans teorier lro enligt min mening dock re-dg p.i historiska grunder ohillbara. Jfr Richstaetter, Tahonas uon Kimfien sid.4t, 68.
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Karakteristisk fiir denna riktning lr avogheten mot en ensidig intellek-

tualism, som sciker tillfredsst?illelse av det vetenskapliga intfesset Senom
rent frirstindsvetande och frambringar en onyttiS estetisk fcirnimmelse,

men limnar viljan och hj?irtat kalla. Detta visa nigra bekanta satser i
>Om Kristi Efterf<iljelse>>: >Ack, att de anvlnde samma omsorg pi att
utrota odygder och inplanta dygder som att framkalla tvistefrigor, si
skulle ej si mycket ont och si minga fdrargelser sp6rjas i virlden, ej si
mycket sjZilvsvild i klostren!> (I:3, i.). >Vad gagnar det dig aft h68t

orda om Treenigheten, di ddmjukhet fattas dig, och du dirigenom blott
misshagar Treenigheten?> (I: 1, 3.). >Jag iinskar mer att klnna inger
'an att kunna beskriva dess visen> (I: 1: 3). I stillet anbefalles ett annat

studium: >Dlrfor skall ock vir hdgsta istundan vara att betrakta Kristi
liv> (I:1, 1). Men detta studium skall ej inskrlnka sig till teori blott:
>>Den, iter, som istundar att fullt fiirsti och njuta Kristi ord, biir strlva
att i hela sitt liv efterbilda Herrens> (I: 1' 2).

Si l2ir Tomas den sanna innerlighet och det ikta personliga helighets-

strlvande, som si minga helgon ha skenkt Kyrkan och utan vilket en

kyrklig saligfiirklaringsprocess lr otlnlcbar. Sedan det katolska livets nya

bio*rtritrg pe tlOO-t"let till nu torde det inte ha funnits nigot helgon,

som ej katri To-"r a Kempis, och som inte pi heroiskt sltt fiirverkligat
den helighet, som Tomas tecknat, och till vilken han vill vara vigvisare.

Dirfiir kan hans virde heller inte si litt 6verskattas fiir den nuvarande

tiden. Visserligen frireligger ingen uttrycklig kyrklig bekrlftelse som aY

den helige Ignatius' exerciti€r eller den heliga Teresias och den helige Frans'

av Sales verk. Men den allmlnna h6gaktningen aY Imitatio Cbtisti i hela

Kyrkan ir ersittning darfOr. Ty liksom i den helige Bernhard och den

helige Bonavenrura sig man ocksi i Tomas helt allmlnt den rltte fiire-

tridaren frir katolsk uppfattning av inre liv och den trogne ledaren till
kristen fullkomlighet. Som vittnen till den hirga uppskattningen av >Om

Kristi EfterfOljelse> mi hir endast nlmnas nigra helgon, som pi ett fram-
stiende sitt verkat fOr frirnyelsen av den kyrkliga andant Filippo Neri,
Petrus Canisius, Bellarmino och slrskilt den helige Ignatius.

Och endi kan man knappast tinka sig sttirre motsatser bland helgonen

in den spanske stiftaren av jesuitorden och den lugnt kontemplative, lig-
tyske f6rfattar€n till De lrnitatione Cbristi. Redan deras hemtrakter iter-
spegla karaktirens olikhet. A ena sidan det vidstrickta nederlendska slett-

l"ttd.t, genomdraget av triiga flodlopp, i andra sidan det baskiska landets

vilda, oiillgangliga berg. Tomas, den lugne nederlendaren, lr barn till
enkla mlnniskor; Ignatius fu den eldige spanske adelsmannen och officeren.

Tomas vixer from och virldsfrlmmande upp i Florentius Radewijns skola

bland >br6der av det gemensamma livet>. Utan svirighet finner han sitt
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livsmil i det stilla kontemplativa augustinkonventet pi det ensliga Agne-
tenberg vid Zwolle. Dir vistades han nistan oavbruter i sjuttio ir, syssel-
satt med helig l?isning, betraktelse och bokprintning. Ignatius, Pamplonas
modige fdrsvarare, lir f<irst vid trettio irs ilder kenna ett h6gre livsideal
genom helgonlegenderna, i vilka han, svirt sirad i striden, f<irdjupar sig i
sjukrummet pi sitt fiderneslott. Fiir att tjina Kristus i ridderlig ffoher
bArjar han ute i virlden ett liv i ymersra fattigdom och <ivermlnsklig bot-
griring. Hans linga resor f<ira honom till Paris, till det Heliga Landet
och till Rom, dlr hans llngtan och iinskan efter tjuguirigt siikande gi i
uppfyllelse genom stadfestander av en ny apostolisk vlrldsomsplnnande
orden 1540.

Men just Ignatius klnner inda till sin d<id som general ftir Jesu Sellskap,
sitt eget livs djupa iiverensstlmmelse med Tomas a Kempis, vars lmitati.o
han Iirde kinna f<irst i Manresa. Han betecknade den rinda till sin d<id
som >den virdefullaste av alla andaktsbiicker>. Kan man di inte frirmoda"
att Tomas a Kempis ocksi uttivat inflytande pi den helige Ignatius' exer-
citiebok, och att spiren rven dir komma att .vara pivisbara? dverensstim-
melsen i uppfattningen av det inre livet med den kontemplative augusti-
nern framtrlder si starkt, att den protestantiske historikern Freinrich
B6hmer itergivit sitt intryck med f<iljande ord: >Ignatius' Exercitia spiri-
tualia iro i grund och botten endast en sista frukt av deaotio mode'rna,
en konsekvent men pi sitt sitt genial genomfiiring av den gamla meroden
fcir samvetsrannsakan, meditation och kontemplation for att resultera i en
genomgripande fiirblttring av sjilskrafterna.>>

Liksom det inflytande, som Tomas a Kempis uttivar pi otaliga fromma
sjrlar, icke litt kan 6verskatras, si har han ocksi blivit av betydelse fiir
den kristna humanismen. Ett exempel harpi iro korherren V e g h e s
virdefulla medelligtyska predikningar och mystisk-religicisa avhandlingar,
i synnerhet hans Veinberg d,er Seele och hans Blumenbettcben, som pi
grund av sitt innehill och sin full:indade form fiirtjdna en <iversrttning.B

Endast f6r f.3 Ir det numera bekant, atr Tomas fiirutom >Om Kristi
Efterf<iljelse>, kronan bland sina verk, efterhmnar etr storr antal andra
v?irdefulla skrifter i imnena mysrik, homiletik och hagiografi, djupgiende
diktning och betraktelsebdcker, som av sig sjrlva sporra till inre b6n. Der-
f<ir tycktes det l:impligt att urgiva rre av de mest betydande i tysk river-
settning.4

" P. Dr. Heinrich Rademacher M. S. C,.z Blumenbettchen, Lectulus noster
florillas. Hiltrup 19_19. Av samme fcirfattare: Mystik und Humaniinus tler ileuotio
,r!gdl!!o in den Pred.igten des Jobannes Yeghe., Hiittvp 193t. Fiirfattaren vederligger
skickligt den invlndning, som pi senasre tid hAjts frin icke troende hill och di;h
d.4 kritikliist upptagits av katolikerna, atr Tomas hade >skrivit sin uppbyggelsebok ftir
alla besvikna>

" Se Richstaerre n Tbomas aon Ketnfien, Ausgeudhlte Scbriften: >Von der
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Fastln Tomas skrev under ett halvt irhundrade kan man dock icke

faststilla en inre utveckling av hans tankevidd. Den riktnin g i d'euotio

rnoderna, som framtrider i Iruitatio och bestirnde dess fiirfattares liv,

fiirekommer ocksi i alla andra verk. Derfiir dela de dess aktualitet. Fram-

fiir allt visar Tomas den rltta medelvigen mellan minga moderna vill-
farelser, som i synnerhet kunna skada hiigtstrivande sjilar, di man icke

riknar med dogmen om arvsynden; det 'ir & ena sidan fhkten av pelagia-

nism och i andrasidan andan hos en finare kvietism. Men Tomas betonar:

>Det behcives din ntd, ja, stor nid till att rivervinna en natur' som allt

frin sin barndom varit biijd till det onda> (III: ,r,2). FIan var f<ire sin

tid dA han anbefallde kommunion oftare, men han glOmde heller inte att
betona, hur niidvlndig en motsvarande fcirberedelse 1r, liksom Pius X
senare krlvde, di han dirf.6r fordrade biktfaderns rid. Som augustin-

korherre vissre Tomas att pi det hiigsta vlrdera liturgi och korb6n. Han

kunde minga ginger knappast sjiilv d<ilja den inre gripenheten vid den

hrigtidliga tillbedjan. A andra sidan iakttog han under sin sorgliga tid, hur

,"kt"-.nt och liturgi, om allvadigt personligt asketiskt liv fattas, varken

kan skydda enskilda eller hela kloster och ordnar frin nedging och djupt
fitrfall. Ty, si anmirker Tomas: >Sitta vi blott virt andliga framitskri-
dande i yttre iivningar, si tager vir gudsfruktan snart en inda. Om vi
endast varje ir utrotade ett fel, si miste vi snart bliva fullkomliga>

(I: 11, 4-r).
Det lr pifallande, att i den rika litteratur, som Tomas efterllmnade, det

aldrig finnes nigon antydan om tidshistorien, fastin han var Agnetenbergs

krtinikOr. Och dock utspelades vZildiga hlndelser pi det kyrkliga omridet

liksom i folklivet och kulturhistorien. Hebsburgarna kommo till makten

143S. I Frankrike rasade hundrairskriget mot England, som 1431 bragte

jungfrun av Orleans pi bilet. Slaget vid Tannenberg 1410 hade f6r evigt

brutit Tyska ordens makt i kampen med Polen. Med turkarnas er6vring

av Konstantinopel 14i3 upph<irde det tuseniriga bysantinska riket, och

turkarnas svira herrav?ilde biirjade. Medan Tomas i sirlig skrift printade

bokstav efter bokstav som flitig kopist, tryckte Gutenberg 1413 sin fdrsta

stora bibel. Inte ens omnimnes arr Tomas Martin V:s val pi konciliet i
Konstanz 1417, varigenom den visterlendska schismen fick ett lyck-
ligt slut.

6ver allt tidsskeende var den kontemplativa augustinkorherrens blick
endast riktad mot evighetsvirden och f<irblev dock si naturlig och mlnsk-
lig. Diirfiir iro hans skrifter ocksi innu i dag si aktuella.

KarI Ricbstaetter.

Erhebune des Geistes> och >Das Rosenglrtlein im Tale der Trlnen> och >Gebete und

B;;;.ffid;; tib". d"r Leben Christi.>-overslttning av Flubert Kroppenberg S. J.
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P. \trlodimir Led6chowski, S. J. in
mcmoriam.

Den 13 december 1942 avled Jesu Siill-
skaps ordensgeneral, P. Vlodimir Ledochow-
ski, i en ilder av 76 ir. Till det yttre
skilde han sig f6ga genom sin kortvuxna
gestalt i en enkel, tridsliten talar frin sin
omgivning. Men hans skarpa profil och
livliga iigon l?it ana en karaktir, som med
bide allvar och humor iignade sig it de
uppgifter hans stillning fiirde med sig.

P. Ledochowski tillhorde en polsk adel-
sllkt i iisterrikisk tjlnst. Efter en tids stu-
dier i juridik <ivergick han till teologi, som
han huvudsakligen liiste vid Collegium Ger-
manicum i Rom. 1889 intridde han i Jesu
Sallskep och nigra 5r dlrefter blev han
pristvigd. Efter att ha varit provinsial i
den galiciska provinsen och representant
fdr den tyska assistensen valdes han den
l1 februari 19ft till ordensgeneral.

Ffans verksamhet, som infallit under och
mellan de bida v?irldskrigen, har naturligt
nog till stor del prlglats av de mitt och
steg han blivit tvungen att vidtaga frir art
mtita dessas fAljder. D?ir har varit, urom
de politiska omvilvningarna, kyrkoftirfcil-
jelserna i Mexiko och Spanien, i Tyskland
och 6sterrike, som tiverallt gltt ut inte
minst iiver Jesu S1llskeps verksamhet. Dir
har ocksi varit de inomkyrkliga fdrend-
ringarna: den utebbande integralismen, den
nya kyrkorltten och den nya regleringen
av studierna, den nya uppdelningen av mis-
sionsomridena och unionsriirelsen.

Trots alla svirigheter har P. Ledochow-
skis tid som general medfdrt en stark ut-
veckling ftir orden. Den riknar nv 27,000
medlemmar mor 17,000 fu l9ll, i0 ordens-
provinser rlrot 27, 8 assistenser mot t. I
Rom utvecklade han en livlig byggnads-
vcrksamhet; slrskilt kan nlmnas ordens-
rbsidenset och det nya pivliga universitetet
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Gregoriana. Sedan Pius Xl lgL2 anfdrtrott
det orientaliska institutet it jesuiterna, b6r-
jade man utge dess vetenskapliga organ:
Orientalia cbristiana. P. Ledochowski iiver-
tog, Iikaledes pi Pius XI:s <inskan, led-
ningen av det ryska kollegiet, som urbildar
priister fiir Ryssland. llte i provinserna
vlxte nya skolor upp, si att orden vid
krigsutbrottet hade 28 universitet, 211 kol-
legier och 2,377 missionsskolor med mer
in 300,000 elever.

At missionsverksamheten ignade genera-
len stor uppmirksamhet, si att antalet mis-
sionlrer och missionsomriden starkt iikades.
Orden har bland sina medlemmar infOdda
biskopar i Indien, Kina och Japan, infddda
prister iven i Asien och Afrika. Det Le-
tolska universitetet i Tokio ledes av jesuiter,
som dir haft stora svirigheter att kimpa
mot. Dess betydelse i vira dagars Japan
som ett katolskt id6centrum Ir utomor-
dentligt stor.

Genom minga rundskrivelser till hela
orden och enskilda provinser har P. Le-
dochowsLi utriitrar mycket f6r den inre
utvecklingen av ordens arbete. FIan har
tagit initiativet till tidskrifter och arbeten
i asketiska frigor, som lven fitt egna liro-
stolar vid ordensskolorna. Stldse siikte han
ocksi frimja den sunda och ekta andakren
till Jesu Hjirta och Guds Moder. F6r att
f6rdjupa den vetenskapliga utbildningen
genomf<irde han, med hjalp av fackmin,
en ny studieplan och krivde att alla spe-
cialbegivningar skulle tillvaratagas. Som
norm i de filosofiska och teologiska stu-
dierna antogs tomismen med friher frir
forskarna i enskilda diskuterade frigor.
1938 sammankallade han en generalkon-
gregation f<ir att utarbeta nya riktlinjer
fdr apostolatet. Det giillde kampen mot
den ateistiska kommunismen och nyheden-
domen, mot kraven pi statsabsolutism och
extrem rasideologi. Med sirskild omsorg
och stor iver genomfd,rde generalen i



Katolskn perspektia

Efitome lnstituti Societatis /asa ordensre-

regelns anpassning efter den nya kyrko-
riitten.

Detta intensiva arbete utit och init ge-

nomfdrde P, Ledochowski, trots sin stln-
digt svaga hlilsa, tack vare sin fasta vilja
att alltid stilla sig sjilv och sin orden i
Kristi och Kyrkans tjiinst, och grunden till
detta miste man siika i hans andliga per-

sonlighet,
Den storsinthet och h'ingivelse, som han

alltid betonat och fordrat i sina rundskri-
velser, genomfcirde han sjiilv i sitt eget liv.
Personlig bekviimlighet isidosatte hari och

nigon vila unnade han sig knappt. Arbetet
fiir Kyrkan var hans livsprogram, ?iven un-
der semestertiden, di han alltid bearbetade

nigon stiirre friga eller fiirberedde nigot
viktigare avgiirande. Annu pi dtidsbedden

skiitte han ledningen av sin orden' Sedan

han mottagit de sista sakramenten, holl han

ett lingt tal pi latin till de nbrvarande,
vari han uppmanade dem till trohet mot
Kyrkan och orden.

Hans stora intelligens gjorde honom vil
skickad fiir hans arbete. Han igde ett
utomordentligt gott minne, ?iven fdr en-

skilda personer, och en syntetisk begivning
som i alla diskussioner lade fram det vlsent-
liga i en klar sammanfattning av resultatet.
Han kallades dlrftir giirna av pivarna som

ridgivare och anfiirtroddes iven viktiga
kyrkliga uppdrag.

Det avgtirande draget i hans karaktir var

hans religiiisa anda, som helt fyllde hans

Iiv, Hans fromhet awisade lika mycket
en ytterligtgiende aktivism som en virlds-
frimmande mystik. >Att siika Gud i allt>
var den regel han hade liirt av den helige

Ignatius. En fromhet som inte fordrade
offer och sjilvf<irnekelse, som inte fdrde

fram till att i allt stika och g<ira Guds

vilja fann han alltid misstinklig' Den re-

ligiiisa naturalismens iiverbetonande av de

naturliga faktorerna var honom lika mot-
bjudande som spiritualismens underskattande
av dem. Hans religiositet ville taga alla
minniskans kroppsliga och andliga krafter

i bruk utan att, i senn iidmjukhet, gl6mma

att mlnniskan endast Ir en onyttiS tie-
nare. P. Ledochowskis fromhet var pi
si sitt helt priiglad av den ignatianska

askesen.

Detta, att han fordrade si mycket av

sig sjilv, gjorde att han stundom kende
sig missriiknad, nir endra inte motsvarade

hans krav, och diiri lig hans personliga

begrinsning. Han ville i denna allvarliga
tid en stark ordensledning och gicl derfiir
kanske nigon ging fiir lingt i sin strlvan
efter centralisering. Att kriget hindrade
denna centraliserade ledning gick honom
djupare till sinnes Zin de yttre motgingar
som drabbade hans orden, inf<ir vilka han

alltid visade ett fast och kallblodigt lugn.
P. Ledochowski var en stark ledarperson-

lighet i en tid av snabb yttre utveckling,
och dirmed ir hans storhet och hans be-
grinsning antydd,

Generalen iir diid. De 27,00o min vilkas
ledare han varit under si minga ir bevara

honom i tacksamt och levande minne. Och
jlmte dem alla Jesu S?illskaps tusentals

elever och vlnner. R. L P.

(Efter N eue Ziiric ber N ac hric hten,
rt-t6/12 1942.)

Sankt Erikspiirsmilet.

Professor Sven Tunberg h*r i Fornviin-
nen l94l (s. 257-2782 Erik den he-

lige, Sveriges helgonkonung. Nigra syn-
punkter), framlagt de senaste resultat man
kommit till i liisandet av de problern som

Iro knutna till Erik den helige,

Fiirfattaren utgir i sin uppsats frin den

sliende kontrasten mellan sparsamheten i
de samtidiga k'dllorna och rikhaltigheten
i den senare traditionen f& att besvara

frigan huru Erik, verom det samtida ur-
kundsmaterialet er si tystlitet fiir senare

tider >blivit 'helgonkonungen', Sveriges he-

lige konung, vars minne fdrbundits med

allt som ftir det svenska folket varit dyr-
bart och kirt>.

S<jker man komplettera den torftiga bild
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de samtida urkunderna ge, ir det Eriksle-
genden som f<irst kommer i friga. Tun-
berg pipekar hurusom mycket av de kiill-
kritiska betlnkligheter som riktats mot
legenden iro berittigade. >Deras riickvidd
btir dock ingalunda utstrickas i den oer-
hiirda grad som skett>, hZivdar han emel-
lertid och framligger de hillpunkter man
har fiir dess historicitet. Si stir det utom
allt tvivel att Eriks motstindare, som an-
fiill honom i hans sista strid vid 6stra
Aros var den danske prins Magnus, >vil-
ken sisom pi miidernet hlrstammande frin
den gamla svenska konungaitten efterstri-
vade konungaviirdigheten>. F<ir fakticite-
ten av hendelserna i 6stra Aros talar t. ex.,
att >de ben, vilka f<irvaras i S:t Eriks re-
likskrin i Uppsala domkyrka, synas biira
vittne om sin lgares vildsamma hidan-
ferd. Halskotan Ir genomhuggen och pi
ett s:itt, som visar, att den triffade per-
sonen vid huggets utdelande legat pi rygg.
Mirken efter svlrdsstyng kunna ocksi tyd-
ligt iakttagas pi de tivrige benen.>

Speciell uppmirksamhet tilldrar sig vi-
dare legendens uppgifter om det finska
korstiget. >Att helt fdrneka detta f<ire-
tags fakticitet vore otvivelaktigt att falla
fiir iiverklok skepticism. Visserligen kiinna
vi {iiga om Sveriges fitrhillende till Fin-
land f<ire och under denna tid. Vi hava
dock anledning ,tt 

"ntrg , 
att vid medel-

tidens biirjan vissa delar av sydvlstra och
vistra Finland lytt under Sverige. Att
Sveriges intressen ocksi just nu bcirjade pi
nytt gi i dsterled, framgir av vad vi
kinna om Sveriges utrikespolitik. En viss

bekrlftelse pi S:t Erikslegendens korstigs-
ber?ittelse synes dessutom ges av en pive-
bulla frin b6rjan av 1170-talet. I denna
omtalas, att infiir den pivliga stolen fram-
fiirts klagomil 6ver att 'finnarna alltid,
dE de hotas av fientliga hirar, lova att
hilla den kristna tron och ivrigt begiira
predikanter och uppfostrare i den kristna
lagen, men att de, niir hlren drager sig
tillbaka, fiirneka tron och fcirakta och
svirt fiirfiilja predikanterna'. Det lr ju
av denna skildring tydligt, att svenskarna
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stodo i en viss f<irbindelse med Finland,
som frin dem fitt sin kristendbm, och
att de genom vipnade expeditioner bistitt
de nykristnade bygderna dirstides 

- 
lit

vara med stundom tvivelaktig {ramging.>
>F<irs<ik att silunda genom sorgfilligt

avvigande av killornas vittnesbiird llgga
S:t Eriksproblemet tillritta>, fortsltter
fdrfattaren, >mi g?illa vad de kunna.
Otvivelaktigt ir, synes det mig, att de

trots allt kvarl?imna en viss klnsla av
otillfredsstlllelse.. . En person och ko-
nung sidan som Erik den helige btir dock
rimligtvis ha varit en ganska betydande
man. Fluru iir det mdjligt att hans si
att siiga aktuella bild synes nlstan full-
stendigt hava fdrsvunnit ur samtidens och
den n?irmaste efterviirldens medvetande?>

Tronskiftena mellan de sverkerska och
erikska litterna dra i detta sammanhang
sirskilt uppmlrksamheten till sig; Bakom
tronbytet >ligger otvivelaktigt en levande
och med kraft uppehillen konkurrens
mellan de b&da sllkterna. Och
sllkterna hava si nlra eller si fullstindigt
uppvlgt varandra, att resultatet blivit lik-
som en delning av Sveriges konungadiime
under ett irhundrade.

>En tanke ligger di frestande nira.
H* ej denna konkurrens haft nigot att
betyda fcir der ovan avhandlade S:t-Eriks-
spdrsmilet? Hava vi ej hir att s<lka klr-
nan i den svenska helgonkonungens miirk-
liga levnadsgita.>

I blgge parters strlvanden att iimse-
sidigt f<irsvaga varandras stlllning lr det
av betydelse, att den sverkerska ltten un-
der ling tid stod i nlra relation till Dan-
mark och det danska konungahuset. >Ett
rimligt antagande blir pi grund hirav,
att vi under samma dd i Danmark bdra
fiirviinta oss en hiird f6r sverkersk propa-
ganda av anti-eriksk syftning. Och myc-
ket riktigt visar sig detta ocksi vara fiir-
hillandet. Den i Danmark samtidigt ver-
kande kriinikefiirfattaren Saxo ignorerar
helt, sisom ovan omtala$, konung Eriks
tillvaro och synes antyde, att Karl Sver-
kersson, visserligen efter kamp med den
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brottslige tronkr'dvaren Magnus Henriks-
son, omedelbart fiiljt sin fader pi Sveriges

tron.> Detta var den frin sverkerskt hill
h?ivdade uppfattningen, och >Saxos inst?ill-

ning pi denna punkt, vilken tidigare vil-
lat forskningen betydandd huvudbry, ter
sig silunda i realiteten helt f<irklarlig:
Saxo lr sprikriir f<ir en sverkersk politisk
agitation.

>Men den sverkerska propagandan iiver
Danmark har ocksi tydligeo haft iiven ett
annat innehill.

>Vi k?inna, hurusom under konung Karl
Sverkerssons regering det svenska lrkegiitet
i Uppsala upprlttades. Konung Karls f<ir-
nimste medhjiilpare vid denna frigas lii-
sande var Alvastremunken Stefan, vilken
ocksi blev iirkesitets f<irste innehavare.

Sisom dansk promotor och beskyddare

medverkade ?irkebiskop Eskil av Lund,
vilken sisom litn bekliiddes med primatet
iiver den nya kyrkoprovinsen. Sedan ko-
nung Karl vildsamt ber<ivats krona och

liv, upptogs striden fiir det sverkerska ko-
nungaddmet av Karls br<ider Kol och Bu-
rislev, vilka bida synas hava burit ko-
nunganamn och silunda av sina anhlngare

- 
i fdljd eller samtidigt - hyllats som

Sveriges konungar. I denna strid har
alliansen mellan den sverkerska dynastien
och kyrkan liinge lgt bestind. Vi finna
silunda, i slutet av 1160-talet och biirjan
av 1170-talet, iirkebiskop Stefan i Dan-
mark och Norge ivrigt upptagen av dansk

och norsk politik och synbarligen stri-
vande till en dansk-norsk allians mot de

upproriska maktkrivarna i Sverige. Arke-
biskopen har hirvid ocksi fitt tillfiille
att besiika piven Alexander III och av
.denne utverka ett pivligt skyddsbrev fiir
de i Sverige hirt ansatta svenska prela-

terne.
>Mot denna bakgrund ha vi att se en

rad pivebrev till Sverige utfirdade av pi-
ven Alexander III frin Tusculum i bdr-
jan av 1170-talet.> De vittna >om livligt
intresse fiir det avliigsna nordlandsriket,
som irkebiskop Stefan - 

och i sin min
hans gynnare den danske iirkebiskopen -
3-4313. Credo. z4:e 5rg. Mars r943.
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fdrstitt att uppkalla inom kyrkans le-

dande kretsar>.
Det brev som fiirst uppkallar vir upp-

mlirksamhet >lr adresserat till 'karissimo
:in Christo filio K., illustri Sweorum et

Gothorum regni, et venerabilibus fratribus
episcopis et dilectis filiis, nobili viro duci,'
vniuerso clero et populo per Gothiam con-
stitutis'. En rad av kyrklige f<irmaningar
och anvisningar meddelas; de g?illa i det

ditida Sverige aktuella frigor, sisom om

iktenskapet, tionden och testamentsritten'
Direfter kommer ett uppseendevlckande

meddelande: >Denique quiddam audiuimus,

quod magno nobis fuit horrori, quod

quidam inter nos sunt, qui, dyabolica

fraude decepti, hominem quendam in po-

tacione et ebrietate occisum quasi sanctum,

more infidelium, venerantur, cum vix
eciam pro talibus in suis ebrietatibus in-
teremptis orare permittat ecclecia. Dicit
enim apostolus, quoniam ebriosi regnum
Dei non possidebunt, vnde a potacionibus

et ebrietatibus, si regnum Dei habere de-

sideratis, vos continere oportet, et hominem
illum de cetero colere in periculum anima-
rum vestrarum nullatenus presumatis, cum
eciam si signa et miracula per eum plu-
rima fierent, non liceret uobis pro sancto

absque auctoritate Romane ecclesie eum
publice venerari.'

>Man studsar onekligen inf6r den hir
senast givna upplysningen. I Sverige dyr-
kades sisom helgon en man, som blivit dit-
dad 'under dryckeslag och rus'! Vem ?ir

denne man? Nirmast till hands lr natur-
ligtvis att anreg , att hir isyftas Erik den

helige.>
Sedan fiirfattaren s<ikt historiskt re-

konstruera det f<irlopp som kan ha legat
till grund fcir den fiirbluffande underrlt-
telsen pipekar han att pivens brev enligt
senaste forskningar 2t riktat till Sverker-
partiets konung Kol. >Det Ir denne ko-
nung Kol, som innu i biirjan av llTo-
talet ?ir herre i Giitland; att det erikska

partiet skulle tidigast ha vunnit fast fot
i denna del av landet, lr ju ocksi stri-
dande mot de bida kungaltternas politiska
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fcirutslrtningar. Men under dylika fiirhil-
landen finnas ej lingre nigra hinder att
uppfatta pivebrevets ord om det {dregivna
svenska helgonet sisom de naturligast biira
uppfattas. Vi fi h'drigenom, knappt ett
decennium efter konung Eriks diid, ett
klart vittnesbiird om hans helgonrykte.
Men vi fi ocksi kiinnedom om, huru hans

fiender inom sverkerpartiet s<ikte pi det
mest vanhedrande sitt vanstilla detta
rykte och ocksi fdrstitt att iiver sin fria
verkningskrets i Danmark uppkalla tidens
hcigsta andliga auktoritet, den helige fa-
dern i Rom, till hjelp i sin agitation.

>Ett ytterligare irislag i den svensk-
danska anti-erikska propagandan glller
Finland. Vi kinna ur det fdregiende, hu-
rusom den fromma legenden i konung
.Eriks finska korstig ser ett av huvudmo-
menten i hans helgonbana. Tydligen har
den fientliga agitationen ej drtijt att verk-
samt sltta in iven pi denna punkt. Re-
dan konung Sverker d. ii. synes hava haft
sitt intresse inriktat it iisterled 

- 
skulle

,nu hans eftertridare och i viss min kon-
kurrent fdr sig monopolisera kulturrcija-
rens ira i Sveriges iistliga granntrakter?
Konung Karl Sverkersson har under sin
korta regeringstid funnit tillfiille atr f6r-
siika sin lycka i expansiv Ostersj<ipolitik,
iven om resultatet ej blev uppmuntrande.
Hans anhiingare ha ocksi pitagligen efter
hans d<id uppf<irt Finlandsfrigan pi sitt
proSram. Det g?illde att even pi denna
front f<irekomma det hatade motpartier
och undandraga detta en speciell tillging.
Som medhjllpare kunde man liksbm i
andra hinseenden pirlkna de nlrstiende,
vinligt instlllda regeringskretsarna i Dan-
mark. Resultatet kan avlisas i en rad 3t-
glrder, om vilka vi mera tillfiilligtvis er-
hillit klnnedom. De nyss omfdrmilda
Tusculanerbreven ge oss vikiga antyd-
ningar om vad som var i friga.> Den
dessa fdrhillanden beriirande skrivelsen >Ir
riktad till iirkebiskop Stefan, hans suffra-
ganer och jarlen Guttorm, silunda den
sverkerska regimens m2in, Mera uppseende-
vickande ingripanden kunna emellertid
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direfter spiras. Enligt danska annaler skall
den danske konungen Knut VI 3.r llgl
ha gjort ett framgingsrikt krigstig till
Finland. En dansk uppgift liter den
danske ?irkebiskopen Andreas Suneson och
hans briider - n5ra besllktade med ko-
nung Sverker d, y. Karlsson - ir 1202
flrctaga en liknande expedition till Fin-
land. Och si fi vi slutligen en pivlig skri-
velse till den lundensiske 'irkebiskopen av

den 30 oktober 1209, mitt under tren-
stridigheterna i Sverige och di den svenske
Irkebiskopen befann sig i landsflykt i
Danmark, i vilken skrivelse piven utf<ir-
ligt tager befattning med finlendska f<ir-
hiltanden. Av lrkebiskopens brev hade man,
ber?ittar piven, fiirsport, hurusom Fin-
land nyligen genom nigra stormins fgrsorg
omvents till kristendomen och att bisko-
pen dirstiides vid utbredandet av den ka-
tolska tron fullbordat sitt levnadslopp och
iinnu ej fitt nigon eftertridare, enlr hans
post pi grund av missionsarbetets nyhet,
folkets motstriivighet och klimatets hird-
het snarare betraktades som en v?ig till
martyrium iin till iira. Emellertid hade
nu, fortsitter piven, en limplig man, som
en tid redan arbetat i Finland som predi-
kant och genomgitt itskilliga lidanden,
kallats till biskop, och irkebiskopen an-
hillit om vederb6rlig dispens fdr denne,
som icke var av ekra biird. Piven ger
den begirda tillitelsen. Vi finna silunda
hlr en fiiljd konsekventa aktioner frin
dansk sida fdr att, otvivelaktigt i sem-
spel med den sverkerska riktningen i Sve-
rige, draga Finland bort frin den erikska
regimens inflytelsesfir.

>Med Danmarks och pivestolens mik-
tiga hjelp bakom sig hade sverkerska par-
tiet gAtt till kamp f<ir sina rlttigheter
mot inkr?iktarna. Sverker d. y. Karlsson
hade ocksi itervunnit sina fiders tron. Di
denna skakades, ilade de danska vlnnerna
till hjelp, och piven inskred betrlffande
Finland pi sett, som nyss skildrats. Frin
kurians sida skedde nu ocksi ett princi-
piellt uttalande riirande rittsliget i den
pigiende tronkampen i Sverige. Uttalan-
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det iterfinnes i en pivlig skrivelse av den

13 november 1208 till biskopar i Sverige'

Piven itergav fiirst vad som blivit honom

beriittat r<irande de svenska inb<irdesstri-

digheterna.> Denna skildring :ir helt hil-
Ien i sverkersk anda. >I htigtidliga ord

f<irklarade dbrefter den helige fadern, att
konung Sverker stode under kyrkans spe-

ciella beskydd och att hans rittmitiga an-

sprik pi Sveriges krona understiidjas ge-

nom kyrkligt ingripande mot vildsmannen
Erik Knutsson.>

>Den stora maktkampen i Sverige led

nu emellertid mot sitt slut. Varken Dan-
mark eller piven fiirmidde till sist sti
emot den svenske helgonkonungens ban6r.

Omslaget kom hastigt och bridstiirtat. I
juli r2r0 stupade Sverker d' y. Karlsson

vid Gestilren, Redan i slutet av samma ir
skedde fdrsoningen med Danmark genom

konung Erik Knutssons giftermil med Ri-
kissa, Valdemar Seiers syster, och med pi-
ven-kyrkan genom konungens kr<ining,
den fiirsta i Sveriges historia. Vad fdr-
soningen innebar, fick ett klart uttryck i
det hiigtidliga manifest, som den miktige
piven Innocentius III till konung Erik
Knutsson under dennes sista ir (1216) ut-
fiirdade. Pi dirom frin Sverige framstilld
beglran bekrlftade piven konungens krd-
ning och upptog honom och hans rike i
sitt pivliga skydd. Han stadflste dessutom

konung Erik i innehavet av hans rike och

det land, som hans f&fider erdvrat frin
hedningarna och han sjilv iin ytterligare
kunde frin dem vinna, med ritt fiir ho-
nom att dir insltta en eller tvi biskopar

lydande under Uppsala irkestol. Pi det
mest officiella sitt, som tidens omstindig-
heter medgivo, hade silunda konung Eriks
sllkt fiirklarats vara i legitim besittning
av siv5l Sveriges rike som det genom

samma sllkt er<ivrade Finland. Vi kunna
dessutom vara frestade att ant Ea, rtt
bakom de pivliga erklnnandena lig 

- 
it-

minstone enligt svensk uppfattning 
- 

ett
tyst erkinnande iven pi en tredje och

sista punkt: konung Eriks helgonskap.>
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Kristna linier i iteruppbyggnads-
arbetet.

Under denna rubrik ger direktor Nils
Ehrenstrd'm, Gendve, i Kristen gemenskap,

Nordisk tidskrift fdr de ekumeniska stri-
vandena (1941 nzt 1: 3 f.) en <iversikt

iiver kristna uttalanden rcirande iterupp-
byggnadsarbetet under och efter kriget,
dir Vatikanens insats sirskilt framhilles:

>Med ojimfiirligt starkare konsekvens

och milmedvetenhet 'dn nigot annat sam-

fund har ilen romersh-katolska hyrkan pro-

klamerat, att ocksi det mellanfolkliga livet
lyder under Guds lagar. Med sin vlrlds-
omspinnande organisation, sitt otivertriff-
liga informationsvlsen, sina diplomatiska

f<irbindelser med ett stort antal regeringar

och framfiir allt genom pivestolens starka

religiiisa och moraliska auktoritet utg<ir den

katolska kyrkan en andlig potens i de in-
ternationella sammanhangen, vars betydelse

man pi protestantiskt hill ofta iir benlgen

att underskatta. Eppsteins redan klassiska

verk 'The Catholic Tradition of the Law

of Nations' tecknar en respektingivande

bild av pivestolens sekellinga strivanden
afi ftemja. fred och samfiirstind. Den nu-
varande piven Ir genom sin hittillsvarande
bana och sin personliga utrustning synner-
ligen vil skickad att fullf<ilia dessa tradi-
tioner. Hans yttranden i dessa ting ha

vlckt genklang lingt utanfdr katolicismens

rim?irken. Atskilligt av det som nu tenkes

och planeras inom andra samfund kan ej

till fullo begripas, om man f<irbiser den

katolska fredstraditionen och Pius XII:s ut-
talanden.

Tonneaus bok (Jean Tonnea:u, Le

Pafre,la gaerra et Ia faix,Pie Xll a-t-il faili?
Ed. du Cerf, Paris 1942'. 247 s') ger en

v?ilkommen sammanstellring av Pius XII:s
deklarationer r6rande krigs- och efter-
krigsproblemen, inalles ej mindre ln 38,

alldfrin radiohilsningen till vlrldens kato-
Irker Dum graaissirnum ('/" t939), dtgen

efter utnlmningen, till julbudskapet 1941.

Man iterfinner hlr in extenso bl. a. den

grundl'iggande encyklikan Summi fiontifi-
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catus (*/,0 1939) de beriimda 'i freds-
punkterna' (*/rn 1939), framstiillningen av
de andliga och moraliska betingelserna fiir
en sund internationell ordning (^/p 1940),
pingstbudskapet l94l med dess framhl-
vande av de alltjiimt aktuella socialetiska
grundsatserna i encyklikan Rerutn noaarutn,
samt analysen av det moderna samhlllets
kriiftskador och de konkretiserade rikt-
linjerna f<jr en 'r:ittferdig och varaktig
fred' i julbudskapet 1941. De inledande
partierna skildra Pius XII sisom personlig-
het och kyrkofurste och ge en god sam-
manfattning av de biir4nde id6erna i kato-
licismens syn pi vad freden innebiir och
hur den skall kunna fiirverkligas.>

A. C. F. Beales' bok Tbe Catbolic
Cburch and lnternational Order (A Penguin
Special. 1941. 192 s.) >vlnder sig... till
ett bredare publikum. Fiirfattaren har
lyckats ge flirg och konkretion it sin fram-
stillning av den internationella etiken ge-
nom att inbidda den i en viilinformerad
skildring av Vatikanens diplomatiska och
politiska verksamhet alltsedan fiirra virlds-
kriget.

Samma populariseringssyfte tjlnar den

broschyr som det katolska fredsfiirbundet
i Amerika utgav sommaren 1940. (The
Obligation ol Catbolics to Promote Peace;

Tbe Rigbts of Peoples. RePorts issued by
tbe Catbolic Association fdr Intenrational
Peace. The Paulist Press, New York 1940.

36 s.) Dess rapporter kunna nirmast be-

tecknas som en elementlr utliiggning av

nyare pivliga uttalanden. Ett konstruktivt
bidrag till iteruppbyggnadsdebatten utgcir
{iirbundets skrift iiver America's Peace Aims
(A Committee Report edited by the

Catholic Association for International
Peace, New York 1941), i vilken en grupp
framstiende katolska etiker, nationalekono-
mer och sakkunniga i internationella ft6,got
framllgga sin syn pi fredens organisering.
Fiiljande satser ha programmatisk innebiird:
'Nlr detta krig nir sitt slut, miste U. S. A.
siika istadkomma en rittvis och billig
fred. ., En frivilligt ingingen europeisk
union i nigon form iir en primZir ntidvln-
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dighet. U. S. A. har ritt att krlva en
sidan union, eftersom Europas nationalism
hiller pi att fiirinta Europa och utgiir en

f*a fdr U. S. A. och hela vlrlden. . .
Folkens naturliga samhtirighet kriver dess-

utom en ekonomisk och politisk virldssam-
manslutning.' Denna planritning synes nlr-
mast vara kalkerad pi folkforbundet, men
ett folkfiirbund d?ir Europa upptrider som

regional enhet och U. S. A. ir aktiv
medlem.>

Svensk samling av Apolloniabilder.

I Oclontologiska f 1reningens tidshrilt
(7943, nzr l) skriver Gunnar Triinnberg
i en artikel om tandliikarnas skyddshelgon,
S:ta Apollonia av Alexandria bl- a, fciljande:

>Viirldens fiirniimsta samling av Apol-
loniabilder fu f. n. deponerad nigonstans
i Sverige. I fredligare tider finns den pi
Tandllkareinstitutet i Stockholm. Svenska

tandllkare ha her rest ett oviirderligt
monument iiver tandliikarnas skyddshelgon.
Grunden till samlingen bildar den stor-
slagna donationen av Apolloniabilder, som

framlidne tandlikare 'S7'essler ir 1923
iiverliimnade till institutet vid invigningen
av dess nya lokaler. Samlingen har seder-

mera utiikats av enskilda tandhkare, den
fdrnimsta delen utgiires dock fortfarande
av den Vesslerska donationen.. .

I konsten framtrlder Apollonia si sent
som pi 1300-talet. Alla tidigare bildfram-
stillningar Ziro fdrkomna eller vinta pi
att Ateruppteckas. Den 2ildsta kiinda Apol-
loniabilden fiirekommer pi ett pergament-
blad ur ett dominikanerbrevarium frin
Flandern frin slutet av 1300-talet. Den
finnes i original i Tandllkareinstiturers sam-
ling och Ir utfdrligt beskriven av donator
i Odontologisk tidskrift 1917 (John Vess-
ler: S:ta Apollonia och hennes bild i me-
deltida handskrifter).

Av sirskilt intresse fiir oss lro de svenska

Apolloniabilderna. F. n. kinna vi femton
stycken. . . Det ir synnerligen mZirkligt,
att ej mindre Zin nio stycken medeltida
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Ekklesiologi i vardande.

M. D. Kosterr Ekklesiologie im
'Verilen. 170 s. Paderborn 1940,

Bonifacius Druckerei. RM 3: 30.

Otto Iserland (utg'): Die

Kirche Cbristi. Grunilfragen der

Menschenbililung unil'Veltgestalt-
ung. 295 s. Einsiedeln 1940, Ben-

ziger. SFr 9:20/lot30-
. En bok ono KYrkan. 441 s. Lund

1942, Svenska KYrkans DiakonistY-

relses Bokf6rlag, Stockholm. Kr.
13: 50.

Kyrkofrigan intager i vir tid kanske mer

?in nigonsin den friimsta platsen bide i
den katolska och den protestantiska teolo-

gien. Pi katolskt hill ha i de senaste ir-
tiondena fram till vira dagar oriikneliga

bticker .och uppsatser fiirsiikt att - med

st6rre eller mindre lycka - limna sitt bi-
drag till den livliga diskussionen. De flesta

se liisningen i den ritta uppfattningen av

Corpus Cbristi - Kristi Aropp (vanligtvis

med bifogat adjektiv >mystisk>)' men det

synes 5n si linge vara lingt ifrin klart,
vilken den ritta uppfattningen ir. Ja, den

utveckling som stellt denna tanke i medel-
punkten, har i senaste iren tritt i en pi-
taglig kris och hirjat miitas av allvarlig
kritik.l

Bland b6ckerna ir det framfiir allt tvi,
som f6rtjlna beaktning fiir sin kritiska
hillning mot det ensidiga betonandet och

det ofta fiir subjektiva uttydandet av Cor-
pus Christi: Ludwig Deirr.els Leib

Christi, Sinn unil Grenzem einer Deutung

des innerkirchlichen Lebens' och M. D.

Kosters Ekklesiologie fun'Vetilen,
Dessa blda skrifter kunna varmt rekom-

menderas for den teologiskt bildade, som

vill trlnga djupare in i kyrkofrigan sidan

den ter sig i autida katolsk teologi'

L. Deimel undersiiker nYktert Pi
grundval av en saklig exegetik den pau-

linska llran om Kyrkan sisom Corpus

Christi. FIan >stiiter igenom det mysticis-

tiska moln, varmed talliisa publikationer
omgivit lmnet 'Kyrka : Kristi kropp'. Det
ir tlnkbart att han icke iir viilkommen

fcir var och en . . . Kanske miste han vara

beredd pi f<irebrielsen att n<ija sig med ett
minimum. Men de flesta skola vara be-

redda att medge: om fiirfattarens sett att
skrida fram steg f<ir steg, att noga j'im-

fdra och hSinvisa pi fina nyanseringar, kort
sagt om hans metods grundlighet kan man

icke si liitt siga fiir mycket gott.> Resul-

tatet blir dirf<ir ocksi >en hel m'ingd vik-
tiga klarstillningar> och >goda, mittfulla
pistienden>.s

Apolloniabilder hirriira frin Uppland.

Fyndorterna iiro f. ii. beligna pi ett fiilt
av endast tvi mils bredd, strlckande sig

i riit linje genom hela landskapet frin
Singa pi Svartsjiilandet lingst i stider till

Tierp lingst i norr. . . Slutligen mi nlm-
nas, att flera svenska tandllkare tagit upp

S:ta Apollonias bild i sina bokiigarmiirken.

Jag har i min iigo 12 olika exlibris med

helgonets bild, men det finns siikert flera.>

t En god tiverblick iiver denna utveckling pi det tyska sprikomridet limnas av E r i c h
Przywara S.,1. i en artikel CorpusCbliiimysticum-Ei'e Bilanz,iZeitschrift fiir
AszeseunilMystiL (Wirzburg) r9i0:197 fr. Se ivenJ. Loosen S. J.: Neue Literatur
iii Coip"t-Clbristi-Tbeologiel'tidskriften Stimmen der Zeit bd 138 (1940)z 129 ft.-'-', F;"ib;t; i* Bt.irg""il40, Herder. 202 sid. Rm 3:60/4:80. Se anmZilan i Cretlo
1940:166.

" ;fr Loosen loc. cit. sid. tlt f.
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Dominikanpatern M. D. Koster vill,
sisom han siger i inledningen till sin bok,
>>f<irsiika att orienterende ta stiillning till
nutidens ekklesiologi. Diirvid riktar sig

blicken ftirst och friimst pi det lnnu
ofiirdiga och vardande hos den 

- 
dirfiir

bokens titel 
- 

och i synnerhet pi den pi-
bdrjade iivergingen frin den f<ir-teologiska
kunskapen om Kyrkan till den egentliga
teologiska.> Han vill visa att det nuva-
rande llget huvudsakligen stiller fordringar
i tre riktningar: >pi den ritta objektiva
och subjektiva utgingspunkten fiir ekkle-
siologien, pi faststillandet av Kyrkans vI-
sen och pi det rltta sittet att ga till
viiga> (10).

Fdrf. understiket 1 fyra kapitel >det nu-
varande trosmedvetendet om Kyrkan och
dess uttydning>, >ekklesiologien och det
nutida trosmedvetandet om Kyrkan>, >ftir-
srik och teorier att teologiskt bestimma
Kyrkan>, >utelimnandet av hith6rande
stolf och bristen i metoden inom den nu-
varande ekklesiologien>. Som avslutning
sammanfattas i ett sirskilt kapitel nigra
>resultat>, av vilka framf<ir allt ftiljande
f.6rtj'inr att framhlvas:

>Den nuvarande ekklesiologien befinner
sig avgjort innu i det f<ir-teologiska och
lnnu lingt ifrin det teologiska stadiet, ja,
icke ens i den egentliga iivergingen dertill.>>
Fiirst maste en ging >huvuduppmlrksam-
heten riktas pi metoden som skall fdljas,
om man pi teologiskt vis vill svara mot den

allm?inna iinskan efter en ekklesiologi.
Men icke mindre tydligt har framhivts att
den egentliga ekklesiologien Ir en angel5gen-
het, som innu helt vintar att tas till be-
handling och som blott i anknytning till
den ekklesiologiska traditionen av de tidi-
gare irhundradena och genom att gi fmm
utiiver vAra dagars ekklesiologi kan pibiir-
jas och full:indes (142). Vidare synes ho-
nom sti >metodiskt fast att man blott fir
ta sin utgingspunkt ifrin de data tiver
Kyrkan, som finnas i vir tids trosdokument,
och dir frirst och friimst ifrin dem som
liimnas av den 'ordentliga' och icke den
'utomordentliga' fdrkunnelsen. Dessa data
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lro framfdr allt att finna i de nuvarende
liturgiska b<inerna, bland vilka iter de ut-
sagor iga fdretrlde, som visa sig tydligast
och mest bildlttst och uppenbarligen ocksi
iro de mest brukliga. Under iakttagande
av denna grundsats faststilldes, att' den

bildliisa och mycket tydliga sakbenlm-
ningen 'Guds folk', 'ditt folk' stir pi
friimsta platsen inom vira dagars liturgi.
Sedan ftilja de bildliga talesltten om Kyr-
kan, fdrst som 'Guds familj', sedan som

'Kristi kropp' och slutligen som 'Kristi
brud' och andra fler. Ekklesiologien kan
aldrig undvara den vig, som fiirkunnelsen
om Kyrkan visar med dessa uppgifter och
med denna ordningsfiiljd bland dem. An-
nars miste den n<idvlndigtvis fiirfela sitt
foremil> (t+l).

>Diirmed har lven entydigt klarlagts rtt
man i metodiskt avseende aldrig kan gi ut
ifrin en subjektiv, mi det nu vara en av
en enskild eller av en tidsriktning f<ire-
dragen beteckning av trosfdremilet 'Kyr-
kan', som ocksi den finns i Kyrkans
f<irkunnelse om sig sjllv, in mindre ifrin
en mening, som subjektivt har lagts in i
den. Subjektiva uppfattningar ha her helt
att tiga . . . Ingen annan in Guds mening
om den oss i den ena eller andra beteck-
ningen ftirelagda fcireteelsen 'Kyrkan' har
ekklesiologien att tilllgna sig si rent och
noggrant som miijligt>> (144).

Slutligen framhlvas in en ging samman-
fattande alla de f6rdelar som erbjudas
ekklesiologien genom att >ta sin utgings-
punkt frin den tydliga och bildliisa sak-
benlmningen 'Guds folk'i stlllet f6r'Kristi
kropp' och andra bildliga beteckningao>.
Ty detta sitt att gi till v?iga lr det all-
mlnt mlnskligt, >/tt frin det ftir oss tyd-
liga och klara gi iiver till det mindre tyd-
liga och Innu oklara, att belysa och f<irsti
det ena genom det andra> (14i),

Vi kunna her icke gi nirmare in pi en
diskussion, huruvida och i vilken utstrick-
ning Kosters pipekanden ha slutgiltigt
virde. Han sjilv slger i frirordet, att hans
arbete >i foljd av dess karaktir som 'fiir-
arbete' och 'fiirsiik' icke uttryckligen be-
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tonar miijligheten att dir finnas felaktig-

heter och otillr?ickligheter' men fullt rZik-

nar med sidana> och att >det stir <ippet

ftir varje fiirblttring> (s). I alla fall skall

boken alltid f6rsvara en framstiende plats

inom vir tids ekklesiologiska litteratur,

emedan den iir skriven >med vetenskaplig

iiverligsenhet, som fiirstir att hilla avstin-

den och att uppvisa bristerna i innehill

och metod hos den hittillsvarande fram-

sthllningen av Kyrkans vlsen>>.t En anm'd-

lare som ingiende grenskat boken {rin fack-

mannens synpunkt, avslutar sin recension

med orden: >Kosters omddme, att ekklpsio-

logien'dnnu lr helt fiir-teologisk synes vara

alltfiir pessimistisk, om man ocksi miste

medge att den Innu alltjiimt lr i vardande'

Hans djirva framstiit skall siikert fiirbliva

en betydande byggnadssten vid uppbyg-

gandet av liran om KYrkan.>"

F.n tredje bok, viird att slrskilt omnlm-

nas, har utgivits av Otto Iserland
med titeln Die Kircbe Cbristi, Grundfragen

iler Menschenbildung und'Veltgestaltung'
Den presenteras i >inleilningen> av utgiva-

ren sisom ett vbrdefullt bidrag till det

ekumeniska samtalet 6ver >den position de

olika konfessionerna intaga till de teologiska

frigor, vilka ha en grundliggande betydelse

for siv?il uppkomsten av kristenhetens

sd,ndring som f<ir dess iivervinnande>' Fdrst

och frlmst vill boken rikta sig till de kato-

liker, >vilka kunna motsvara de fordringar

boken st?iller>, ftir att giva dem >en klar
insikt i den katolska positionen betr'iffande

dessa frigor>. >Men boken vill ocksi i all

synnerhet ta hinseende till de skilda brii-
dernas behov efter en oklanderlig informa-

tion itver den katolska positionen>, >utan

varje polemik> blott i form av >en rent
positiv framstiillning> och i >ett slags 'tiver-
s'ittning> frin det >f<ir en icke-katolsk

lisare svirt tillg?ingliga filosofiska och teo-

logiska uttrycksslttet i den katolska littera-
turens klll- och standardverk> (7-8)'
Bidragen till boken ha llmnats av fram-

stiende katolska f:irftttare av olika nationer.

I f 6rsta avdelningen, KYrkan

ocb bennes enbet, mdtt vi den inom den

ekumeniska vlrlden viil k?inde dominikan-

patern M'-J. Congar (Le Saulchoir, Bel-

gien).u Hans bidrag med tkeln Kristi mys'

tisha krofi! ocb iless synliga marifesfation
':ir enligt fiirfattarens egna anmlrkning

>tinkt sisom en framstillning av Kyrkans

hela mysterium. Tankegingen iir uppbyggd

i en logisk fdljd, ordnad i avsnitt; pL v*ie
avsnitt fiilja anm'irkningar, som hlnvisa till
imnets klllor och litteratur> (13). Och

man miste sega att det lr en stor och

solid byggnad som fiirf. reser inftir lisarens

tigon.
Han gir ut ifrin Kyrkans f6rsta b<irjan

i det gammeltestamentliga Gudsfolkets ge-

stalt fram till uppfyllelsen av den bebidade

nya ordningen i den messianska tiden, i
vilken >arvet>, som utlovats it Abraham

i >jordens gestalt>, erfar >en radikal om-

vandling till det himmelska arvet . . . det

eviga livet> (17). Denna av Kristus istad-

komna f<irnyelsen fiirverkligas fiirst i ho-

nom sjilv: den nya skapelsens hela verk-

lighet bor i honom sisom huvudet' Vi bliva

delaktiga som lemmar av honom, delaktiga

i >hans giende till Fadern genom passionen,

uppstAndelsen och himmelsflrden>, vi bliva

en ny skapelse i honom, om vi 'iro och fiir-
bliva i honom. >I Kristus iterst'illes verk-

ligt livets helhet: ett iterst?illande vars verk-

lighet i rum och tid ingenting annat lr
in Kyrkan> (24), som dirf6r lr en, belig

och katolsk. Si betraktas vidare Kristi
verklighet inom oss, hur den sklnkes oss

av Anden, men ocksi blir en stor, allvarlig

uppgift fiir oss: Kristus vill i oss fortsiitta

sitt liv i m'dnskligheten.
Detta liv i Kristus lr ett socialt liv och

'Loosen loc' cit' sid' 130.

" F.-S;[Tr;;;hJi.", i Zeitscbrift far katb. Tbeologie (Innsbruck-Leipzis)

t94l| 95.'- ;-kl;d framfiir allt genom sitt arbete Cbritiets ilisunis, Princifies d'un CEcuministne

catbilique. (Paris 1937.1 Se Ctedo 19382 28 fr. 1942' 4t'
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Corpus Christi iir identisk med de kristnas
sociala gemenskap, och dirfcir ar ett sak-
ramentalt handlande 

- 
i synnerhet i dopet

och evkaristien 
- som till sin natur ir

fiirnimbart med sinnena, >grundvalen och
utgingspunkten f<ir denna kropps djupaste
och innersta vara>. >Det som utgcir Kyr-
kan iir vir tro och sakramenten, i vilka
tron vinner gestalt. Kyrkan ir visentligen
sakranental> (36),

Men >Kyrkan 5r icke blott sakramental
utan ocksi apostolhk och bierarkisk (i detta
ords ursprungliga betydelse som en helig
lmbetsmyndighet)> (37). >Kyrkan var
byggd pi apostlarna, o'ch ville hon i den
grad hon utbredde sig fiirbliva en, i det
hon blev katolsk, miste hon f6rbliva
stringt apostolisk, i det apostlarna utgjorde
kriteriet f6r bevarandet av enheten i ut-
bredningen. Dlrmed tinka vi hir icke
blott pi en utbredning i geografisk mening,
utan pi tillvlxten iiverhuvud 

- 
Iven i

institution och lira 
- 

en sidan som en
kropp, som vill leva, ?ir fiirmcigen till> (42).
>Inom denna apostoliska grupp, som iir en-
hetens kriterium, iger Petrus ett obestrid-
ligt f6retrlde sivil i avseende pi utiivandet
av det ir de tolv betrodda apostolatet som
pi uppgiften att vara kriterium till beva-
randet av kroppens enhet, Och pi samma
sltt som Kyrkans apostolicitet alltid iir niir-
varande och verksam, och sisom apostla-
kollegiets funktion har sin fortsiittning i
episkopatets funktion, si har ocksi Petri
funktion, arr i apostlakollegiets skiite vara
kriterium fdr Kyrkans bevarande i enheten,
sin fortslttning i Petri Stol i Rom> (43).

>Kyrkan har tillika formen av och be-
hoven hos ett samfund. Kyrkan lr det
nya Israel, och hon ir liksom Israel ett
Gudsfolk, som har sin existens som folk,
sitt sociala liv, sin lagstiftning, sin hierarki>
(4i). >F<ireningen med Kristus, varje en-
skild sj:ils inre liv, leves och verkas pi so-
cialt sitt, i Kyrkan... vilken andligt lika-
vll som synligt Ir en, i vilken den person-
Iiga fiireningen med Gud iiger rum och livet
i Kristus f<irverkligas socialt; en kropp, i
vilken enligt ett ord av den helige Iriia.r,
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gemenskapen med Kristus antagit gesralt))
(48).

>Emedan Kyrkan till sin natur har for-
men av ett samfund, miste hon ha ett sam-
funds fd,rfattning, d. v. s. det miste finnas
inom henne en viss uppdelning av makt-
fullkomligheter och komperenser, som mot-
svarar hennes slrart av samverkande, av
samarbete och enhet och som fordras av
hennes natur och det fiir henne siregna
allmiinna blsta>, vilket i hennes fall ir
>det gudomliga livet, som meddelats minsk-
ligheten i Kristus genom tron och rrons
sakramenr> (a9). Och detta g<ir att Kyr-
kan, fast?in hon i viss mening Ir ett sam-
fund som andra, dock ir av vlsentligt an-
nan art.

Som sidan och i sin helhet fdrblir Kyr-
kan alltid homogen, emedan hon besj?ilas

av Kristi Ande. Men de enskilda min-
niskorna i henne, ja, t. o. m. hennes synliga
huvud som enskild person tager kunne pi
mingfaldigt sitt fela och ha faktiskt ofta
svikit. Aven >Kyrkans dogmer stiilla emot
varje epoks siregna villfarelser den rena
och klara sanningen, men dessa steg fiir
steg definierade dogmer bjuda blott delar
av sanningen. Kyrkan l?ir mycket mer pi
mingfaldigt sitt genom katekes, predikan,
liturgi, kyrklig praktik och kyrkligt liv,
och i denna vanliga, m&ngfaldiga och icke
pifallande undervisning har man framfiir
allt att s6ka hennes tankegods. De h6gtid-
liga definirionerna lro nlstan alltid riktade
mot besremda villfarelser och framl?igga
blott en aspekt av sanningen, stundom icke
ens den djupaste och mest karakteristiska.
Detta glller i synnerhet om Vatikankon-
ciliets definitioner betrifiande Kyrkan, d?ir
av skll, som ligo helt utanfiir koncilief?ider-
nas avsikt, uteslutande primatet i jurisdik-
tionen och pivens ofelbarhet definierades.
Man miste visserligen erklnna, att de far-
hEgor som den gingen yttrades, att episko-
patet skulle komma att hillas under f<ir-
mynderskap och praktiskt tager asidoseftas,
icke ha blivit verkligher, och att auktori-
tlra utliiggninga; 

^v 
denna dogm givits,

som utan att minska dess betydelse preci-
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sera dess mening och rlckvidd' I allminhet
miste man dock medge, att vira formu-
leringar av llran om Kyrkan ha kommit
till stind under mycket ogynnsamma om-

stlndigheter. De ha sitt upphov i en f6r-
svarskamp, som upprepade ginger miste
fiiras mot gallikanismen (14:*li:e och

lTre irhundradena) och mot protestantis-

men. De ha alltsi uppkommit som ett slags

apologetiska vapen, och dirf6r utgiira de

rngripna punkterna det enda eller dock

nistan enda fiiremilet f6r framstillningen,
som dirigenom har blivit mycket ensidig.

Diirav kan man fiirsti att de 
- 

fdr iilrigt
mycket viktiga 

- 
frigor inta frlmsta

platsen, som rtira Kyrkans oberoende av

den statliga makten, Kyrkans hierarkiska

fiirfattning, den Romerska stolens primat

och liromyndighet. Genomtlnkandet av

Kyrkans innersta mysterium och av hennes

djupaste verklighet daterar visserligen icke

fiirst frin i gir 
- 

en Miihler, en Pilgram,

en Franzelin ha pi 1800-talet skrivit djupa

avhandlingar iiver Kyrkans gudamiinskliga

mysterium - 
men vir epok berZittigar

dock, vad det teologiska tiinkandet om

Kyrkan betriffar, till sirskilt stora ftir-
hoppningar, som hiir och var ocksi redan

pi lyckligt sltt f<irverkligats. Men mera

djupsiende in det teologiska arbetet lr den

omvandling som vi i dag fiirnimma i Kyr-
kans liv och vilkens framtida utvecklingar
och fiiljder i dag iinnu icke kunna f<irutses>

(t4-t6).
Ftirf. hlnvisar hir pi de nutida Srund-

strdmnhgarna inorn Kyrkan: en liturgisk,
en mystisk, en mission'dr, en kollektivt
apostolisk och slutligen en teologisk riirelse.

Denna senare >som enligt sin natur icke

har mycket av institutionell karaktiir, be-

visar sig redan vara en manifestatiot! av en

viljeriktning, som fdretager sig att iiver-
vinna den ensidiga och alltf<ir ofta f<ir-

kalkade teologien ur tiden efter kyrkomiitet
i Trient, f<ir att utiiver reformationen iter-
vinda till de stora medeltida synteserne och

till de rika klllorna i den patristiska tiden

och i den bibliska uppenbarelsen> (i6).
Till slut sammanfattar P. Congar sin

studie genom att skildra Kyrkans konkreta

verklighet och enhet, sidana de te sig fiir
iakttagaren: >f<irsamlingen av dem, vilka
Gud har kallat till arvedel med de heliga

i himmelen. Hela dess yttre liv, hela dess

samfundsmissig, apprtat lr blott uttryck
och instrument ftir ett inre liv, som 5r

Kristi liv. All yttre och synlig verksamhet

frin Kyrkans sida ir blott till f<ir att fiir-
verkliga det som utg<ir hennes innersta sub-

stans: minsklighetens liv i Kristus> ( l9).

Den andra avdelningen, Mdn-
nish-an i Kyrknns kultgemensfup, innehiller
tvi rika och gedigna bidrag av tvi bene-

diktinpatres.. Den redan avlidne abboten

Ans g a r Von ie r (Buckfast, England)o

liimnar hlr ett av sina sista arbeten: Den
kristna mdnniskobilden i liturgien ocb dess

1uernat urliga f 6rur kli gantle i sakrarnent e t.
Och Dom Anselme Robeyns (Lou-
vaine, Belgien) skriver om Kyrh"ans kult i
iless betydelse och gestaltningshraft far det

sociala liuet.
Det ?ir om<ijligt att her nlrmare referera

dessa med stor inlevelse och djup teologisk

sakkunskap skrivna arbeten. P, Vonier
visar att >katolicismen har kraft, icke blott
att fullkomna den etiska mlnniskan och att
uppbygga pi denna den religitisa, utan den

gir Innu vidare och fullendar den reli-
giiisa mlnniskan genom den kultiska, och
fiirst denna ir det fulla uttrycket f<ir

kristendomen. Att i kristendomen betrakta
det kultiska som nigot i religiiist avseende

ovlsentligt ir heresi, ty den kristna religio-
nen Ir till sitt visen och till sin substans

kultisk. Kulten lr icke blott ett hjilpmedel
f6r Kristi religion utan den iir sjllva Kristi
religion, om lin icke hela densamma> (54).

P. Robeyns f<ir oss i sitt ftirsta &api-

tel in i omritlet fdr det liturgisha och skild-
tat dii'r >de dogmatiska f<irutslttningarna

" P. Ansgar Vonier iir kend framf<ir allt genom sin-bok Tbe Neu and Etcrnel Couenant^,

ro- ;i ;tJr? ;tkomt"it unJer titelo Klassischer Katholizismus (Freiburg im Breisgau 1936!'
Herdei).
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och deras iterverkan pi fromheten>; >v!irl-
den och liturgiens anda>; >att vara lem>;
>lemmarnas biin och helighet>; >Eros och
Agape>;' >livs- och viirldsgestaltning i li-
turgiens mening>. I sitt andra kapitel ger
f<irf. oss en djup framstillning av >Evkari-
stien>: >Evkaristiens grundstruktur> och
>Evkaristiens yttre gestaltning>. Han av-
sluter sitt arbete med orden: >Si mi di
detta kyrkliga och religi<isa medvetande om
gemensamheten vara virt livs hiigsta ritte-
sntire! Di, men ocksi blott di skola vi
veta vad det betyder att i denna vir tid,
i vir moderna samhillsordning och kultur
vara en kristen> (l13).

I bokens tredje avdelning, Den
natarlig,a ord.ningens beuaranile och a[p-
bdiande genont. Kyrkan, sktivet domikan-
patern Gerald Vann (Laxton, Eng-
land) en lingre uppsats om Natur ocb nid
och benediktinpatern Ca s sian Veie r
(Maria Laach, Tyskland) en omfingsrik
avhandling >till problemet naturritt och
ordningar> om de natuiliga ordningarna i
deras betydelse i auseenile frd skapelsen ocb

f r iil snin gs hist orien.
I bida dessa uppsatser behandlas frigor

av stor betydelse och riickvidd i synnerhet
ocksi f<ir det ekumeniska samtalet, di ju
just hiir den katolska och den protestantiska
uppfattningen, den senare sirskilt i den
lutherska formen, gi isir, ja, synas of<ir-
sonligt sti mot varandra. Det Zir ?iven just
angiende dessa frigor, som man pi pro-
testantiskt hill i stiirsta utstrickning synes

lga r?itt bristfiilliga eller ofta till det rent
groteska f<jrenklade uppfattningar om den
katolska synen och liiran.

P, Vanns bidrag ger ett katolskt svar
pi den moderna kritiken av bide den orto-
doxa och den liberala kristendomen. >Vi
ha att pr6vr en dubbel anklagelse: den
ortodoxa kristendomen har bevarat tratrscen-
densen och det eskatologiska elementet i
den kristna liiran, men har hemfallit it
en fcirnekande fiirstelning och fcirmir icke

att hjelpa de nutida minniskorna i deras
nutida problem; den liberala kristendomen
har fiirsdkt att stanna i kontakt med den
vardagliga f6r erfarenheten tillgiingliga
virlden, men har dirvid ftirlorat blicken
fiir det transcendentala, har blivit tom och
har sllppt fram en humanism utan Gud>
(164). Fiirf, visar med stor sakkunskap
att >thomismen tar sig ftire att undvika
bida dessa faror: i ena sidan naturalismen
hos en anthropocentrisk humanism och i
andra sidan vlrldsf<irnekelsen hos en reli-
gi6s anti-humanism. Katolicismen, sidan
den f<iretrides *v dess stiirsta teologer, stir
siledes mitt emellan de bida former av
kristendom, varmed den moderna kritiken
huvudsakligen befattar sig. Det katolska
livet ?ir ett liv, vilket leves i vir tids sam-
hlllsordning, vilket begagnar det livsmate-
rial som denna erbjuder, vilket strevar att
kristna hela vivnaden av detta politiskt
inrittade samhillet fiir att pi si s?itt icke
blott fiirverkliga personlig helighet utan
lven miinsklighetens fdrenande med Gud.
Och Kristi liiften lita oss icke fiirtvivla
om denna uppgift, hur fjlrran och hopplcis
framgingen ln mi synas. Nid betyder att
ha del i den gudomliga naruren: den av
nlden uppfyllda sjilen giir Guds vilja, har
genom Guds f<irbarmande del i Guds makt;
och Kristus ir starkare In Satan. Likasi
som ingenting i den individuella naturen
skall kastas i sida av fruktan fiir synd,
utan denna natur frstmer skall fullkomnes
i Guds tjlnst och kiirlek, si Ir heller icke
samhellet, hela det komplex av elemenr som
utg<ir en kultur, nigot man miste fly utan
nigot som visentligen hiir med till det
kristna milet i dess helhet, till rikets, Guds-
statens kommande> (190).

P. V e i e r, som tyv?irr innan tryck-
liggningen av boken var avslutad omkom
till fdljd av en olyckshlndelse, framstlller
pi ett utomordentligt kunnigt sitt den
katolska synen pi problemet om ord-
ningarna, ett problem dlr klrnfrigan i
kontroversteologien mellan katoliker och

8 Fdrf. henvisar hlr till A,Nygrens stora arbete Den krhtna hiirlekstanken genom
Iitlerna.
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piotestanter fir sin s?irskilda tillspetsning,

i synnerhet >med tanke pi den nutida

samhbllsordningens krisartade liige och pi
de svirigheter som ha uppstitt ftir Kyrkan

av denna ordnings restliisa profanisering>

(193), Att hlr ge ett katolskt svrr synes

f<irf. vara >ett fiiretag som lr desto vik-
tigare som. . . 'det ekumeniska ridet f<ir

praktisk kristendom' i ramen fdr de fdr-
beredande arbetena fiir kyrkokonferensen i
Oxford tillsatt en s?irskild arbetsgemenskap

betrlfiande vlr fr|ga. . . D?irvid visade sig

nimligen, hur oklara och felaktiga iinnu

mingenstides fcirestillningarna om ' den

katolska ordningsliran iiro> (193). Fiirf.
tar dirfiir oclcsi sirskilt hlnseende till de

.dl redan publicerade memoranda och re-

feraten av denna arbetsgemenskap. Fcirst

behandlar han frigan om den naturliga
sedelagen och naturritten' Sedan fdrs<iker

han att utifrin skapelsens verklighet fiir-
klara de naturliga ordningarna. Slutligen

visar han deras frhlsningshistoriska bety-
delse och upphcijelse.

Den linga, mycket givande avhand-

lingen 
- 

och dlrmed hela boken 
- 

av-
,slutas med orden: >Tro, kiirlek och hopp,

det 1r de gudomliga krafter, utifrin vilka
vi med full insats miste gestalta virt
liv i ordningarna och fiirverkliga deras

,skapelsemlssiga-frilsningshistoriska mening.

Utur allt minskligt realiserandes otillrick-
,lighet, som i trots av niden lr vir lott
'mellan tiderna', och mitt i de iter och
.iter igen upprepade, mot Kristus riktade
:anstormningarna frin miirkrets sida, som

vildfora sig pi ordningarna, hoppas vi pi
fulllndningen i det esLatologiska riket; och

rri hoppas desto fiirtriistansfullare, som ju
'mellan tiderna' alla, som i Kristo ?iro starka

i sin tro och orubbliga i sin kirlek, redan

ta fitt del i det eskatologiska rikets kom-
mande, i den Guds- och i-Gud-gemenskap
,som ir.Kyrkao (291).

Diskussionen i kyrkofrigan Ir ocksi liv-
1ig pi protestantiskt hill. Ett klart bevis

hirfdr fiireligget i En bok om Kltrkan, som

nyligen utgivits av S v e n s k a t e o I o g e r.

Ocksi den katolske teologen skall - s'ir-

skilt i det ekumeniska samtalets intresse -
med stor nytta ta del av bokens innehill,
som i hela sin mingfald, men iin mer genom

sin itminstone i stora linjer enhetliga hill-
ning i kyrkofrigan utgiir en utmlrkt
orientering i svensk eLklesiologi * i dag.

>Till grund fiir denna bok om kyrkan
av svenska teologer ligger ett antal f6re-

drag, hillna vid den konferens, som igde

rum i Nyktiping den 19-21 febr. 1942.

F<ir att fi kyrkofrigan nigot mera all-
sidigt belyst ?in som kunde medhinnas vid

Nykiipingsmiitet ha ytterligare en del ar-

tiklar tillkommit> (Fiirord). >Inlednings-

ord> av biskop Gus t a v Aul 6 n (Str?ing-

nis) betonar Imnets aktualitet, som ir
stiirre nu in, >n'ir det fdr ett drygt trettio-
tal ir sedan stod pi dagordningen>, och

>debatten kretsade kring 'folkkyrko-
tanken'>. Nu g?iller det den kristna

kyrkan helt enkelt. >Virldshistoriska h':in-

delser och teologiska faktorer ha bidragit
till att inyo gtira kyrkofrigan br?innande

akruell. Efter det fiirsta virldskriget och

under intrycket av den ntid detta skapade

framvixte de ekumeniska riirelserna till ny
och oanad styrka. Det Ir uppenbart, att
detta i htigsta grad skulle aktualisera kyrko-
frigan. Denna har ocksi i det ekumeniska

arbetet blivit ivrigt ventilerad. Icke desto

mindre torde det kunna sigas, att ingen

friga vid den sista stora Faith-and-order-
konferensen i Edinburgh ftiretedde en sidan

oklarhet som just kyrkofrigirn. Under se-

naste tid ha vi upplevat sammanbrottet av

Nationernas fiirbund, framvlxten till
virldsmitt av de bolschevikiska och nazis-

tiska ideologierna, kyrkoftirtryck och kyrko-
fdrfitljelse och allra sist det nu pigiende
v?irldskriget. Jag behiiver icke gi nlrmare
in pi allt detta. Det lr alltsammans fruk-
tansvlrt aktuellt fcir oss. Vi ha hirmed
st'illts infiir kyrkofrigor, som vi icke kunna
gi fiirbi. Problemet om kyrkan och 'vld-
den' - kyrkan och staten, kyrkan och

rlttsordningen m. m. - kriiver att bli sak-

ligt och grundligt belyst> (8-9).
Boken iir indelad i tre avdelningar. I
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f iirsta avdelnin gen, Kyrkan i Nya
testanentet, skriver professor Anders
Nygren (Lund) om >Corpus Christi>;
professor An ton F rid ric hsen (Upp-
sala) om >Messias och kyrkan> och >Ny-
testamentlig fiirsamling>; professor Hu go
Odeborg (Lund) om >Den nutida in-
dividualismen och kyrkotanken i Nya testa-
mentet>; docent Erik S j<iberg (Lund)
om >Kyrka och ?imbete i Nya testamentet>;
docent Giista Lindeskog (Uppsala)
om >Guds rike och kyrkan i Nya testa-
mentet>; docent Nils Johansson
(Borrby) om >Vilka lr0rde till den ur-
kristna kyrkan>?

I andra ^lrdelningen, Aktuella
bistorhka pers|ektia, ger professor H j a l-
mar Lindroth (Uppsala) en tiverblick
tiver >>Dogmen om kyrkan> och >Den forn-
kyrkliga beklnnelsen>; professor Sven
Kjdllerstriim (Lund) <iver >Bekln-
nelsen i den svenska reformationskyrkan>;
professor Hilding Pleijel llund)
river >Svenska kyrkan och bekinnelsen un-
der sista halvseklet>; professor Knut B.
Vestman (Uppsala) tiver >Kyrka och
stat i svensk tradition>; doktor Oshar
K rook (Stockholm) 6ver >Kyrkobegrep-
pet i svensk teologi>; professor Sigf rid
v o n E n g e s t rti m (Uppsala) iiver >Einar
Billings kyrkosyn>; domprost Elis Mal-
mestr6m (Srriingn?is) 6ver >Kyrkans
kontinuitet och f<irnyelse>.

I tredje avdelningen, Kyrko-
tanken i Principiell belysning, framstlller
professor Ragnar Bring (Lund) >Det
subjektiva och det objektiva i LyrLoupp-
fattningen>; docent Herbe r t Ol sson
(Lund) >Kyrkans synlighet och fiirdoldhet
enligt Luther>; docent Ruben Josef-
son (Uppsala) >Kyrkan och dopet>, >Lu-
thersk nattvardsuppfattning> samt >Kyr-
kans iimbete>; komminister Bo Gierts
(Torpa) >Att leva i Kyrkan>; teologie
licentiat Gustaf Vingren (Lund)
>Kyrkan och kellelsen>; professor An-
ders Nygren >Staten och kyrkan>;
biskop Gustav Aul6n >Kyrkan och
riittsordningen> samt >Kyrkans enhet>.
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Redan denna enkla upprlkning visar, atr
vi hir ha att g<ira med en verkligt repre-
sentetiv publikation bide vad f<irfattarna
och vad innehillet betrifiar, Det ir nistan
samma frigestlllningar vi f<irut miitt i den.
katolska diskussionen om Kyrkan och
samma vilja rtt komma fram till, en dju-
pare uppfattning om den verklighet, sorL
Kristi kyrka utgiir, fcir att utifrin denna
nya, fdrdjupade syn klarare kunna utstaka
Kyrkans vig genom vir tids si farligt
hotade samhillsordning. Aven har betonas,
svirigheten att dogmatiskt behandla Kyr-
kan som trosobjekt, liksom ocksi den pi-
tagliga tendensen framtriider att ensidigr
>utgi frin relationen mellan Kristus och
Kristi kropp> (Nygren, 16) och att pi.
denna uppfattning om Kyrkan som >Cor-
pus Christb basera de praktiska konsekven-
serna, men ocksi 

- 
och ln mera 

- 
in-

sikten, att det finns andra och biittre ut.
gingspunkter, i synnerhet i den verklighet
som uttryckes genom >Guds folk>. Man
miirker ocksi i denna bok medvetandet om.
att det framftir allt giller att finna den
rltta metoden fiir liisningen av kyrkofri-
gan, ur vilka killor man skall himta den
djupare uppfattningen, Som vll ir hiir det.
till undantagen, i jlmf<irelse med den iiver-
vigande instillningen, att t. ex. docenr
Johansson s<iker fi;rklara Kyrkans vi-
sen via den etiopiska Flenoksbokens >ut-
valda kring den Utvalde>, att alltsi pi.
den s. k. fria forskningens plan uppsrella
en teori om >Henoksbokens, enkannerligern
bildtalens, direkta betydelse fcir Jesus och
urkristendomen> och med hj:ilp av denna
teori viilja ut >den speciella term i Nya
testamentet fcir den urkristna kyrkan>,.
som >historiskt setr kan innesluta si atr
slga urcellen till den kristna kyrkotanken>
(144-l4t). Hur det kan anses vare etu
sann teologisk metod, er svirt att fatta..
Henoksboken har nu en ging icke erkints
av den kristna tradirionen som uttryck fdr
det specifikt kristna trosmedvetandet och
tan alltsi icke begagnas som tolkningsme-
del fcir den traditionella kristna uppfatt-
ningen i en si viktig friga. An mindre.
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motsvarar denna metod den regel fitr bibel-

tolkningen, som Luther betonat som den

mbst v'isentliga, niimligen att Skriften skall

tolkas genom Skriften' Med en sidan me-

tod miste man ohjilpligt hamna i all-

skdns subjektivism och kan man kanske

fiiriika de alltfiir minga teorierna om Kyr-
kan med 'dnnu en, men icke i verklig me-

ning tj':ina ekklesiologiens sunda utveckling.

Just sidana kvarlevor av en >fri bibelforsk-
nhg>, som fiirbiser Bibelns vlsentliga
karaktiir som Guds ord och dlrmed som

trosdokument, kan man hlr och var finna

tydliga spir av iven hos andra fdrfattare
i boken. Men det ir just denna >ftirvir-
ring... inom den nytestamentliSa exege-

tiken>, som bidragit viisentligen till den

>oklarhet i frist om Nya testamentets

kyrkosyn> (Aul6n, 8), som liinge ridde
inom svensk och iiverhuvud protestantisk

teologi. Ocksi som katolsk teolog miste
man dZirfdr vara glad tiver att sidana me-

toder synas v*a pL avskrivning.

Just denna bok lr ett klart vittnesbiird
om att >en mycket betydelsefull fiirskjut-
ning igt rum inom den nytestamentliga

exegetiken. Denna fiirskjutning giller icke

minst den nytestamentliga kyrkosynen.

Exegetiken har her med utomordentlig
styrka framhlvt den vlsentliga, den grund-

liggande roll, som gemenskapen, 'koinonia',

kyrkan spelar ftir urkristendomen, och den

har vidare eftertryckligt betonat det kon-
kretiserande, utpriiglat realistiska betrak-

telseslttet, som prlglar den nytestamentliga

hyrkosynen> (Aul6n, 9).
Till denna nya kyrkosyn har man kom-

mit genom att konsekvent tolka Nya testa-

mentet utifrin den religiiisa vlrld, i vilken

det har skrivits och om vilken det vill
vittna. I professor F ri drich s ens exe-

getik t. ex. till?impas visentligen samma

metod som i den katolska bibelvetenskapen.

FIan kommer diirfdr ocksi till vlsentligen
samma resultat, Si nir han t. ex' fastslir
som resultat av sin utredning om >Messias

och Lyrkan>: >Kyrkan har alltsi sin rot i
Guds eviga vilja och ir milet fiir hans

uppenbarelse i tiden och historien. Kyrkans

liv och dess ordning, dess 6mbete, guds-

tjlnst och sakrament, ir fiiljaktligen icke

miinskliga ordningar utan ir inneslutna i
Guds frllsningsvilja och fir sin karaktlr
dirav. Kristus, Guds fr?ilsningsviljas tji-
nare, ir kyrkans histotiska upphov. Den

ir Jesu verk> (++). Eller n?ir han tolkar
betydelsen av Matt' l6t 18 >Ordet till
Petras: 'Dlr- ir Petrus (kVfh), och pi denna

klippa &efi) skall jag bygga min kyrka.'

Sisom resultatet av sin glrning ser Jesus

hir fram emot en ecklesia (qabal), sorll.

Ir hans, ett Gudsfolk under hans ledning

och styrelse. Detta heliga folk betecknar

han som ett tempel byggt av honom, i
vilket han representeras av aposteln.

Denne har i kyrkotemplet den centrala

organiserande stiillning, som i en jordisk

helgedom tillkommer den heliga klippan'
tempelomridets hjlrtpunkt. Inga tvingande

skZil fiireligger till att dra lktheten av

detta ord i tvivelsmil. Tvlrtom fogar det

sig natudigt samman med en annen utsaga

av Jesus, som spelade en roll vid Stora ri-
dets aktion mot honom), niimligen f6rut-
siigelsen om templets underging. >N?ir Je-
sus korar Petrus till sin tempelklippa, lig-
ger kyrkan innu i framtiden; men i den

allra nirmaste framtiden och i fortsitt-
ningen av Jesu verk' Allt vad Jesus giir

och siger syftar mot detta mil: hans

ecklesia. Det Zir dlrf<ir fullt beriittigat att
kalla Jesu giirning kyrkogrundande> (10-
3l). Till det exegetiska faststillandet av

Jesu kyrkogrundande girning fogar den

katolska exegetiken vid detta stllle den

exegetiska frigan: skall detta kyrkotempel

nigonsin kunna t'dnkas existera utan >den

heliga klippan, tempelomridets hjirtpunkt> ?

Eller har icke Jesus just i sammanhang h'dr-

med, d. v. s. dirfiir att klippan finns in-
under, utlovat att >helvetets portar icke

skola bliva Kyrkan iivermiiktiga>? Det 'rir

nog svirt att se, hur en konsekvent till-
l5mpning av denna nya bibelsyn kan undgi
att stella ocksi denna friga.

Man kunde {ramdrage innu fler exempel

av sidana exegetiska resultat, ocksi ur prof.

Fridrichsens andra artikel om >Nytesta-
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mentlig fiirsamling>, ur docent Lintons
uppsats om >Kyrka och imbete> h. rtr.,
vilka icke lro frimmande fiir den katolska
bibelvetenskapen och pi vilka den katolska
Iiran om Kyrkan bygger sina argument.
Denna utveckling i exegetiken inger som

intet annat den glada fcirhoppningen att
den tid kanske icke mer lr si avliigsen,
di ett ekumeniskt samtal mellan fackmin
i exegetiken blir mtijligt, diir icke blort
kyrkoproblemet gemensamt priivas utan
kanske t. o, m. den avgcirande friga, dir
den katolska och den protestantiska teolo-
gien djupast gi isSr: rittfirdigg<irelsen.

Den katolske teologen skall ocksi ha stor
nytta av att lasa de orienterande artiklarna
i bokens andra avdelning, i synnerhet prof.
Ki 6l I e r s t riim s, prof. P I ei j els och
prof. K. B, Vestmans artiklar. Ty dir
gives ett gott tillfiille att fA itminstone
nigot svar pi den f6r oss svirliista ftiga,nz
Vilken iir egentligen den svenska kyrkans
tro om sig sjilv? D?ir blir det klarr 

-som iiverhuvud taget i boken 
- att den

svenska kyrkouppfattningen stir helt pi
reformatorisk grund. Och att den svenska
teologien, i synnerhet ocksi ekklesiologien,
sdker si konsekvent som m<ijligt fttlja l?iro-
fadern Luther, det framgir icke mindre
tydligt ur den tredje avdelningens principi-
ella belysningar av kyrkotanken, Man fir
nog uppfatta det icke blott som symrom
utan ocksi som program f<ir den i boken
framlagda kyrkosynen, nir prof. Nygren
avslutar sin artikel om >staten och kyrkan>
med en till det fantastiska driven <iverskatt-
ning av Luther: >Och diirvid kunna vi icke
fi nigon bittre ledning in den som gives
oss av Nya testamentet och av dess stcirste
uttolkare, Martin Luther> (407).

Di anar man ocksi kellan far de obe-
gripligt bristfllliga, f& att icke siga be-
dr<ivligt oLunniga framstillningar av ka-
tolsk lira och uppfattning, som man m<iter
pi flera stillen i boken, Om Luther pi
samma subjektiva s?itt har uttolkat Skriften
som han tolkar den katolska liran om t. ex.
niden, mlssoffrer, ordensstind, de naturliga
ordningarna o. s. v., di mi man f<irlita
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oss, att vi, minst sagt, iro skeptiska mot
hans auktoritet. Och si linge den svenska
ekklesiologien bygger pi denna grund 

-och i den min som den svenska kyrkan
verkligen ir en kyrkotyp efter Luthers
konception 

- 
kan skilsmlssan frin den

katolska kyrkan icke hivas. Ty di ?ir det
icke blott nigra relativa och periferiska
f<ireteelser, som skilja oss it, utan det
djupaste och mest visentliga: di stir kyrka
mot kyrkan.

J. Geilacb.

Friedrich Rosenmeyer-
Vilhelm Leblanc, S. J.:
Konaertiten-Katecbismus. 8o, 160
s. Paderborn 1940, Bonifacius
Druckerei. RM, 3: 

-/2.:40.
Tanken pi att utge en katekes fdr kon-

vertiter f<irverkligades av kyrkoherde Ro-
senmeyer redan 1928, och det ir nu den
fjiirde upplagan av denna bok som f<irlaget
presenterar. Den Ir delvis f<irindrad, av
P. Leblanc, S. J., dirigenom att en ftir-
klaring till missan och ceremonierna vid
utdelandet av sakramenten fitt ersltta en
del litteraturcitat.

I undervisningen av konvertiter miste
det vara en god tillging att ha en katekes,
som slrskilt tar hinsyn till de punkter i
den kristna rron, varom olika uppfatt-
ningar rider. Denna bok vill just ge kon-
vertiten insikt vari det oriktiga i hans dit-
tillsvarande isikt bestod, samridigr som den
vill skZinka honom en fast <ivertygelse om
hans nya tro.

Arne Rask.

Norbert Rocholl: Vom
. Lai.enpriestertum. 8o, 183 s. pa-

derborn 1939. Bonifacius-Drucke-
rei. RM 2: 85 /3: 60.

Si som fdrhillandena utvecklat sig har
Kyrkan i vira dagar ett stort behov av
att pi ett slrskilt och direkt sitt taga lek-
mannen till hj:llp i arbetet pi vlrldens iter-
l6sning. Antalet prister Ir inte stort nog
att vil kunna tillgodose de troendes ritt
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till en si mingsidig religids- och andlig ut-
bildning som tidens krav fordrar. Det fu

dlrfiir ntidvlndigt att prlsten mer och mer

frig6res fiir sin viisentliga, sjllastirjande

uppgift, och att lekmannen, helt eller del-

vis, ersltter honom i sidana uppgifter som

inte iir beroende av den sakramentala prist-
vigningen och som kanske lika vil eller

biittre kan handhas av lekmannen. Sidana

skapas ju dirigenom att lekmannen oftare
och llttare in pristen nir kontakt med

mlnniskor ev annan tro och annan upp-
fattning. Redan av detta skil miste han

pi ett klart sltt kunna giira reda fiir sin

tro, d. v. s. han miste dtminstone klunne

giira reda f6r sin katekes. Men han kom-
mer ofta i situationer dlr de kunskaperna

inte ir tillrickliga, och han miste di vara

si katolskt >bildad>>, att han vet var han

skall s<ika ytterligare upplysning. Aven om

man inte lingre kan gi ut ifrin att det

finns nigra >katolska linder>' framtrlder
dock detta behov och krav sirskilt pitag-
ligt i liinder, diir katolikerna utg<ir en

minoritet.
Det ir vid dessa problem som f6rfattaren

uppehiller sig, framfcir allt i kapitlet om

Christlicbe Miindigkeit unil Vege zu ibr,
sedan han skisserat upp den historiska.ut-
vecklingen och bakgrunden, en skiss som

har alla den skematiska framstbllningens
ftir- och nackdelar.

Efter att ha skirskidat fiirhillandet mel-
lan prist och lekman under den apostoliska

tiden kornmer han si in pi det som, enligt
bokens titel, ir huvuduppgiftenz lekmanna'

firiistacl6met, det allminna prlstaddmet,

som lingt ifrin att utesluta ej heller ute-

slutes av det sakramentala priistadiimet.

Fdrst dessa bida tillsammans bilda Jesu

Kristi hela pristadiime. Kallelsen till det

allminna pristadiimet sker genom dopet,

varigenom Kristus fortsitter att pi ett
iivernaturligt sitt bliva minniska i de

ddpta. Dlrigenom blir det ocLsi dessa som

i mlssan frambir Kristus och i honom hela

sitt familjeliv och dagliga yrkesarbete si-
som ett offer it Gud; ty det ir Kristus

som sjilv offrar sig. Detta lr ocksi grun-

den och utgingspunkten fdr det arbete pi
vlrldens iterltisning, vari lekmannen ej

mindre In pristen, var och en pi sitt sltt
och pi sitt omride men med sann sillv-
stindighet, miste deltaga.

Som ett pristadiime ser fdrfattaren, i
anslutning till Kyrkans liira, lven lkten-
skapet, dirfcir att dess indmil lr lika
mycket makarnas och barnens helgelse som

slektets fortplantning. Av dess karaktlr
som sakrament f<iljer ocksi, att det betyder

ett jagets bortd<iende Senom makarnas

iimsesidiga levnadshlngivande i kraft av

Kristi oIferd<id och offerkirlek.
Bokens stora vlrde ligger dels i att den

vill siirskilja utan att itskilja det sakra-

mentala pristaddmet och det allminna med

deras olika uppgifter, dels i den konsekvens

varmed den iterf<ir och grundar allt den

ddpta mlnniskans handlande pi hennes

aktiva deltagande i det eukaristiska offret.

Arne Rask.

Nil s B ohm a * Befrielse. Dik-
ter. 84 s. Stockholm 1942. T/a,hl'
strtim & Vidstrand' Kr' 3z7f .

Nils Bohman 5r bekant fcir katolsk pu-

blik genom den dikt till den helige Domi-
nicus, vilken bildade ett inslag i firandet
ev 10-irsminnet av dominikanerordens

itervindande till Sverige i modern tid,
som lgde rum i Marie BebEdelsekyrkan i
Stockholm. Han har dessutom i dagspres-

sen framtrltt med sympatiskt hillna ar-

tiklar kring katolska motiv.
Det ir dirf<ir icke utan nyfikenhet en

katolik skiir upp en diktsamling av hans

hand med den signifikativa titeln Befrielse.

Vad man miiter hlr ir ett levande per-

sonligt och tidstypiskt dokument, som pi
vissa punkter biir spir av inflytande frin
katolska tankegingar.

Den smakfullt utstyrda lilla volymen

b?ir titel efter den centrallyriska diktcykel,
som inleder den och bildar dess tyngd-
punkt. Vi kunna h'dr i diktens klidnad
glimtvis folje en personlig utveckling mot
en frilsningstro av kristen firg. I sug-
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gestiva fantasi och driimbilder, stundom
i llsarens minne iterkallande Pir Lager-
kvists Sngestlyrik, skildras f<irst tillvaron
sidan den ter sig om gudsiddn elimineras.
Men en omvlndelseprocess intrider:

.Di svepte fram i natten, diir jag gick,
en gliidhet vind ett saligt iigonblick.

Min sjil smalt in i den, skalv i dess brus,
blev ligor av dess eld, ljus av dess ljus.

En outgrundlig vind frin ingenstans
liit mig se meningen med allt, som fanns,

Och diktcyLeln utmynhar i uttryck fiir
nytt religiiist liv, kanske icke alltid lntt-
fattliga i sin koncentration, der det st?ill-
fiiretridande lidandet intar en framtridande
plats, slutligen utmynnande i de biigge
slutstroferna:

Allt och Intet, genomsila

mig med outsiiglig vila,
klnslorenad, bildbefriad
kunskrp 6ver allt fiirnuft,
sorn nir vin och vatten blandas.
Som det syre lungan andas

andas jag ditt visens rena,
hiiga, morgonklara luft.

Som en flOjt vid dina llppar
ljuder jag, och liksom kl?ippar
sitta klockors malm i dallring,
fdr din ande skiilver jag.

Som nir elden genomgl<ider
smidesjlrnet, pinyttfiider
du mig, genomlyst av strilar
frin en hemlig, stilla dag.

Icke minst i de fdljande dikterna igen-
k?inna vi dein liitthet att uttrycka sig i
bunden form, som alltid pr?iglat Nils Boh-
man alltsedan han pi 2O-talet gladde flera
studentgenerationer vid Stockholms hiig-
skola med en mera tillfiillighetsbetonad
diktning. Mer in en av dikterna 96r in-
tryck av att helt ha inspirerats av det
pregnanta begynnelseanslaget. Nirmast

kanske hans diktning av i dag 1r befryn-
dad med Birger Sj<iberg, Bertil Malmberg
och Hjalmar Gullberg. Samlingen avslutas
med en fyndig tilliimpning av bondeprak-
tikeastrologien pi vlr tid, vilket i en mi-
lande tidsdikt kommer ondskan och fdr-
vildningen i v'irlden att framsti i skarp
relief.

Nils F. Molin.

H en rie t te F e rnholz: /osi.

- Der KeIIner Jobannes, 83 sid.

RM 1:20.

F r a nz FIe rw ig: Fernando de

Magbellan. 24" sid. RM l:40.
Freiburg im Breisgau 1942.

Under pseudonymen Henriette
F ernhol z dtlljer sig fiirfattarinnan
Sophie Schwaltz, som dog ir 1939. Det
rdr sig har om tvi noveller i presentband

utkomna efter hennes ditd. Bida berittel-
serna ir verkligen fjli,rrz,n vir tid. Den
fiirsta, historien om en kirlek, er detta
n?istan pi ett sitt som miste betecknas
som privat. Men den andra, historien om
kyparen Johannes, verkar tidliis i blsta
mening. Hur ftirfattarinnan dir ur en
smistads-kypares ringa och fiirborgade liv
utvecklar djupa m?inskliga tankar och giir-
ningar, griper lisaren och piminner pi
samma ging om en annan katolsk dik-
tarinnas, Regina Ullmanns, art, som likasi
anviinder smistadens miljii och dess ofta
skurila tringhet f6r att slga religi<isa san-
ningar,

En annan bok i denna serie Ir F r a n z
FI e r w i g s temperamentsfulla skildrhg av
Maghellan, den bertimde virldsfarareri, vil-
kens hjiltemod hiir' stir i medelpunkten.
F<irfattaren iir kend fiir sina livliga karak-
tiirsskildringar. Berlttelsen, som motsva-
rande dess lilla format lr illustrerad med
pennteckningar, kan i synnerhet rekom-
menderas som lisning f<ir den mognare
ungdomen.

Robert Braun.
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