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"MYSTICI CORPORIS CHRISTI."
PIUS XII:S ALLMANNA RUNDSKRIVELSE OM KYRKAN.

1 4itt under krigets stora bedrtivelse har vir Helige Fader Pius XII den
IY jrzS juni 1943 utslnt sin andra allminna rundskrivelse, som utf<tr-
ligt behandlar ett aktuellt imne av stor betydelse f<ir hela virt kristna
liv: leran >om Kyrkan sisom Kristi mystiska kropp och om de troendes
fiirbindelse i denna kropp med l(ristus, den gudomlige Frllsaren>.

Attpiven just nu talar om Kyrkan har sina sirskilda sk[1. Det
synes honom att just >var stormiga tids namnkisa elende - under filrut-
sething. att det tages emot i stilla undergivenhet sisom frin Guds hand

- vinder de lidandes hjd"rtan bort frin det f<irgingliga och jordiska hnn
mot det eviga och himmelska>, bort frin de jordiska rikenas ruiner till
Gudsrikets ofiirstorbara rikedomar.

Det ar inte blott Kyrkans egna barn som kanske mer in nigonsin rikta
sina tankdr pi henne, utan even >de som iro skilda flrl,n Kyrkans skiite>>
ha blivit uppmirksamma pi henne pi sirskilt sltt och >>deras vnlvilja f<ir
henne synes dagligen tilltaga>. A ena sidan miste de nimligen se, >>hur i
vira dagar folk reser sig mot folk och rike mot rike och hur tvedrikt och
missunnsamhet, hur fiendskapens sidd vixer till omitliga proportioner>>.
Men i andra sidan ligga de mirke till >Kyrkans av Gud givna enhet, som
omsluter alla minniskor, av vilken hirstamning de in mi vara, i ett bro-
derligt fiirbund med Kristus>. Intet under alltsi att ,rde se sig tvungna
till atC beundra en sidan kedekens gemenskap och att de, upplysta och
hjdrlpta av niden, kinna sig dragna till att f& d,ela denna enhet och
karlek>.

,>Annu en sirskilt kir anledning>> att sinda ut denna rundskrivelse just
nu, har for den Helige Fadern varit den underbara enighet, varmed mitt
i all denna sorgliga splittring katolikerna i hela virlden samlats kring den
gemensamme Fadern, f;3r att, lyck<inska honom till 25 -irsdagen av hans
biskopsvigning. Liksom man till ett evirdligt minne av detta jubileum
skall bygga en kyrka i Rom fiir den penningsumma, som insamlats som
giva, till ara for pivens namnspatron och fiiretradare, den helige Eugen I,
si skall ocksi denna rundskrivelse vara Pius XII:s fiirblivande tack till alla
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l. Gerlacb

sina barn, >ty den handlar ju om de levande byggnadsstenar, som sam-
manfogas pi den levande hcirnstenen, som 1r Kristus, till ett heligt tempel,
l6ngt hlrligare in varje tempel byggt av minniskohand, till en Guds bo-
ning i Anden>.

Men huvudskelet, varftir den Helige Fadern si utf6rligt framstlller
denna lira just nu,5r hans omsorg om Kyrkan som hennes iiverste herde.
Frigan om Kyrkan har ju blivit slrskilt aktuell genom vir tids liturgiska
och eukaristiska rrirelser och genom den alltjld,rrrt, vlxande Jesu-Hjirta-
andakten, inte minst ocksi genom strivandena inom >>den katolska aktio-
nen, som ju allt innerligare f<irbinder de kristna sinsemellan och med den
kyrkliga hierarkien, i synnerhet di med biskopen i Rom>. Det pi detta
sitt vickta intresset fdr Kyrkan har bredvid allt det goda som istadkom-
mits fiirt med sig, att >icke blott hos dem som iro skilda frin den sanna
Kyrkan stora villfarelser iiver denna ld'ra f.6religga, utan onekligen ocksi
hos de troende mindre riktiga eller helt felaktiga isikter framtrlda, som
kunna leda bort frin sanningens rltta vlg>. Piven hinvisar hir sirskilt
till den alltjdmt grasserande >>rationalismen, som anser allt som <ivergir
den minskliga tankefilrmigan fcir nonsens>; pi den fiirflackande >>natu-
ralismen, som ser i Kyrkan ingenting annat in ett rent rittsligt samfund>;
men i synnerhet till ett slags >mysticism, som f6rsiiker utplina de orygg-
liga grinserna mellan skapelsen och Skaparen och vantolkar den Heliga
Skrift>.

Men trots att det alltsi finns en pitaglig fara fdr misstag och villfa-
relser, f&r frigan om Kyrkan inte betraktas >>som ett visserligen vackert
men fiirbjudet paradisloole>, utan den skall utforskas och begrundas
enligt de riktlinjer som Vatikankonciliet givit fiir allt teologiskt forskande:
,Det av tron upplysta ftirnuftet formir att genom ivrigt, virrdnadsfuilt
och ansprikslcist begrundande vinna en viss insikt i hemligheterna, som
ir mycket givande, genom att jdmfdra dessa hemligheter med sanningar
som lro tillgiingliga fdr det naturliga fiirnuftet och genom att se hem-
ligheterna i deras sammanhang sinsemellan och med mlnniskans slutmil.
Dock kommer fiirnuftet, sisom samma kyrkomtite betonar, aldrig att
varai stind till att,ftenga in i dessa hemligheter pi samma sltt som i de
sanningar, som utg<ira dess eget objekt.>

Rundskrivelsen omfatta.r tre huvuddelar: Kyrkan som Kristi
mystiska kropp. De troendes ftirbindelse med Kristus. Nigra pastorala
fiirmaningar.

Den fiirsta delen, Kyrkan som Kristi mystiska
krop p, tar sin utgd.ngspm.ht frin den >fdrmedlingens, Iag som r3-
der i den rivernaturliga vldden pi liknande sltt som i den naturliga.
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Mystici corporis Cbristi

Adam skulle >tillsammans med det jordiska livet ocksi fiirmedla oss
den himmelska nidens iivernaturliga liv>, men limnade oss synden
i arv. Di har Guds enfddde Son >>antagit minsklig natur ur Adams
slekte. . . pi det att frin den nye, himmelske Adam den Helige An-
des nid mitte strcimma ned iiver stamfaderns alla barn>. Men frils-
ningsniden kommer alla till del genom den synliga Kyrkan, ty >pi lik-
nande sitt som Guds Ord har velat begagna sig av vir natwr for att
genom sina smlrtor och pinor iterltisa minniskorna, si begagnar han ocksi
under irhundradenas lopp Kyrkan for att fortsitta det pibcirjade verket>.

Sedan faststilles frir det fiirsta att Kyrkan iir en synlig och idte blott en
>pneumatiskv kropp, med en mingfald av Jemmar, som ha olika uppgifter
inom helheten. Till dessa lemmar riknas inte blott innehavarna av de
hierarkiska imbetena och >karismatikerna>>, d. v. s. de som pi sirskilt
sitt iro utrustade med andegivor, utan helt enkelt alla stind, bide inom
klostren och >>ute i virlden>. Fcir att >liksom i en oavbruten fiiljd av nid
ifrin vaggan intill sista andedraget uppehilla de enskilda lemmarna och
pi samma glngbitra omsorg fdr hela kroppens sociala behov>, har Kristus
instiftat rikta-etrtett och iiver huvud taget >ifuin begynnelsen av den
kristna tiden utrustat Kyikan med de niidvindiga hjilprnedlen, si att
hon kan dvervinna alla de orikneliga farorna och icke blott uppfylla jord-
kretsen utan iven himmelen>. Medlemskapet i denna kropp preciseras
innu klarare: >Blott de kunna i sanning riknas som Kyrkans lemmar
som mottagit nyftidelsens sakrament, bekinna sig till den sanna tron och
varken sjiilva till sin olycka ha skiljt sig frin sammanhanget med kroppen
eller fiir svira fcirsyndelsers skull blivit uteslutna genom den rittmltiga
kyrkliga myndigheten.> Sirskilt betonas ncidvindigheten av en tro och
av lydnaden mot Kyrkan: >De som i tron eller i ledningen iro skilda frin
varand,ra, kunna icke leva i denna ena kropp och av dess ena gudomliga
Ande.> >Icke varje skuld, om den in'dr en svir f<irbrytelse> skiljer dock
den enskilde frin Kyrkans kropp, utan giir honom blott till en sjuk lem,
men >trossiindring, heresi och avfall frin tron> upphiva >enligt sin na-
tur> gemenskapen.

Fiir det andra fastslls att Kyrknn rniste kallas >icke vilken kropp som
helst utan Kristi kroppu. Ty Krhtushar instiftat Kyrkan. >Den gudom-
lige Frllsaren bdrjade nimligen att bygga sin Kyrkas mystiska tempel
den gingen, di han vid sin predikoverksamhet forkunnade sina bud>,
utvalde och utsinde sina apostlar attlam och meddela sakramenten. >Han
fullandade Kyrkan, nir han f6rklarad hengde pi korset, och han upp€n-
barade samt <iverlimnade den it offentligheten, nir han pi synligt sitt
sinde sina lirjungar den Helige Ande som hugsvalare.,
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l. Gerlacb

Vidare miste Kyrkan kallas Kristi kropp, emedan han ir Kyrkans hu-
uuil, sisom Skriften, kyrkofiderna och de stora teologerna enhllligtlira.
Just denna punkt framstblles av piven mycket utfdrligt och med stor
k?irlek till det upphojda imnet. Kristus overtrifiar som Guds och Jung-
fruns Son vida alla minniskor i virdighet och ir redan av det skilet
den borne Ledaren och Herden. Han har uttjvat denna ledning under sitt
jordeliv och fortsitter den iven nu. >FIan leder och styr fortfarande sin
stiftelse personligen och omedelbart,, och >ber omsorg f<ir den enskilde
likavnl som fcir hela Kyrkan>, sirskilt nir hon 1r i ntid och fara. >Da
rycker han henne undan stormfloden antingen personligen eller genom
sina inglar eller genom henne, som vi ikalla som De kristnas hjilp, eller
genom andra himr4elska hjilpare.>

>>Men man fir icke tro att han leder Kyrkan blott pi detta osynliga
och utomordentliga sitt. Han utiivar ocksi en sytolig ocb ordinarie ledning
ijver sin mystiska kropp genom sina stillf<iretr'ddare pi jorden>, sirskilt
genom >apostlafursten>, som lr Kyrkans synliga iruerbuuud. >De be-
finna sig alltsi i en farlig villfarelse som mena, att de skulle kunna vrirda
Kristus som Kyrkans huvud vtarr att bevara sin trohet mot hans still-
fiiretridare pi jorden. Ty den som tar avstAnd frin det synliga huvudet
och sonderriver enhetens band, han vanstlller Kristi kropp till den grad
av oigenklnnelighet att den icke mer kan ses eller finnas av dem, som
scika den eviga frllsningens slkra hamn.>>

Pi sirskilt sitt iro ocksi alla biskopar Kristi stnllf oretradare i ledning
av den del av Kyrkan, som lr anfiirtrodd it dem. De iro >i kraft av
gudomlig instiftelse apostlarnas eftertrddare>. >>Var och en av dem leder
i sitt stift i Kristi namn som en sann herde den honom anfiirtrodda hjorden
. . . visserligen ej helt och hillet sui iuris (d. .rr. s. ur rlttslig synpunkt
oberoende), utan stalld under den myndighet, som tillkommer den ro-
merske piven.>> Den som f<irgriper sig pi biskoparna, vlnder sig dlrfiir
ocksi mot piven.

Men icke blott Kyrkans hcigsta ledate, utan hela kroppen 'd.t kallad
att hjdllpa Kristus vid uppbyggandet av Kyrkan. Han vill fi allas hjilp,
ja, behiiver i viss min allas hjilp. >>I sanning en hemlighet, som miste
fylla en med helig bivan: nlmligen att mingas frilsning beror pi de

bijner och frivilliga bot6vningar, som till detta lndamil lemmarna i Kristi
mystiska kropp torratta, och pi den medverkan, som bide herdarna och
de troende, sirskilt fitderna och mcidrarna inom familierna ha att llmna
vir gudomliga Aterliisare.>>

>Till de ovannlmnda skilen, av vilka frarrrghr att F{erren Kristus miste
kallas huvudet i det samfund som ir hans kropp,r, tillfogas si >innu tre
andra, som sti i innerligt samband med varandra>>. >>Den evige Faderns
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Mystici corporis Cbristi

Enfiidde ville vara Minniskosonen ftir att vi skulle bliva Guds Sons av-
bilder och f<irnyas till en avbild av honom som har skapat oss.> Men inte
blott ftir de enskilda lemmarna Ir Kristus fiirebilden, utan iven for hela
kroppen, som genom sitt liv och sin glrning skall efterlikna honom. Och
slutligen iger Kristus den fullhet av all nid och fullkomlighet, i vilken
alla lemmar deltaga. >Liksom nlmligen... huvudet i vi.r d<idliga kropp
iger alla sinnen, medan de iivriga lemmarna i vir oiganism blott ha del i
kinseln, si iterfinnas iven den kristna gemenskapens alla dygder, givor
och nideprivilegier pi det fullkomligaste hos huvudet, Kristus>, och >lik-
som nerverna frirdela sig ifrin huvudet till aHa lemmar av vir kropp
och ge dem f6rmigan att leda och r6ra sig, si meddelar vir Frilsare sin
Kyrka kraften och styrkan, sorp sltter de troende i stind till att bittre
klnna och ivrigare efterstriva de gudomliga tingen. Frin honom utstri-
lar i Kyrkans kropp allt ljus, som ger de troende ilvernaturlig upplysning,
och all nid, som gcir dem heliga liksom han sjilv Ir helig>.

Kyrkan ar vidare Kristi kropp av det skelet att >Frllsaren slld,lv uppe-
bdller d,en av honom instiftade Kyrkan med sin gudomliga kraft>. Han
>>ir den som blr upp Kyrkan och liksom lever i henne pi si vis att hon
sjllv miste kallas en andra Kristus>>. Naturligtvis fir detta inte fiirstis i
den meningen att Kristus skulle vara inkarnerad i Kyrkan, utan si att
>han ir den som genom Kyrkan diiper, lir och leder, liiser och binder,
tillbeder och ofirarr. >Kristus liter Kyrkan deltaga i sitt ilvernaturliga
liv, han uppfyller hela hennes kropp med sin gudomliga kraft samt nbr
och uppehiller de enskilda lemmarna pi liknande sitt som vinstocken nir
och giir de grenar fruktberande, som lro fdrbundna med den.>

Denna kraf.t- och livsprincip, som av Kristus meddelas it Kyrkan, ir
till slut >ingenting aflnat en Hugsvalaren, Anden, som utgir av Fadern
och Sonen och pi sirskilt sitt kallas Kristi Ande och Sonens Ande>. Kristus
meddelar denna Ande, vars fullhet bor i honom, it sin kropp, Kyrkan, si-
som hennes sjil, sisom >den osynliga princip> som har till >uppgift att
fiirena kroppens alla delar sivil med varandra som med huvudet, di den
ju ir helt i huvudet, helt i kroppen och helt i de enskilda lemmarna>> I
den princip, som ger kroppen liv och fdrmiga till alla de olika livsfunk-
tionerna.

Kyrkan miste slutligen kallas Kristi kropp, emedan han ir >sin kropps
Frilsare>, inte blott genom sin frilsaregirning pi korset utan ocksi fort-
f.arande genom sin riverstepristerliga verksamhet i himmelens harlighet.

For det tredje miste Kyrkan kallas Kristi rnysti'shn kropp. Detta ut-
tryck >mystisk> eller >hemlighetsfull, skall i ena sidan >itskilja den
samfunds-kropp, som Kyrkan ir och vars huvud och ledare lr Kristus,
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l. Gerlach

och Kristi fysiska kropp, som lr fadd av den jungfruliga Gudsmodern och
nu sitter pi Faderns hiigra sida och ir dold under de evkaristiska gestal-
terna>. A andra sidan skall detta uttryck utesluta varje tanke pi >>en

naturlig kropp, vare sig en fysisk eller en si kallad moralisk>.
>I en naturlig kropp forenar nlmligen den enande principen de enskilda

delarna pi si sitt att de ej mera aga en egen, oberoende tillvaro. I den
mystiska kroppen dilemot fiirbinder den enande principen - fastln den
uppfyller kroppen in i dess innersta - lemmarna med varandra p& s&

sitt att var och en helt och fullt bevarar sin egen personlighet.> >I varje
levande fysisk kropp existera vidare de enskilda lemmarna i sj?ilva verket
blott f6r hela organismens skullr, medan den mystiska kroppen i likhet
med alla minskliga samfund ir till fdr alla lemmars och tillika varje enskild
lems nytta. Men det f<ireligger ocksi >>en alls icke ringa, utan h6gst be-
tydelsefull och tungt vigande skillnad> mellan den mystiska kroppen och
varje naturligt, moraliskt samfund. Hos det s€nare >ir nimligen den
enande principen ingenting annat an det gemensamma syftet och den
gemensamma samverkan av alla f6r att. uppni detta syfte under ledning
av en samfunds-myndighet>. Men hos den f6rra ,rkommer till denna sam-
verkan innu en inre princip>, nimligen den Helige Ande - en princip
>>som Ir inneboende i hela organismen likavil som i de enskilda lemmarna
och som ir si up'phdjd att den i sig sjiilv oZindligt. overtrdfrar alla de
enande band som sammanhilla en fysisk eller moralisk kropp>. Dlrmed
hiijer sig Kyrkan som Kristi mystiska kropp hiigt <iver alla rent mlnskliga
samfundsbildningar, staten medriknad. Ja, sjilva >samfunds-strukturen>>
hos Kyrkan >intager blott en helt underordnad plats, om man jimfiir den
med de andliga givor, som hon ir utrustad med och som hon lever av,
och med deras gudomliga ursprunS>, pi liknande sltt som >vir d<idliga
kropps byggnad visserligen ar ett underbart verk av vir Skapare, men
Indi vida iivertriffas i vlrdighet av sjilen>.

Pi grundval av denna framstillning om Kristi mystiska kropp 'ir det
klart, att det Ir )>en stor uillfarelse, att >fdrestella sig Kyrkan fiirborgad
och helt osynlig> eller att >tlnka sig henne som ett slags minsklig orga-
nism med en bestimd stadgad ordning och med yttre ritet, men utan
inre, iivernaturligt liv>. Lika forkastligt dr det att skilja mellan en kir-
lekens kyrka och en rittens kyrka. >Det kan icke finnas nigon mo$ett-
ning mellan i ena sidan den osynliga sindningen av den Helige Ande och
& andra sidan de imbeten, som herdarna och lirarna pi rittens vig mot-
tagit av Kristus. Bida komplettera och fullkomna varandra i likhet med
kropp och sj?il hos oss och komma frin En och densamme, vir Frllsare.>>
Det minskliga och alltfi;r minskliga, som tyverr ocks& finns inom Kyr-

1t8



Mystici corporis Cbrhti

kan, kommer inte av hennes rlttsliga firrfattning utan av >den sorgliga,
onda bdjelsen hos de enskilda>. >Kyrkans gudomlige stiftare har fcirdrag
med denna svaghet, Iven om den finns hos de mera framstiende lemmarna
i hans mystiska kropp, for att bide herdarnas och hjordens dygder skola
stillas pi prov och fiir att den kristna trons fcirtjlnster skola tillvlxa hos
alla.> I sin andliga, iivernaturliga verksamhet visar sig Kyrkan vara .otan
fel, och man >kan icke g6ra henne fiirebrielser, nar n&gra av hennes lem-
mar aro sjuka och skadade>.

Den a n d r a del e n behandlar v &r f<ir b i n d e I s e me d Kr is tu s

genomKyrkan. Det lr ftirst och frimst en mycket innerlig fiirbin-
delse, sisom de olika uttryck kla6t bevisa, varmed Skriften karakteriserar
den. Den uppstdr pi si sitt att de enskilda lemmarna genom den Helige
Ande, som Kristus meddelar dem, samverka med huvudet, Kristus, fir att
ni det gemensamma milet: att >kroppens lemmar alltmera helgas till Guds
och Lammets lra>>.

Denna sarnverkan uisar sig utfrt >genorn beklnnelsen arr samma tro,
genom deltagandet'i samma sakrament och i samma o,fier samt genom
verkligt iakttagande arr samma bud>, allt detta under ledning av ett syn-
Iigt irverhuvud.

Till dessa rittsliga band >kommer n6dvlndigt en annan)>, inre >grumd.-
ual for enheten: de tre dygder, genom vilka vi pi det innedigaste fiirenas
med Gud och med varandra, nlmligen den kristna tron, hoppet och klr-
leken>. Framfiirallt den gemensamma kerleken till Gud och till nlstan ir
det band som fcirenar oss bide med Kristus, huvudet, och med varandra.

Kristus lever alltsi i oss och vi leva i honom pi detta innerliga sitt
>genont bans And.e, som han rneddelar oss och genom vilken han ir verk-
sam inom oss pi si vis, att allt som den Helige Ande verkar i sjilarna, ocksi
miste tillskrivas Kristus>>. Detta meddelande av Kristi Ande till Kyrkan
>fiir med sig, att Kyrkan lr liksom Friilsarens fu.llbet och komplement och
att Kristus liksom kommer till sin fullandning i Kyrkan>, si att >det
mystiska huvudet, som ir Kristus, och Kyrkan, som her pi jorden f<ire-
trider honom som en andra Kristus, framstllla den Nya Minniskan, ge-
nom vilken korsets frilsningsverk oupph6rligen fortsittes och jord och
himmel fiirenas>>.

>Fi)rstdelsem ocb f drklaringen ay denna hemlighetsf ulla lira om vir f6r-
bindelse med den gudomlige Frilsaren och i synnerhet om den Helige
Andes inneboende i sjllen>, ha visserligen sina sudri'gbeter for vkrt begrin-
sade fiirstind. Men forskningen skall for den skull ej avstanna, utan >upp-
s<ika olika vigar och miijligheter for att komma denna upphdjda hemlig-
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het nirmare och att klarliigga den efter form&ga>. Aubi)jas mfrste ovill-
korligen >varje art, ay mystisk fdrening, varigenom de troende pi nlgot
sltt skulle iiverskrida skapelsens grlnser och si djdrvt siika framtrdnga p&
det gudomligas omride, att de liksom skulle tillskriva sig nigon - och
om det ocksi blott vore en enda - av de egenskaper den evige Guden lger.
Dessutom miste utan all tvekan fasthillas vid, att allt, som syftar pi Gud
som yttersta orsak, miste tillskrivas hela den heliga Trefaldigheten.> Det
rcir sig slutligen >om en fcirborgad hemlighet, som vi under denna jordiska
landsflykt aldrig kunna lyfta bort alla sldjor ifrin och helt uttrycka i
minskliga ord>. Denna mystiska f6rening med Kristus genom den inom
oss boende Helige Ande ir ju grundvalen f6r och b<irjan till vir slutgil-
tiga fdrening med de tre Gudomspersonerna i himmelens herlighet och
skall fiirst dir bliva fullt uppenbar fijr oss.

Som avslutning av denna andra del hinvisar den Helige Fadern innu
sirskilt till >den allra beligaste Euknristen, genorr' vilken denna fdrening
med Kristus liksom nir sin hojdpunkt hrir pi jorden>. I det evkaristiska
offret och i den evkaristiska kommunionen blir den innerliga enheten mel-
lan huvudet och lemmarna och lemmarna sinsemellan en upphiijd verk-
Iighet. Dir ha vi en levande och underbar bild av Kyrkans enhet, och
d;r ha vi ocksi den fcirnimsta killa, som ger oss styrka att utherda hos
Kristus, lven om det skulle gd.lla martyriet.

Den tredje delen innehiller nlgra pastorala fcirma-
ningar.

F<ir det fdrsta varnas fiir nigra uilffarelser pd det andliga liuets om.rdde.
Man miste noga skilja mellan en fysisk, en moralisk och en mystisk kropp,
annars kommer man till en helt f elaktig wppf attning un enbeten i Kristi
kropp, som Ir Kyrkan. Kristus och Kyrkans lemmar utgiira inte en fysisk
enhet. Ocksi S:t Paulus stiller Kristus och hans mystiska kropp >mot
varandra som brudgum och brud>.

Man fir heller inte >tillskriva de kristnas andliga liv och framsteg i dyg-
derna blott den Helige Andes verksamhet i det man helt bortser ifrin och
isidositter den personliga medverkan, som han kriver av oss)>. En sidan
kuietisthkuppfattnirug skulle betyda >att den hemlighet, vi hir behandla,
icke skulle ft'irnja de troendes andliga framsteg utan pi ett beklagansvirt
s?itt piskynda deras fiirdarv>.

Vidare I3r man inte civerdriva sin uppfattning om gemensamhetens be-
tydelse och t. ex. unclerskatta den personliga, regelbundna biktems stora
nytta for det andliga livets utveckling, ocksi nlr det rtir sig blott om
farllrtliga synder. Dessa kunna visserligen >pi minga h6gst berirmvirda
sltt sonas>, sirskilt lven >genom den allminna syndabekinnelse, som
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Kristi brud dagligen avligger tillsammans med sina i Herren med henne
ftirenade barn genom pristerna vid altarets fot>. Men fdr att vi dagligen
kunna giira framsteg pi dygdens veg, lr det fromma bruket att ofta bikta
eft mycket effektivt medel.

Den priuata b6nen fir heller inte ringaktas. Den offentliga bcinen, f6r-
rittad i Kyrkans namn, ir visserligen fiirtriffligare an all annan bcin, men
utan verkan ir heller inte den privata, ja, inte ens den helt privata biinen.
Ty Kristus >'dr ju ocksi pi det innerligaste fijrenad med varje enskild
troendes sj?il och lengtar efter att, framfor allt efter den heliga kom-
munionen, hilla f<irtroligt samtal med henne>>. Den enskilde troende ir
ju en lem i Kristi kropp och som sidan firrrittar han med nirdvindighet
sina goda girningar eller dvar h4n sina dygder till nytta fdr hela krop,pen,
ty de forrittas och tivas inom de heligas samfund. De enskilda iro heller
inte fOrbjudna att be om sirskilda, iven rent jordiska givor fcir sig sjilva,
om b<inen bara sker med den ritta undergivenheten under Guds vilja. Ty
genom att -vara lemmar i Kristi kropp upphiira de inte alls att vara sjilv-
stindiga personer med personliga behov.

Slutligen miste en sidan uppfattning f<irkastas som siger att >vi ick-e

{.& rikta vira bdner ornedelbart till Kri.sti. person, utan att de fastmer miste
riktas genom Kristus till den evige Fadern, di vir Frilsare som huvud i
sin mystiska kropp blott skulle kunna fi betraktas som Medlaren mellan
Gud och minniskor>>. Ty >ett sidant pistiende motslger icke blott Kyr-
kans anda och de troendes bruk, utan lven sanningen. Kristus ir nlm-
ligen, fcir att uttrycka saken helt klart, Kyrkans huvud pi grund av bide
den ena (gudomliga) och den andra (minskliga) naturen.> I liturgien,
framfor allt vid det heliga missoffret, ut6var Kristus pi sirskilt sett sitt
Imbete som Medlare och derfiir fcjrekomma dir rnera sillan bdner, som
rikta sig till Sonen omedelbart. Men de finnas dock lven diir. Si sjunger
ju ocksi den triumferande Kyrkan: >Honom, som sitter pi tronen, och
Lammer tillhAr lovet och iran och priset och vbldet i evigheternas evig-
heter> (Upp. l: 13).

Till dessa klarllggande fiirmaningar tillfogar vir Helige Fader innu
sirskilt en varm uiidjan att vi alltid mi bevisa v&r kiirlek" ocb trohet rnot
Kyrkan, sidan hon har skenkts oss av Kristus: med hennes sakrament och
heliga bruk, med hennes lagar och fcireskrifter. Det 1r ju egentligen
Kristus sjilv, som denna k?irlek och trohet giller. Dlrftir miste vir kir-
lek och omsorg frarnfir alTt omfatta rrdem, vilka pi sirskilt sitt llskades av
vir Frllsare: de svaga, de sirade och sjuka, barnen och de fattiga>.

Med tanke p,i vissa hendelser i vir tid ser sig Pius XII nddsakad att
rikta uppmlrksamheten just pi denna heliga fiirpliktelse. >Med stor
smlrra uppleva Vi, hur kroppsligt vanstillda, psykiskt defekta och erft-
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ligt belastade ibland t. o. m. bertivas livet, som om de vore en b<irda f<ir
samhillet. Ja, sidant prisas av nigra som en ny uppfinning av det minsk-
liga framsteget och som en mycket allminnyttig girning. Dock, var finns
den rlttinkande som icke ser att en sidan uppfattning hinar lika mycket
den naturliga och gudomliga lag, vilken stir skriven i vira hjirtan, som
varje kinsla av ikta humanitet? Deras blod, som iro vir Frilsare si kira
just derfcir att de fortjdna ett st6rre fcirbarmande, ropar till himmelen
frin jorden.>

Kri.stus sjdlu skall vara uirt f \reddme i ofiervillig karlek, slrskilt i vir
svira tid. Alla skola med stindaktig ihirdighet hmna sitt bidrag till upp-
byggandet av Kristi kropp, i synnerhet genom sin ivriga medverkan i den
katolska aktionen och i de kyrkliga fiireningarna. Framfcir allt. faderna
och miidrarna uppmanas till trogen omsorg om sina barns andliga vil.

Kristus har visat sin slrskilda kerlek till Kyrkan ocksi genom sina
bciner fcir henne. Si miste lven vi oavlitligt bedja fin bela Kyrhan och
alla Kyrkans lemmar, men dirvid heller inte glilmma dem som innu sti
utanfcir henne.

Den Helige Fadern riktar s& en biartllg inbjarlan till alla dem som iro
skild.a fr&n Kyrka.n, att eteryinda till enheten. Men de miste komma helt
frivilligt, ingen kan och fir tvinga dem. >Skulle det nigon ging henda
att nigon mot den Apostoliska Stolens stindiga fiireskrift tvingas art
antaga den katolska liran, di skulle Vi i medvetandet om Vir imbets-
plikt vara tvungna till att fcirkasta detta.>>

Yir bdn skall pi sirskilt sltt gilla f olkens hdgsta led,are ha etr
sidant ansvar just i vira dagar, di en rlttvis ordning skall skapas bland
folken - att de inte mi drabbas av Guds fruktansvirda dom: >>Fruktans-
vird skall han med hast komma <iver eder, ty h6gt uppsatta fi strlng dom.
Den ringe kan ju f.i tillgif.t, och nid, men de miktiga skola med maktens
strlnghet prcivas. Till eder, I hirskare, stlllas dessa mina ord, frir att I
skolen lira vishet och undgi att, falla> ( jfr Vish. 6: 4 fr).

Med biinen skall botgdringen gX hand i hand, ty Kristus har ju vunnit
Kyrkan med sitt eget blod.

I en ef terskrif t hinvisar vir Helige Fader oss pl dkta katolskt
vis till Flerrens jungfruliga moder, som ju pi ett slrskilt fram-
stiende sitt hjllpt sin Son i hans uppgift att skapa Kyrkan och som alltid
har bevisat sig som >Moder till alla hans lemmar>. >Mitte hon genom sin
verksamma f<irbon skydda Kyrkan nu som i gingna tider, mitte hon hos
Gud fiir hela mlnskligheten uppni tillkomsten av den si linge efterling-
tade freden.))

Rundskrivelsen avslutas som vanligt med den Helige Faderns apostoliska
vilsignelse.
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Det ir omiijligt att i en tidskriftsartikel iterge hela det rika innehillet
i denna verkligt >stora> rundskrivelse. Redan den <iversikt vi f<irsiikt
hmna har fyllt minga sidor. Om den hos vira lasare har vickt cinskan
att ldsa och studera rundskrivelsens alla detaljer, har den nitt sitt syfte.
Rundskrivelsens text skall snart vara tillglnglig lven pi svenska. Kanske
att vi di i en senare artikel kunna pipeka nigra tankar, som synas oss av
sirskild betydelse fiir ekklesiologien och fiir det ekumeniska samtalet.

l. Gerlacb.

REF'LEXIONER VER PROF. E.
BRIE,MS BOK "HELGON OCH HEL-

GONLIV"
'

J en artikelserie, som biirjade i Katolska fdrsamlingsbladet deg 1l nov.
I w+1, skildras >Helgon i nirbild>. Serien vore en nyttig lektyr fdr dem,
som i helgonen ingenting annat se in ett slags museifciremil, gestalter som
fiir oss minniskor i det levande livet icke ha nilgot, vlrde som f<irebild.
De Som ha den uppfattninge n ta feL trots all sin beprisade humanism, de

missta sig just angiende vad det vill siga att Yara minniska.
Professor Ef raim Briem har utgivit en bok Helgon ocb Helgon-

liu.r I f<irsta delen ger han en historisk <iversikt iiver helgonfirrestill-
ningarnas uppkomst och utveckling samt en psykologisk underscikning av
det f<jr helgonen slregna sjilslivet. Sedan fiilja korta levnadsbeskrivningar
civer den helige Antonius (egyptiern), den helige Benediktus, F{enrik Suso,

George Fox och Yandrarpritsten David Petander.
Sympatiskt beriirs man av fcirfattarens genomgiende tendens att med

goda skil f6rsvara det katolska helgonidealet. Mycket ?iktigt skriver han
i r"*-".rf"ttningen sid. 64: >De schizofrena bli si gott som alltid odug-
liga for ett ordnat liv och f<irsjunka i sina sinnesvillor, under det att t. ex.
de katolska helgonen med gl6dande intensitet ge sig hen just at det' som
ir deras arbete och uppgift, nimligen religiiisa iivningar, biiner, guds-
tjinstbesiik, virdande av sjuka, fcjrkunnelse och biktverksamhet. Under
det att den religiiise paranoikern, som tror sig vara profet, Messias, gudom-
ligt sindebud pi jorden o. dyl., fylles av en h6gfardskinsla hiriiver och
arrser .ig stA hitjd 6ver alla minniskor utan att behiiva taga tid eller f.L

t Lund 1942, Gleerups fi;rlag. Kr. 9: J0.
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ledning av andra, prlglas helgonen si gott som undantagsl6st av den
stdrsta iidmjukhet och, vilket vi kunna se hos de katolska helgon som
leva klosterliv, lita sig ledas av sina <jverordnade.>>

Av sirskilt intresse 1r den p'rincipiella delen sid. tl-67. I
en sidan kortfattad redogiirelse kan naturligtvis icke sigas allt, som h<ir
till imnet, men frigan Ir, om en avhandling, som ser heligheten enbart
ur historisk och psykologisk synpunkt, kan framstllla den kristna helig-
heten si att dess slrart framtr'ader. Frigan om den har en sirart och om
denna inskrinker sig till tron pi eru Gud och virldsflykten, borde ha stillts
och besvarats i bokens fiirsta principiella del, si anser itminstone en katolsk
kristen just med tanke pi att framstallningen i boken nigot ofcirmedlat
flyter iiver frin de mest primitiva helgonfirrestillningarna till de hiigsta.
Det ir fara vart att de klara linjerna utsuddas. En kort teologisk utred-
ning skulle ha satt de psykologiska, patologiska och anatomiska synpunk-
terna, som {6rf.. anldgger pi helgonen, i blttre belysning samt bevarat
ifrin att fiir mycket se heligheten i det extraordinira och anta en jarn-
hird, allt <jvervinnande energi som dess fiirklaringsgrund. Heligheten har
sin djupaste grund icke i minskliga anstringningar, :utan i den kallelse
och nid Gud giver. Infcir honom inskrinkes icke heller helgonnamnen
till nigra fi minniskor, som utrattat. storverk i sitt jordeliv.

Aven om man vill n6ja sig med endast den historiska synen pi saken,
kan mycket anfciras som sitter egenarten i den kristna heligheten i ritt
belysning. Hirvidlag finns lockande uppgifter frir religionshistorikern.
Pifallande ar att fiirf. mera utf6rligt redogdr f<;r helighetsfcirestillningar
i Gamla testamentet men fdrbig&r i detta sammanhang si gott som full-
stindigt Nya testamentet. Religionshistorikern kan helt bortse ifrf,n att
de lro heliga, av Gud inspirerade bdcker, ta dem endast som historiska
killskrifter och visa t. ex. vad helighet enligt Romarebrevet lr. Dir kom-
mer det specifikt kristna fram, visensrelationen till den historiske Kristusn
den korsfiste och lekamligen uppstindne, den nya <ivernationella och
dvernaturliga enheten i ett hiigre Gudsrike, som har sin grund i Corpws
Chrhti. mysti.cwno, en av Gud uppenbarad tanke, som i Paulus har fitt.
sitt fiirnlmsta vittne. Till en skildring av helighetsfiirestlllningen i Nya
testamentet h<ir med nddvindighet ett ord om den tredje gudomspersonen,
den Helige Ande sisom helighetens djupaste inre princip.

Flera historiska perspektiv kunna uppvisas, dir fakta, karakteriserande
hela tidsperioder, Iven fi;r historikern sti utanfiir fiirklaring om man icke
hlnvisar till en detaljerad tro pA hran om Trefaldigheten. Kardinal
Pierre de B6rulle (t 1629), Richelieus stirrre samtida, gav fdrsta
impulsen till den miktiga spirituella vig, som pi 1500-ta1et gick <iver
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hela Frankrike och i minga avseenden befruktade troslivet och den yttre
kulturen. Om man 96r sig mtldan att lasa hans skrifter2, ser man att hans
spiritualitet helt har sin rot i en detaljerad dogmatik om den treenige
Guden, om processicrnes im d'eo trino, d. v. s. Sonens eviga utging av
Fadern och Andens eviga utging av Fadern och Sonen. Allt detta fir
man i B6rulles skrifter icke i form ay torra teologiska distinktioner utan
som mogna frukter frin ett hiigre paradis. I den period som B6rulle och
andra inlett, ha specifikt kristna livsvirden blivit gripbara i historien.

Det ir sant att flera helgon pi grund av osikerhet betriffande den
praktiska tillimpningen av idealet ha begitt misstag och gitt till onodiga
iiverdrifter, lven ett helgon kan ta fel d'| det giller dess heligaste upp-
Ievelser och fiirvixla egen rinskan och Guds ljus. Fiirf. anftrr mycket till
helgonens f<irsvar. Aven det hade kunnat sigas att under irhundradenas
lopp mycken dytbar erfarenhet har samlats' Mycket har skett for att
klarare och bestimdare utstaka den helighetens veg' som i ena sidan icke
prutar av pi Kristi krav i evangeliet och i andra sidan med undvikande
av alla ensidigheter tar hinsyn till hela minniskan och hennes av Gud
givna mingfaldiga uppgifter h:ir pi denna jord. Det vore en tacknim-
lig uppgift fcir en historiker att teckna denna tydligt sk6njbara utveck-
ling, i vilken namn som Antonius, Basilius, Benediktus, Franciskus, Domi-
nikus, Ignatius av Loyola ange vind- och hojdpunkter. Dessa min ha
icke blott varit ordensstiftare, de ha under ledning av Kyrkans herde-
lmbete med allt stiirre klarhet visat huru ikta helighet kan bli minskligt
miijlig vtan att upphiira att Yara gudomligt sann. Sociala, vetenskapliga
och <ivriga kulturella uppgifter ha i vixande grad ansetts som positiva
faktorer till fiirverkligandet av Guds rike pi jorden. Hit hiir even ett
ord om helgonens instlllning till och insats fcir kyrkotanken, lven hir
finns en beaktansvird utveckling.

Ftirf. siger mycket f6r att, underlitta fcirstielsen av helgonens s. k. miss-
tag och <iverdrifter. Aven detta rid borde ha givits: tro icke allt vad
som star i en del helgonbiografier, de biira nog ofta lisas med reservation.
Just det exempel, som ftirf. sjilv anfiir som en fiirvillelse, nimligen Lud-
wig av Gonzagas renhetsideal - han skulle aldrig ha sett pi en kvinna

- ar ett typiskt exempel pi huru ett helgon blir stringare och ensidigare
frin biografi till biografi. I nyare skrifter fir man lndi en annan upp-
fattning av det hos den katolska ungdomen si vil kinda idealet S:t
Aloysius av Gonzaga.e

'Migtr e: Oeuures comfl. d. ile Bdrulle, Paris 18J6't T. &. E. M a a s: Der heilige Aloysius Gonzaga, )I ier', 1926. - Man hade ilnskat
att prof. Briem i sitt indi till stor del historiska arbete,noggra_nt hade angivit killorna,
t. ei. nar han anf6r det kuriosum, att en hund till slut skulle blivit ett mlnskligt helgon
under namn av S:t Guinefortis.
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Efter Antonius, Benediktus och Henrik Suso ger f<irf. en kort lev-
nadsskildring av George Fox, >kvikaren och extatikern> (f L69L) och
Yandrarprasten David Emanuel Petander, fddd i Gciteborg 187t, d6d i
Ange 1914. Lisarens sympati gir nog mer till David Petander. Vid las-
ningen av Fox' levnadsciden fir man ett nara nog skrimmande intryck
av himningslirs religi<is fanatism, framvuxen ur en subjektivt irlig Kristus-
kerlek, som dock dess virre saknar den enhetliga moraliska kvalitet, som
vixer frarn ur de fyra kardinaldygderna klokhet, rittvisa, mittlighet
och starkhet. En dyster storhet vilar iiver hans gestalt. Men han frir-
tjinar de ord, som fdrf. anfor av Thomas Carlyle: >>Denne fattige sko-
flickare var en minniska, och det oindlighetens tempel, i vilket han var
satt att tjina och ,att tillbedja, var for honom fyllt med helig mystik . . .

Sy och sticka du idle Fox, varje stick av ditt lilla verktyg ni.r ned till
hj;rtat pi slaveri och mammonsdyrkan!>>

David Petander uppstelles som >>en luthersk helgontypor. IJndras om
valet ar lyckligt utifrin fiirf :s synpunkt. Petander var 'd.nd& vil ensidig,
ingen nu levande minniska kan vrida kulturutvecklingen tillbaka, allra
minst vill enligt fArf. den lutherska virldsiskidningen g6ra detta sisom
varande >sillsynt iippen och fcirstielsefull f<tr kulturlivets betydelse>.
Men just denna <ippenhet saknas hos den virldsfrinvlnde Petander. En
pristman som vil kinde till honom sade: >Jag ansig di och anser fort-
farande att Petanders syn pi livet ingalunda var Luthers eller luthersk.rru
Man ir djupt gripen av Petanders osvikliga, hjlltemodiga kirlek till
Kristus och minniskorna, man miste beundra honom men kommer icke
ifrin tanken: ir icke hans liv en anklagelse? Varftir blev han, som orda-
grant ville leva efter evangeliet, si oglrna sedd av minga lutherska prister,
varfor miste han sluta si tragiskt, utanfcir, om in icke formellt, sin
kyrkas gemenskap? Ftir att pi stigar och vigar predika Guds rike hm-
nade Petander efter 7 &rs tjlinstg6ring statskyrkan, domkapitlet i Hirnri-
sand valde den utvigen att vtan Petanders eget atg6rande stindigt be-
vilja honom fdrnyad tjlnstledighet. Varfiir finns det i den lutherska
kristenheten icke nigon grupp, en ordensliknande sammanslutning, som
kan ta upp en dylik andlig kraft av si vlldiga mitt?

Petanders problem var huru evangeliet skall tolkas och tillampas i detta
jordeliv, och heri ligger helighetens djupaste f.rl'ga. Helig lr den min-
niska, som bist och trognast lever efter Jesu Kristi evangelium i enlighet
med den nid, som ir henne given, och dirvid spelar det ingen roll, om
hon ir kanoniserad eller ej, kand eller okend, visionirt begivad eller ej.
Just betriffande denna grundsyn pi heligheten visar f<irf. en pifallande

n S. Swensso n: Vandrarpriisten D. P., s. i2.
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oslkerhet och heri ligger enligt virt fiirmenande bokens svaghet. F6rf.
skriver: >Petander hade den enfaldiga barnatron att det Jesus sagt, det
menade han ocksi, och att enda miijligheten att avskaffa v&ld, ordtttfir-
dighet, armod och niid pi jorden var atr. intligen efter 2000 ir lyda Jesu
befallningar och omsitta hans anvisningar i levande livet.> Pi ett annat
stille kallar f6rf. Jesu ord Matt. 9: 12 (skall vara 19; 12) >>en underlig
uppmaning>>. Hir fastslis frin katolskt hill att det som Jesus sade, det
menade han ocksi, och det ville han ha uppfattat av tinkande kristna,
som utan att g6ra sig skyldiga till spetsfundiga tolknin gar eller en verk-
lighetsfrimmande syn pi skapelsen, i ljuset frin Sanningens arrdJ ta den
kristna uppenbarelsen som en helhet samt skilja mellan bud och rild (jfr
Matt. 19:21, 1 Kor. 7225). l.vangeliets tolkning och tillimpning lr"
en hcig, svir uppgift. Bland andra ha just de olika katolska ordnarna
selt problemet och funnit goda liisningar. Mycken andlig kraft har i
detta avseende av Katolska kyrkans herdar, ordensfiirest&ndare och sjila-
scirjare rlddats fiir det kontemplativa livet sivil som f<ir sociala och
iivriga kulturella uppgifter. Mingen heroisk Kristusilskande sjll har
f<irst genom lydnaden funnit sin ritta arbetsplats i Flerrens vingird.

Hir ligger ett problem, som i evangeliska kretsar fortfarande bide
vlcker och skiljer andarna. Skllet varfor de frikyrkliga, inom eller utan-
{6r statskyrkan, bilda egna samfund, ir att de silka efter en ny v?ig till
fiirverkligandet av evangeliets ideal. Och med vilket allvar! IJtveck-
lingen har lett till nya, helt frin varandra skilda grupper, som dock icke
pi nigot sitt kunna likstillas med de olika religidsa ordnarna inom
Katolska kyrkan, alldenstund det hos de frikyrkliga riir sig om visens-
skilda uppfattningar av kristendomens substans, nattvarden och fram-
fdrallt den grundleggande frigan, om Kristus iiverhuvudtaget har stiftat
en kyrka eller icke. Vari ligger orsaken till det faktum att i den evan-
geliska kristenheten just strivan efter att ftirverkliga evangeliets ideal
utmynnar i s6ndringar och splittringar av den arten? Helighet vill
enhet. Man tlnker pi Goethes ord:5

Vas ist heilig? Das ist's, uas uiele Seelen zustwnlnen
Bind.et, biind' es aucb nur leicht,u,,ie die Binse d.en Kranz.

Vas ist das Heiligste? Das, uas beut u.nd ewig die Geister,
Tiefer und tiefer gefliblt, itnmer nur eini.ger roacbt.

Briems fiirtjinstfulla bok hade vunnit i aktualitet fdr fdrhillandena
her i landet, om han tagit upp det her vidr<irda helighetsproblemet samt

u Yier Jahreszeiten, Herbst.
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ingiende tagit stillning till detsamma. Den dualistiska, vlrldsfrimmande
livsuppfattning han talar om, hade di iven kunnat placeras pi ritt hill,
icke i den katolska virldsiskidningen utan hos den del av protestantismen

- sivil stats- som frikyrklig - som betraktar det mesta av kulturlivet
som synd och som helst icke vill befatta sig med samhillslivet och dess

fr&gor tiverhuvudtaget. Bakom denna syn ligger en feltolkning aY evan-
geliet, ty medvetet eller ej fiirnekar man att skapelsen och livet ir en
Guds giva, man ser pi kulturutvecklingen som vore den helt av djivulen.
Till den grad fir problemet icke f<jrenklas. Det andliga arbete som Ka-
tolska kyrkan hiirvidlag under sin nlra 2000-iriga historia utfort och
fortfarande utfcir, innebir beaktansvirda bidrag till liisning av kristen-
domens mest vitala uppgift: tilllmpningen av Jesu" Kristi evangelium
hdr p3 vir jordo. Detta Katolska kyrkans arbete och den till grund hir-
fOr liggande virldsiskidningen i,r pL flera stillen i boken feltecknad.
Oncidigt 'ir att har komma med bevis for att Katolska kyrkan som sidan
bejakar kultur- och samhlllsliv och de olika uppgifter som dirmed folja.
Visserligen uppmanar hon till fcirsakelse, till ett celibatirt liv, till evig-
hetssyn pi allt, men ir diirvid icke mer virldsfrinvlnd in sjilva evan-
geliet, som fcirbliver absoluta normen. Kyrkan vet huru vil minniskan
stindigt behciver piminnas om fcirsakelsens och sjilvcivervinnelsens n<id-
vindighet for att hon skall kunna lcisa sina uppgifter bide de personliga
och sociala, och ftir att hon skall kunna vara glad, och hjlrtans glad skall
en kristen vara icke blott i evigheten utan even hdr pF, denna jord. Mitt
under all sin uppmaning till ett fullkomligt liv och sitt intresse ftir
status perf ecti.oni.s - fullkomlighetens stind, kloster- och ordenslivet -,vet hon lven att Gud i sin evighet icke uppstiller mlnniskorna efter stind
och kall utan efter deras 6vernaturliga kerlek, och dess grad kinner Han
allena. >Sista skola vara forsta.r> Kyrkan rymmer och har plats f<ir orik-
neliga fromhetstyper, utan att hon giir sig skyldig till den av f.orf.. pk-
stidda >ganska ddesdigra klyvningen i etiken>. Guds kallelse och upp-
drag aro olika, men tor alla glller samma evangelium, samma Guds och
Kyrkans bud. Och vad de mera pifallande helgontyperna betrafrar, s3,

miste deras virldsfrinvindhet, som fiirf. fcirresten sjilv antyder i kapit-
len om Antonius, Benediktus och Suso, betecknas sisom nigot av det
renaste och vackraste i minniskolivet. Aven rent kontemplativa mln-
niskor bli genom sin biln och sina uppoffringar for andra i h<igsta potens
livsbejakande. I varje f.all ar det en skillnad mellan katolsk livssyn och den

u Hela denna frigestlllning ir fdr nutida minniskor pi ett sillsynt djupgiende, fings-
lande, ja briljant setl frin katolsk synpunkt behandlad i Von den ztuei Tiirnt'en av I d a
Friederike Coudenhove (sedermera gift G<irres), l:te uppl. 1939, vilken
i sin tur stiider sig pi Mystire de la Chariti de Jeanne d'Arc av Charles P6guy,
stupad augusti 1914.
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verkligt dualistiska virldsfrinvlndhet som klnnetecknar vissa evange-
liska, i synnerhet frikyrkliga kretsar.

Fiirf. har skildrat Petander, men avstEtt ifrin att nermare gi in pi
de her i landet aktuella helighemproblem, som dock ovillkorligen frarr.'
manas och tillspetsas genom en gestalt som Vandrarpristens. I en mera
ingiende utredning hade fOrf. sikert lven klarare preciserat sina yttran-
den om katolsk syn pi praktisk helighet samt undvikit att motsiga sig
sjllv, vilket nu fiirekommer pi flera stillen i boken.

Ett. ofta iven hos teologiskt bildade icke-katoliker ftirekommande miss-
tag har fiirf. dessblttre icke begitt, han framhiver klart skillnaden >mel-
Ian tillbedjan (l*treia, adoratio), som tillkommer Gud och Kristus och
vdrdnaden (duleia, ueneratio), som man ignar helgonen>.

R,'Vebn'er.

DEN UNGE STUDACH EN
ROMANTIKER.

70 fu ha fdrflutit sedan biskop Jakob Laurentius Studach, Apostolisk Vikarie fcir
Sverige, avled. i Stockholm ('g/u 1873) efter en gagnerik biskoplig girning fiir >iterupp-
vlckandet och reorganisationen av den Katolska kyrkan i Sverige>. Minnet av denna hans
vilsignerika verksamhet lever fortfarande kvar inom Vikariatet och i synnerhet hos den
katolska fdrsamlingen i Stockholm, men kanske ir han numera mindre klnd som den
lerde >historieskrivare, litteratur-historiker och diktare>, som dcidsrunorna prisade i ho-
nom.t Der mi dirf<ir vara tillitet att hlr stanna en stund vid betraktandet av denna sida
av hans vlsen.

Jakob Lorenz Studach hade anlint till Stockholm (1823) en dag tidi-
gare in den nya kronprinsessan Josefina' utan att beaktas av offentlig-
hetens tigon, som helt voro.riktade pi den unga kronprinsessans strilande
uppenbarelse. Det hade ocksi knappast varit tillridligt att rikta uppmirk-
samheten s?irskilt pi hennes fciljeslagare, den katolske Presten' hennes bikt-
far. Hovbiktfader hade man ju i allmiinhet en viss misstinksamhet mot
och slkerligen inte minst i det ditida lrkeprotestantiska Sverige.

' 7fu S:ta Eugenia hyrka 1837-1937. Bidng till Stockholms katolska f<irsamlings
histoiia utg. getrom R. \flehner. (Stockholm 1937); Johannes Erik Miiller:
Bishob dr lakob Laurentius Stadach.

J; h "; n e s M etzl eri Die a.fostolischen Yiknriate des Norclens (Paderborn 1919).
Alf ons Erb: Gelebtes Christentum (Freiburg im Breisgau 1940).

12-#88o. Credo. z4:e irg. Dec. 1943. r69
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Studach fOddes den 2J januari 1796 i alpbyn Altstitten i Schweiz och
var alltsi vid sin ankomst till Sverige 27 ir gammal. Han var liten och
spinkig till vixten. Mot hans >lilla, lilla kropp>2 kontr.asterade hans stora
huvud och hans ansikte med de miktiga cigonen, iigon med en jlgares
skiirpa och en bondes fasthet. Och sannerligen, allt som Studach yttrade
i ord eller skrift bir detta sirmlrke: det trafrar som en vilriktad pil sitt
mil. Han var en of6rvlgen ftrrkunnare av gyllene sanningar. Dock erfor
den som kende honom nirmare, det hjiirtligt-kirnfulla, ja, det milda i
hans vlsen. Si l?igger Fredrika Bremer, som h6rde till hans vinkrets, ofta
mirke till >heligheten och fromheten> hos >den lilla Studach>3.

Si frimmande Studach vid sin ankomst an var fiir detta land i Norden,
si frjrekom honom dock landets sprik som en hilsning frin hans f<idelse-
trakt i Schweiz. ,Nar jag innu vistades i de ritiska alpdalarna, sig jag
redan med kerlek mot sagornas land, mot midnatten, dir norrskenet flam-
mar och solen hilsar sommaren l6ngst, mot det hill, dit den egna sagan
visade mig - varifrin alpetna mottagit faderna>, skriver han i fiirordet
till Scbwedhcbe Volksbarfe, dld.r han Sterger den svenska folklyriken pi
tyska. >Med ovanlig nyfikenhet betrldde jag f.or nl,gra &r sedan skandi-
navisk jord, fiir att med egna ciron hora spriket och fiir att jimf6ra dess
munart med alpernas tungor. FIur iiverraskad blev jag icke i Sverige!
Talet lit si hemvant i mitt 6ra, att jag trodde mig vara bergtagen i ett
alppass; och jag kunde f<irst icke giira klart fiir mig, varfcir mitt sinne
icke kunde f.atta d.et som var si slikt med mitt iira.>>a

Studach hlrstammade frin kantonen S:t Gallen och hade vuxit upp i
en katolsk milj6. Vid nio irs ilder hade han forlorat sin mor och vid elva
sin far, men han fann fosterfordldrat som s6rjde fiir hans studier. Den
adertonirige unge mannen kande sig dragen till kejsarens stad, till Vien,
dir han imnade lisa medicin. Men hIr miitte han den store predikanten ur
redemp'toristorden, den helige Klemens Maria Hofbauer, som omvlnde ho-
nom, sisom han gjort med minga andra, som korsade hans vig. Studach
lndrade sin livsplan och besliit att lamna de medicinska studierna och bli
katolsk prlst. Men Hofbauer ridde honom att inte stanna i \7ien, dir
den av upplysningstidens id6er anstuckna josefinismen behirskade 6ven
den teologiska fakulteten, utan att flytta till Landshut, dar professor
Michael Sailer h0ll sina fiirelisningar. Si styrde alltsi den unge studenten
sina steg dit.

'P. Fridolin Segmiiller: Ein scbweizeriscber Kircbenfiirst in fremclen Landen.
Jakob Lorenz Stuilacb, Apostolischer Yikar in Stockbolm. Siirtryck ut Schweizer Runil-
schaa 7920/21 nr l:4.

" Fredrika Bremers bret, Samlade och utgivna av Klara Johansson och Ellen Kleman.
I-IV, 191t-1920.

' J. L. S t u d a c h: Sch.utedhcbe Yolksbarfe (Stockholm 1826). Fiirord sid. 13.
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I Sailer fann Studach en sidan ledare som han djupast beh6vde. Han
kende sig dragen till denne lerde, som visade sig vara frisinnad och iippen
f6r livet och med all sin ikta fromhet och trogna tillgivenhet for Kyrkan
en sjilvstlndig tinkare. Sailer synes i sin sida snart ha fattat en varrn
sympati frir denne sin nye lirjunge. Han tyckte uppenbarligen om, att
Studach med en diktares <igon sig pi saker och ting, och derfiir hjelpte
han honom tiverallt han kunde. Han anbefallde honom it sin vin, den
beriimde konvertiten greve Friedrich Leopold zu Stolberg, som uppfostrare
och lerare fiir dennes s<iner. Att Sailers val fiill just pi Studach, bevisar
hur h<igt han skattade honom.

Huset Stolberg var ett framstiende katolskt centrum. Grevinnan
Sophie satte stora f6rhoppningar pi Studach. Hon fiirvintade av det in-
flytande han komme att utdva pi scinerna Bernhard och Josef en be-
tydande lettnad f<ir sig sjilv och sin make i omsorgen om deras upp-
fostran. >Vira yngre gossar>, skriver hon den 6 ian. 1818 frin Scinder-
miihlen till Studach, )>som nu iro l4-lt fu gamla (Bernhard fyller 15 &r
den 30 april och den tredje, vir fosterson, likasi li i juni, Josef i augusti
14), behiiva niidvindigt en grundlig undervisning och en man, vars iiver-
ligsenhet de kenna och som hiller dem till tukt och lydnad.>5

Hur gynnsamt tillfellet In var fiir Studach, tedde det sig omcijligt
fiir honom att dar sli fasta riitter. Redan ett ir senare bad han om av-
sked frin denna befattning. Kanske att han togs f6r mycket i ansprik,
kanske att hans otilighet att leva f6r sina egna id6er drev honom bort.
Grevinnan blev bestcirt <iver detta hans pl6tsliga beslut, men tillmcitesgick
hans <inskan genom att se sig om efter en eftertrldare. >Det skulle vara
mycket svirt ftir oss, klre herr Studach>>, skriver hon, >att fiiresli Eder
denna tidiga skilsmissa, om jag inte sjllv visste, att fiirhA[andena i virt
hus aldrig varit angendrma for Eder, om jag inte skulle se och med Eder
kinna, hur ensam Ni har klnt Eder bland oss och alla vira vinner - om
det hade berott pi vir vilja, si skulle Ni ha kommit att trivas hos oss,

men di det ej lyckades, si hjirtligt vi ln iinskade det, anser jag det som
min plikt att meddela Eder Sailers iinskan och inbjudan. Det vi ha att
tacka Eder med avseende p& v&ra s<iner, skola min man och jag aldrig
underskatta eller gliimma.>6

Studach itervlnde alltsi till Sailer, som uppenbarligen godkinde sin
lerjunges beslut. Dir i Landshut fortsatte Studach sina teologiska studier,
tills Sailer rekommenderade honom till den vakanta platsen som slotts-
kaplan hos hertigen von Leuchtenberg i Eichstldt. Dirifrin ftiljde han
senare med prinsessan'Josefina till Sverige.

u Apostoliska Vikariatets arkiv, Stockholm (otryckt).
u Brev av denu/ro 1819 frin Sdder. Ibid. (otryckt).
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Mlnniskor av Studachs art kunna inte utan vidare stanna i bakgrun-
den. 6det fiir dem fram mitt i tidens kraf.tfelt. Man kan dlrfiir inte
fcirvinas 6ver att miita den okende schweizerstudenten, kort efter att han
limaat sitt hemland, i de bida centra av katolskt liv, som efter den na-
poleonska tiden funnos i Osterrike och Tyskland: hos Klemens Maria
Hofbauer och hos Michael Sailer. Dir triffas diktare och filosofer, mysti-
ker, milare, prister, societeten, aristokrater och statsmin. Dlr samlas
de stormiga romantiska str<imningar, som striva ef.ter nya insikter och
former, som ha en ny fiirstielse ftir medeltiden och pi samma ging kinna
sig dragna till katolicismen, si att knappast nigon annan period i den
nyare tiden sett si minga itervlnda till Kyrkan som denna'romantikens
epok. Mycket i allt detta var visserligen modesak. Men det var lndi ut-
mirkande fiir dessb kretsar att den enskilde insig sin ensamhet och f<ir-
stod den kristna Kyrkans id6 som nigot iiver individen stiende. Milare
som briiderna Olivier, Overbeck och Klinkowstriim f<irs<ika iter att, m&la
anspriksl6st och att tjlna konsten likt de medeltida domernas bygg-
mistare. Diktare som Klemens Brentano vinnhgga sig om samma tje-
nande hillning g€ntemot diktningen. Efter den torftiga upplysnings-
tiden, efter klassicismen som alltfrir mycket betonade formen, efter ro-
mantiken som uppliiste alla former, e{ter den fdrsttirande cesarismen hos
en Napoleon, kande man med tacksamhet lyckan att sti pi fast mark
och att njuta fullheten av irhundraden gamla traditioner.

Studach mciter Friedrich von Schlegel, Emanuel Yeit, Zacharias \izer-
ner, Frans von Baader, Klemens Brentano, Luise Hensel och minga andra
personligheter ur den d&tida romantiska riirelsen. Och vid bordssamtal
och pi vandringar, i brevvixling, ditr denna tid si girna siikte sig ut-
tryck, talar man ocksi ofta om den kvinna, som man kallar >underbar>>
och vrirdar nistan som ett helgon: sierskan frin Diilmen, Anna Katarina
Emmerich, som i sitt torftiga sjukrum ser i visioner de hendels€r, varom
evangeliet ber.'ittar. >Nyligen har min kiira hjilpreda Luise Hensel be-
s6kt Emmerich i Dtilmen>, skriver grevinnan Sophie Stolberg till Studach
(25/s 1822). >Hon lider fruktansvirr denna tid, och mlnskligt atr dtima
kan man blott vlnta hennes ddd -- men hon Ir glad i Herren och t. o. m.
i feberyrseln, som nu anfaller henne dagligen, uttrycker hon alltid denna
gladje. Jag lider si glrna - men jag lever ocksi girna lnnu, ty si kan
jag linnu lida f.or min Gud . . . F6r fjorton dagar sedan var hon (Hensel)
hos henne, pi fredagen iro siren roda, annars ir det blott flackar . . .>7

Studach piverkas under denna tid mindre av den fromma romantiken
in av den efter hemligheter siikande, som girna skulle vilja tringa dju-

' Brev av den*/" 1822 frin Siindermiihlen. Ibid. (otryckr).
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pare in i natur och rivernatur. Den schlesiske mystikern Jakob Btihme
upplever en renissans: f6r Frans von Baader, St. Martin, Schelling, No-
valis blir han till en uppenbarelse. I de verser, varmed Novalis tackar
sin vin Ludvig Tieck f6r att han gjort honom bekant med Jakob Btjhmes
frlmsta skrift, Aurora, kommer det som romantikerna se i den till ut-
tryck:

>Die Zeit ist da und nicht verborgen
soll das Mysterium mehr sein.
In diesem Buche bricht der Morgen
gewaltig in die 7,eit. hinein.>8

Hemligheten skall utforskas, utqalas i tecken. Diktarna mena detsamma,
n5r de i sina berittelser lita skattgrivare, skogsri och bergtroll och slill-
samma kvinnor upptrida.

Nigot av denna stlmning uppfyller ocksi Studach, nir han kort efter
sin ankomst i Sverige b6rjar syssla med landets sprik, med nordisk folk-
diktning och mytologi. Den romantiska llngtan att skida mysteriet har
tagit lven honom i besittning. Han har stora planer med dessa forsk-
ningar.

Ett f6rsta fiirsok ir iiverslttningen av svenska folksinger till tyska.e
Tre ir senare f.6ljer Sfrmund,:s Ed.daLo, som han dversitter frin islendskan.
Med bbvan i hjirtat, fdljer han mystiken i dessa urgamla singer, nlr han
vandrar vid ensliga strinder utanfiir Stockholm eller, st6dd mot en tall
vid vattnet, fiir sig sj?iiv murnlar de hemlighetsfulla orden ur >Vola-
synen>: >Veten I ocksi eller vad?> >Vid havets strand ofta>, skriver han
med sin ungdoms patetiska sprik, >i den nordiska furans skugga ville jag
frambesvirja frigan, singen men ingen garr svar. Dess djupa, allvarliga
riist frigade iter och iter igen ur irtusendenas havsgrund, de hirga gestal-
terna skymtade fram likt Ossians skugga vid Lochlins strlnder och skredo
tigande f<irbi; men fiirgives besvor jag dem dock icke; om de ln tego,
si ristade de dock runor i klipporna omkring och skog och vig uttalade
dem. . .>11.

Runor! Det ir det som nu fingar Studachs ande helt och hillet, ja,
som inte mer skall slippa honom under hela hans liv. Han ir en sprikets
man, han vet likt diktaren om ord€ts magi, om den i ordet inneboende
kraften och si s6ker han ocksi i ordet, i spriket minniskans religi6sa

" Noualis' Verke. H.el:;usg. von J. Dohmke (Leipzig & Vien, Bibl. Institut), >An
Tieck>, sid. 43.o Se anm. 4.

'o J.L. Studa chz Siimunil:s Eilila iles Veisen oder die iiltesten norriinischen Lieiler
(Niirnberg 1829).

" J. L, S tu d a c hz Siimund:s Edda,.. Inledningen till >Volagesicht> sid. 4 ff.
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hemlighet. Det ir dlr han fiirst griver efter skatter. I runorna ser han
de gammalgermanska sprikens betydelsefulla tecken, som miste sti i
sammanhang med andra spriktecken, och i runalfabetet ser han ett system'
som leder djupt ned till minniskoslektets religiiisa fcirflutna.

Romantiken har ju uppdckt spriket igen. Man fdrstir Zter, vad Jakob
Biihme menar med sitt >>ursprikr>, det hemlighetsfulla spriket, som alla
folk talat fiire tornbygget i Babel och som i de stora iigonblick, som Anden
sklnker, Ster bryter fram och blir till allas egendom: liksom pi apost-
larnas pingstdag. >Urspriket ir roten eller modern till alla sprik som
finnas i denna vlrld och tingens hela fullkomlighet ligger heri>, fiir-
kunnar Jakob Btihme i sin Aurma. uTy nir Adam talade fijr fcirsta
gingen, gav han namn it alla kreatur. . . Och det ir just hela naturens
sprik, men icke var och en kan det: ty det ir en hemlighet' ett myste-
rium, som har meddelats mig av Guds nid, av Anden, som har behag
i mig.>12

Just dit, till >naturspriket>, strevar Studach. Hans mil 'ar >wralfa-
betetr>, som ligger till grund f6r alla fiirkristna al{.abet och deras rang-
ordning. >Det Ir ju icke alls nigon tillfillighet, att sprikelementen i
alfabeten, sidana de civerllmnats at oss, Iro ordnade pi detta sitt och
icke pi ett. annat, utan dessa ordningsf<il jder dro r€ster av urgamla kul-
turer. 'Uralfabetet' framstiller icke blott 'sprikbyggnadens bas', utan
innehiller lven i sig alla fiirkristna religioners trosartiklar.ntt Om man
alltsi genom jimfiirande forskning har funnit ,ruralfabetet>, har man
tillika kommit fram till den fcirkristna minsklighetens >urreligion>.

Detta ir milet som Studach arbetar f6,r och f<ir vilket han studerar
slrskilt runorna och deras alfabet. Han {inner slutligen att varje bok-
stav motsyarar ett av de tolv tecknen i djurkretsen och han f<irsiiker be-
visa detta med tillhjelp av myter och talmystik.

Studachs ankomst till Sverige betyder alltsi biirjan av en ling och
miidosam forskaregirning. 25 &r arbetar han i denna riktning: >helt i det
tysta, utan att yttra ett ord ut&t, ej for andra, itminstone icke fcirrin
jag stillat det mest tringande behovet efter visshet hos mig sjilv och
innan resultatet var fullt slkert... Det var en ling och besvirlig vig,
en icke ringa mcida att bli av med tidigare insupna mytologiska f6rdomar.
Det var miijligt fiirst, sedan det blivit fullstlndigt upptickt, att sivil
mytsAnger som gudanamn, runor, alfabet, siffror och siffernamn sti i den
innerligaste fiirbindelse med varandra, och det pi samma sitt icke blott

" Schriften Jakob Bdbnces. Ausgew. und herausg, von Flans Kayser (Leipzig 1920),
sid. 170 ff. (Kap. 20/90-91).

" J. L. S t u d a ch': Die lJrreligion oder clas entdeckte Uralfibabet (Stockholm & Leip-
zig, l8s6-59) 1. und 2. Teil. F<irord till 2:a delen.
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hos germanerna utan ocksi hos alla gamrnalhedniska folkrla. Ddtfot
alltsi studerar Studach genast i biirjan eddan och jlmf<ir den med kab-
bala och andra uhemliga llror>.

Det ir fcirvinande vilka kunskaper Studach fiirfogar tiver: sidorna
nro fyllda med lirdom. Di han - likt minga andra mystiker och ro-
mantiker - indelar den minskliga historien i de bida stora perioderna
frin Adam till Kristus och frin .Kristus till vlrldens lnde, stiker han
ocksi bevisa, att det i den fiirsta, adamitiska tidsildern inte blott hos ju-
darna utan lven hos alla de andra fcirkristna folken fanns lingtan efter
Messias och att denna lengtan och aning kommer till uttryck i de sprik-
liga qecknen och i myterna.

Det ar visserligen inte alls li'tt att f<ilja Studachs tankegingar. I syn-
nerhet Sfinxens Ziffror\6 iro firr den i imnet obevandrade ofta rena g&'
tor. Ocksi har kanner man igen B<ihmes ande: Studachs frigor likna de
i Aurora behandlade: >Vad er gudomen?>, >Treenigheten?>, >Det ska-
pade?>, >Det onda?rr. Ater och iter igen kommer han med spriket som
medium till de slllsammaste slutlednin gar - ocksi dari liknar han
Biihme. Beteckningen >>natt> t. ex. liter i minga sprik lika; >natt>'
>intet>>, >nolL, aro varandra liknande symboler fiir det onda; betyda
alltsi negationen, iro uttryck fiir icke-vara och dinfor, si sluter han,
har det onda ej nigon existens i sig, utan ir motsigelsen i sig sjllv och
kan intet annat in ftirst<ira sig sjllvt och annat. Men varandet bestir i
kerlek, cidmjukhet, lydnad.

Den som krlver av en bok att den uteslutande skall bjuda ut nyttiga
kunskaper som varor, skall inte ha mycket intresse <iver f6r sidana speku-
lationer. Studach har heller inte riknat med den sorts lisare, och fastin
han inte strivade efter nigot annat si lidelsefullt dn efter att framstllla
sitt Imne vetenskapligt, si hade han dock ringa ftirstielse fiir den >veten-
skap>, som intet annat gor in att samla fakta - ett >>dvirgarnas arbeter>
i mytologisk bemirkelse. Men det finns ocksi lesare, som ha bevarat sitt
sinne for delfiska ord och som lita sig stimuleras av insikten i stora sam-
manhang, sidana diktaren bjuder dem; de behiiva dirflr inte vara vid-
skepliga svlrmare.

En sidan god och tacksam ihirrare av Studachs id6er var ocksi den
svenska f6rfattarinnan Fredrika Bremer. Just den tiden, di Sfinxens
Zi.ffror utkom (1832) nirmade hon sig under ledning av Btiklin mysti-
kens virld och umgicks derfiir ocksi girna med Studach. Hon skule

" J. L. Studa ch: Die \Jrreligioo... Fiirord till l:a delen sid. 1 f och J.* "Sfioteot Zifrror. Sjuttitvi theosofiska Theser tifver Verldshistorien, med-afseende_ pi
Europeiska politifens ocir vetenrkapens nuvarande tillstind, jemte en blick pi framtiden.
Anonymt (J. L. Studach. - Stockholm 1832).
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girna vilja sammanfiira dessa bida min, som iro nistan lika gamla. >I
den lerde och Slskvirde Studach har Ni ren en verklig vin, han beundrar
Er kraft och fullheten av Ert intensiva lif och glader sig iifver att Ni
lr till>, skriver hon till Btiklin. Och hon till?igger angiende Sfinxens
Ziffror: >Att Ni ler kenna honom rltt genom boken 'Sfinxens Zifrtor'
som jag med Paketposten om Fredag skickar Er frin honom, tror jag ej.
En skarp och sklrande ton rider stundam i den som intet liknar hans
hela visende och sltt att 'rara och tala, som ir fullt af godhet, genialitet,
fromhet, gladtighet och naivitet. Fi se hvad Ni ftir iifrigt slger om den
lilla kuri6sa skriften, St. har en besynnerlig styl och iifversittningen pi
Svenska gjord af. honom sjelf emedan han iinskande att ej bli k?ind som
skriftens fiirfattare ej velat anlita nigon om hjelp, lr alldeles misslyckad,
men det giir ingeriting fdr Er. St. ir vin och beundrare af. Frans Bader
Er favorit philosoph som han kinner personligt. 'Jag'ir icke vird losa
upp sin skorem!' siger St. pi sin Svenska . . . 'Jag ir si ovannligen ny-
fiken pi den B<iklin!' siger Studach alltsomoftast. . .>16.

Fredrika Bremer tycker om att trlffa Studach och att han bdrjar att.
diskutera. Men det giir han inte si mycket med henne sjllv, ty nigon
ging fiirklarar han - till den di redan beriimda firfattarinnas ledsnad

- att hon inte ?ir tillriickligt moSen for att tranga in i djupen, som t. ex.
vid samtalet om nidevalet, utan hellre diskuterar han med en annan av
hennes vinner, Fabian Vrede, vilken som naturvetare och militlr 'ir raka
motsatsen till den katolske romantikern och mystikern. Men hon lyssnar
girna till bida och hon llr sig mer av motsittningarna som framtrlda
in om hon sjllv skulle deltaga i flktningen. Vid sidana diskussioner
gi vigorna ofta ganska hdgt: iter och iter springer 5n den ena in den
andra av Wrterna upp och res€rverar sig mot den andres pistienden. Om
Vrede frirstiker att med naturlagarnas tyngd hilla Studachs hiigtflygande
id6er nere vid marken, di lyfter denne - en man endast omkring tret-
tio ir gammal, men redan >med rimfrosten i det stripiga h&ret>Lr - be-
fallande sin hand och siger: >Jag bryr mig ej om nigra fakta!u18. uHan
var vid det besattaste lynne d& jag, sig honom sist>, skriver Fredrika en
ging om honom, >piskande hela virlden, fiktande som en kortkarl, -men god som Guld och from som ett helgon med allt detta>le.

Det ligger nigot tragiskt 6ver Studachs liv som romantisk forskare.
Han har knappast vunnit geh6r i den lirda virlden och kanske voro
Fredrika Bremer och hennes vln Brjklin de enda, som pi nigot sitt

'u Fredrika Brerners brea,Il 182 f.t" S"gmiiller a. o. sid. J.
'" Fredrika Bretners breu, I:289.
" Freilrika Bretners breu, l:264.
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kunde uppskatta honom lven som sidan. Men allt rnad d.t kostat honom:
minga irs, ja, ett helt livs arbete och forskande, har vil ingen begripit.
Man sig i honom den viirdnadsvirde pristen; att han var lird f6ljde si
med, utan att man lade sirskilt mirke diirtill.

Det Apostoliska Vikariatets arkiv i Stockholm f.irvarar Innu ett brev
av den katolske professorn Sep,p, till vilken Studach hade sint manuskrip-
tet dll sin skrift Di"e urreligion o'iler ilas entileckte [Jralpbabet, f'6r ast
hiira hans omdiime om boken. Svarsbrevet, som smakar i viss min 6ver-
sitteri, har nog inte gjort Studach glad. D?ir heter det: >Ni tinskar ett
omdtime, om slndebrevet blivit klarare fiir mig; men jag tror mig iiver-
allt kunna faststilla $amma stindpunkt av en till det yttersta driven
konjunktur och konjektur och, sakna det tvingande kausalsammanhang
man vlntar sig att finna i ett strengt vetenskapligt hillet verk. E. H. ir
iiverens med mig, att det ofta knappast finns en enda verklighet bland
hundra miijligheter, liksom i bifogade skrift av Zehttrnayr, som fitt di-
lig kritik; f6r den skull fir man vid sprikjlmf6relser oih vid mytol(ogi-
ska) kombinationer inte fista alltfOr stor vikt vid ti[felligheter och den
godtyckliga kombinationen. Ni skapar liksom en ny kabbalistik och l2ig-
ger alla geometriens (?) hemligheter in i Edra runor, emedan Ni har en
fdrttfatted mening, nimligen att upphovsmlnnen till dessa tecken alltid
miste ha igt alla tiders vetenskap, sisom Ni nu fdr tiden. ..,r'0.

Vetenskapen tog avstind frin Studach, redan di' Men han kande
sig 2indi tvungen att fortsltta atbetet pi sina planer >helt i det tysta'
uran att yttra ett ord utit>. Talar inte denna hans lidelsefulla iiver-
tygelse iindi pi nigot sbtt till hans fiirmin? F<ir iivrigt har hans ilsk-
lingstanke att lengtan efter Messias inte blott fanns hos det judiska folket
utan helt enkelt hos alla folk i den fiirkristna tiden, iter upptagits i vhra
dagar och fitt sin belysning med hjelp av minga myter.2r

Men till det vetenskapliga misslyckandet kom lnnu nigot annat.
Studach hingav sig med lidelse it id6er, som litt hade kunnat bringa
honom i ett dramatiskt fdrhAlhnde till Kyrkan. Hans tid var iw inte bara
en rid av religiiis pinyttfiidelse, utan iven av avfall, och romantiken ledde
inte si sillan till denna sista konsekvens. Frans von Baader, Studachs vin
och beundrad av honom, kom i en si skarp konflikt med Kyrkan att de
flesta av hans skriftef sattes pi index: fiirst pi dOdsbadden vlnde han till-
baka. Pi liknande s?itt gick det med Baaders svirson, historiefilosofen

t Brevet Ir utan uppgift om datum och avgingsort. Apostoliska Vikariatets arkiv,
Stockholm (otryckt). Avi:indaren torde vara identisk-med Joh. Nep. Sepp (1815-1909)'
baiersk historieforskare och politiker, professor i Miinchen 184t-68.'"t Alf red Jeremia-s: Die Bi-bliscbe Erl\sererwartung und Die ausserbibliscbe Er-
ldsererwartung (Sannerz & Leipzig 1927). Quellen, Lebensbiicherei christlicher Zeugnisse
aller Jahrhunderte, herausg. von Eberhard Arnold.
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Ernst von Lasaulx och dennes syster. Genom tiden gingo vigor av forska-
reiver och av ,rilja att g& egna, oberoende v'igar, och virlden var mottag-
ligare f6r djirva och revolutionerande skrifter In f<jr fromma.

Pi kyrkligt heil blev man d;rf.or ocksi lltt misstinksam. Si rikade
t. o. m. biskop Sailer ut firr misstanken att han skulle ha en antikyrklig
instillning, och det behiivdes en sirskild underscikning fiir att rentvi
denne store och idle man frin en sidan beskyllning.

Att ocksi Studach i sina unga &r var hotad av den demon, som ir
tvillingbrodern till genius, Ir sikert. Hans beslut att si snart iter l6mna
huset Stolberg och en anmirkning frin grevinnans sida, som fcirklarar
vari misshilligheten egentligen lig, peka i denna riktning: Studach var
alltf.ar mycket uppfylld av sina egna planer och id6er, mer in jimvikten
i detta katolska hub kunde tillita. >>Mer In min obetingade hingivenhet
fiir Kyrkans tro kunde gilla, fOrdjupade han sig i naturfilosofien>, skriver
grevinnan om honom. >Men han f.Artjinar all aktning: han var otadlig
i sin vandel, trogen i uppfyllandet av sina plikter mot larjungarna, som
under hans ledning gjorde minga framsteg>22.

Johann Michael Sailer, Studachs faderlige vin, hade snart insett de
faror som hotade denne som prlst och kristen, i fall det ej skulle lyckas
fiir honom att tdmja sitt geni. Sailer visste om de djupare orsakerna fcir
detta revolutionira i sin tid, som strivade att befria sig frin Kristi herra-
dcime. Han ftirstod darfi;r best de minniskor, som lgde rika givor och
just f<ir den skull voro mera utsatta fiir den egna demonen. Det var
Sailer som genom ett enda samtal omvlnde den unge, otyglade Diepen-
brock - ssdsffnsra kardinal -, pA vilken alla uppfostringskonster stran-
dat. Det var Sailer som rlckte Klemens Brentano sin hand uttiver van-
sinnets avgrund och drog honom tillbaka pi siker mark. Och det var
Sailer som fullbordade minga andra konversioner, som kanske fcir andra
hade blivit en ol6slig uppgift.

Sailer visste nog att iven den unge Studach beh6vde hans ledning.
Han hade rekommenderat honom till Stolberg. Det miste ha varit en
besvikelse f6r Sailer, nlr Studach inte ville stanna. Men han godtog den-
nes beslut, ja, an rr'er inbjtrd honom till Landshut. IJnder de minader av
iret 1820, de han hade Studach hos sig, hade han fitt tillf:ille att iakt-
taga honom och att djupare fdrsti honom. Ett brev frin Sailers hand,
skrivet pi nyirsdagen 1821, visar, med vilken omsorg han omfattade bin
Jerjunge, hur mycket han fruktade, att Studach kanske indi inte skulle
bringa offret att stilla sina givor till Kristi och hans Kyrkas tjinst. Bre-
vet liter:23

" S.gmiiller a. o. sid.6.
" Apostoliska Vikariatets arkiv, Stockholm (otryckt).
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>Klre Studach! Till det nya &ret kinner jag mig, vid tanken pi ditt
liv hittills, tvungen att be och besvlra dig:

1. attbevara ditt biArta,
2. att behlrska ditt ord,
3. att lara dig basbdlla rned' d.in i'nk"omst' samt att
4. regera ditt geni,

egentligen att underkasta det den hiigsta genius.
Du kommer inte att missf6rsti meningen i dessa b<iner, men jag nr skyldig
mig sj?ilv och ytterligare en annan att insistera hirpi'

L.(andshut) I jan. 1821.
Vale, arua.>

Denna mistarens maning har hos Studach, som innu som gammal man
och beriimd biskop i Sverige hiill fast vid sitt studium av runorna, inte
fallit i gliimska.

Robert Braun.

SCT. KNUDS KIRKE I FREDERICIA.
EN DANSK KATOLSK KIRKE FRA DET 18. AARHI.INDREDE.

fror danske katolikker er det en natudig sag at kaste et blik paa den af

I deres kirkebygninger, der er den aldste efter reformationen. Denne
kirke findes i Fredericia. Byen ligger der, hvor Kattegats sydvestlige del
sn&11rer sig ind og bliver til det smalle Lillebrlt. FIer m/des Jylland og
Fyn, og her ligger Fredericia paa en' smal odde, der skyder sig ud fra
fastlandet.

Det er en gammel frstningsby med snorlige gader og hgie volde med

bastioner omkring. Fredrik III anlagde Fredericia i 1650, han kaldte byen
Frederiksodde. For atfaa den befolket maatte kongen og hans efterfglgere
paa tronen give Fredericia og dens indbyggere vidstrakte privilegier. Et

"f dlrr" 'rar, at invandrede katolikker, reformerte og i4der maatte bygg.
kirker og holde gudstjeneste i Fredericia, men ogsaa kun der. Paa den
maade kom katolicismen til byen. En vxgtig grund til, at der oprettedes
en missionsstation i Fredericia, var ogsaa de mange fremmede lejetropper
i Jylland, i hvilke mange af soldaterne var katolikker'

R.tt.r, til at holde gudstjeneste fik to missionerer af Jesu Selskab 1682,

og 1686 byggedes det fgrste kapel, en lille bindingsvrrksbygning. Det
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var altid to prrster, og de var lige til 1800 jesuitter. Ingen dansker maatte
vrre medlem af den romersk-katolske kirke. Skete det, at danskere alli-
gevel lod sig optage, maatte de flygtt! til udlandet og mistede ejendom og
formue. Menigheden bestod af enkelte italienere, polakker, flamske kedel-
selgere og ellers tyskere. Disse tyskere var ordentlige mennesker, der, var
gode danske undersaatter. Man holdt altid sammen udadtil og indadtil.

Lejetropperne i Jylland og paa Fyn fik ogsaa bes/g af presterne, der
lrste messe for dem og forvaltede sakramenterne. f rc82 fik menigheden
et godt gkonomisk grundlag, idet Ferdinand af Fiirstenberg, fyrstbiskop-
pen af Miinster og Paderborn, oprettede et legat paa 33,940 rigsdaler til
fordel for den katolske propagand,a i Nordtyskland, Danmark og Norge.

Ved midten af det'18. aarh. var kapellet meget forfaldet, midler til
opfprelsen af et nyt skulde det faa efter "t tidligere medlem af menig-
heden. I 1766 dOde Susanna Lucia Bianco i Miinchen. - I{un var datter
af en italiensk kpbmand, der var invandret til Fredericia fra Como ca.
1722, og som blev der til sin dpd ca. 1762. - Aaret efter rejstes det nye
kapel. Indskriften paa sandstenspladen over kirkens ingang siger, at:

Virginis
Susannr Lucir Bianco

Pietas
& Munificentia a F0n

Anno Dni t767
Renovatum &. auctum 1872.

Det var ikke nbgen stor kirke, der byggedes i 1767, den kaldtes da
ogsaa kun sacellum, kapel, i den gamle kirkebog. Det var pt gkdeligr
tegn, at menigheden i Fredericia kunde faa lov til at bygge et nyt kapel.
I 1730'erne og 40'erne havde menighedens hele existens va,ret trvet. paa
grund af en krmpeproces om en dansk, ung pige, der var blevet-katolik
og gaaet i kloster i Tyskland. Menigheden var ved den lejlighed nar ved
at miste sit privilegium, og presterne blev id6mt en meger stor pengebod.

- Sagens akter fyldte 2,270 foliosider. - Men uvejret trak over, og ene-
vrldens sol skulde igen lyse overbrrende omend selvfplgelig uinteresseret
over menigheden. Mon ikke en af grundene til, at kongen lod menigheden
faa lov til fortsat at bestaa, .var, athan fglte, at Fredericias katolikker hp,rte
til den grundstamme, som kunde blive regeringen en st4tte i nybygger-
byen; for uferdig var Fredericialige til langt ned i det L9. aarh., og pak
fandtes der meget af i byen, alle forbrydere havde asylret, hvis bare de
indstillede deres agtpaakravende virksomhed inden for byportene.

Det kapel, som opfprtes l767,ligner egentlig ikke, hvad man forsraar
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ved en kirke. Som borgerhusene er det indf.4jet i husrrkken i en af de
altid lige gader. Oprindelig var det dog ikke sammenbygget med nabo-
husene. Hgjd,en overstiger ikke meget de mere anselige huses i byen, og
taget er et almindeli g. r1dt saddeltag. Byggeemnet er de smaa flade, gule
mursten, som er almindelige paa danske huse i det 18. aarh. Det oprinde-
lige kirkerum havde fire vinduer til gaden og fire til haven, der fprst var
kirkegaard for menigheden. Senere forhngedes kapellet i pst og yest, de
to kortsider; forlangelsen i gst omfattede et sakristi, der byggedes bag
alterveggen. Udadtil ser det ud som en forkngelse af kirken. Forkngel-
sen i vest skete 1872. Kapellet g;'ordes her >12 Fod> langere, saa det nu
stldte direkte op til den gamle skole, der var bygget 1848 og bekostet af
brpdrene Schiitten. - Denne lille skole er en enetages bygning med
mansardetage og vender gavl mdd gade og have. - Et klokketaa.r^ .var
paa den davrrende sogneprast, senere biskop Johannes von Euchs foran-
ledning blevet bygget 186i. Det vilde have virket smukkere, om man
havde npjedes med en tagrytter eller en hpj klokkestabel i haven. Taar-
nets stil passer ikke til kirkens. Portalen, mod gaden, der f6rer ind til
kirken, stammer fra 1872. Den oprindelige indgang var i vestenden.
Taarnet, byggedes i 6st bag sakristiet. I 1922 inddroges den nedre etage
af den gamle skole til forkngelse af kirken.

Kirkerummet er et fint exempel paa provinsiel rokoko. Det er en
rektangulrr sal, hvis oprindelige st/rrelse er: lrngde ca. l5 m, bredde ca.
7 t/" ^ og hpjde ca. 4t/2 m. Loftet er et fladt gibsloft med hulkehl, for-
nyet 1872, og vrggene er dekket af stukfelter. Dominerende er alteret
med fremspringende sgjler og et h4jere midtparti med stukdekorationer.
Midtfeltet over tabernaklet har oprindelig veret udfyldt med et maleri.
Nu er der en plastisk korsfastelsesgruppe, et udenlandsk fabriksarbejde.
Rummet har et. kgligt prxg, det opiyr.r av vinduerne i de to langsider,
men disse er ikke store nok til at. gLre rummet helt lyst. Festligt virker det
hvide alter og de graalige kirkebanke. Disse er de oprindelige og var tid-
ligere lukkede. Dekorativ er den muslingeskal, der er skaaret ind i hver
gavl foroven. Ogsaa de hvide stukkaturer bidrager til rummets prxg. De
er forskellige for hvert felt. Altervx,ggett har ingen vinduer. Paa den er
de smukkeste stukfelter, og imellem alterets spjler ser rr,afl paa bagvrggen
louis seizen stikke hovedet op i form af en stukdekoration med lange frugt-
klaser hengt op i slpjfebaand. Disse stukkaturer er af sydlandks oprindelse,
sydtyske, svejtsiske, /striske eller norditalienske. Hvem den stukkat/r er,
der har udf4rt dem, er det ikke hidtil lykkedes at konstatere, da kirkens
byggeregnskaber ikke er bevarede, i hvert fald ikke i kirkens arkiv. Man
ved dog, at der iaaret l73J boede en svejtsisk stukkat/r Francesco Tolla i
Fredericia.
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Arkitektens navn er endnu ukendt. Maaske er det Christian Joseph
Zuber, der var katolik og s/n af. en gstriger. FIan var f|dt' l73l og havde
foruden i Kpbenhavn ogsaa studeret i Vien. Muligvis er det ogsaa hans
fader hof.tgmrermester Franz Joseph Zubet. Den yngre Zwber byggede
i 1770'erne flere herregaarde paa Aarhuskanten. Han begravedes 1802
ved kirken i Fredericia.

I 1872 blev gulvet i kirken fornyet og alle de gamle ligsten i midter-
gangen fjernet, undtagen en, en nyklassicistisk, der nu er for slidt dl at
kunne lases. Bag alteret ligger et brudstykke af en gammel ligsten med f.gl-
gende indskrift: R. P. CORNELIUS BARRING. Sacerdos Societatis Jesu.
Natus Anno l6J7 die 27 Septembris. Mortuus anno 1704 die 8. Aprilis.
Requiescat in pace. I H S. Denne prest er altsaa blevet begravet i eller
ved det fgrste kapel. Foruden denne ligsten ligger her tre sten' der hver
berer indskriften: ARENT DIRICSEN 170t.

Et vievandskar af. graaligt marmor i form af en muslingeskal bxrer ind-
skriften: 17 Copenhagen 70. Dpbefonten er en kummeagtig opbygning
af. trx, hvor selve kummens inderside er en beholder af tin med tinlaag. I
aaret. !920 fornyedes pradikestol og kommunionsbenk. Ved samme lejlig-
hed kpbtes et nyt orgel i Qstrig. En gammel smuk glaslysekrone, der tid-
ligere hang i kirken, findes nu i skolen.

Af kirkens gamle s/lv maa is€r monstransen framhrves. Den er rokoko-
arbejde, efter stemplerne udfprt i Aachen omkr. 1750. Det er en straale-
monstrans. Den brrer tre figurer: tro, haab og kerlighed. Forneden er
fremstillet den hellige Ignatius og derover pelikanen, der giver sine unger
sit eget blod. Samme stempler har en kalk og et ciborium. Paa den lange,
slanke aspergil er indgraveret S 6. Dette betyder antagelig Johannes
Floock, pra;st 1760-66, eller Johannes Hcilscher, prr;st. 1767. Altersta-
gerne er af messing og rokokoarbejde. To smaa splvkander til vin og vand,
kronet af henholdsvis et A og et V, og en tilhprende lille splvbakke brrer
til venstre det v. Geistler'ske vaaben og til hpjre, forbundet med det fgrste,
det Liittichau'ske og derunder aarstallet 1744. Tll venstre for vaabnene I C
ogtilh4jrc V G. Denne indskrift betegner giveren som Johan Cristian von
Geistler. Giveren var f4dt l73l og s@n af generalmajor Gustav Vilhelm
Nicolaus v. Geistler, Fredericias kommandant, fra l74I til sin d/d 1743, da
han blev begravet i det forrige kapel. Denne var gift, med oberst Castoniers
enke Eva Maria v. Li.ittichau. Familien v. Geistler var en officersskgt,
indvandret fra Tyskland. Den rldste kendte v. Geistler i Danmark kom
hertil som officer med fyrstbiskoppen af Miinsters hjelpetropper i
1680'erne. Dette srt er ikke dansk, men antagelig tysk arbejde. En splv-
kande er stemplet G G g. Antalelig s/lvsmeden Christian Ernst Struntze,
f6dt l7s6 i K6benhavn, dpd tt++ i Fredericia. Et splvbeger, der bruges til
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asperges, har indgraveret et: V-D-Gemeinde A. Tt"nApril 1803, og er
stemplet I-B, vel Jens Bierring, splvsmed i Vejle, dgd tSOt. Desuden er
bxgeret, stemplet: Veile. En hesteskoformet splveske til den store hostie
i monstransen (en saakaldt lunula) er ustemplet. Dens laaghar indgraveret
en empiredekoration: en palmegren, en vinranke og derimellem et lille kors
paa en hpj. Endelig bgr to gamle tinoblatrsker nrcvnes, en st{rre og en
noget mindre.

Et paramentskab fra det 18. aarh., der nu staar i et loftsrum, er mar-
moreret malet, som graat marmor rr'ed rgdlige aarer.

I L864 begyndte man at predike paa dansk. Femten aar tidligere
gaves der ved grundloven religionsfrihed, og hermed m/dtes danskhed og
katolicisme ogsaa i den by, der for os danske rummer de skpnneste minder.

Knud Sinding.
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Sociale og Skole-Sporgsmaal.

Under denna rubrik skriver P. C. C.
. Martindale S. J. en llsvlrd artikel i Katolsk
tlgeblad. 1'n/" 19431:

I een bestemt Forstand forbereder Kato-
likkerne Fremtidens Verden - alt i alt har
de flere Bprn end andre. Saaledes er f.
Eks. Barnlpsheden hos de sydafrikanske
Kalvinister ganske fantastisk. >Afrika gra-
ver sin egen Grav>, I'ld Overskriften til
en Artikel af en Boer-Pr€st' som anfprte
statistiske Kendsgerninger.

Fra Tid til anden fiirder Verden ud af,
at Katolikkerne har Ret' Politikere og
Nationalgkonomer skriger nu efter flere
Bprn, Det vilde vere kynisk ^t tro, at
det kun skyldes Frygten for at mangle
Kanonfpde til en tredie Verdenskrig. De
nerer alvorligt bange Anelser om det neste
Slegtled. Hvordan vil det blive? tlvordan
kan der blive? Millioner af unge Mend bli
ver drebt i disse Aar; derfor er der mange
Millioner Bprn, som ikke bliver fodt. Endnu
flere Millioner bliver lemlestet og gjort
uegnede til Arbejde eller til fuldt Arbejde;
hele Befolkninger er Ofre for noget, der
nrsten er Hungersnpd, eller de mettes med
FOde, som er uegnet, baade Foreldre og
Bprn; og i deres Magteslpshed overfor Be-
givenhederne oplever'de forferdelige Ting,
som afsetter varige Neuroser.

Be f ol knin gs-N e il gan g.

Naar en Befolkning ser ud til at Oges,
maa men se efter, orn ikke det skyldes, at
dygtige Leger hindrer Folk i at dO, f4t de
er gamle, og uden at der bliver l6dt flete
Bdrn. Fortsatter Tingene saaledes, som de
indtil Krigen gik deres Gang, vil England
i 1980 kun have en Befolkning pu 34
Millioner, hvoraf en Fjerdedel vil vere over
50 Aar. Skyldes Nedgangen i Fpdselstallene
nu helt og holdent den kunstige B6rnebe-
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gransning? Nej, vi ma,* ve,rE retf€rdige.
Vel er det sandt, at ddr, hvor Materialismen
raader med Trangen til Underholdning og
Spending eller simpelthen med pniket om
at leve Livet nemt og roligt, ddr undviger
man Omkostningerne ved at have B/rn,
Ansvarsfolelsen (ogsaa den nationale) svin-
der ind, og Procenttallet af nervpse og
hypokondre Personer vokser. Men jeg har
set det bevist af en vistnok ikke-troende
Lege (som ipvrigt gjorde Kaal paa samtlige
gkonomiske og andre Argumenter til Fordel
for den kunstige Bprnebegransning), at
faktisk svinder den menneskelige Frugtbar-
hed automatisk ind i samme Forhold, hvori
det roligere Liv og det aandelige, kulturelle
Liv bliver fremherskende. Dette overrasker
mig ikke. Hvis vi lige undtager Flelgenerne,
ser det ud til, at aandelig Kraftansprndelse
ret hurtigt udtpmmer alle Former for fysisk
Virksomhed, maaske med Undtagelse af den,
der er febrilsk og derfor uproduktiv' Hvad
der hos Flelgenerne burde interessere enhver
Psykolog, er det Faktum, at disse Men-
nesker, der bruger 1000 pCt. mere mental
(og dermed Hjerne-) Energi end alminde-
lige Mennesker gpt, alligevel til Stadighed' udfprer 1000 pCt, mere aktivt fysisk Ar-
bejde uden nogen fysisk Stptte (nej, lige-
som St. Kamillus til Trods for et grusomt
fysisk Handicap) og i mange Tilfelde helt
op i deres Alderdom. Se Dem om efter en
Mystiker-Helgen med frygtelige Bodslvelser
og uhyre Virksomhed - og De kan vente,
at han bliver 90 Aar gammel. Men dette
galder ikke om almindelige Mennesker.
lgvtigt vilde Helgenen ikke vare blevet
f4dt, hvis hans Foraldre havde veret
>bange> (en meget bergmt Lr.ge sagde for-
r-ylig, at dette var det fremherskende Mo-
tiv til Bprnebegransningen), bange for ikke
at kunne give Bprnene de (materielle) For-
dele, de vilde pnske sig. Flans Foraldre
havde heller ikke veret i den Situation at
maatte bo i en Etagelejlighed, mens Slyngel-
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Husejerne nagtede at leje deres Lejligheder
ud til Folk med B4rn.

Pauernc og de sociale SpPrgsmaal.

Reformatorer siger med Rette, at der for
Bgrnenes Skyld skal planlagges hele Byer.
Der skal vare Familietilskud, flere Barsels-
klinikker, Mpdrehjem, Vuggestuer, virkelige
F{use med Flaver og ikke Etagelejligheder,
ordentlige Lpnninger og Kontrol med Hus-
leje og Renter. Pius XI var (i >Casti
Conubil>) enig med alt dette. >Der bpr
anvendes saadanne pkonomiske og sociale
Metoder, at hver Families Overhoved ,er i
Stand til at tjene saa meget, som alt efter
hans Stand er npdvendigt for ham selv,
hans Kone og deres Bprn. . . Det er den
offentlige Autoritets Plist at trede til, hvor
de private Bestrabelser ikke slaar til. . .
Hvis Familier, iser de bprnerige, ikke har
passende Boliger; hvis ,€gtemanden ikke kan
finde Arbejde og Mulighed for at tjene til
Livets Ophold; hvis de npdvendigste Varer
kun kan k/bes til urimelig hpje Priser; hvis
ogsaa Familiemoderen til Fljemmets store
Skade er n4dt til at tage ud og tjene Penge
ved eget Arbejde; hvis hun under Svanger-
skab og Barnefpdsel savner Fpde, Medicin
og en Lages Hje.lp - ila er d.et klart for
enltuer, i hvor hlj Grad ,lEgtefolk kan tabe
Modet, og hvor Hjemlivet og Overholdelsen
af Guds Bud bliver gjort tanslzelig for dem.
Ja, det er klart, hvor stor en Fare for den
ofentlige Sikkerhed og selue det borgelige
Samfunds Liu, der kan opstaa, naar Men-
nesker hensettes i en saadan Fortvivlelse,
at de, som intet har at tabe, s€tter deres
Haab til, hvad de kan vinde ved Statens
og den raadende Ordens Omstyrtelse.>>

>Socialistiske Paaer.>

Nogle rige Katolikker var rystede over,
at Paven (som de troede) forkyndte lige-
frem Bolsjevisme - Pius XI sagde selv, at
han kendte Tilfalde, hvor Prester og
endogsaa Biskopper var blevet terroriseret
saaledes, at de ikke turde lade de store
sociale Encyklikaer blive last hpjt i deres

13 -43880. Credo. z4:e irg. Dec. 1943.

Kirker, Omvendt var Socialister rasende
over, at Paven tog saa megen Vind ud af
deres Sejl. Men midt'mellem Socialister og
Kapitalister var der Masser af Katolikker,
som var forskrrkkede over at h6re Paven
tale om Sygeplejersker, Husleje og Kloak-
forhold: det var ikke >>opbyggeligt>> - de
vilde have haft ham til at tale om Jesu
allerhelligste Hjerte og til at bede for Mis-
sionen. . . noget der koster En lidet, og som
man ved, at man ikke kan vente at se

Resultaterne af. Dette umaadelige Flertal
af almindelige Katolikker var ikke blevet
opgvet t7l den intellektuelle Anstrengelse,
der var npdvendig for at forstaa Paven,
og de vilde ikke g/re sig den moralske
Anstrengelse, som skulde til, for at handle
ud fra det, de kundc forstaa, om de vilde.

Endogsaa Katolikker siger: >Staten bpr
sprge for, ^t \i faar alle disse materielle
Fordele, Hvorfor skal vi bekymre os om
det, hvad enten det er som Katolikker eller
som Borgere?> (Denne Distinktion er ikke
god: vi bgt verc Katolik-Borgere og borger-
sindede Katolikker.) Ikke blot de politiske
Partier er forpligtet til at arbejde for social
Retferdighed, men alle Foreldre, hvert
enkelt Individ har uundgaaeligt Del i det
felles Ansvar. Som en Metodistprast ud-
market sagde det for nylig: >Vi trrnger
til kristne Fadre og Mldre - ikke til
Stats-Bedstemgdre>, og maa jeg tilflje heller
ikke til en Herskare af de bureaukratiske
ugifte Tanter, hvis bestandige Indblandning
ender med at gdele,gge den sidste Stump
af Karakter hos deres Ofre.

Det hele beror paa tor Moral.

Men Karakter vil vere ngdvendig, hvis
vi skal udfore en eneste Del af Pavens
Plan uden at \*,re taanget til det, og Tvang
er antagelig, hvad vi alle helst vil slippe af
med. Hvem vil uden et moralsk Valg sette
Priser eller Huslejer ned til, hvad der er
retfardigt, og ikke op til, hvad han kan
faa? Flvem blandt Politikerne vil arbejde
for noget andet Lands Interesser end hans
eget, med mindre han er overbevist om' at
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hen bpr, og med mindre ogsaa hans Med-
borgere har dannet sig en offentlig Mening
om Pligt til Forskel fia Egeninteresse? Men
hvordan skal en saadan offentlig moralsk
Mening kunne dannes og udvikles, om ikke
hjemme og i Skolen? Skal den dannes
hjemme, maa Foraldrene pjensynligt vare
i Besiddelse af den og lere den fra sig.
Skal det vere i Skolen, staar Katolikker
overfor mange Problemer.

Yore Skoleproblerner,
Enten gaar deres Bprn i katolske Skoler,

eller de gqt det ikke. Hvis ikke, saa gaar
de Glip rf en h.atolsh, Uddannelse af deres
sociale Bevidsthed. Dette kraver en intensiu
Efterskole-Uddannelse, mere intensiv end
nogen, som selv Grundtvig har forestillet
sig, Dette lader jeg ipvrigt ligge nu i
@leblikket, men beder Dem om ikke at
sige >Umuligt>. Gaar Bgrnene i katolsk
Skole, bliver det mange Steder et Spprgs-
maal, om vi nu ogsaa her forbereder
Bprnene paa rette Maade til at mOde Ver-
den, saaledes som den er. Spstre og Prester
kan neppe vere helt tilstrekkeligt infor-
meret om, hvad der sker. i Verden. Og
er Lrgfolk belt >na.turltge>>, naar de skal
tale med Spstre eller Prrster? Men der maa
vare mange veluddannede, velinformerede,
paalidelige Legfolk, der kan vere med i de
katolske Skolers Arbejde.

Jeg prediker ikke en pedagogisk Revolu-
tion i den katolske Verden, hvis vi da ikke
vil sige, at St. Benedikt, Tiggermunkene
og Jesuitterne lavede Revolutioner i kqtolsk
religigst Liv (den fprste og de tredie ogsaa
i Opdragelsen), eller at St. Angela Merici
eller St. Vincent af Paul var revolutionere,
Men jeg vilde vere meget ked af det, hvis
vort religipse Liv og vore padagogiske Me-
toder ikke mere kunde uduikle sig og glre
det frit og i Kraft af den indre Livsstrpm

- ikke fordi Staten og dens Krav tvinger
dem til det. Jeg har tidligere navnt
>Nazareth Damerne> eller >Gralen>, som
har gjort (og sikkert g/r) sea bemerkelses-
vrrdigt Arbejde i Holland, England, Austra-
Iien og U. S. A. Disse Kvinders Karakter
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er en saadan, at de kan betros at arbejde
i Biografer, Restaurationer o. s. v., og de
gaar ikke i en serlig Dragt. Har jeg navnt
det heroisk skabende Arbejde, der blev gjot
i Polen af Mater Ledochowska, den afddde
Jesuitergenerals Sgster? Hendes Nonner har
ikke blot arbejdet ligesom Gralen eller paa
forskellige Vaskerier, men de har opdrattet
Heste til Landbruget og Haren - jeg tror
endogsaa til VeddelObsbanen. Jeg havde i
Rom en lang Samtale med denne hellige
og energiske Dame, kort Tid fW hun dpde.
Maatte hendes Gerning opstaa i Herlighed
i hendes forpinte Land.

>Men>, vil De sp/rge, >skal vore Dptre
da lete at lave Mad, at vaske? (ja, aI-
gjort), at opdrette Heste? (nej, ikke npd-
vendigvis) . . . Hvad Slags Opdragelse /nsker
De?> Jeg vil hellere spprge, hvad De
pnsker, og hvad De tror, at Efterkrigs-
tidens Verden vil 4nske, Et Par Antyd-
ninger kan gives. Her vil jeg kun sige
dette: Naar vi, som vi gpr, aarelader os
selv for at holde alle vore katolske Skoler,
mens alle andre for lenge siden har opgivet
deres Kirkeskoler, saa har vi Lov til at
kreve en fuldt ud tidssvarende Opdragelse
i disse vore Skoler. Det er vrldige Opgaver,
der stilles dem.

Fdrniimligt katolskt arbete om
Pauli kyrkosyn.

Under denna rubrik innehiller Kristen
Gemenskaf, Nordisk tidskrift fd,r de eku-
meniska strivandena, en recension av Ake
V. Striim om L. Cerf aux: LaTh|ologie
d.e I'EgIise suiuant saint Paul (: Unam
Sanctam 10. Les Editions du Cerf, Paris
1942), d'ir det heter:

>De exegetiska delarna av 'En bok om
kyrkan', anm'dldes med stort gillande i
Cred.o. Nu kommer oss tillhanda etr ka-
tolskt arbete om Pauli kyrkosyn, som helt
harmoniserar med den exegetiska grundsy-
nen i den svenska boken.

Professor Cerfaux vid universitetet i
Louvain har en rad omedelbara f<iregingare
pi just detta gebit bland romerska exegeter.
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lilZ'ilhelm Koester S. J. skrev 1928 en liten
bok om 'Die Idee der Kirche beim Apostel
Paulus', och 1937 kom Alfred Vikenhauser
med ett arbete, 'Die Kirche als der mystische
Leib Christi nach dem Apostel Paulus', som
utkom i andra upplagan L940, Iven de fullt
njutbara fiir en protestant.

Cerfaux behandlar f<irst det gammal-
testamentliga arvet i Pauli kyrkosyn, var-
vid tyngdpunkten, liksom till stor del i
hela boken, ligger pi de terminologiska ut-
redningarna. Splnningen mellan kontinuitet
och nyskapelse gentemot det gamla Israels
folktanke kommer utmerkt fram. Anknyt-
ningen sker fremfit allt till 6kentldens
folkkyrka med dess 'caractdre sacr6 et
liturgique'. - I andra avdelningen, som be-
handlar det s. a. s. nytestamentliga i Pauli
kyrkosyn, betonas sirskilt Jerusalemsf6r-
samlingens dominerande st?illning. Termer
som 'de'heliga', ja, rent av ordet ekklesia
har enligt Cerfaux ursprungligen iven i
Pauli mun betecknat urfiirsamlingen och
fiirst sedan iiverflyttats pi hednakristna
fiirsamlingar och slutligen pi hela kyrkan.

- I'en tredje del analyseras de skiftningar,
som kyrkotanken undergir i fingenskaps-
breven, med den mera kosmiska aspekt pi
kyrkan, som dlr kommer in.

Den religionshistoriska skolan uppfattade
Pauli tankar om kyrkan, liksom hans teo-
logi <iverhuvud, sisom starkt piverkade av
hellenistisk mysteriefromhet. Dl Cerfaux
liter huvudvikten falla pi de gammaltesta-
mentlige och jerusalemiskt-urkristna r6t-
terna, befinner han sig i full iiverensstim-
melse med modern protestantisk exegetik;
Med instlmmende och respekt citerar han
nordiska forskare som Asting, G. Bjdrck,
N. A. Dahl, Fridrichsen och Linton. Hans
arbete 5r icke blott ett fdrnemligt veten-
skapligt verk utan ocksi ett nytt vittnes-
bitrd om den moderna exegetikens ekume-
niska betydelse.>

Kristi grev: Biiiik-Bjiirkhagen.
I Suenska Dagbladet ("/o 43) stod un-

der rubriken >Herr Redakt6r> f<iljande att
lisa:

En frdga till profexor Bdi)k.
FIr professor!

I Eder artikel: >Palestinas <ide> i Svenska
Dagbladets bokbilaga den 31 oktober, dir
ni anmiler professor Efraim Briems arbete
>Kampen om Palestina genom J,000 ir>,
fdrekom foljande passus: >Nir Allenby den
9 december l9l7 tog mot Jerusalems
kapitulation och tvi dagar senare hOll sitt
h6gtidliga intig, hade det gitt sjuhundra
ir sedan' kristna trupper hOll i sin hand
den plats, d5r kristendomens grundllggare
ligger begraven.> Man hejdade sig och
miste lisa om meningen. Jo, dir stod verk-
ligen: >dar kristendomens grundliggare
ligger begraven>.

Hr professor! Ar detta en lapsus
c a I a m i? Eller Ir det meningen, att ut-
trycket skall fattas efter ordalagen, att ni
alltsi anser, att kristendomens grundlig-
gare >ligger begraven>> i Jerusalem?

Dauid Bj1rkbagen.

Korstigen gZillde Kristi grav, den vikti-
gaste byggnaden i Jerusalem kallas Grav-
kyrkan. Hlrpi syftar uttrycket.

Fredrik Biidk.

Hir fastslis frin katolskt hill att den
9 december 1917 i Jerusalem ingen plats
fanns, >dir kristendomens grundllggare
ligger begraven>>. Denne iterfiirenade nlm-
Iigen pi tredje dagen efter diiden sin sj?il
med kroppen och uppstod segerrik ur gra-
ven. Det vore mera logiskt att neka allt
vad kristendom och kristen kultur heter
in att neka detta faktum, I Kor. li: 14.

R. V.
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f,<ireningens verksamhet har under arbetsiret 1942-43 omfattat f<ire-
I' dr"g, diskussioner, medarbetarskap i den katolska pressen, fciretrldes-
vis i Creilo, samt biblioteksverksamhet.

Fiiredrag har hillits av dr jur. Stanislaw Adamek om >Die Rechts-
begrifie des Alten und die des Neuen Testamentes>, fil. dr Toni Schmid
>Om skrift och skrifter i det medeltida Sverige>, R. P. Dr Benoit Thierry
d'Argenlieu om >Paul Claudel, Ambassadeur et Poete i la recherche de
Dieu>, R. P. Dr Josef Gerlach om >Lekminnens instillning till ekume-
niska frigorr>, Provikarien, R. P. Ansgar Meyer om >Problem angiende
menighetens deltagande i liturgien>.

Ftireningen har dessutom ordnat en akademikerdag i Uppsala med bl. a.

diskussion om miijligheten till en katolsk insats pi olika vetenskapliga
omriden.

Medlemsantalet har under det gingna arbetsiret ytterligare iikat och
uppgir nu till 70 personer. Sammankomsterna har varit talrikt bes<ikta
och deltagandet i de efter fiiredragen vanligen fiiljande diskussionerna
livligt.

Styrelsen har vid olika tillf:illen muntligen och skriftligen f.&tt f.ram-
f<;ra till H. E. Biskopen sin synpunkt pi dels en planerad ny singbok
f<ir Vikariatet, dels en bok ignad att \ara en limplig fiirstahandsoriente-
ring f<ir icke-katoliker i Kyrkans lira, dels Katolska F6rsamlingsbladets
innehill och form.

Frireningens styrelse, som valdes pi irsmcitet den 1l november 1943,
utgdres f6r narvarande av fil. kand. Arne Rask, Uppsala, ordf., fil. kand.
Olof von Meyburg, Stockholm, v. ordf., fil. stud. Gunnel Vallquist, Upp-
sala, sekr., tekn. Arne Getzmann, Stockholm, skattm., samt fil. dr Hugo
Gerring, Stockholm. Fiireningens andlige ridgivare ir R. P. Dr Josef
Gerlach.
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G unn a r Ro se nd a l: Kyrkans
framticl. 8",236 s. Osby 1943,F6r-
laget Pro Ecclesia. Kt, 61 75 /82 50.

F<ir en katolsk teolog !r det mycket in-
tressant och givande ^tt folj^ med de olike
strivandena inom Svenska kyrkan att
komma fram till en kyrklig f<irnyelse. Ty
att det beh<ives en sidan, synes de flesta
ansvariga vara dverens om. Problemet ir
blott, i vilken riktning - eller i vilka iikt-
ningar - den skall ledas. Nirmast glller
det en inventering av det >>gamla, goda
arvet>>, som Svenska kyrkan erkinner som
>sin giva>>. Si f6ljer en samvetsrannsakan'
hur detta arv fdrvaltats och utmyntats till
folkets blsta, och slutligen en planl'dggning,
hur det i nutid och framtid kan och biir
fdrkovras och utvecklas, si att Svenska
kyrkan verkligen kan fylla den stora upp-
gift, som den anser vara sin kallelse, nlm-
ligen att vara just det suensks folkets
kyrka.

Men det Ir klart, att vid den gliidg-
ningsprocess, som dessa strlvanden medfiir,
ocksi en hel del 'imnen flyter upp ur
sjllva arvsmassan, som f& n|gra synes vara
svira att smllte och av andra fdrkastas
helt enkelt som onyttigt slagg. Frigan
kommer di, som alltid i protestantiska
kyrkor, till den mycket 6mtiliga punkten,
att finna den ritta metoden att skilja det
ikta frin det olkta - och att framfdr
allt klart avgrinsa det som protestanter av
alla schatteringar anser vara >>evangeliskt>
i motsittning till >>romerskt-katolskt>. Att
ocks& underkasta detta en nlrmare gransk-
ning, att gi si l&ngt i sin >>protestantiska
frihet>> att g6ra sjilva den teologiska ut-
gingspunkten fdr reformationen till fdre-
mil f6r en kritisk undersdkning, vigar de
flesta nog inte. Hellre fiirsdker man dras
med minga oklara och motsigelsefulla och
i de brokigaste nyanser uttolkade meningar,
eller pJisar man t. o. m. denna villervalla

som en just f<ir protestantismen typisk rike-
dom. Visserligen finns ocksi sidana som
vigar en sidan granskning, och de upp-
ticker di till lventyrs att det specifikt
>reformatoriska>> ir mera >protestantiskt>>
ln >evangeliskt> och mera >>sekteriskt> In
>katolskt>>.

Det miste i alla fall frin Svenska kyr-
kans synpunkt vara tragiskt att det verk-
ligen gir an att karakterisera >de reforma-
toriska strivandena inom Svenska kyrkan>>
silunda:

>>Suenska kyrkan iir en halumeslr. Hon
vet ej, pi vilket ben hon skall stA. Man
skulle ock kunna paradoxalt uttrycka saken
si, att i sj'dlva verket den katolicerande
rosendalska riirelsen i Osby och Sveriges
religidsa reformf6rbund i iimsesidig respekt
borde rlcka varandra handen, ty de iro -sedan Oxford visat sig svika alla fiirvlnt-
ningar pi full arlighet och sanning genom
att gdra halt infdr det traderade gamla
kyrkliga dogmat - de enda var och en
frin sina resp. utgingspwkter konsekaenta
r6relserna i vir kyrka, som lro att taga
pi allvar: den f6rra vill fullt och med-
vetet en iterging till arvet frin den ka-
tolska kyrkan, den senare vill helt fullf6lja
de i reformationens princip liggande reli-
gi6sa intentionerna. Diirf 6r kan till sist
alternatiuet fdr ad.r kyka enilast'uara d.etta:
katolicism eller reforntism. Mot katolicis-
mens slatiska princip stir protestantismens
och evangeliets m'dktiga dynamiska.>

Det ligger nog inte si litet sanning i
dessa nigot patetiska och sjilvsikra ord av
en nitisk f<iretridare f<ir >Sveriges religiiisa
reformf<irbund> (Religion ocb Kultur,
7943:142 f.), fast vi f<ir vir del har
svirt att inse, hur dessa tvi >)extrema>>
riktningar skall kunna fcirenas med den
traditionella trosliran och livsformen i det
efterreformatoriska Sverige. Ty den ena
riktningen kan ju inte mer kallas kristen,
di den f<irnekar all dvernaturlig verklighet
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och relativiserar all sanning. Den andra
tycks till slut bygga pi f6rutslttningar,
som just >reformationen> har velat fiir-
lndra vlsentligen och faktiskt ocksi har
visentligt fdrlndrat, iven i Sverige, dlir
annars den teologiska och kyrkliga tradi-
tionen pi flera punkter varit mera >ka-
tolsk>> ln i andra liinder.

Om vi si efter denna linga inledning
skall slga nigra ord om den f<ireliggande
boken, si vill vi girna bekinna, att den
ocksi hos en katolsk teolog vicker varm
sympati obh broderlig fdrstielse f6r den
kamp som diir skildras. Ty det lr ju i det
stora hela en typisk tiilsbild av sjllasiirja-
rens kamp om sjllarna. Visserligen fdre-
kommer oss framstlllningen delvis nigot
{<ir intim, bide vad de rent personliga och
de >familiira>> upplevelserna betrifiar, men
fdrfattarens irliga och ikta prlsterliga
uppsit att vara en iidmjuk och nitisk Her-
rens tjlnare, kan det ej ,tata nigot tvi-
vel om.

Siirskilt beaktansvirda tt!,n vir synpunkt
'it de b8.da kapitlen om >Teologiens fdr-
nyelse>> och >>Det ekumeniska verkets f6r-
nyelse>>. Det fdrra efterlyser >en kyrkans
teologi> i stlllet f<ir >>en professorernas
teologi>, >>en theologia perennis i stlllet
fdr skiftande modeisikter>>. Det skulle nog
ocksi betydligt underliitta det ekumeniska
samtalet, sisom fdrf. i kapitlet om eku-
meniken riktigt framhlver. Detta kapitel
lr klart genomtinkt, ocksi intill den kon-
sekvens, som man annars pi protestantiskt
hill helst blundar fdr: >>Vi kunna icke
komma frin det faktum att Kyrkan ir
en organism, i vilken den mindre delen
organiskt gir upp i den stiirre, si att f<ir-
samlingen med dess huvud som lr prlsten
uppgir i stiftet, stiftets vars iiverhuvud ir
biskopen uppgir i kyrkoprovinsen, som har
Irkebiskopen eller metropoliten till sitt
huvud. Att hlr gcira halt synes vara god-
tyckligt, och man har svirt atr fiirneka
att vi miste komma fram till att acceptera
Piven som Kyrkans organiskt givna huvud,
Kristi stZillftjretridarc i Kyrkans kropp.
Men denna sjilvskrivna sak f<ir varje kyrk-
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ligt tinkande, lom 'dr helt naturlig i
theologia neturee purae (?),
rymmer en virld av svirigheter, si snart
vi vilja till?impa den pi det empiriska pive-
dcimet. Tydligt ir emellertid att hir ligger
ett av ekumenikens kardinalproblem, som
innu knappast lr beaktat> (s. lSi).

Det Ir nog si, att hir ligger ett storr
problem. Men ligger her inte bakom det
som Ir kardinalproblemet fdr oss alla, att
vi nlmligen i troslydnad miste brija oss infiir
den Gud och Kristus, som uppenbarar sig
fdr oss i skr<iplig mlnniskogestalt? Det lr
heller inte >katolskt>, ja, inte ens >romerskt>
att erklnna piveddmet i dess empiriska.och
historiska gestalt som h<igsta auktoritet,
Denna lger piven ju blott i sin dvernatur-
lige karzktiir som Kyrkans synliga iiver-
huvud. Det Ir inte alls den eller den,
svage eller starke, virldslige eller helige
mannen, som vir v6rdnadsfulla, under-
kastelse giller, utan Kristi stlllf6retrhdare.
Och lven vi miste rlkna med att vir
<ivernaturliga tro pi denna auktoritet och.
de fullmakter, den f<irfogar dver i kraft
av det av Kristus anf<irtrodda lmbetet,
kan komma att stallas pi prov, om den
verkligen 5r tivernaturlig. Hir kan ju
ocksi f<ir oss frestelsen till det katastrofala
misstaget uppsti att inan menar sig tjina
Gud genom att gdra uppror mot den av
honom insatta auktoriteten: Ett liknande
misstag som det av S:t Johannes pipekade:
>>Om nigon siiger sig 2ilska Gud och hatar
sin broder, si lr han en liignare. Ty den
som icke ilskar sin broder, som han har
sett, han kan icke llska Gud, som han icke
har sett> (1 Joh. 4:20).

Ocksi kapitlen om Predikans fdrnyelse,
Gudstjlnstlivets fdrnyelse, Ambetsmedve-
tandets f<irnyelse, Sjllavirdens fcirnyelse,
F<irsamlingsvirdens fiirnyelse och Den
kyrkliga sociologiens fdrnyelse lro lis-
virda, iven fdr en katolsk teolog, di de
bjuder riklig material till hilsosam efter-
tanke och - som vi v?il fir hoppas - till
fortsatt broderligt samtal.

l. Geilacb.
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Benedikt Momme Nis-
s e n': Die eine Kircbe. 8o, 192 s.

Einsiedeln 1943, Benzinger. SFr
5':20/5:80.

Den i ir avlidne dominikanpatern Bene-
dikt Momme Nissen, >Rembrandt-tysken>
Julius Langbehns trogne vln och biograf,
hade lnnu fdre sin d6d hunnit fullborda
denna bok om Kyrkan, sidan han sjllv
upplevt henne efter sin konversion' >Vi
ha med intresse list denna bok>>, skriver
biskopen i Chur i ett slags fiirord, >som
skapats av f6rfattarens personliga bem6-
dande om en ritt uppfattning av Kyrkan.
Bide katoliker och icke-katoliker komma
nog att gripas, nlr de her lira klnna den
betydelse Kyrkan enligt Kristi vilja har fdr
var och en. Den hlr f6religgande uppfatt-
ningen av '(Jna Sancta' ir alltigenom
logisk.>

Efter inledningen: >Varf<ir och fiir vem
denna skrift?>> ftiljer fdrst ett kapitel:
>Vad betyder Kyrkan f6r oss?> Redan
denna rubrik anger att f<irf. inte vill ge

en rent dogmatisk framstillning av liran
om Kyrkan, utan pi grund av denna hra
>i helt personlig form> betona nigra vl-
sentliga synpunkter och hlnvisa till de out-
tdmliga skatter, som varje kristen dir kan
finna: Den treenige Gudens verk; Gud
Faderns ridslut; Kristi kropp; Den Helige
Andes sidd; Virt offeraltare; Guds stin-
diga bostad; Nidens str6m i pr'dstaddmet;
Kristi efterf6ljd inom Kyrkan; Guds mo-
derns helgedom; Ofiirstiirbar enhet; En
hjord och en herde; Levande arv; Ordets
kZillspring; Den sanna lirans v'irn; Kristen-
hetens lirom'istare; Staden pi berget; Out-
t6mlig fruktsamhet; Minsklighetens moder;
Sjllens hemland; De heligas samfund; Evig-
hetens f6rgird.

De fdljande kapitlen behandlar pi ett
sitt, som vittnar om fin f<irstielse och
djup erfarenhet, mera praktiska frigor:
Hur vinner man vir tro? - Kyrkans
kirna: klrleken. - Vad sker med dem som
svika? - Om de i tron skildas delaktighet.

- Den stikande sjilen framfiir porten. -

Kyrkan och folkens vll. - Rom och nu-
tidens kris.

Slutordet blir till en varm vidjan: >Intet
fattas hos Kyrkan, det kommer an pi oss,
om vi stA inom henne eller utanf<ir
henne... Vi som lro Kyrkans barn virde-
sitta icke tillriickligt, vad hon verkligen
!r. . . Den som icke kinner till livet i
Kyrkan, kinner icke till de hiigsta livs-
vlrden och livsmdjligheter, som iro till-
g?ingliga pi jorden. . . Allt gott som sker
pi jorden Ir f6renligt med Kyrkans anda.
Vem du ln mi vara: ju renere du lever,
ju sannare du tlnker, ju innerligare du
iilskar Gud, desto nirmare kommer din sjel
Kyrkans sjll. Desto mer bidrager iven du
till att m'dnskligheten iter vlnder sig till
Gud och att Kristi kyrka iter vinner land,
f<ir att troget uppfylla det hon efter Guds
vilja kan och skall ge'> 

J. Gerlacb.

G. Thilsz Mhsion da Clergi.
176 s. Paris 1943. Descl6e, de
Brouwer.

Denna lilla bok framstiiller klart och
tydligt kristendomens stlllning i den mo-
derna virlden, som Sger ett slrskilt kinne-
tecken: dualismen. En klyfta skiljer det
dagliga livet frin de religi6sa verklighe-
terna. Gud och evangeliet har inte nigot
inflytande inom det moderna handlandets
olika omriden: vetenskap, filosofi, ekonomi,
finanier, industri, politik och arbete.

Det lr inte bara virlden som lider av
denna skilsmlssa. Kyrkan, som lr till fitr
vlrlden, fdr att omvandla alla miinskliga
handlingar, riskerar att sluta sig inom sig
sjilv, att leva vid sidan av virlden, att
draga sig tillbaka till iiknen, ztt f.iffAda
sin uppgift. Hon har gjort omltliga och
ofta heroiska anstrlngningar f6r att be-
hilla och ?iven eriivra de enskilda min-
niskorna, hon har t. o. m. ofta bildat sam-
manslutningar, som i ordets sanna betydelse
varit kristna. Men detta arbete lr i sj?ilva
verket ett tecken pi en svaghet, pi ofiir-
miga att verkligen kunna ut<iva inflytande
6ver hela minskligheten, att kunna om-
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forma omgivningen, mentaliteten och den
vanliga livsatmosflren. Kyrkans aktuella
problem ir organiserandet av den ideolo-
giska propagandan med dess iterverkan pi
kinslan, och skapandet av en social anda,
dir det gudomliga livet kan utvecklas.

Kyrkan i vira dagar ir redo f<ir denna
uppgift, frirutsatt att man inte fdrringar
betydelsen av de initiativ som redan tagits.
G. Thils studerar tvi av de mest betydelse-
fulla av dessa: Katolsk Aktion och La
Mission de France.

Katolsk Aktion har inte till uppgift att
forma individen i liturgisk eller biblisk
andr, att ut<ika de >)religi6sa> organisa-
tionernas antal. Dess sirskilda uppgift lr
att omskapa den omgivande miljdn, att
noga studera denna milj<i och medlen att
inverka pi den. La Mission de France, som
skapades den 24 i;uli l94l av Frankrikes
f<irsamlade kardinaler och biskopar, ir den
religidsa myndighetens officiella erkinnande
av det nuvarande liget: ett nistan totalt
avkristnande av talrika omriden i Frank-
rike. Man faststillde samtidigt ett verkligt
>missionsprogram>, som just gir ut pi att
omforma miljdn, att kristna atmosfiren.

Dessa aktuella initiativ fotdtt givetvis
en doktrin, en anda och en metod, som
Ir orn icke revolutionlra si dock avgjort
raya. G. Thils slutar med att undersiika
nl.gta av dessa fordringar.

Denna klara, <ivertinkta, modiga och
skarpsynta lilla bok tar inte till sin upp-
gift att meddela ldsningen pi de problem,
som den katolska missionen i ,tlta dagar
erbjuder. Men den ger svaret i allt visent-
list, och den utstakar milet.

l. Guillet.

Richard Egenter: Yon d.er
Freibeit der Kinder Gottes. So,
35J s. Freiburg im Breisgaa 1941,
Herder. RM 3: 80.

I en tid full av religi6sa missbruk var
det kanske nddvlndigt att en man som
Luther skulle personligen genomgi en hird
inre strid, fdr att den kostbara sanningen
i Nya Testamentet om Guds barns frihet
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skulle framsti i full klarhet. Kristus f6r-
kunnar denna frihet f6r oss med orden:
>Om nu Sonen gdr eder fria, si bliven I
verkligen fria> (Joh. 8:35). Augusrinus
citerar otaliga g&nger detta Frllsarens ord
och skriver t. ex.: >>Di alltsi skola vi i
sanning vara fria, nlr Gud genom sin nid
omdanar oss ttll goda minniskor. Han be-
hdver ej forma och skapa oss till miin-
niskor, ty det har Han redan fullgjort.
Si bliva vi 'en ny skapelse' (Gal. 6: li) i
Kristus Jesus> (Patr. Lat. 40,247).

I en undersrikning med titeln >>Luthers
frihetsbudskap> fiirsdker Richard Egenter
klarliigga hans tes om en kristen mlnniskas
frihet i ljuset av den katolska liran om
niden och slutar sin framstillning med
detta erkinnande: >Aven de katolska kristna
ha Luther att tacka fdr att han en ging
f6r alla har framdragit den nytestament-
liga sanningen om Guds barns frihet i det
kristna medvetandets klara ljus och att han
har predikat den med sin starka, religidsa
personlighets hinfdrelse och virme.>>

Med detta erklnnande har fdrf. - utan
att pi minsta sitt prisge den katolska liran

- tagit ett av de minga smi steg som
miste g<iras frl,n, vardera sida fiir att. fr'dmj^
alla kristnas iterf6renande. Detta lr bokens
f<irsta stora f<irty'inst.

Fdr det andra kan boken fylla en stor
mission just nu i vir <idesdigra tid, di miin-
niskans bide yttre och inre frihet, iven
den religidsa friheten, alltfdr ofta f6rnekas
och fdrkvives. I en djup unders6kning
klarligger fdrf. - st6djande sig pi Bibeln
och den katolska traditionen - innehillet
av Bibelns kunskap om friheten och dess
betydelse f6'r det kristna livet, i synnerhet
i vir tid. >Kristus ir frihetens sol.>> Vad
Kristus gjorde som mlnniska, kunde han
endast gdra i fdrening med den gudomliga
viljan som var inneboende i honom. A ena
sidan ingriper Guds liv mer in hos alla
andra minniskor i Jesu mandom, piver-
kande, stimulerande, kraft6kande, A andra
sidan vad Kristi egen minskliga sjll verkar,
det gdr den som )>ORDETS> sjel. Alltid
skidar Jesu minsklighet )>ORDETS>> gudom-
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liga person, bejakar den i helig kiirlek och
blir pi si sitt den gudomliga viljans mest
fria verktyg, i synnerhet di den utfiir
vlrldshistoriens stdrsta gbrning: minniskor-
nas frilsning. Jesu offerdiid visar den
kristna kirleken vlgen till den h<igsta fri-
heten. Guds barns frihet uppenbarar sig
blott f6,r den som lever i Guds nid och
bem6dar sig om den. Dlrtill erfordras si-
v'dl ett iivermitt av gudomlig barmhirtig-
het som hela minniskans egen insats' Gud
och kerleken till Gud miste bliva hennes
livs enda innehill, som avg6r hennes iide
f<ir tid och evighet.

Det ir bokens fdrn'dmsta syfte att fbrmi
varje kristen till att slga sitt ja till Guds
tjlnst: >>ty detta ir ett ja till klrlekens
frihet>.

Hlr piminnes man om ett ord, varmed
den helige Augustinus en ging gav uttryck
f<ir samma tanke: >Detta ir virt hopp,
broder, att vi bli befriade av den Frie och
att Ffan gdr oss till tjlnare i det Han be-
friar oss, ty vi iro begirelsens tjinare. Be-
friade bli vi kirlekens tjinare>> (In Job'
eu. tract.41,8. Patr. Lat. 35.1696).

Th. Burkarcl.

Frie drich Vessely Leben
aus Gott und fiir Gott. 8o, 264 s.

Miinchen I 940, Kiisel-Pustet.

>Leben aus Gott und Leben fiir Gott>>:
Livet hirstammar frln Gud, livet vigt it
Gud, eller som psalmisten siger: >Omnia
mea Regi>, for att slutligen fiirenas med
Gud och fullindas i Gud, livets ursprunS'
detta 5r bokens innehill. Fbrf. vill hj:ilpa
llsaren till att finna den dolda skatten i
sin egen sjel. Ty forst di, och blott di
f<irmi vi leva ett liv, som ir skapat enligt
Guds vilia och planer: >>detta ir evigt liv,
att de kenna dig, den ende sanne Guden,
och den, du har sint, Jesus Kristus>>
(Joh. 17:3).

Tankarna i boken lro littfattliga och
tillika gamla som vir heliga religion' I
sjllva verket behandlas blott fdrsta frigan
i katekesen: ))Varfdr iro vi pi jorden?>>

Miinniskan Ir skapad till att tjina Gud'
Men samtidigt f6rsdker f<irf. visa, vilken
rikedom och lycka det innebir, nir vi
en ging har klart fdr oss vem det lr vi
tjina och vari tjlnsten i dess enskildheter
skall besti. >>Siiken, och I skolen finna>>
(Matt. 7:7).

Bokens andra del sysselsltter sig med de
villkor som vi miste uppfylla f6r att kunna
bli Guds barn: >>filii Dei>> i ordets fulla
betydelse. Fiirf. bygger pi ett solitt funda-
ment: pi bergspredikans itta saligheter och
Jesu liknelser. Utgiende frin Jesu samtal
med Nikodemus visar han i en underbar
utliggning, hur Guds fddelse i minniskans
hjirta f6rsiggir och hur denna innerliga
fiirening miste vixa och uppenbara sig i
livets dagliga girning och i prcivningens
stund.

F6r varje kristen, som allvarligt vill folja
Mistaren och finna sin sanna lycka, dt
boken ett vademecum. Boken b6r lisas om
och om igen och i synnerhet begrundas,
slrskilt de kapitel som handla om de tre
gudomliga dygderna. Konvertiter finna h'ir
en slllsynt klar framstillning av kristen-
domen ignad ^tt f&diupa och komplettera
deras klnnedom i den katolska llran.

Liturgiens vinner lga i boken en ut-
mirkt kommentar till psalmistens ord:
>B6j mitt hj'i'rta t:dl dina vittnesbiird, be-
hill mig vid liv pi dina vigar>> (Ps.
118:3I).

Th. Burkard'.

R. Vehner: Bibelkun'skaP 4.
N 1a T est amen't et s skril tsamling, tle ss

historia ocb egenart. 8o, 24 s.

Stockholm 1943, K^t. Bokfdrlaget.
Kr. -: 80'

>>Serien'Bibelkunskap'>>, siger Fdrordet,
>ir med sina olika hiften nlrmast avsedd
att .var^ en handledning vid religionsunder-
visningen i de hdgre klasserna vid liiro-
verket, Den kan iven liggas till grund
f6r studiecirklar och fortsittningskurser.
overhuvud taget vill den vara en hj'dlp
f.6r illa som fdlja med sin tid och iinska
komplettera sina skolkunskaper, iven di
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det glller religion, med ledning av nyare
forskningsresultat och kortfattad litte-
ratur.)>

I det f<ireliggande hiftet ger R. Vehner
f<irst en kortfattad, men gedigen och klar
iiverblick 6ver den nytestamentliga kanons
historia, dess tillblivelse och slutgiltiga ut-
gestaltning. Sedan fciljer ett kapitel: Ny-
testamentlig kanon - teologi - trosliv, och
slutligen svarar f<irf. kort, men gott pi
nigra invindningar. Ett bihang karakteri-
serar likasi kort och gott de s. k. apo-
kryferna.

Envar som studerar denna virdefulla
sammanfattning, skall 'sikerligen ha stor
nytta dirav och fi en djupare bibelkun-
skap.

l. Geilacb.

Af t on gucl s tj dns t en i Kat olska kyr -
Aaa. Stockholm 1943, L. 8o, 62 s.
Credos f<idag. Kr. -: J0.

Den anonyme fdrfattaren av denna lilla,
praktiska skrift skriver popullrt i ordets
blsta betydelse. >Detta h?ifre vill i enkel
form giva en f6rsta handledning it utom-
stiende art f.6Ije med vid en vanlig katolsk
aftongudstjinst. Det innehiller ftiljande
tre avdelningar: Ftirsta avdelningen beskri-
ver efter nigra inledande ord den egentliga
aftongudstjlnsten. Andra avdelningen gi-
ver kompletterande upplysningar om vad
vi hiira och se under aftongudstjinsten.
Tredje avdelningen beskriver det katolska
tempelrummets utsmyckning.>

Det rrir sig alltsi faktiskt om en ming-
fald av >>katolika>, som av menig - och
lika mycket av >bildad> - man si ofta
anses vara >mysterier>> eller >kuriosa>>, vilka
her fir en myndig och k?irnfull fdrklaring.
Att framstillningen hir och var blir n&got
fdrenklad, h<ir nog ocksi till stilen. Men
si kortfattad. ir skriften inte, att den
kunde l5sas som orientering vid ett till-
felligt besdk i en katolsk aftongudstjinst.
Di skulle nog sjilva aftongudstjinsten helt
gA fdrbi en, och det skulle nog vara svirt
att vicka lisarens uppmirksamher genom
nigon predikan, ty knappast kunde en si-
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dan vara mera spinnande in denna liisning.

- Kanske kan det ftir klarhetens skull vara
praktiskt att pipeka, att.Credos fiirlag och
Credo, Katolsk tidskrift Zir skilda f<iretag,

J. Gerlacb.

Sven-Ake Rosenberg:
Kyrk-Suerige. Osby 1943. Fiir-
laget Pro Ecclesia. Kr. 3: :,

Boken har slkerligen tillkommit f<ir att
vlcka den f<ir praktisk kristendom mer
eller mindre frlmmande stora publiken till
insikt om de rikedomar som den svenska
kyrkan tror sig hga och som llnge till
stor del fallit i gl6mska. Fdrfartaren syires
ha alla fd'rutsittningar atr ni sitt syfte;
klart, enkelt och l?ittillg?ingligt framligger
han sitt iimne i korta, stilistiskt vblformade
artiklar. En djup fromhet och ett sant
apostoliskt nit priglar boken om Kyrk-
Sverige.

Gunnel Yallquist.

J. M. de Buck: Caractdres
dlficiles. Paris 1943. Descl6e, de
Brouwer. Fr. 30: -.

Tidigare har i dessa spalter anmllts P. de
Bucks Cas difficiles (1942:200), liksom
f6religgande arbete en liten handbok i
pedagogik till fdrlldrarnes riinst. Den nu
utkomna boken synes vara innu mera gi-
vande [n den f6regiende.

F<irfattaren vinder sig i f6retalet, liksom
minga moralister i dagens Frankrike, i
ytterst skarpa ordalag mor korruprionen i
den franska bourgoisien, en korruption i
vilken det blivit vanligt att se orsaken till
de senaste irens tragedi. Det enda bote-
medlet synes dL varc viljans sysremariska
uppodlande till fasthet och kraft. Direfter
miste individen trlda ut ur sin kastegoism
och in i ett socialt sammanhang.

I tretton kapitel behandlar si f<irfattaren
fd'rlldrarnas roll i arbetet fiir detta mil.
Efter att ha framhillit uppfostrarens vi-
sentliga instillning: vdrdnad f6r individen,
fruktan fdr fairhastade omdiimen och
klnslotinkande, <ivergir han si till att be-
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handla pedagogiska slrfall, olika typer av
>>problembarn>.

Genom sin diupa psykologiska fiirstielse'
sin varmt kerleksfulla instlllning, sin allt-
igenom sunda religi<isa syn pi uppfostrings-
problemen ir denna bok slkerligen lgnad
att vata till stor nytta lven f<ir svenska
uppfostrare i hem och skola. F6rfattarens
synnerligen rika och djupgiende erfarenhet
av gossens och ynglingens sj?ilsliv har
mycket att ge even icke franska lisare.

Gunnel Vallqaist-

Sigrid Undsetz Atet,mot
fram'titlen' 6vers. frin engelskan
av Gurli Hertzman-Ericson' Stock-
holm 1943, Norstedts. Kr. 8: i0,
inb. 11: -.

Vad som frimst flngsl* i Ater mot
Jramti.ilen lr skildringen av krigets utbrott
iiver Norge och berlttelsen om f6rfattarin-
nans flykt iiver till Sverige, berittat i en

lugn och ordknapp stil virdig den forn-
islindska prosaepiken. De fiiljande tre av-
snitten i boken ha karaktiren av en rese-

skildring som mot slutet av det fjerde av-
snittet iivergir i en kulturkritisk essay,

vilken fortsitter i och upptar hela slutav-
snittet,

Det fiirvinar derf6r icke om boken alltsi
{ormellt f6reter en ganska skiftande och
ojimn karakt'ir. Kanske bidrar den gripen-
het varmed man llser de till Norge fiir-
lagda partierna med deras strama enhetlig-
het i stilen, att man fir svirare att smllte
den blandning av kulturkritiska reflexio-
ner, gingse turistintryck och rena vardag-
ligheter, som ger mittpartiet dess prlgel.
Helhetsintrycket blir, att vi hir sti infiir
ett tidsdokument som ingen i samtiden
utan . intresse kan gi f6rbi, om boken in
med undantag f<ir det inledande avsnittet
icke hdr till de mirkligare arbetena i fdr-
fattarinnans produktion.

Sigrid Undset har aldrig varit rldd f<ir
att avge omdtimen. Med desto stdrre in-
tresse genomliser man derf,tir hennes se-

naste till svenska dversatta arbete' Hirvid

fister man sig vid den mittfullhet hon
iakttar, di hon talar orh Sverige. Med-
vetna om det intryck den tyska transite-
ringen miste gdra pL vira grannar i vister,
miste vi ge f<irfattarinnan alle erklnnande
fdr den iterhillsamhet och den v'dnliga in-
stillning, vilka komma till uttryck i bokens
svenska avsnitt.

Infdr de virderingar hon i de nlrmast
f<iljande avsnitten kommer med miste man
hilla i minnet, att Tyskland och Ryssland,
di boken skrevs, icke voro i krig med
varandta och att Japan innu icke dver-
fallit Fdrenta staterna. Det politiska liget
ter sig ju enklare pi detta stadium ln det
96r nu. Vad som vid ftirsta piseende fiir-
vilnar 1943 irs lisare ir *t ftian detta hill
m6ta si positiva omddmen om JaPan i
jimf<irelse med den negativa syn f6rfat-
tarinnan har bide pi Ryssland och Tysk-
land. Japan ser hon emellertid ur turist-
synpunkt och mot bakgrunden av tvi
veckors resa genom det ryska imperiet.
Sigrid Undsets intryck hiirifrin stemmer
med mycket av vad man list i samma
genre. Nir man tar del av hennes ryska
reseintryck fiirvinas man i dag iiver de
militira kraftprestationer, som utveckla$
av en befolkning, som pi tillfiilliga beso-
kare kunnat gilra ett i allo si efterblivet
intryck.

Skarpa falla omdiimena i bokens slutparti,
som till en integrerande del utgdr en vid-
rikning med Tyskland. Med bokens ut-
gingspunkt fcir dgonen maste man erkinna,
att framstillningen hir trots allt prlglas
av en aktningsvlrd strivan efter objektivi-
tet. Sigrid Undset fdrnekar ej tyskarnas
insats pi vetenskapens och det konstnir-
liga skapandets omride, om det ln ligger
utanfiir ramen f6r den avslutande essayen

att gdrz. dem full rlttvisa pi detta felt'
om ln vissa tillbakablickar helt naturligt
falla inom denna ram hr det frimst det
tredje rikets tyska folk som hlr stir i
rampljuset. Fdrfattarinnan varnar vidare
f6r ekonomiskt fdrtryck iiver det tyska
folket efter kriget, och lnnu mera f6r de

alltmer hotande repressalierna. >Som man
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topzt i skogen fir man svar)>, citerar hon
ett vilbekant ordsprik. >>Och slkert ir,
att om Europas folk inom en iiverskidlig
framtid skall kunna leva under dr?igliga
f<irhillanden och med m<ijligheter till en
fruktblrande och skapande samverkan, di
miste vi pi nigot sitt hindra arc den
grymhet som det nazistiska Tyskland sl?ippt
liis 6ver virlden itergildas mot etr besegrat
Tyskland av Norge, Danmark, Polen,
Tjeckoslovakien, Osterrike, ftalien, Frank-
rike, Holland, Belgien, Balkanlinderna,
England och Amerika. Hat och himnd-
lystnad ir ofruktbara lidelser.>>

Det folk Sigrid Uridset i .vira dagars
tyska nation skildrar hivdar hon ir det-
samma som under tidigare historiska epo-
ker. Virdet av allmlnna folkpsykologiska
karakteristiker torde itminstone i minga
fall v*a tvivelaktigt. De gemensamma
drag man ILr fram torde ofta komma att
baseras pi otillriickliga iakttagelser och
kunna i varje fall ofta iterfciras pi mer
eller mindre tilffelliga faktorer. Faran fdr
generalisationer lr under alla omstindig-
heter stor. Hir i Norden iro vi f. <i. illa
rustade att fdrsta vad vi kunna vara fres-
trd.e att kalla tyskt psyke, vi sti t. ex, i
allmlnhet frlmmande f<;r den brist pi
parlamentarisk mognad, som ligger bakom
den tyska nationens accepterande av regi-
mer sidana som Vilhelm II:s och Hitlers.
Samtidigt ha vi svirt att <iverskida alla
faktorer, som kunna ha lett till detta fdr
oss frimmande utslag av underkastelse, fdr-
utsatt att detta ord i allmlnhet ir pi ;;in
plats i detta sammanhang. Vi g6ra dlrf<ir
ritt i att vxa p& vir vakt, di vi tilliigna
oss den beklimmande - men i sitt slag
alls icke ensamma - karakteristik av den
tyska nationalkaraktiren, som Sigrid Und-
set hlr framlegger. N. F. Molin.

Erik R. Berg: Krigsfdngar
och andra. 8o, 140 s. Stockholm
1943. Svenska Kyrkans Diakoni-
styrelse.

Sekreteraren i krigsfingehj?ilpen Erik Berg
har i denna bok berlttat om sitt arbete i
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de stora krigsfingellgren i Tyskland. Der
Ir en bok, som har en stor mission att
fylla. Vi veta si litet om krigsfingarnas
liv under detta krig, att man har all an-
ledning att hilsa en si ovanligt vederhiftig
skildring som denna vblkommen. En serie
underhillande och intressanta smiberirtel-
ser belysa fdrfattarens krivande men tack-
samma arbete, Man skakas av tragiken i
mi.nga krigsfingars iide, men man fir iven
gliidja sig it de ljuspunkter i fingarnas till-
varo, som f<irfattaren fdrsd,kt gdra mer tal,
rika genom sin kerleksfulla och offervilliga
verksamhet. Man f6rsrir, att det kanske
mingen ging behdvs minst lika mycket mod
och kraft atr urhirda fingllgrets pifrest-
ningar som den aktiva filttjlnstens. Boken
1r helt genomsyrad av en ikta kristen in-
stillning till de problem, som behandlas.

Torgil Magnuson,

Py Scirman: Sbelet kring
d.rottningen. Sr. 8', 328 s. Stock-
holm 1943, Med6ns. Kr. t2: I0, inb.
16z 50,

Anders Lundebe ck,: Josi-
phine aa Suerige-Norge, Gustau V:s
farmocler. St. 8o, 408 s. Stockholm
1943, Med6ns. Kr. I i : -, inb.
20: -, hlvfu. bd 2S: -.Tvi av vira katolska drottningar har

behandlats i nyutkomna biografier av Py
Sdrman och Anders Lundebeck. Bida
b<ickerna ir skrivna efter det recept som
blivit si modernt f6r nutida, populer hi-
storisk biografi att man har svirt att finna
nigra undantag, och bida visar ocksi prov
pi nackdelarna och fd,rdelarna av detra ma-
ner. Om inlevelsen i sjllva tidsandan oftast
'fu god, kinner sig llsaren dock pi vissa
punkter oviss infd'r den romanstiserande
f ramstillningen.

Siviil Py Sdrman som Lundebeck tar oft:.
parti f6r den katolska saken, men man kan
inte frigdra sig frin det intrycket arr den
vinliga instillningen stundom miste fi en
verkan rakt motsatt den avsedda. Vill man
vinna sympatier fdr en sak, nir man bist
sitt mil genom opartiskhet och saklighet.
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Katarina Jagellonica ir den drottning
som P1 Sdrtnan gjort till fdremil fiir sin
biografi. Man iterfinner hennes rappa be-
rittarteknik frin fjolirets Kristinabok,
iven om stilen nu lr en smula tyngre.
Fijrfattaren har visserligen betitlat sin bok
>>Spelet kring drottningen> och dirmed ve-
lat rlttfirdiga en bredare skildring. Men
denna vilklingande titel blir ju tZimligen
missvisande, di man inte kan slga att
Katarina Jagellonica var en sidan person
som spelade nigon central roll i sin samtid.
Hon intar ocksi en ritt undanskymd plats
i boken. I stillet sysslar fd,rfattaren med
den svenska politiken <iver huvud taget'un-
der Erik XIV och Johan III fram till Kata-
rinas d<id, och man beklagar di att hon
inte mer tillgodog.y'ort sig de nyare forsk-
ningsresultaten {6r denna tid. Man iter-
finner t. ex. inte i hennes i dvrigt rika
litteraturfdrteckning Ingvar Anderssons bok
om Erik XIV. Detta arbete har som be-
kant i hiig grad modifierat den traditionellt
osympatiska bilden av denne kung.

Spriket ir i denna bok mer virdat in
i fdregiende, men mycket iterstir lnnu
.innan fdrfattaren tillegnat sig det ordf<irrid
som passar och anstir de imnen hon viljer.
Det har pipekats att Py Siirman skulle
kunna finna fdr sin talang mer adekvata
uppgifter in den historiska biografien.
Man skulle med glidje kunna hllsa en
rent romantiserad tidsskildring och, efter
att ha last det i sammanhanget nigot mal-
placerade men i och f<ir sig vackra fanti-
serandet iiver drottningens hidanfird, kan
man hos f:orfrtt*en ana fdrutsiittningarna
till att skriva legendspel.

Konstaterar man nackdelarna av den ro-
mantiserande biografien i ovan omnimnda
bok, si g<ir man det ln mer i Anders
Luntlebecks arbete om drottning Josephina.
Hir 1r en drottning som levat under en
ling fiir det nutida Sverige betydelsefull
tid, och man har ett rikt privat och offici-
ellt klllmaterial. Liisaren vintar dlrfcir att
fi en god inblick i denna oklnda drott-
nings verk. I stillet llmnas han stundom
otillfredsstilld dels genom ofta indiskreta

skildringar av hennes intima, lktenskapliga
liv, dels genom framstlllningen av hennes
yttre verksamhet, som har en refererande
kanktit och inte tringer pi djupet. Dess-
utom g6r dispositionen av imnet lisaren
f6rvinad. Den ojimfdrligt stiirsta delen
handlar om kronprinsesstiden, och di de
f6rsta iren nlr Josephina lnnu var en min-
niska i vardande.

Genom den indirekta stil fdrfattaren an-
vinder och varigenom allt framstir sisom
sett med drottningens <igon, hindras lisaren
att bilda sig en egen uppfattning. Det
blir i stlllet fdrfattarens subjektiva syn
som vill trlnga sig pi honom. Mingen
ging stiller man sig dirfd,r undrande inftir
den bild man fir av drottningen. Si t. ex.
framstir hon mer eller mindre som en min-
niska dir det hlrsklystna och moralise-
rande, litet bigotta draget sminingom domi-
nerar. Man har icke intrycket att denna
skildring av Josephina iir fullt uttiimmande
och allsidig.

Mot stilen kan man ha skiil att i in
h6gre grad rikta samma kritik som mot
Py Sdrman. Fdrfattaren har helt sikert
genom den litet siitaktiga och bestillsamma
stilen velat ge en typisk tidsbild. Det skall
ocksi villigt erkinnas att han fitt fram
en god och levande sidan. Arne Rask,

Jeremias Gotthel f: Tjdna
tu,i berrar. xvrn* 301 s. Stockholm
1943, Diakonistyrelsen. Kr. 7: 50/
9: J0.

Jeremias Gotthelf torde fdr den svenska
majoriteten vara ett timligen okint namn.
Di hans roman Geld und Geist nu utkom-
mer i svensk <iversittning, ir den jlmnt
100 ir gammal. I betraktande hirav verkar
den di, itminstone fdr en kristen llsare,
f6rvinande liret fiirAldrad.

Den schweiziska bondemiljdn ter sig i
Gotthelfs skildring levande och pitaglig. I
vilken min skildringen sedan faktiskt ,iir
verklighetstrogen, kan inte. anmllaren be-
d<ima. Den icke infctdda lisaren miste
alltid hos sig rlkna med idylliska schablon-
fdrestillningar om den frlmmande miljiin.
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Hur som helst, si tycker man sig fi en
realistisk bild av biindernas liv, si realistisk
som den nu kan vara, skapad pi 1840-talet
av en konservativ f6rfattare.

Men Jeremias Gotthelf har inte strivat
till en detaljmilning. Hans bok griper oss
genom andra virden ln de som vi hr vana
att finna och uppskatta i vir tids bista
romaner. Den yttre skildringen ir pitagligt
episk i sin enkelhet och storslagenhet. Na-
turskildringar f6rekommer inte - det ir
bdndernas arbete som stitt modell fiir mil-
ningen.

Vad den inre skildringen a,ng|r, kan man
slga att nigot liknande glller. Jeremias
Gotthelf llgger inte an pi psykologisk
djupodling - hans fi upptrldande personer
ir snarare typer in individer; dock stir de
alla obestridligen levande fdr oss, och detta
?ir m?irkligt. Men om flrfattaren inte ana-
lyserat den individuella hos sina gestalter,
si ligger han fram en desto djupare och
klarare klnnedom om tttiinniskosjiilen, dess
evigt ofiiriinderliga natur, dess konflikter,
dess kamp och dess seger - allt detta som
ir stindigt gemensamt f<ir virt sliikte, hur
?in tider och typer skiftar. Om allt detta
vet Jeremias Gotthelf vil ungefiir allt, som
man kan veta, och han gtir av sin kunskap
en predikan av enkelt och elementirt slag,
ibland :naiv som vir barndoms >sedelirande
berlttelser>, ofta med prestens obetvingliga
lust att gripa till pekpinnen, nlr exemplet
sjllvt vore v'iltaligare, men en storslagen
predikan, aktuell som kristendomen sjilv iir
aktuell.

Karin och Sven Stolpe h* skinkt. Geltl
unl. Geist en alltigenom tilltalande och god
svensk form. Sven Stolpes fd'retal kan v?il
synas oncidigt lingt och oniidigt hinf6rt
- aven
val r att
men han

hir giiller det att man ofta g<ir
lita saker tala, f'or sig sjilva -ger en god orientering av fiir-

fettarens liv. Gunnel Yallquist.

J a a k k o FI a a v iol. Sions finge.
8", 303 s. Sv. Kyrkans Diakorii-
styrelses fiirlag. Stockholm 1943.
Kr. 6:7f, inb. 8275.

Boken som Ir en biografisk roman skild-
rar ett mlrkligt levnads<ide. En ung finsk
student med de blsta f<irutslttningar att
bli en god poet men kanske en r?itt ytlig
prist grips av den pietistiska fromheten.
Efter en tids verksamhet som prlst blir han
ljummare men drivs sminingom till en
andra omvindelse, som di flr en lingt
radikalare prlgel ln den ftirsta. Han bry-
ter med kyrkan, som f<ir honom framstir
som >sk<ikan Babel>. Men desillusionerad
dver att lven bland separatisterna finna
bristen pi inbiirdes kerlek vinder han till-
baka till kyrkan fifu att som fiirsamlings-
prlst verka f<ir en innerligare personlig
fromhet.

F<irfattaren skildrar pi ett levande sltt
sjilva den personliga utvecklingen hos hu-
vudpersonen, men bipersonerna ir mingen
ging v?il schematiskt tecknade.

Arne Rask.

P. H. Lange: Raman. En ro-
man frin Sydindien. 8o, 313 s.
Stockholm 1943, Svenska Kyrkans
Diakonistyrelse. Kr. 6z 7 J.

L?isaren fir i denna bok fiilja en ung
indisk bramin under hans uppvixttid frin
den dag, di han fddes i en sydindisk. smi-
stad. F<irfattaren har tydligen avsett att i
romanens form pi ett fdr lisaren httill-
giingligt sitt skildra indisk kultur och re-
ligion. Man fir tillsammans med den unge
Raman uppleva den indiska religionens stora
virld, man fir hiira hans fiireldrar beriitta
de urgamla sagorna och myterna, och man
fl't fllje den unge braminen till templet
och dll de heliga platserna, dir han utfiir
de otaliga religitisa ceremonier, som upptar
en stor del av den fromme indierns tid.
Han kommer i kontakt med vlsterlindsk
kultur och med kristendomen och Ir ej
helt okiinslig fdr dessa f6r en indier si
frlmmande intryck. Senare ansluter han sig
till Gandhis nationella riirelse, som fiirfat-
taren belyser med nigra mycket inrressanta
bilder. Framstillningen av den indiska re-
ligionen och kulturen lr det primlra i
boken, den dominerar, medan handlingen
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fiirst kommer i andra rummet. Men boken
fingar icke desto mindre ens intresse, De
minga myterna och religi<isa resonemangen
ha skickligt vlvts in i den ganska knappa
handlingen.

Torgil Magnuson.

G. K. Chesterton: Fri-
tenkeri og Rettroenbed. >Ortbo-
doxy>. Fordansket af Henning
Kehler. 8o, 241 s. Kdpenhamn'
1943, Frimodt. DKr l0: 10.

>G. K, Chesterton, profet>, under denna
titel presenterades den store engelske f<ir-
frttarcn i en artikel av P. Martindale i
fjolirets Credo (1942: 28 fr.); som profet,
darf& att han var en fdrkuirnare, och
som sidan upptr?ider han liksorn ex pro-
fesso i sin bok >Orthodoxy>. I denna bok,
som kallas hans misterverk, ger han en
iiverblick iiver >den filosofi, den livsiskid-
ning, pi vilken han hade kommit att bygga
sin tro>, visserligen inte i form av >strlnga
deduktioner>, utan snarare >pi ett osyste-
matiskt, personligt sitt, ., i psykologiskt
upplysande bilder>. >Jag vill icke kalla den
min filosofi>, tillfogar han, >ty jag har
icke skapat den. Gud och minskligheten
ha givit den. Och den har gjort mig till
det jdg iir.>

Chesterton skrev sin >Orthodoxy> fern-
ton ir innan han offentligt tridde iiver till
katolicismen, men alla sidor i denna bok
vittnar om, att han redan di tillh6rde den
med sitt hj'irtr - nej, med sitt huvud,
ty just hjirtat, hlnsynen till den hcigt
llskade hustrun hdll honom ?innu tillbaka
frin det avgiirande steget. >Det er en
kristen Apologetik forskellig fra alle andre
i Historien>, skriver en av hans lirjungar
och beundrare i Danmark. >Den herligste
Morskab, som slutter med intet mindre end
selve Guds Latter. Og berende en burlesk
Fantasi og en Storm af Billeder er der
under hver Linie en realitetsbunden Logiks
stramme Tpjler, som g4r det ganske natur-
ligt, at Chestertons sidste Hovedvark blev
en aldeles vidunderlig Bog om St. Thomas
af Aquin. Vi, der fulgte Chestertons An-

visninger og fandt Vej til Kirken, kom ind
i den med Hovedet fgrst.>

Det ir oss obekant, om denna bok finnes
i svensk iiverslttning, Desto mera vllkom-
men miste di denna nya.upplaga pi danska
vara f6r dem, som ej kunna liisa originalet.
Visserligen Ir <iversittningen >fordansket>
ocksi si tillvida att engelska stader, per-
soner och fdrhillanden utbytas mor danska
och att tiversittaren vid enskilda tillflillen
gtir andra smi indringar. Men vir ovan-
nimnda sagesman intygar, att >Oversettel-
sen kunde igvrigt ne,ppe vere bedre og
viser, at Kehler hprer med til det Kuld,
der, som en af Kuldet har sagt det, er
blevet praget i den Grad af Chesterton,
at de aldrig vil kunne udtale en Mening
om nogen Ting, uden at han har Andel
i den>.

Redan de enskilda kapitelrubrikerna lo-
var en i bista mening underhillande och
givande l?isning: >Til Forsvar for alt muligt
andet. - Om gale Mennesker. - Tankens
Selvmord. - Moralen i Elverland. - Ver-
densbanneret. - Kristendommens Paradok-
ser. - Den evige Revolution. - Kristen-
troens rventyrlige Roman. - Autoritet og
eventyrligt Rejsende.>

Det skulle vara l6nl<ist att her nirrnare
gi in pi enskilda detaljer av denna >>en

Slags skgdeslps Selvbiografi>, som >gaar kun
ud paa at g6re rcde for den haandgribelige
Kendsgerning, at den centrale kristne Teo-
logi (af hvilken den apostoliske Trosbe-
kendelse er en tilstrckkelig Sammenfattelse)
er det bedste Grundlag for en sund Moral
og det sterkeste Kildespring for aandelig
Kraft>. Man miste sjiilv lisa hela boken.
Ty >det kan maaske more en Ven, eller
en lJven at lese om, hvorledes Sandheden
i en Vandrelegende eller det forlp.iede og
falske Indhold af en eller anden Modefilo-
sofi lidt efter lidt lerte mig noget, som
jeg kunde have lart af min Katekismus, --
hvis jeg bare havde gjort mig den Ulejlig-
hed at lere den. Det kan vere (og det
kan maaske ogsaa ikke vrre) spandende at
lrse om, hvorledes jeg til sidst i en Anarkist-
klub eller i et babylonisk Tempel fandt,

t99



hvad jeg kunde have fundet i den narmeste
Kirke. Hvis nogen har Lyst til at blive
sat ind i, hvorledes Markens Blomster och
Samtaleemnerne i en Sporvogn, de stor-
politiske Begivenheder og en ung Mands
aandelige Lidelser virkede sammen i en
bestemt Rakkefplge til at frembringe en
forvisset Tro paa det kristne Dogme, saa

vil Vedkommende muligtvis lese denne Bog.
Men der er i Alting en fornuftig Arbejdets
Deling. Jeg har skrevet denne Bog. Ingen-
tinS paa Jorden skulde faa mig til att
lase den.>> J. Gerlach.

Skyddsd.ngeln, B6nbok f<ir katolsk
ungdom i Sverige. 72", 218 s.

Stockholm 1943, Katolska bokf6rla-
get. Kr. 2:90.

Det h6r inte till de littaste uppgifterna
att ge ur en bdnbok fdr barn, inte minst
om det 16r sig om en katolsk sidan. Di
giller det nimligen inte blott att finna
det ritta uttrycket och den ritta formen,
motsvarande barnens uppfattning och
kiinsla, i de mera privata bdnerna, utan
iven att uppfostra dem till ett allt mera
aktivt och medvetet deltagande i de litur-
giska gudstjinsterna och att 6ppna porten
till det rika katolska andaktslivet f<ir dem.
Minga fiirsiik att ldsa detta problem har
i de senaste iren gjorts med mer eller
mindre framging. Littast lr uppgiften,
om man kan ge ut sirskilda b<icker f<ir
de olika utvecklingsstadierna hos barnet.
Di detta i virt fall omdjliggjordes av eko-
nomiska och tekniska skll, har problemet
in mer komplicerats,

Med tanke pi alla dessa svirigheter kan
den fdreliggande l<isningen anses vara vll
lyckad, i synnerhet om man tar med i
betraktande att boken har som huvudinne-
hafl gemensamma b<iner vid offentliga
gudstjinster och liturgiska hdgtider. Vad
sprikformen bett'ifret, si motsvarar den i
det stora hela taget de ansprik, som kan
stillas pi en sidan bdnbok, utan att fdr-
falla till rena barnsligheter. Erfarenheten
ler ju att det inte iir till skada f<ir den
andliga utvecklingen, utan tvertom till stor
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nytta, om uttrycken inom det religiiisa om-
ridet viljes si att de llmnar rum fdr en
allt stdrre och djupare fdrstielse, alltefter
som den andliga mognaden framskrider,
men i nigon min redan kan ritt uppfattas
iven av barnen i skolildern.

Boken ir rik till sitt innehill och tjlnar
alla de olika behov, som det katolska from-
hetslivet uppst5ller. Den vackra och till-
talande utstyrseln skall, si fir man vll
hoppas, ocksi giira sitt till att denna bd'n-
bok, som sammanstlllts med si mycket kir-
lek och mrida, snart kommer i alla katolska
barns hand och av dem begagnas flitigt,
si att de allt blttre lira sig den stora
konsten att. t'itt bedja.

l. Geilacb.

R. Vehner: Bibelkunskap 5.
Nya Testamentets grundtext genom
sehlerna. 8o, 34 s. Stockholm 1943,
Katolska Bokfd'rlaget. Kr. 1: -.I pressliggningens sista 6gonblick kom-

mer oss iven n:r J av den sid. 194 an-
milda serien >>Bibelkunskap> tillhanda. I
detta hlfte ger R. Vehner f6rst en iiver-
blick rjver de nytestamentliga original-
manuskriptens tillkomst och dde. Sedan giir
han oss bekanta med de vetenskapliga me-
del vi iger att rekonstruera originaltexten
och med de rosultat den textkritiska forsk-
ningen dlrmed hittills uppnitt. Ett tredje
kapitel sitter textkritiken i samband med
teologien och troslivet. Och slutligen be-
svaras nigra invindningar, sirskilt angiende
de fem stlllen i NT som lr mesr om-
diskuterade.

Framstillningen tj:inar pi ypperligt s?itt
syftet med dessa hiften, nimligen att vara
en tillforlitlig handledning vid religions-
undervisningen och vid privat studium.
Det torde nog inte vara si lltt att finna
ett sidant arbete - virdefullt t. o. m.
f<ir den teologiska fackmannen - ens inom
de stora vlrldssprikens litteratur.

Ett bihang, som behandlar Skriftens >in-
delning i kapitel och verser>, >NT:s sprik>
och >>Bibeln pi svenska>, ger hlftet ett
annu storfe varde.

Uppsala 1943. Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-8.

l. Gerlach.
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