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DE KATOLSKA AKADEMIKERNAS MOTE
I VADSTENA 1,947.

For drygt femtio ir sedan bildades av danska katolska studenter och
akademiker en sammanslutning fdr att dels frimja sina medlemmars in-
tellektuella och religiosa fordjupning, dels hjelpa till att bringa katolskt
och icke-katolskt kulturellt liv i forbindelse med varandra. Fcireningen
kan i dag se tillbaka pi en hel rad av forverkligade initiativ, vilka varit
till fromma fcir katolicismen i Danmark. Den har stdtts av flera i Dan-
mark kenda personligheter, hlr mi blott nlmnas den internationellt mest
ryktbare, Johannes Jprgensen.

I Finland, Norge och Sverige finns sedan ett tiotal ir ocksi fcireningar
fcir respektive linders katolska studenter och akademiker. De har natur-
ligt nog inte pi lingt nir hunnit med vad den ildre danska kollegan
gjort, men har, var i sitt land, utvecklat en nog si livlig verksamhet init
samt aven, genom {leru av sina medlemmar, knutit fdrbindelser utanf6r
sin egen krets och givit sina bidrag till i synnerhet historisk forskning
och kulturellt liv i allmlnhet.

Det var ju en tanke, som lig nira till hands, att de fyra flreoingarna

- 
Katolsk stu.dentlag i Norge och Acad.enticttm. catholicwm i de ovriga

linderna 
- 

skulle siika kontakt och samarbete med varandra. Fcirliden
sommar ftirverkligades ocksi irsgamla planer pi en gemensam kongress.
Sveriges A. C. hade fitt hedern att, ehuru yngst i laget, anordna den,
och mcitesplats blev Vadstena. Under nio dagar, 6-15 augusri 1947, var
cirka sjuttio katolska studenter och akademiker frin de nordiska linderna
samlade, levde tillsammans, bad tillsammans och utbytte tankar och er-
farenheter kring temat >Den katolske akademikerns uppgift i nordiskt
kulturliv av i dag>. Med en fcirundedig letthet llrde vi kinna varandra,
bide som individer och som representerande de olika lindernas miljci,
tankevanor och lynne. Vi insig med nlra nog intuitiv klarhet vad vi vil
redan vetat eller anat: att vi'ar mycket lika och samtidigt mycket olika.
Frjr att har endast t^fasta pi likheten: vi ir katoliker 

- 
i missionslinder.

Vir beldgenhet av numerirt obetydliga minoriteter med overvildigande,
andliga tillgingar forpliktar oss enligt de bida huvudbuden pi ett alldeles
sirskilt sltt, i vir tid och i vir omgivning fordrar karleken till Gud och
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Allan lanzon

minniskor alldeles sirskilda offer av oss: <idmjukhet och mildhet, sjilv-
medvetande och fasthet.

Ar vir uppgift stor, se ir ocksi vira hjllpmedel stora. Den 6vernatur-
liga gemenskap vi lger med alla lemmar i Kristi mystiska kropp ger en

styrka som ir avpassad efter v&ra behov. Att se och kinna denna dver-
naturliga gemenskap avspeglad i en jordisk, naturlig ir ocksi ett hjalp-
medel, givet oss som kraftkella av Gud. Dirf<jr 1r det av si stor betydelse,

att vi i framtiden ofta fir uppleva den katolska skandinavism som grun-
dades i Vadstena, att vi studenter och akademiker iven hjalper till att
vtantor vir egen lilla krets skapa uttryck for den stcirre gemenskap alla
Nordens katoliker utgor.

Fcir drygt femtio ir sedan h<;lls i Vadstena ett nordiskt studentmcite
med glster frin England, USA och Tyskland. Det blev upprinnelsen till
The Vorld's Student Christian Federation, som inom den protestantiska
virlden haft stor betydelse, Nir en representant fcir denna organisation
horde, att katolska studenter skulle mcjtas i Vadstena, erinrade han just
om detta mote ir 189I. Detta faktum, att i Birgittas stad kan rncjtas in
katoliker, in icke-katoliker, leder tanken till en innu stcirre gemenskap,

ett f&rahvs och en herde. Hur Guds ridslut i denna sak bestlmt vet vi
inte, men visst 5r, att vi katoliker i Norden 

- 
och frimst vi studenter

och akademiker - 
miste se ytterligare en uppgift i att bedja och arbeta

frir detta mil. I(anske 1r det vir slrskilda uppgift att bli verktyg fcjr ett
&terforande av vlra i tron skilda broder tili den hela och fulla sanningen.

Sikert !,r, att intet annat ln denna sanning kan motsti de gudltishetens

angrepp, de helvetesanlopp som pigir och stundar. Vi lr skyldiga att,

dela med oss av vir styrka 
- 

vi gor det med gladje.

Allato lanzon.

NACNE YTTRE FAKTA.

Det finns minga internationella studentforbund. Det stcirsta ehuru i
Sverige troligen minst kinda ar Pax Rontana, vlrldsforbund for katolska
studenter och graduerade, med medlemrnar i alla virldsdelar, i snart sagt

alla linder, i Luxemburg och USA, pi Filippinerna och i Sverige. I minga
angeligenheter samarbetar det, som jlmstilld, med Rcida Korset och
UNESCO, KFUM och National Catholic Velfare Conference i Forenta

staterna. En av dess yngsta och minsta Stenat ir den skandinaviska, de

ffe Acadetnicutn Catbolicutn i Danmark, Finland och Sverige samt Ka-
tolslz Studenllag i Norge.

Under dagarna 6_15 augusti forlidet ir h<;11 dessa organisationer den
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De katolska akad.enoihernas rniite i Vadstena 1947

{cirsta nordiska katolska studentkongressen, i den heliga inkan Birgittas
stad 

- 
en ging tidigare centrum for h<;gt bildade munkars och nunnors

samnordiska strivanden i sprikfrigor. I dag lever den protestantiska
staden pi minnen {rin sin storhetstid for IOO ir sedan. Birgittas sentida
dottrar harhtu sedan 1931 ett >>hus> (kloster ir ju forbjudna i Sverige!),
och det utgjorde jnmte Blikyrkan den naturliga medelpunkten for kon-
gressen. I Birgittasystrarnas tradgS,rd firades den dagliga missan, i deras
vackra kapell sjcings kompletorium, vid deras flaggprydda matbord in-
togs dagens mil; till Frilsarens kyrka, Blikyrkan, sokte sig under dagens
lopp bedjande och mediterande m<itesdeltagare. De flesta bodde i det
vandrarhem som en ging var munkklostret, och i dess kapitelsal h<ills de
betraktelser som inledde varje dag. De f<iredrag och diskussioner som for
de olika dagarna angav temat igde rum dels i ridhussalen, som ilskvirt
stiilts till fcirfogande av stadens myndigheter, dels under en strilande
sommarhimmel vid Vltterns strand. Samma srrand lockade p& kvnl-
larna med sina solnedgingar till kamratlig, ja, familjar underhillning,
garna t, lyriska tonarter, ofta foremll fcir ortsbornas vilvilliga uppmirk-
samhet. Under de hetaste middagstimrn^rna uppsoktes den lummiga
slottsparken, der inbjudande kaffebord gav tillfelle till synnerligen inter-
nationella gruppbildningar eller samlat ihcirande av hilsningar och anfo-
randen frin skilda viderstreck.

Vadstenaveckan var nimligen inte blott internordisk utan i h<;g grad
internationell. Till en >kirntrupp,> pi ett sjuttiotal skandinaver kom
silunda cirka tjugu inbjudna frin USA och tio europeiska linder, frin
alla sidor av a17a ridier och murar. och dessa >utlindska>) gisrer voro
icke blott kontaktmin med den srora katolska familjen utanfdr det
protestantiska Norden; som Pax Romana-representanrer hade de tidigare
under sommaren deltagit. i flera bide katolska och icke-katolska srudent-
kongresser och kunde frin dessa overbringa hilsningar. Si t. ex. med-
forde Edward Kirchner, ttdigare vice-president i PR, ett ilskvirt bud-
skap frin den ungefir samtidigr pigiende Lundsbergskonferensen, och
en norsk deltagarc, Madeleine Steen, Iamnade ett inrressant rcfera,t frin
den stora Oslo-kongressen.

vadstena ir den idealiska mcitesplatsen for nordiska katolska studenter,
det representerar genom sin historia och flera bevarade minnesmirken
den glanstid for Kyrkan i Norden, som miktade am tillfdra hela kris-
tenheten omistliga virden. Emellertid ir Vadstena med allt vad det be-
tyder ingen enastAende tillfrillighet. Det 5r framvuxer ur den rika rist-
gtitabygCen, rik andligen sivll som materiellt. For art kongress deltagarna
skulle fi itminstone nigon uppfattning om landskapets svunna katolska
storhet var der scirjt genom urflykter till de mest kanda platserna: Al-
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vasrra, Skinninge, vrera, Linkiiping. Det var pifallande med vilken

sponran och naturlig vrirdnad bide virdar och gister betrldde dessa gamla

kult- och kulturplatser, atthoru Himladrottningen anfoPas med ett gre-

gorianskt Salve bland gamla raserade muraf eller med rosenkransens Aven

under barfotaging pi grusiga och dammiga landsvigar. En orientering

i en annan epok utgjorde besoket p& Bielkarnas Sturefors och en bitfird
pi Vittern, livligt uppskattad som andhlmtningspaus.

Efter denna korta skiss av motesplats och deltagare vill vi referera

n&gra f<iredrag som ej iterges f.ylhgarc pi annan plats i detta nummer.

Som en inledning till Vadstenaveckan framdrog stud. mag. Kaspar

Kallan huvudtankarna i ett herdabrev som parisbiskopen kardinal Suhard

utslnr till fastan f<;rlidet ir.1 Kardinalen stiller forst problemet. Kriget
var icke ett mellanspel, utan en epilog: en vlrld gick under. Det som

kommer blir en prolog: en ny virld h&ller pL att uppsta. Virlden ir ej

angripen av en sjukdom, utan befinner sig i en vlxtkris. Tekniken gor

snabba framsteg och 1r i flrd med att skapa en virldsomspinnande ge-

mensam civilisation, >hela planeten lever i samma rytm>. Utvecklingen
hastar nestan forbi vir tanke, problemet ar att ge den nya >virldshuma-
nismen>> en sjil. Kyrkan kan det inte, hevdar ateisterna, ty den har ej

lingre minniskornas ora, saknar kontakt med moderna minniskor och

f6rkunnar en statisk virldsuppfattning. Bland de troende finner kardi-
naien uttryck f<;r tvi olika instillningar, vilka han b&da avvisar. Den

ena ser ingen annan utvlg an att bryta med den moderna vlrlden och

itervinda till traditionella former, och stcider sig hlrvid pi Kyrkans offi-
ciella texter. Den andra predikar anpassning efter virlden och vill ,mo-
dernisera>> kyrkans teologi >>utan att ofrta n&got av uppenbarelsenrr, vill
fornya of<irstieliga kultformer och ge lekminnen en mer oavhingig
srlllning. - 

Kardinalen ser ett tecken pi livskraft i det {orhellandet att
problemet uppfattas som brinnande, och han soker att ldsa det med for-
stielse f<ir Kyrkans visen sett. i doSlnats och historiens lius.

I(yrkan lr Kristi mystiska lekamen, Guds Sons fcirblivande mandoms-

anammelse. Ordet inh-arnation har en centfal betydelse i herdabrevet.

Liksom Guds Son har ocksi Kyrkan bide en gudomlig och en minsklig
sida. Med avseende pi den gudomliga sidan av sitt visen ir hon full-
komligt helig och redan fullt utvecklad. Med avseende pi sitt visens

mlnshliga sida 1r hon ett minskligt samfund och underkastad dettas

vlxlingar, ir stadd i utveckling. Hennes utveckling ir dock organisk, och

'Cardinal Suhard: Essor ou diclin de lEglise, lettre pastorale (Paris 1947, Ed. dw

Vitrail). - 
Fylligt utdrag och referat i La uie intellectuelle (7947;2r-44); utmirkt

referat vidare i Etudcs (1947: l0t-711).
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De katolska akad.etnikernas tnote i Vadstena 1947

Kyrkan forbiir alltid absolut identisk med sig sjilv. Den som har 6gonen

oppna for Kyrkans mysterium fiirstir, att hon vid varje tidpunkt bide iir
och bltr till.

Historiskt sett mAste vi skilja mellan kristendomen (le cbri'sti:anistce),

som ir Kyrkans overnaturliga lara och liv, samt kristenheten (la cbri-
tienti), vilken ir det samfund som ir genomsyrat av kristendom. Kris-
tenheten ir och har varit brokig, men Kyrkan ir i sitt visen oberoende

av dess struktur. Det ar en villfarelse att tro, att l(yrkan 1r bunden till
den civilisation som nu ir inne i en revolution.

I(yrkans stillning i dag: hon upplever trots allt en vir. Kardinaien
pekar franit och sdger att vad som behovs er en syntes, som skall bygg*
pi Kyrkans bida sidor.

Medeltiden kommer ej tillbaka, men vi skall skapa nigot nytt, som

motsvarar medeltiden: en kristen helhetsbild av vdrlden. Detta ar tan-
kens apostolat, en uppgift for de intellektuella. Vi miste borja med oss

sjalva, av virt inre liv skall vi ge vidarc. Och vir metod miste vara
realistisk. Ateister och kristna bor sida vid sida. Darfor kan vi inte an-
vlnda en >>preventiv isolationsmetod> utan en >centrifugal aktion>, en

verkan genom exempel och vittnesbord (pr6sence et t6moignage). Vi skall
vara mlnniskor fullt ut, delta i vira medrninniskors glddje och sorg, hopp
och besvikelse, allt 

- 
blott synden undantagen. Ett realistiskt apostolat

miste i synnerhet vdnda sig till arbetarmassorna som varit f6remil fOr
organiserad sekularisering.

De intellektuella skall sjllvstindigt och fritt arbeta pi sina respektive
omr&den. Kyrkan skall animera, men hennes uppgift ir icke att losa

problem som beror pi tekniska {rirutsittningar. Vetenskapsmannens ar-
bete skall gciras utan apologetiska eller andra biavsikter. Men den kristne
skall alltid gi i spetsen; det ekonomiska och sociala lika vril som det poli-
tiska livet angir honom. F{an skall vara surdegen i den nya vrirlden.

Till denna inledning, som nirmast berorde Vadstenaveckans huvud-
tema, >>Den katolske akademikerns uppgift i nordiskt kulturliv av i dag>,
fogade sig sedan de olika dagarnas fciredrag, vilka behandlade nigra mer
begrinsade imnen. Si talade stud. jur. Helge Rpstad om >>Den katolske
akademikers arbeid innen faget>>, vilket imne darefter uppdelades pi
en humanistisk grupp under ledning av adjunkt Johan Jensen, en juri-
disk-sociologisk under Rpstad samt en matematisk-naturvetenskaplig un-
der mag. scient. Olaf Pedersen.

En dag ignades it sjilva de katolska studentorganisationerna, dir
stud. odont. Inger Honor6 inledde med >A. C. 

- 
vor Ecclesiola, vor Fa-
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milie, vor Fastning>. Flennes anforande var frarr.tor allt ett danskt bi-
drag, det byggde pi danska erfarenheter och planer, men innehcill minga
synpunkter som ir vil vlrda att beaktas ocksi i de andra nordiska lin-
derna. Att de vann gehrir mlrktes kanske tydligast pi sjilva Vadstena-
m6tet, som var en levande illustration till den offervilja, det sjllvmedve-
tande och det kamratskap som enligt talaren bdr pragla ett A. C.

Frimst bland A. C:s uppgifter ar att vara det. stilie dir vi hrjr hemma,
virt lilla hcirn i den stora Kyrkan" Virt arbete for Kyrkan ar vTrt. ar-
bete for A. C. Och det ar genom I(yrkan vi f&,r kraften till detta arbete,
genom att vata hennes barn helt och hillet. A. C. :ir vidare ingen for-
ening, utan en famrlj, en gemenskap. }J.ar ar det vir styrka att vi ar
si fi, vi uppnir lattare den personliga kontakt som 5r f<irutsittningen
fcir ett familjeliv. A. C. kan verkligen bli det stllle dir vi kan tala rippct
utan att. vara radda {or att bli missf<irst&dda. Och det kan bli den tr<a-

tolska f.arnilj som minga, i synnerhet konvertiter, saknar i det dagliga
livet. A. C. ir slutligen vir borg, dir vi utbildas och varifrin vi drar ut
till virt arbete i den oken som vir dagliga miljd i all sin irreligiositet och
sekularisering ir.

Froken F{onor6 kom ritt utfdrligt in pi. praktiska frigor. Hon beto-
nade i synnerhet vir sjllvuppfostran och de medel vi har: mdssan med
kommunion, helst dagligen, rosenkransen och liturgiska tideboner, god
andlig hsning pi regelbundna tider och meditation. Ocksi vir intellek-
tuella utbildning ir en del av denna uppfostran: vi skall vara duktiga i
virt studiurn och virt yrke samt lven hilla vir teologiska och filosofiska
skolning i nivi med vir profana. Om vi som medlemmar i A. C. har ar-
betat pi denna inre front, kan vi ocksi viga verka utit bide genom v3r
frirening och privat, hilla foredrag och genom diskussioner sprida de ka-
tolska principer som ir si bittert ncidvindiga i vira dagar.

Ehuru i nigra enskildheter diskutabelt 
- 

man fick kanske det intrycket
att A. C.-arbete var det enda mojliga fcir en katolsk akademiker _'var fro-
ken Honor6,s foredrag ett arr de mest tankevickande och inspirerande
under hela Vadstena-veckan. I den fciljande diskussionen limnades ytter-
ligare flera virdefulla bidrag till vir syn pi vir frjrening. Pater Gerlach
framhOll den stora betydelse ett internordiskt och internationellt katolsht
samarbete har f.or bide virt personliga liv, vira fcireningar och vira tid-
ningar. Cand. polit. Tove Rasmussen sade nigra vlrmande ord om den
karlek med vilken vi miste omfatta varandra och liksom hos varandra
framilska det vita contemplativa och vita activa vi miste ha. Det hOjdes

ocksi varningens ord rr'ot faran att ijverskatta de intellektuellas roll;
duglighet och inflytande i'r t vir tid fc;rdelade p& minga kategorier.
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De <ivriga imnena fdr <;verleggningar var >>Vert forhillande till icke-

katoliker>, med fil. dr Jarl Gall6n, >Virt forhillande till moderna sociala

reorier>> med cand. polit. Tove Rasmussen och slutligen >Virt fOrhillande
till moderna politiska teorier> med adjunkt Johan Jensen som inledare.

Ett foredrag som sirskilt ankntit till de minga katolska minnena i 6ster-
gdtland var fil. lic. Tryggve Lund6ns >Sveriges medeltidskyrka och Sve-

riges helgon>>. Det var slkerligen minga som blev <iverraskade aY aft fA
hora hur katolskt virt land en ging var. Det stod mycket vil i sam-

klang med Vadstenamotets hela tendens att ay hela sitt hidrta onska och

bedja for ett Ater katolskt Sverige och Norden. Helt visst kan vi for
detta mil rlkna med alla de gamla nordiska helgonens f<irboner och Vir
dyra Frus hjnlp. Det ir inte ett virt mil, {<ir vilket vi miste be om Guds

intresse; det ar ett Guds mil, f<;r vilket han behtiver vir medverkan och
v&ra ofier.

Kaspar Kallan. Allan Janzon.

ACADEMICUM CATHOLICUM I NORDEN.

Hilsningsanfiirande den 1O augusti till H. Exc. Biskop dr Joh. Erik Miiller.

7\ f Vadstena-M/dets Ledere har jeg faaet overdraget det Hverv til
Alndl.dtring at sige nogle Ord om Academicum Catholicum i Norden.
Inden jeg gaar over til dette Emne fpler jeg imidlertid Trang til paa For-
samlingens Vegne at udtrykke vor store og oprigtige Glede over, at vi i
Dag ser Biskop Miiller iblandt os. Vi er taknemmelige derfor, ikke blot
fordi den h6jtidelige Levitmesse gjorde Spndagen til en virkelig Festdag

for os, men ogsaa fordi vi opfatter Deres Narvarelse her som et Vidnes-
byrd om Deres oprigtige Interesse for det Arbejde, der g/res af Acade-

micums Catholicums Medlemmer blandt den akademiske Ungdom i de

nordiske Lande. Vi katolske Akademikere gnsker selv mest af aTt at vxre
vor hellige Kirkes mest trofaste Sgnner. Vi ved, at orbi ecclesia, ibi Cbristus.

Vi er ogsaa overbevist om, at ubi Petrus, i.bi. ecclesi.a. Derfor er det os en

sarlig Glrde, at Deres Excellence vil overvrre en Del af vort Mpde netop

som apostolisk Vikar og paa denne Maade give os alle en Fplelse af, atFor-
bindelsen mellem Academicum Catholicum og Sankt Peders Stol i Rom er

helt i Orden.
Dette er fgrste Gang, skandinaviske katolske Akademikere er samlet til

et stprre M/de. Og hvilket MOde er det ikke blevet! Jeg tror, vi alle

kom med de st/rste Forventninger. Vi langtes eft'er at' se hinanden, efter
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at knytte Forbindelser og stifte Venskaber, og efter at faa talt ud med
hinanden om vore falles Problemer, der er saa store, at vi kun kan lgfte
dem i Flok. Nu er Halvdelen af Tiden gaaet; men jeg tror vi alle er enige
om, at vore Forventninger ikke er blevet skuffede, og at vi kun med et
tungt Hjerte im/deser den Dag, da vi atter skal pakke vore Kufferter og
drage hver til sit. Min egen Gruppe 

- 
den danske 

- 
er overvxldet af,

hvor meget vi allerede har lx,rt. Vi beundrer de Norskes dristige Pianer,
som vi har faaet et lille Indblik i her, og dens frejdige Aktivitet er blevet
et Forbillede for os. Yi fgler n&sten Erefrygt ved at se den Skare larde
Doktorer og Magistre, som den finske Gruppe pr€senterer for os, trods
de sarlig vanskelige Forhold, den til daglig arbejder under. Vi er lykkelige
ved ogsaa at se saa mange katolske Venner fra de ikke-skandinaviske Lande
og gleder os over at dtage Le,re af deres stlrre Erfaring og praktiske Greb
paa Sagen. Og j.S tror vi alle er begejstrede, fordi Svenskerne har skabt
saa ypperlige Rammer om rrort Stevne. I kunde ikke have valgt bedre
Mpdested. F{er er alt, som det skal vere: den vidunderlige Natur 

- 
hvem

vil ikke bestandigt huske ombergets mlrke silhuet eller de vidunderlige
Solnedgange over Vitterns stille Vande? 

- 
det gamle Kloster, hvor vi

bor, den skpnne Kapitelsal, der hvrlver sig over vore tr4editationer og hvor
den gregorianske Koral klinger saa skpnt som i fordums Dage. Og sidst,
men ikke mindst Blikyrkan, der nu er srengr for den hellige Messe, men
hvor dog bunhviler, som vi i disse Dage bestandig trnker paa. Sandelig,
deterikke de ydre Rammers Skyld,hvis vi paa dette M/de ikke naar yort
Maal!

Hvad er det da, vi vil? Hvad er Opgaven for den katolske Akade-
miker i vore nordiske Lande? .[eg skal pr1vepaa efter ringe Evne at svare
kort paa dette Spgrgsmaal. Lad os besinde os paa, hvad vi mener med de
to Ord Academicum og Catholicurn, og lad os hele Tiden se disse Begreber
under et dobbelt Synspunkt: For der {grste: Hvad kraver Kirken af os?

og for det andet: Hvad giver Kirken os? Paa denne Maade tror jeg, vi
naar frem til en dyb Forstaaelse af vort falles Anliggende.

Lad os da fgrst spBrge: Haatl kan elz katolsk Akadem.ilzer gene for
Ki.rken?

Svaret er let: Vi pnsker at. v&re en Del af ecclesia tnilitans. Vort Ar-
bejde er en Del af Kirkens verdensomspendende Arbejde for at bringe
Verden det Evangelium, den trr.nger saa haardt til, men ikke altid har
nogen bevidst Trang til. Vor Indsats er er Aposrolat. Vor Opgave er ikke
forskellig fra Kirkens Opgave til alle Tider og i alle Lande. Vi er Kirkens
Soldater og Kristi Stridsmend. I den Henseende er der ingen Forskel paa
os og andre Katolikker, for hvem Troens Udbredelse er en Hjertesag, og
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vi pnsker derfor slet ikke at he,ve vor Indsats op over nogetsomhelst andet
Arbejde i Guds Vingaard.

Ganske srrligt vil jeg fremheve, at Academicum Catholicum ikke
/nsker at konkurrere med nogensorrhelst anden katolsk Forening. Vi er

klar over, at vi kun kemper i et H16ne af den store I(irke, og at der

under andre af dens Flvelvinger gpres Arbejder, der er ligesaa betyd-
ningsfulde. Vi pnsker heller ikke at isolere os paa vor egen Front. Vi
pnsker tv€rtimod det strrkest mulige Samarbejde med andre. Selv om vi
har faaet. en sarlig Front anvist 

- 
den akademiske 

- 
pnsker vi altid at

udveksle vore Erfaringer rned andre, at modtage al den Stptte, de kan give

os, og selv at rckke dem en hjrlpende Haand, hvis det er npdvendigt og

vi er i Stand dertil. Som Exempel skal jeg blot nrvne, at den katolske
Akademiker ikke maa glemme, at han har en Sognekirke, og at det er

hans Pligt at leve med i sit Sogns Liv, saavidt hans Tid tillader det. Det
skal vare saadan, at Sognepresten ikke i Sognets Akademikere behpver at

se Konkurrenter eller passive Sjrle, men aktive Medarbejdere og Venner.
Dette er en Ting, vi alle rnaa lxgge os alvorligt paa Sinde.

Men naar dette er sagt, maa vi ogsaa bekende, at vi ikke blot gerne vil
vare Kirkens Soldater, men mere endnu. Vi vil bestrebe os paa at v&re

Elitesoldater. Akademikerens serlige Uddannelse tillader ham i mange Til-
fx.lde at trx,n1,e dybere ind i Problemerne end andre. Heraf udleder vi en

alvorlig Forpligtelse. Faar vi et Stykke Arbejde betroet, maa det y&,re en

Selvfplge, at det bliver gjort godt. Vi /nsker at fordybe os i Tingene, at
undgaa Overfladiskhed og forhastede Slutninger. Verden omkring os er

kaotisk og forvirret nok. Derfor skal vor Tanke vxre klar og vore Vaaben

skarpe. Kun derved opnaar vi at blive Elitetropper, der virkelig kan g/re
en Indsats, hvor Kampen er haardest. Og kun derved kommer vi til at
udgpre en aandelig Reserve, et Magasin, hvorfra Kirken kan hente netop

de Mend og Kvinder, den har Brug for i den specielle Situation.

Lad os derefter for det andet spBrge: Huad' modtager den katolske
Akadeneik-er af sin Kirke?

Her er Svarene mangfoldige. Jeg har allerede fl&Ynt, hvorledes den

hellige Fader og hele Kirkens Hierarki har stillet sig bag vor Bevrgelse,

og vi kan ikke vere taknemmelige nok for den Stgtte og Interesse, vi ogsaa

i vore nordiske Lande m4der {ravore Biskoppers og Presters Side. Jeg har

alle med mig, naar jeg udtrykker Haabet om, at dette Samarbejde mellem

de kirkelige Myndigheder og vor Lagmandsaktion maa blive endnu mere

fast og levende i Fremtiden. Vi trrnger til det, fordi vort Arbejde er saa

betydningsfuldt og foregaar i et saa vanskeligt Milieu.
Men hertil kommer noget andet. For den enkelte katolske Akademiker
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byder Kirkens indre Liv de bedste Betingelser for, at han kan ruste sig

til sit Arbejde. Vi tgler det staerkt her i Vadstena. Den daglige Messe om
Morgenen og Kompletorium om Aftenen er Kraftkilder af uudtgmmelige
Rigdomme. Ved daglig at forenes med sin Flerre og Frelser gennem den
hellige Eukaristi, gennem de liturgiske B6nner og alle Kirkens Qvfige
Naademidler bliver den k atol ske Akademiker fprst for Alvor skikket
til sin Opgave. Jeg tror, at vi i Frerntiden skal bestraebe os for at lxgge
endnu rnere Vegt herpaa. Isar maa vi arbejde paa, at den daglige Messe

og den hyppige Kommunion bliver en SelvfBlge for os.

Men Kirken byder ikke blot gennem sin Liturgi den Enkelte et rigt per-
sonligt Liv. Den lpser ham ud af Isolation og Ensomhed og srtter ham
ind i et Faellesskab af overnaturlig Art. Vor Bevrgelse er mere end en
Organisation. Vi har mgdt det her paa Mgd.et. baade i Teori og Praxis. Vi
udtrykker det teoretisk paa den Maade, at vi er en Familie, og vi prlver
i Fraxis at leve Fellesskabet paa en saadan Maade, at den samme Tillidens
og Broderkrrlighedens Aand gennemsyrer os alle.

Det betyder, at vi i vor Bevrgelse ikke skal kgge alt for megen Vrgt
paa Organisation og Generalforsamlinger og Kartotekskort. Alt dette er
udmarket, men vigtigere er det, at Fellesskabet bliver levende og organisk,
ikke dpdt og mekanisk. Kun paa denne l\4aade kan det gro og udbrede sig
til andre.

Det betyder ogsaa, at vor Bevagelse ft\.aa v&re aaben udadtil. En af de

faa Ting, jeg savner paa dette Mpde, er, at vi har undladt at invirere
nogle af, vore ikke-katolske Venner. Jeg kan af personlig Erfaring be-
vidne, hvor stor Betydning det kan faa, at AC er aaben udadtil. Kan vi
drage vore Venner ind i dette levende Fellesskab, har vi vundet mere,
end mange teoretiske Diskussioner kan give. >Se, hvor de elsker hinan-
den ! > sagde man om de fprste Kristne. Jeg foreslaa r derfor, at yi for Frem-
tiden tanker paa at invitere nogle med til vore Mgder, hvergang det er
muligt. Det fgrer maaske ikke til Konversioner 

- 
men det skal nok give

Resultat alligevel!

Jeg vender mig nu til det andet af Npgleordene og spprger: Huad. mod-
tager den lzatolske Akademiken af Kirken?

Vi kender sikkert alle en knugende Fornemmelse af den Afgrund, der
findes mellem den katolske Atmosfrre, vi pnsker at virkeligg/re omkring
os, og det afkristnede Universitetsmilieu, der omgiver os i Nordens Lande.
Alting flyder. Relativisme og Positivisme hersker oyeralt, Sandheden er
et Ord, der er kommet i Miskredit. Tit er det umuligt blot at komme paa

Talefod med den anden Part.
Men her bgr vi for det fprste huske paa, at det er vor katolske Kirkes
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Skyld, at vi i det hele taget er Akademikere. Det var den, der rejste Uni-
versitet efter Universitet i alle Europas Lande. Det var den, der gravede
Videnskab og Kunst frem af Glemselens mgrke Aarhundreder. Den
hellige Albert den Store og den hellige Thomas ab Aquino maa vxre ly-
sende Exempler for den katolske Akademiker i Dag. Og her i Norden
maa vi huske paa, at det ikke allevegne ser saa sort ud som hos os. Kirken
har endnu Llniversiteter, maaske flere end nogensinde, og det maa blive
en Opgave for os AC'ere af al vor Magt at knytte Forbindelsen mellem
vor egen Kreds og Milieu og de Lrrdomscentrer, hvor Troens I-ys endnu
skinner klart, ja klarere end nogensinde.

Vi kan endvidere sBge >Filosofiens Trflst>, som Boethius gjorde det i
en Tid, der var mere kaotisk end vor. Kirken stiller til Raadighed for den
iratolske Akademiker en Filosofi, der er alle andre overlcgen. Det maa
vzre vor Opgave i AC helt at tilegne os den, ggre der. til vor egen og
anvende den paa alle de Problemer, vi stpder paa i vort lJniversitetsar-
bejde. Resultatet af et saadant Arbejde skai nok vise sig i en for4get.
Dygtighed i vort praktiske Apostolar.

Endelig sp1rg$ vi: Huacl bar den katolsl<e Akaderniket solto Ahade-
nriker at give l{irkert. i Norden?

Her forekommer det mig, at selv vore smaa Kredse kan faa uanet Be-
tydning, om vi forstaar at gribe Chancen og er udruster tii ar udnytte den.
Jeg kan blot komme ind paa nogle af de mange Felter, hvor vi kan ggre
en Indsats.

jeg har allerede n&vnt) at vorr Arbejde skal ggres blandt den akade-
rniske Ungdom, og det skal g@res af os, i Overensstemrnelse med Princippet
om, at enhver Stand bO,r erobres for Kirken af sine egne. FIer har vi en
betydningsfuld dobbelt Opgave. Vi skal for det fgrste prxsentere Katoli-
cismen for moderne nordiske Akademikere. Det uhyre Ansvar, d.et heraf
tglget, kan ingen tage sig let, og vi har paa dette Mpde Gang paa Gang
gjort os det klart. Det grlder derfor om, at vor Katolicisme er stark og
ren, at vi pser den direkte af Kilderne. For det andet har vi en betyd-
ningsfuld kulturel Opgave. Ved Reformationen lukkedes Dgren mellem
Norden og den latinske Verden brutalt, og Skandinavien blev i hulturel
Henseende aldeles afhxngig af er enkelt Land, Tyskland. Jeg tror, vi kan
ligne AC ved en Sprekke i denne Dpr. Gennem os kan Nordens Akade-
mikere faa et lille Indblik i det intellektuelle Liv, der r1rer sig uden for
den germanske Kulturkreds. Det galder om, ar dette Indtryk biiver
fyldestgprende, og at vi derfor knytter saa mange og saa gode internatio-
nale I(ontakter som muligt. Her er vi ikke alene. Det er en stor Stprte at
have en Verdensorganisation som Pax Romana i Ryggen, og naar vi paa
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dette Mpde ser saa mange Representanter fra de ikke-skandinaviske Dele
af Pax Romana, har vi alle en rig Anledning til ar knytte de personlige
Baand, Bekendtskaber og Venskaber, der betyder saa meget.

Endelig vil jeg pege paa endnu en Opgave, som naturligt tilfalder den
katolske Akademiker i Norden. Kirken er ikke fuldstendig fpr den er
inkarneret i aIle Folkeslag og alle Tungemaal. Fgr er den ikke fuldkommen
i sin Katolicitet. Vi har et sarligt Ansvar for paa ny ^t 

jndfgje vor nor-
diske Kulturkreds i Kirken. Ved dette Arbejde gxlder det at bevare og
fremelske alt det genuine, men at skere alt det artsfremmede og urgte bort.

Dette M6de i Vadstena er ogsaa enYalfart til den hellige Birgittas Grav.
Vi ser, hvor meget stort og betydningsfuldt der udsprang af den hellige
Birgittas Tro og Begejstring, hvor dybe Spor denne ene Kvinde satre sig i
hele Europa. En Bevrgelse udsprang i Middelal deren fra Norden. Vi, som
er samlet til dette Mgde, skaber vel ikke en ny europrisk Bevrgelse, men
vi skal med os brre en ny Aand, som i hvert Fald skal serte sig Spor i
Kirkens udvikling i de skandinaviske Lande. Lad os tit knele ved den
hellige Birgittas Grav og bede om hendes Aand og om hendes Forbpn for
vort Arbejde.

Olaf Peclersen.

VART T'OnUATLANDE TILL DEN NoRDISKA
KULTUREN.

\/Art forhillande till icke katoliker, det ar, di vi som katolska minori-
V teter leva i protestantiska lander, detsamma som virt fc;rhillande till

omvlrlden iiverhuvudtaget, eller med andra ord virt f<;rhillande till den
nordiska kulturen. Det synes mig riktigasr att frin bc;rjan anligga en
sidan syn pi helheten. Kardinal suhard har i ett nyiigen gjort uttalande
framhillit, att katoliken lever i tvi virldar, som vardera ha krav pi hans
lojalitet, hans himmelska och hans jordiska fosterland. Frjr katoliken i
Norden iro dessa tvi varldar mer itskilda an tor hans tros{rinder i ett
katolskt land rned en nedirvd och levande katolsk tradition. Dirfor dr
problemet isolering eller anpassning fortfarande virt stora problem, som
vi alla erfarit, bide fodda katoliker och konvertiter. Nir jag har tager
upp detta problem, dr det i en mera teoretisk form in den i vilken de
foregiende inledarna behandlat sina imnen. Jag gor det redan emedan
det f6r mig som historiker ligger nira till hands atr se till sammanhangen.
Men det synes mig dessurom som om teori och praxis hlr bcira samverka.
Vi fora en kamp fcir vir tillvaro i nuet, en kamp fcir vir framtid som
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katoliker, och en sidan kamp kan icke fciras utan en bedcimning av ldget

och en darpi byggd fdlttigsplan. Vi miste friga oss vad saken giller
och se till vira medel att losa uppgiften.

Fcjrst ha vi de yttre svirigheterna. Vi leva i en miljci, som icke blott
f<;rhiller sig likgiltig till katolicismen, utan ofta direkt avvisande. Dess

instillning bottnar i det faktum, att den representerar ett aufall frin
samma katolicism som vi i dag foretrida. Trots att den uppgivit minga av
sina ursprungliga positioner, bland dem tyvarr iven flera kristna liro-
satser, fasthiller den i varje fall omedvetet vid sin negativa utgingspunkt.
Ddrav komma dessa f<jrdomar och vanforestillningar som iven upplysta
personer ha si svirt att figora sig ifrin, vanan att i katolska frigot ty
sig till andrahandsklllor, att icke hora Kyrkans eget vittnesbi;rd, ehuru
man i liknande neutrala fall skulle handla helt annorlunda.

Katolicismen framstir ocksi ofta som nigot utlendskt och frimmande
fcir nordisk visensart, man identifierar den med vulglra devotioner eller
med missbruk, som man med ritt eller orittt plbordat den katolska Kyr-
kan. Uttryck sidana som >polska kyrkan>, >frlmmande trosbekinnare>>
och liknande svara her i Norden mot det engelska >Italian mission>. Pi
vissa hill strlvar man att ersltta beteckningen katolsk med ,>romersk>.

Man skiljer ej mellan sak och person, man tanker ej pL att Kyrkan under
sin tuseniriga historia omfattat minga folk och litit varje folks egenart
komma till uttryck. Det ir naturligtvis sant 

- 
och hlr ha vi ett verk-

ligt problem fcir oss 
- 

att Kyrkan i fyrahundra ir saknat ett starkt nor-
diskt och iven till senaste tid anglosaxiskt element, att den silunda varit
mer sydlindsk och kanske >italiensk,> in under nigon tidigare epok. Men
felet ligger i detta fall icke hos Kyrkan, ntarr hos de folk som llmnat
hennes skcite.

Fcir oss nordiska katoliker dr det just hir svirigheten ligger. Vi lopa
en viss fara att kinna oss andligen rotlosa i virt eget land genom dis-
harmonien mellan de krav religionen stiller och den miljo, de levnads-
betingelser som omge oss. Vi behijva blott kasta en blick i ett bokhandels-
f6nster eller oppna en daglig tidning for att <ivertygas om att vi ej hos vir
omgivning finna vad vi innerst soka 

- 
en samstemmighet med vir ka-

tolska tro och virldsiskidning.

En nordisk katolik kan lltt klnna sig >>underlig>>, dlr han gir och blr pi sin stora

hemlighet som han delar med ett fital blott, en hemlighet varom de flesta minniskor
icke bekymra sig, som med tomma blickar m6ta honom i hans dagliga liv. Inflyttade
katoliker {<;rlora ofta sin inre motstindskraft i samma min som de smilta in i nordisk
milja. Det 1r den alltfcir lingt giende anpassningens vlg. De hillas icke llngre uppe

av sitt hemlands sprik, seder, omgivning, av religionens yttre manifestationer, av allt det

som i ett katolskt land hj?ilper den troende ijver livets d6da punkter. De upphdra att
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ftilja Kyrkans bud, kanske under intrycket av det linga avstindet till sockenkyrkan, av
svirigheter i livsf<iringen i det nya landet, dlr man icke tar hinsyn till de katolska be-

hoven. Barnen rcina intet st6d av sina kamrater, deras religionsundervisning blir mlhinda
mindre regelbunden och grundlig, sin religion tala de icke girna om, in mindre bekenna
de den eller fcjrsvara den. Denna ging har utvecklingen fitt i minga fa1l: den forsta
generationen lever och dc;r katolskt, men den andra llmnar Kyrkan, om icke tidigare si
f6r ett iktenskaps skull eller for en mcralisk konflikt som man icke har kraft att avgtira
i katolsk riktning.

Konvertiterna 16pa icke mindre faror in de fodda katolikerna. Den miljd i vilken de

leva dt ofta sl avkristnad eller itminstone okatolsk, att religionen lven f6r dem kan
reduceras till en nu och di iterkommande >>katolsk period>>. Konvertiter, som i b6rjan
h&llits uppe av religionens kraft och av sin egen konvertitiver, falla e1 sillan tillbaka i
passivitet, di deras omgivning icke ger dem nigon resonans, och hamna kanske slutligen
i en gri likgiltighet. Ocksi den katolska miijO, pi vilken konvertiten kanske srellt h6gt
spinda f6rhoppningar, kan bereda honom besvihelser. Den lr honom i grunden rltt
frimmande. I stillet fdr den universella gemensLapen mijter han en liten diasporaforsam-
ling. Pristen dr ofta utlinning, menigheten heterogen. Han har svirt att bland dessa

inflyttade katoliker och individualistiska konvertiter finna det utbyte han sriker. Icke
si1lan 1r han sjilv genom hela sin andliga lSggning frjrutbestimd frjr ett visst frimlings-
skap i tillvaron: detta har kanske bidragit. att forc honom till Kyrkan, men det kan ocksi
fjlrma honom frin hans katolska medhristna. Han sluter sig inom sitt skal, han skapar
sig sin egen virld, i vilken han lever sitt ensamma iiv. Det finns minniskor, vilkas kallelse
lr denna, De hunna verka mycket gott genom sin bon, sitt exempel, om de leva som
goda katoliker. F6rhillandena tvinga ofta mingp atr. foru en sidan isolerad ti11varo.
Minga sku1le dock slkerligen i en miljci, dlr de kunde finna mera resonans, utrltta myckct
mera genom ett aktivt katolskt liv.

Fcir alla nordiska katoliker, konvertiter som fodda katoliker, stir svi-
righeten att :under ogynnsamma betingelser leva och hevda vir religion.
Vi mSste leva som moderna minniskor och gora vir insats i den moderna
vlrlden, men samtidigt kunna vi ej undgi att se den avgrund som skiljer
oss fran si mycket i tiden. Press, radio, reklam, film, litteratur, allt som
ger folkmassorna deras isikter, formar deras smak och nir deras kinslo-
liv, priglas av andl- och tendenser som lro oss frimmande, som rri ofta
miste virja oss emot och bekimpa. Mycket, kanske det mesta av vad sorn

bjuds, talar blott till driftlivet. Ett och annat kan .vara gott, men der
mesta ar billigt kram, och den stora mingden saknar bide skolad smak
och framfor allt den auktoritet solrl vi katoliker iga, som visar oss vegen
och ler oss velja det riktiga.

Det ges stunder di bilden synes trcistlcis, di allt synes drunkna i den
allminna nivelleringen och i likgiltighetens och materialismens gre dy.
A andra sidan fcirnimmer ockse vir avkristnade omgivning i sina bittre
ogonblick en stark andlig rotldshet. Denna kinsla utnytrjas nu ryverr
ofta av vringlirare och spegelfiktare, den leder emellanit tillbaka innan-
for den fiderneirvda lutherdomens mossbevuxna bastioner, men 

- 
lit

oss icke gldmma det 
- 

det var ju i en liknande milj<;, i den hellenistiska
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kulturkretsen och i det Romerska riket, som Kristi ldra p& sin tid gjorde

sina f<irsta stora er<ivringar.
Flela detta problem har en djupare bakgrund: den kristne forblir alltid

i viss min en frimling i v:irlden. Hdr, in bac lacriwarome ual'le, finnes
ingen varaktig stad. Och Kyrkan sjllv betygar i ett av responsorierna

vid en bekinnares fest: Iste Satcctus digne in tnenooriatn aertitur lconcinwno,

qui. ad gaudi.wn transiit Angelorum: Qor,oniatn in bac peregritcatione solo

corpore constitutus, cogi.tatione et auiditate in i.lla aeterna patria con-
uersatus est.

Men samtidigt veta vi, att Kyrkan ingalunda fcirkastar den virldsliga
kulturen eller ens den mzinskliga naturen som sidan. Kristendomen ir
ingen negativ religion, utan till hela sitt vdsen positiv. Allt som ?ir, ir
gott i den min det 1r till, si lyder en av den kristna filosofins grundteser.
Gratia non tollit, sed praestt.pponit et perficit naturatn. Det bestir ingen
absolut motsats mellan skaparen och skapelsen, naturens rike och nidens.
Fluru skulle det kunna vara annorlunda, di Gud sjnlv skapat vlrlden med
allt vad den innesluter. Foljden ar, att icke heller vi kunna bli bittre ka-
toliker utan att bli bittre mlnniskor. Och vi kunna icke bli blttre min-
niskor utan att bli bittre sciner var och en av sitt land.

Vi kunna icke lita vir reiigion besti enbart i en massa undantag fr\,n
vad vir omgivning foretager sig: frin att utebli frin protestantiska guds-
tjenster till att avhilla oss frin ting som andra anse tillitna. Det krlves
av oss nigot positivt, och icke bara det som bestir i att gora mer eller
mindre likgiltiga ting som rigorcisa protestanter anse forbjudna. Vi miste
se virt liv och vir uppgift som ett led i en stcirre helhet. Katolicismen
som vlrldsiskidning kan icke isoleras frin verkligheten. Vi kunna icke
heller, om vi vilja vara katoliker i ordets fulla mening, isolera oss frln
kulturlivet i Norden. Vi rniste gora en insats, och en katolsk sidan.

Detta betyder, att problemet icke blott ir individuellt. Ensamma kunna
vi icke l<isa det vat for sig, det bijr lcisas gemensamt. Vi miste bli goda
katoliker och goda skandinaver pi en ging, forena katolicismens evig-
hetsvirden med det blsta i vir egen kultur. Och di det i llngden blir
<ivermdktigt att kdrr'pa under negativa moraliska fcirutsittningar, m&ste

vi skapa katolska sidana, skapa en katolsk milj<i och en katolsk eiit, som

i sitt arbete utgir fri'n katolska principer och strjder sig pi de positiva
fiirutsittningar som finnas.

Det verkar fantastiskt och orealistiskt att tala om den skandinaviska Nordens iter-
vindande till Kyrkan etter fyra hundra ir, di vi i dag rikna med knappt 31,000 ka-
toliker av 1I miljoner. Det hjllper inte - 

apostlarna voro en ging bara tolv i ett rike
med rjver 100 miljoner, och vi miste ha samma evighetsperspektiv som de. Det ir fcirstis
f6ga troligt, att de nordiska folken inom en 6verskldlig framtid vlnda tillbaka till
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Kyrkan. Lit oss dirf<ir icke spinna bigen f<ir hogt, lit oss bara sirta som virt mil, att
g6ra den katolska virldsiskidningen h6rd i den nordiska id6debatten och att skapa en

nordisk katolsk elit. All b6rjan ir svir, de forsta stapplande stegen kriva mlnga ir, och
det fordras en ling erfarenhet f6r att i allt finna de ritta vigarna. Men vi bira ett
icke mindre ansvar f6r vira medmlnniskor in de fiirsta kristna, Vi iro skyldiga att i
virt liv, med virt exempel och vir fijrkunnelse samverka med Guds nid icke blott till
vir egen utan lven vir nistas eviga vil.

Vilken blir di vir vig? Vi miste bli goda katoliker. Vi fi icke ndja
oss med tillfalliga impulser, klnslostimningar, traditionella anknytningar
eller subjektiva motiv, utan vi miste genomtlnka vir religions innehill
och verkliggora det. Det ar utmirkande f<;r katolicismen, att den ir en
allsidigt motiverad och intellektuellt grundad overtygelse. For att icke
duka under f<ir omvirldens nedrivande intryck och deras ofta suggere-
rande kraft, miste vi gcira vir religion till ett med hela virt visen, vi
miste lira kinna de stora motiven, den kungsvlg som frin sinnenas virld
f<;r till det riversinnliga, lara oss det sprik som den synliga verkligheten
talar om alltings yttersta ursprung, mil och mening 

- 
pritnwm lnoaens

imtnobile, pri.ma c6us6 eficiens, ens necessariutn, primuno et tnaxitnunc
ens och gubernator onniu?to rer&no. Endast si undgi vi effektivt negati-
vismen och sofismerna i minga moderna virldsiskidningar. Vi miste med
andra ord gi till religionens killor.

Detta liter kanske llrt och vetenskapligt. Meningen ir ju inte att vi alla skola bli
skolastiker eller exegeter. Men vi borde itminstone iga si mycket kunskaper och tanke-
skolning, att vi var och en pi sitt omride kunna bem6ta den negativa populirvetenskapen,
vars anhlngare minsann icke iga nigon imponerande llrdom eller tankeskirpa.

Vad den skolastiska filosofin betrdffar, har den sina f6r lekmannen svirtillgingliga
djup och distinktioner, men dess allminna och {orsta principer iro det sunda fdrnuftets,
detsamma som vi alla iro begivade med. Den har aldrig erklnt tvi sanningar, en f6r
lekmlnnen och en f6r de lirde. Aven i populariserad form ir den l&ngt klarare dn de

materalistiska och existentialistiska floskler som iro i si mlngens mun i dag. Och vad
den historiska sidan av saken anbelangar, ir Nya Testamentet en bok som med l:implig
handledning kan tillgodog6ras av envar. Jag kan icke heller fdrst&, varfdr icke de iidsta
kristna f6rfattarna kunde vara lingt mera kinda ln de faktiskt iro. Deras skrifter ut-
g<ira en direkt fortsittning pi Nya Testamentet, fdrst i deras ljus fi flerc dunkla stillen
sin ritta tolkning. Med deras hjalp bar Bibeln studeras, icke med hjiip av aukrorer som
femtonhundra ir senare framstiilde en ny utliggning, stridande mot allt vad Kyrkan i
alla dessa ir orubbligt hade llrt,

Det ir klart, att en ncidtorftig insikt i den katolska filosofins huvud-
stycken dr dgnad att ge styrka och stadga it var och en av oss lven i hans
specialiserade yrke. IJtan denna fasta fcirankring hinger allt virt vetande
och kunnande mer eller mindre i luften. Eller vad ir en katolsk jurist
utan insikter i den katolska naturrettslaran? Vad kan icke en katolsk
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naturvetare utvinna ur kontakten med den syntes som den skolastiska
kosmologin bjuder honom. Huru ir en katolsk medicinare ens tlnkbar
utan den urskillning och sikerhet som den katolska moralllran skinker?

Ett av tidens stdrsta fel ar dilettantismen p& alla omriden. Man ger
sig icke tid att tranga till grunden med livsfrigorna, utan ndjer sig med
en ytlig losning som nddtorftigt hjnlper en iiver de virsta sr6restenarna,
utan en tanke pi var roten till det onda sitter. Lit oss se till att vi icke
iro dilettanter i vir egen religion. Detta betyder som sagt icke, att vi alla
skola vara larda teologer och filosofer. Men vi skola hindra att vir fack-
utbildning och vir religion gi olika vagar. Vi skola si att slga bygga in
virt dagliga arbete och vira opinioner i dagens fr&gor i vir katolska
viirldsiskidning, si att denna bittre kommer till uttryck i vira isikter och
handlingar.

Ett annat av tidens fel, som sammanhinger med det fi5rra, ir tidens
splittring och dess bristande sinne fcir det visentliga. Mi vi forsoka ldra
oss, att i virt liv och dess viktigaste avgoranden se till huvudsaken, till
de ratta proportionerna, till de stora linjerna. Mi vi i vlra betraktelser
och devotioner forst gi till de kristna grundsanningarna, mi vi i virt mo-
raliska liv striva efter det positiva, efter storsintheten, e{ter de kristna
kardinaldygderna. Evangelierna tala pi varje sida i denna riktning, i den
gamla jimforelsen mellan grandet i nesrans oga och bj?ilken i virt eget,
i berittelserna om lnkans skerv, om faris6en och syndaren i templet, om
den rike mannen och Lasarus, i liknelserna om skatten i ikern, om de
anfortrodda punden, om arbetarna i vingirden. >Soken forst efter Guds
rattfardighet, och allt annat skall falla eder till>, siger Kristus pi ett stille.
>Och vad gagnar det en minniska att hon vinner hela vidden, men rar
skada till sin sjil.> 

- 
Porro unuin est necessariutn. Ett enda ir ncid-

vindigt.>

Vi kunna icke bli goda katoliker, om vi icke samtidigt bli goda soner
av vlrt eget land. Det betyder att vi icke fi noja oss med att. fordjupa
virt personliga liv. Atminstone giller detta alla dem, som lro kallade till
ett liv i virlden, och det aro val de flesta av oss. Vi miste alltsi <iverbygga
klyftan mellan de tvi sfirer i vilka vi rora oss. Vi miste skaffa vir religion
hemortsrltt i Norden, eller rittare havda dess urgamla hemortsritt her.
Vir stillning 1r nlmligen faktiskt mycket fordelaktigare och Tattare an
den S:t Paulus intog, di han predikade i Athen och visade pi den okende
Gudens altare, Vi kunna ju peka pi si oindligt mycket mera ln han.
Danmark och Norge ha faktiskt lingre tid varit katolska lender an pro-
testantiska, Sverige har varit det itminstone lika linge. Finland 5r nigot
simre stdllt.
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Man kan kanske invinda, att detta betyder f6ga i dag. Fyrahundra ir ir en tillrlck-
ligt ling tid fdr att vir katolska medeltid skall vara hoppl<jst pass6. Vi kunna icke som

moderna mlnniskor leva pi gamla minnen och museiinventarier. Nigot sidant kan m6j-

ligen tillfredsstllla verklighetsfrlmmande original, eller pi sin hOjd historiker och arkeo-

loger av facket. Nej, det ir sant, vi varken kunna eller behciva leva pi gamla ruiner och

museipjlser. Men ett visst historiskt sinne bdr man dock f6rutsitta hos varje bildad

katolik.
Den spanske kulturkritikern Ortega y Gasset, f6r dvrigt ingen katolsk koryf6, har

anklagat vir tid fdr dess bristande sinne f6r historien, och dir spirat en av orsakerna tiil
tidens olyckor. Detta har han g.jort icke wtan retta. Vad erfarenheten ir fdr individen,
lr historien for ett folk. Ett folk som saknar samband med sitt fr;rflutna ir som en man,

som lider av minnesf6rlust, han miste lira sig allt pi nytt, iven dyrk6pta erfarenheter'

Och si fdrhAller det sig verkligen i minga {al1 med vira dagars nationer.

Det forflutna ger ofta forklaringen till nuet bide betrlffande den en-

skilde och samhellet. En nation, en folkstam 1r icke blott en samling nu
levande individer, det. i',r summan av de nu levande och av dem som tidi-
gare levat. Om vi nordiska katoliker aro for f& i dag, miste vi f or att
erfara katoliciteten som en levande realitet vidga virt synfelt icke blott
i rummet till en gemenskap med alla nu levande katoliker i hela den vida
virlden, utan ocksi i tiden till alla dem som levat fctre oss, och di skola

vi se att vi bli minga nog. Katolskt ar quod senoper, quod ubiqxt'e, quod

ab otnroibus cred.itutn est.

Om det svenska eller det finska folket i dag ar nira nog helt pro-
testantiskt, sA ar detta folk som helhet betraktat, di vi rikna med dem som

levat i det forgingna, till visentlig del katolskt. Om vi i dag strava att
bygg" upp virt katolska liv utan hlnsyn till vir katolska medeltid, kasta

vi bort en rik tillging. Vi bora studera denna tid och dess katolska for-
hillanden. Detta studium er agnat att skenka virt liv innehill icke blott
klnslomissigt, utan iven rent intellektuellt. Vi kunna ditr bygga pF,

gingna shktleds erfarenhet. Mycket har under seklerna forindrats, men
mycket ir ocksi oforinderligt i folkkaraktiren. Och vi sti i flera avse-

enden det fjortonde eller det femtonde seklets nordiska katoliker narmare
in v&ra dagars hollandska eller franska eiler italienska katoliker. For den

er,a av dessa kontakter fi vi icke glomma den andra. Ur medeltida killor
har Sigrid Undset <jst stoff till sina bista romaner, ur dem har Robert
Hugh Benson himtat sina betraktelser 6ver Kristus i Kyrkan och Kristi
vlnskap. Och vi kunna friga de systrar som leva i Vadstena ett liv i den

heliga Birgittas intentioner vad de ost ur dessa samma killspring. Om
vi dro skilda frin den underbara tid, d& Iftistus sjilv vandrade pi jorden
som mdnniska, genom en tidrymd arr snart tv&tusen ir, om vi icke mera

sti under det omedeibara intrycket av denna overvlldigande hendelse,

skanker oss i andra sidan Kyrkans historia genom seklerna ett perspektiv
och ett argument som de fcirsta kristna saknade.
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Nu ir det emellertid i dessa ting ingalun da bara friga om historia och

gamla traditioner. Saken har for oss en djupare sida, som stricker sig lingt
utdver allt vad historiskt eller antikvariskt intresse heter. Fcir det forsta
har den katolska Kyrkan under sitt minghundrairiga arbete som de nor-
diska folkens uppfostrarinna lagt grunden till deras visterlindska kultur.
Det betyder att den avsatt outplinliga spir i deras sjel. Di vi i dag gora
vira ansprlkskisa fcirscjk att bygga upp en katolsk nordisk kulturmiljci,
kunna vi icke forb;gi dessa spir. Vi skola ju icke har plantera en exotisk
blomma i frimmande mark, utan pi nytt inympa en katolsk gren pi en
stam, som fordom burit en rik katolsk blomning. Mycket har forstcirts
av tidens stormar, och mycket har fallit i djupaste glomska, men det finns
dock avslitna band som kunna iterknytas och innu levande traditioner
el1er rester av traditioner, som blott vinta p& att inordnas i sitt ritta sam-
manhang. Si stillas de mdktiga krafter som trots tidens forflackning
diilja sig i folkens fcirflutna i det levande livets tjinst, och den katolska
Kyrkan iterf&r itminstone en del av sin gamla fasra ankargrund i folk-
karaktar och kulturliv.

>>Qui ne voit qu'un peuple, surtout quand il s'agit de sa religion, a une mimoire plus
s0re que celle de l'homme, et que f ige, au lieu de I'alt6rer, la renouvelle sans cesse. Ce
qui est grav6 sur I'autel par le culte et dans le cceur par la pridre, dure plus que le marbre
et que I'airain>> (Lacordaire).

Traditionen har icke blott ett kinslomissigt och intellektuellt, men
ocksi ett moraliskt virde. Vad vanan dr for den enskilde 1r traditionen
for samhellet. Lika viktigt som det ar for individen att grunda sitt mo-
raliska handlande pi utbildandet av goda vanor, ar det for ett samfund
att taga vara pi och utveckla goda traditioner. Inga m<ijligheter fi pi
detta omride limnas att g& f<jrlorade.

Det finnes emellertid ytterligare en synpunkt av hdgre art. Det rijr
sig har ingalunda blott om pietet eller vordnad mot det fadernearvda,
eller ens endast orn praktiskt etiska vinkar for att tillgodogdra oss gingna
sliktleds erfarenhet och arbete. F<ir den troende katoliken ager de heligas
sawfund en realitet lingt starkare an alla pietetsvirden. Banden mellan
den stridande, den lidande och den triumferande Kyrkan lro osynliga
men icke desto mindre verkliga. Sitt tydligaste uttryck fi de i Kyrkans
bon for de avlidna och hennes b<jn om de heligas forboner.

Om det ligger nigon mening i att vi bedja och litald,sa missor for vira
avlidna sllktingars och vlnners sjllaro, om vi sjilva en ging hoppas bli
ihigkomna av v&ra efterkommande i vir yttersta prcivning, si lr det iven
naturiigt och prisvirt, att. vi under vir vandring pi jorden ihigkomma
och anropa vira himmelska anforvanter. Di vi for ett par dagar sedan
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stannade infor den heliga Birgittas relikskrin och i gir vid resterna av

hogaltaret i Alvastra klosterkyrka,var det icke blott en akt av Pietet och

historiskt intresse. Vi stnllde oss dir i omedelbar kontakt med minniskor,
som levat i vlrlden som vi, som varit nordiska katoliker som vi, som redan

fullbordat den vandring i vilken vi lnnu lro stadda, mlnniskor som se

oss, hoppas pi oss eller bedja fcir oss som sina efterkommande.

Vi, det tjugonde seklets nordiska katoliker, ha ocksi en forpliktelse mot
de sliktled, som skrivit de forsta bladen i virt lands kristna historia. Icke
ens de tattiga frukter som vi i dag kunna avvinna Nordens karya jord-
min skulle vara ta kb^ra rttan deras numera glomda insats. Den slum-
rande traditionen frln v&r medeltid inneblr dessutom f<ir oss ett lenge

orcirt kapitel, en inteckningiThesaurus Ecclesiae, Kyrkans nideskatt. Dlr
stir en miktig krets av fdresprikare i den triumferunde Kyrkan, som

vd^ta att. flrhjirlpa oss med sina forboner, blott vi i vir sida taga upp den

brustna f<irbindelsen och fcirtroendefullt vanda oss till dem.

I fcireningen av det klassiskt katolska och det lkta nordiska ligger los-

ningen p& virt kulturproblem. F{uru den i alla enskildheter biir te sig,

i liturgi och helgonkult, i fcirverkligandet av ordenslivets ideal, i utfor-
mandet ay ett nordiskt katolskt sprikbruk, i istadkommandet av kon-
vertitrdrelser, i forhillandet till protestantismen och till de fyra sekel som

gitt sedan vira folk voro katolska, det finna vi icke tid och plats for i
detta sammanhang. Det sagda har endast velat vara en principiell utred-
ning, en sidan som miste foregi varje detaljstudium pi den nordiska

missiologins omride. Jarl Galldn.

DEN KATOLSKE AKADEMIKERS ARBEID INNEN FAGET.

T-\.r katolske akademikers innsats for Kirken begynner allerede i det

L-rf rorn utdannelsen betinger. Gjennem sin lange skolegang og sitt lange

studium har akademikeren vunnet seg et fond av kunnskaper som bidrar
til i skaffe ham innsikt i mange problemer.

Fundert i sin katolske tro har han et grunnlag som gir ham en dannelse

av karakteren, som utdannelsen ofte ikke formir i gi. Som akademiker

er han kalt til i virke med for i utbre kunnskaper og viten, til i virke
med pi sin plass i samfunnets maskineri' og sorn katolsk akademiker er

han kalt til i virke for sannhetens vekst og fremgang.

Akademikere med en kristen livsholdning og et kristenl livssyn har [ltt.
seg tildelt en stor og viktig rolle, en rolle hvis storhet og betydning

aksentueres ved det faktum at de mi spille den i en verden hvor sekulari-

seringen stadig tiltar i omfang. Avkristningsprosessen har gket sitt tempo
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enormt i det siste ti-ir, og denne prosess har engang gitt ut fra de stu-
dertes rekker. Utviklingen av naturvitenskapene og populariseringen av

de nye resultater pi vitenskapens omride har fgrt uendelige rekker av
mennesker bortfra troen pi en allmektig og allvitende Gud. En tiltagende
uiten har engang kneblet, avsporet eller drept troen. Den utvikling sorn

begynte hos de studerte og >dannede> og som siden har grepet om seg

blant det brede folk, m& for i dempes og for i overvinnes mOte sin re-
aksjon innenfor de samme rekker som engang llsnet det skred som si
altfor lenge harlagt deler av menneskeheten og sider av menneskelivet @de.

Akademikere som bekjenner seg til FIam som ropte ut at klan var
kommet for i bringe ild inn i verden, m3. vxre med pi i bringe den ilden
videre som si mange negligerer eller dreper. I(ristne akademikere skal
danne motgift mot den snikende farsott som er kommet inn i menneske-
livet, og som en best kan betegne med >religips indifferense> eller i:enr ur
sagt religiPs uvitenhet.

I dette plan ligger en stor oppgave for kristne akademikere: i arbeide
blant dem som vet fioe, og som pnsker i vite rner, 3 arbeide blant dem
som spker et fast og urokkelig fundament som de kan bygge sitt liv pi.
I dette plan kan de katolske akademikere pipeke at tro og uiten ikke er
motsatte poler, at det mellom dem tvertom gir en rett linje. De kan
praktisere den syntese mellom tro og viten som den hl. Thomas si klart
stilte opp.

At arbeidet blant akademikerne ikke er et slag i luften, heller ikke
bare en from programpost, skulle vel med all pnskelig tydelighet framgl"
av den kjennsgjerning at de fleste konversjoner i vir tid finner sted blant
studenter, blant spkende akademikere. Det er derfor en hellig oppgave,
en oppgave som det hviler et stort ansvar og en klar plikt til handling
over: i arbeide for i utbre og iklargjgre sannheten, og er ledd i dette ar-
beidet er det i kaste lys over glemte og skjulte sannheter. Det er et ka-
rakteristisk tegn i vir tid at vi har revet oss ut av helheten og sammen-
hengen. Vir tids vitenskapsmenn er spesialister som med lupe og linjal i
hind betrakter og studerer stykkene av et Qdelaet maleri. Vi har tapt
sansen for en bel og helbet, og vi er blitt hengende i detaljer og enkelt-
heter. Pi sitt omride er den katolske akademiker stilt overfor oppgaven
i fgie de enkelte ledd inn i en hgyere enhet, i vise hen til sammenhengen.
Han skal vare med pi i sette en indelig lyskaster pi de sannheter som
vir tid har glemt, har mistet eller fornektet.

La oss s& se pi de opgaver som den katolske akademiker ser seg stilt
overfor i sitt fagstudium og som han der har i llse.

Den katolske filolog har et rikt og stort arbeidsfelt innenfor sitt
studium.

21



Helge R4stad

Historikeren er kalt til i kjempe mot de mange og skjeve framstillinger

av Kirkens liv og vesen i middelalderen, mot de mange fordommer som

de tendensiose og polemiske framstillinger har dannet rik grobunn for.

Ved i stille de tallrike misforstielser under klart vitenskapelig s/kelys

kan historikeren vekke sansen og forstielsen for middelalderen som Yar

gjennomsyret av kristne grunntanker, og som bare kan fattes og Yurderes

wt fra disse. Historikeren mi kunne klarne det som for vir tid stir som

uklarr, tolke det som for oss stir som uforstielig. Han mi kunne sette

hendelsene inn i et riktig og klart perspektiv. Ved i pivise den >tr&den

ovenfra> som middelalderens mennesker si og aktet, men som vir tid i
selvsikker stolthet har skiret over, Yil han vere med pi i tegne et nytt
billede av den tid som desverre si altfor lenge i vire historiebpker er blitt
karakterisert som >>en mgrk tidsalder>). Som en rent praktisk oppgave har

de katolske historikere et stort arbeide i yte ved i gi igang med revisjon

av historiebpkenes rekker av skjeve og feilaktige framstillinger.
Den katolske filolog som har litteratur som sitt hovedstudium stir

overfor rike muligheter for sannhetens opplysning og utbredelse' FIan

kan her peke pi de mange perler som finnes innenfor en rikholdig katolsk
litteratur. Blant medstuderende kan han skape interesse for det gedigne

og lpdige blant katolske verker. F{an kan gi1re det klart at det finnes

en utmerket og anerkjent litteratur som hevder og utvikler en kristen
livsoppfatning, oS som slett ikke har det >sgtsuppe-aktige> preg over seg

som dessverre si altfor stor en del av v&r hjemlige kristne (protestantiske)
litteratur har. Den katolske litteraturstudent kan gjlre katolske forfattere
og deres arbeider kjent ved 3 skrive opplysende artikler om dem, ved i
s/ke i gjgre forleggere oppmerksom pi deres verdi og litterr,re klasse, og

endelig ved i fi deres verker oversatt slik at gode og ekte katolske bpker
kan bares videre ut blant folk herhjemme.

Den juridisAe studenten star overfor et stort problem, nir det skal

gj4res rede for rettens vesen og dens innhold. Etter Savigny, den be-

rgmte leder av den rettshistoriske skole, har positivismen rykket inn i den

juridiske teori, og den juridiske tenkning har her i Norden siden beveget

seg innen{or positivistiske baner. Med positivismen som den herskende

lrre, ble tanken om en idealrett, en naturrett satt til side og endog helt

forkastet. Den naturrett som en imidlertid forkastet, var rasjonalismens

naturrett, det rettsbillede som en Grotius, en Pufendorff og en Holberg

stilte opp, en rett som hvilte pi en ren rasjonell basis' Den forkastelse av

naturretten som skjedde her i Norden, gjaldt bare denne rasjonalismens

naturrett. Den rammet ikke den naturrett som en Aristoteles, en Thomas

Aquinas hadde stilt opp. Dette naturrettsbilledet som hvilte pi metafysisk

grunn, var hyllet inn i uvitenhetens dulgte slpr.
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Her i Norden kjenner en dette natufrettsbilledet dirlig, for ikke i si,

overhode ikke. Et ofier for en lignende uvitenhet om den klassiske na-

turrett, var en tid lang den store tyske jurist Rudolph lhering, som har

v&rt en av banebryterne pi den moderne juridiske tenknings omride.

Med sitt verk Der Zweck- inc Recbt har han innledet en ny fase innenfor
den juridiske teori. En tid etterat han hadde skapt dette grunnLeggende

verk, uttalte han: >Hvis jeg hadde kjent filosofien til Thomas Aquinas
fgr, s3. hadde jeg ikke skrevet Zw,eck im Recht.> Naturrettsprobtremet er

derfor et punkt hvor den katolske juridiske student kan vare med i klarne
misforstielser og misoppfatninger. Han kan her vrre med i fpre inn de

naturfettsprinsipper som er blitt hevdet av de store naturfettsteoretikere
som har bygget pi metafysisk grunn, hvis ideer er sprgelig lite kjent
her oppe.

Oppgaven her skulle om mulig vx,re enda lettere etter den forferdelige
tilsidesetting av menneskerettighetene som vi opplevde under den opp-
rivende og pdeleggende krig. Etterkrigstiden har vist seg mer lydhpr for
tonene om menneskerettigheter og naturrett, og disse toner har ogsi her

og der funnet sitt uttrykk i juridiske avhandlinger.
Den katolske student som har natwruitenskapene eller nr'edisinen som

sitt arbeidsfelt, er ogsi stilt overfor oppgaver hvis lBsning vil vere med

pi i utbre sannheten.
Medisineren er kalt til i stille opp og utvikle de katolske prinsipper om

menneskets integritet, til i holde frem det katolske menneskebillede. Han
mi kunne gjQre rede for vire moralprinsipper som ofte er blitt negligert,
og senere hen bere dem ut i livet i sin praksis.

Den katolske naturvitenskapsstudent har en stor mulighet til i skaffe

avveien de mange seige forestillinger om kristne vitenskapsmenns for-
svergelse til et gammelt og tilbakelagt verdensbillede. FIan kan ogsi gjpre
rede for vir virkelige innstilling overfor evolusjonsteorien som tidligere
var blitt et rent evangelium for store skarer og som for dem var blitt en

ny tro, og en teori som etter deres mening hadde gjort det endelig av med

kristendommen. En kunne i denne forbindelse fple seg fristet til i sitere

Chestertons ord om at evolusjon slett ikke var noe stort trylleord, det

forklarte i det hele tatt ikke s& meget, det kunne iallefall ikke ta livet av

den sannhet at >>intet>> overhodet ikke kan vrre opphaYet til >>noe>. Det
at det foreligger en utvikling forklarer bare at det har skjedd en videre

utvikling fra >noer>, det forutsetter at >>noe>> eksisterer.

Evolusjonsteorien har ikke gjort det av med kristendommen, den har

bare skiftet ut et kort ord med et lengere: Gud med evolusjon, sier

Chesterton.
Med disse korte riss hiper jeg i ha giort. det klart at den katolske aka-
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demiker stir overfor store og rike oppgaver i sitt {agstudium. Jeg hiper
at disse momenter kan danne utgangspunktet for diskusjonen om akade-
mikerens innsats innen faget.

I den juridisk-sosiologislze grufiPe hengav en seg ikke til dypsindige spekulasjoner over
retten, dens vesen og innhold. En drpftet og diskuterre rent prahtiske problemer, slsom
hvordan en her i Norden skulle kunne gjpre kjent den metafysiske naturretrslare, som
en desvcrre mitte festsla var et >)terra incognita>>.

Det ble presisert og betonet at naturrettsproblemet var en vei hvor en lett kunne
treffe sammen med og komme i tale med medstuderende. Under redegjprelsen for natur-
retten, dens historie og innhold ville en ha en utmerket anledning til 5 legge fram det
metafysiske naturrettsbilledet. Den bannstrilen som de hjemlige >juristpaver> har satt
rnot naturretten rammer nemlig bare rasjonalismens og ikke den klassiske og metafysiske
n2turrett.

Med styrke ble det hevder at en her burde legge en stlrre aktivitet {or dagen enn
hittil hadde vrrt tilfeile. Gjennom studentenes organer, og gjennom seminarBvelser burde
en kunne gjgre rede for naturretten slik som Thomas og andre si den. Det ble ogsi an-
tydet at en ved gruppevirksomhet innenfor studentassosiasjonen, kunne utlegge og urvikle
leren om naturretten slik at de katolske studenter ble mer bevandret og skolert uti denne
vanskelige materie,

Hvad sosiologien angir, en vitenskap som neppe ligger srrlig hpyt i Norden, ble det
pekt pi npdvendighetcn av i fi fatt i god, utenlandsk litteratur, Det ble ogsi under-
streket hvor npdvendig og nyttig det ville vx.re Z 13. oversatt gode urredninger over disse
emner, samt it lL brcgt de barende prinsipper i de store og kjente pavelige encyklikaer
over i en mer moderne og popular sprogdrakt.

I denne forbindelse ble det ogsi vist til hvor stor betydning et samvirke og samarbeid
mellom de nordiske katolske student-assosiasjoner ville ha. En framkastet tanken om i fi
utvidet det internordiske sekretariat, slik at en kunne bygge pi hverandres arbeid og er-
f.aringer. Som en r4d fted gjennem hele diskusjonen gikk lnsket om og viljen tii i klar-
gjgre og utvikle den metafysiske narurretrsl€re og i gjpre den kjent i de hjemlige kretser.
I dette arbeide kunne en forene krefter og der samles til felles innsats.

Helge R1stad.

I den naturuidenskabelige Gruffe placeredes en stor Maengde Discipiiner, der 
- 

bortset
fra den rene Matematik 

- 
kan deles i tre Underafdelinger, en fysisk-kemisk, en biolo-

gisk-medicinsk og en teknisk. Pladsen tillader ikke en ladfgrlig Omtale af den katolske
Akademikers Stilling til alle disse Fag, men kun nogle principielle Bemerkninger. Til
Indledning maa man fremhrve, at et grundigt Arbe.jde udfra en katolsk Livsindstilling
er seriig betydningsfuldt i netop disse Fag, fordi Ofientlighedens Interesse siden Re-
naissansen er rettet mere og mere mod dem og deres tekniske Konsekvenser, Den katolske
Akademiker kan her pve en Indsats paa to Omraader, et der vender indad mod Viden-
skaben se1v, og et der er rettet udad mod den Offentiighed, som drager Nytte af Forsk-
ningens praktiske Resultater.

Hvad det fgrste Omraade 
^ngaal, 

maa den katolske Naturvidenskabsmand erkende,
at han i sit daglige Arbejde arbejder ganske som sine ikke-katolske Kolleger. Hans kristne
Tro giver ham ikke umiddelbart en dybere Indsigt i Tingene, og han maa haandtere sine
Apparater og udforme sine Arbejdshypoteser som enhver anden Videnskabsmand. Men
netop derfor kan hans Arbejde indgaa i Videnskabens samlede Skat af Erkendelse, saaledes
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som talrige katolske Navne fra Videnskabens Historie bekrrfter det: Seccbi i Astrono-

rnien, Mend.el i Biologien, de Broglie i Fysikken, Lemaitre i Kosmologien og Frdbes i Psy'
kologien, for blot at n€vnc nogle fra vor Tid' Man kan ikke i en Afhandling af. f. Ex.
Lemaitre lese, at han er Katolik 

- 
men nok, at han er en dygtig Videnskabsmand. Det

er ikke nogen Kompliment til en Matematiker, at han er l(atolik, men en stor Kompliment
til en Katolik, at han er en dygtig Matematiker. Derfor skal den katolske Akademikers
rent fagiige Arbejde ikke tage direkte apologetisk Sigte. Han skal ikke forkynde Evan-
geliet med matematiske Formler 

- 
forudsat dette var muligt 

- 
men derimod skabe

Respekt om Evangeliets Tjenele ved sit Arbejdes videnskabelige Kvalitet.
Men dertil kommer, at en universel, katolsk Livsindstilling alligevel vil have Verdi,

fordi den giver Overblik og muliggy'r Detaillernes Inordning i Helheden. Der er her

adskillige Omraader, hvor den katolske Akademiker kan pve en direkte Indsats.

Han vil saaledes kunne fremhave Videnskabens inteliektuelle Karakter i en Tid, hvor
der som Fglge af Positivismens Indflydelse er en Trang til at tilsidesatte den rent in-
tellektuelle Sandhedserkendelse til Fordel for den praktiske. Man havder, at Videnskabens

Udvikling og alle dens afgorende Fremskridt er bestemt af det praktiske Livs skiftende
Krav, og at kun den Erkendelse, der muliggpr et stprre Herredpmme over den materielle
Verden og over Samfundet, er af Verdi. Den katolske Akademiker ved, at dette er et

forkert Synspunkt. Den rene og praktisk set uinteresserede Sandhedserkendelse er Forsk-
ningens fornemste Opgave. Det er tilmed mere i Overensstemmelse med Menneskets Na-
tur at beskue Alskabningen i Fornuftets Lys, end at arbejde paa at lave den om. I Genesis

hedder det om Adam, at han gav Dyrene Navne - 
hvoraf man kan se, at ogsaa i Paradis

gik den rene Erkendelse forud for den praktiske.
Den katolske Akademiker vi1 derfor va,re paz Vagt overfor ethvert Angreb paa Forsk-

ningens Frihed til at erkende. Det var et Attentat mod Videnskaben, da Nazismen forbpd
tyske Fysikere at arbejde med Relativitetsteorien 

- 
men det er ikke mindre et Attentat

mod den frie Tankning, naar moderne Stormagter importerer Alverdens betydeligste

Videnskabsmend og tvinger dem til at tbejde med ganske bestemte Opgaver af militer
Interesse. Paa samme Maade maa der protesteres, naar storindustrielle Truster af Kon-
kurrencehensyn forhindrer OfientliggBrelsen af videnskabelige Resultzter fra deres La-
boratorier. Ingen har Ret til at monopolisere Sandheden 

- 
og den katolske Akademiker

mra v&re Sandhedens Tjener, ikke Statens e1ler Industriens specialuddannede og betalte

Slave. Mange Naturvidenskabsmend, der er foruroligede over denne Udvikling, har i den

senere Tid fremsat @nsket om at faa udarbejdet en Siags naturvidenskabelig Credo, der

i Lighed med f. Ex. Legel1ftet skulde underskrives af alle Forskere. Hvis dette skal

fpres ud i Virkeligheden, bliver det alle katolske Naturvidenskabsmands Pligt at arbejdc

for, at et saadant Lgfte bliver udformet i Overensstemmelse med Videnskabens og Men-
neskets sande Natur.

Endelig maa den katolske Akademiker lade sin Stemme hpre, hvergang Forholdet
mellem de enkelte Videnskaber sacttes under Debat. Alle Studenter kender den intel-
lektuelle Forvirring, der ofte prager saadanne Debatter' Hvor ofte blandes f' Ex. Er-
faringsvidenskaberne og Metafysikken ikke i et haablpst Virvar, som f' Ex' naar Energi-

setningen hevdes at stride mod Guds Existens, eller naar omvendt den moderne Atom-
fysik siges igen at give Plads for baade Skaberen og den frie Vi1je. Som om metafysiske

Problemer havde noget ^t 
g1re med rent fysiske Resultater! Den katolske Akademiker

ejer en universel Anskuelse af disse Problemer. Derfor tilkommer det ham fremfor andre

at bidrage til at sprede Forvirringen. Denne Opgave maa tages op baade af den katolske

Student i IJniversitetets Auditorier og Frokoststuer, og at den katolske Professor i de

videnskabelige Selskaber. I dem begge skulde der gerne v€re saa meget af en Filosof, at
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han er i Stand til at skelne mellem naturvidenskabelige Fakta og den Metafysik 
- 

hyppigst

Naturalisme og Positivisme - 
der o{te skjuler sig bag naturvidcnskabelige Teorier' Na-

turligvis er det ikke npdvendigt for en arbejdende Kemiker at v&re fortrolig med aIle

Ontologiens Mysterier; men det vilde vrre overordentlig gavnligt, om en katolsk Akade-
miker satte sig ind i f. Ex. den skolastiske Lare om Videnskaberncs tre Abstrahtionstrin,
saaledes som vi finder den hos St. Thomast og Cajetan'. Derved vil han faa Midler i
Hrnde til at undgaa en Sammcnblanding af Ting, der ligger paa forskelligt Plan, og

mange forvirrede Problcmstillingcr vil oplpse sig i intet. I denne Forbindelse kundc man
pege paa en meget konkret og paatr€ngende npdvendig Opgave, nemlig en kritisk Gen-

nemgang af den populrrvidenskabelige Litteratur, der ofte leses af Mennesker, som ikke
har stBrre faglig e1ler filosofish lndsigt end Forfatterne. Et saadant kritisk og oplysende
Arbejde 

- 
uden apologetiske Bihensigter 

- 
skal nok bare Frugt.

Den katolske Akademikers Indsats paa det Omraade af Videnskaben, der vender ud
mod Ofentligheden, er af delvis anden Art. Som udviklet i det foregaaende maa han
hevde den rene Videnskabs ubegransede Frihed til at udvide vor Erkendelse af Naturen
paa alle Felter, Men saa snart det drejer sig om Anvendelsen af Videnskabens Resultater
i Fraksis maa han hevde Retten til at underkaste enhver Anvendelse en moralsk Vurdering.

Den praktiske Anvendelse af et hvilket som helst videnskabeligt Resultat foretages for
menneskelige Formaals Skyld. Derfor kommer alle praktiske Videnskaber i intim Kontakt
med Ethikken. Der findcs i Nutiden en Tendens til kritikldst at realisere alle de tekniske
N{ulighedcr, der findes. Dcn katolske Akademiker maa stemple en saadan Mangel paa

Kritik som umoralsk, og han maa altid med vaagen Samvittighed splrge efter dc viden-
skabelige og tekniske Opdagclsers menneskelige Betydning.

Som illustrerende Eksempel kan fra Fysikkcn n€vnes atomenergien, hvis Opdagelse i
sig selv er af intellektuel Verdi, fordi den forgger vort Kendskab til Naturen. Men vil
dens Anvendelse vere til Gavn for Menneskeligheden? Dette Splrgsmaal maa forurolige
enhver Akademiker, der elsker sin Vidcnskab og €ngstes ved at se et af dens mest vid-
underlige Resultater i Hrnderne paa Mennesker, der fprst og fremmest interesserer sig

for dets militere Muligheder. Denne Bekymring kan, som den franske katolske Atom-
fysiker Lou.is de Broglie fornylig har givet Udtryk for", ogsaa komme ti1 at satte Spdrgs-

maalstegn ved den rene Forsknings Berettigelse. Er det moralsk forsvarligt at viderefpre
Underspgelser, der efter al Sandsynlighed vi1 blive udnyttet af Politikere uden alt for
tydelige moralske Kvaliteter?

Det samme Spprgsmaal melder sig i de biologisk-medicinske Videnskaber. Her spender

den aktuelie Problematik fra den bakteriologisk-kemiske Krig over Abortus provocatus,

Sterilisering, kunstig Befrugtning og Racehygiejne til Euthanasi. F{er maa det vere endnu

tydeligere for enhver Katolik, at en grundig Behandling af disse Spprgsmaal paa en Gang
krever Fagmandens hele Indsigt og et dybt Kendskab til de Moralprincipper der i deres

reneste Form kun findes bevaret i den katolske Kirke.
Fra det tekniske Omraade kan man nrvne de aktuelle Boligbygnings- og Byplanleg-

ningsproblemer, der set fra et katolsk Synspunkt ikke blot angaar Materialer og Teknik.
Splrgsmaalet r.:,aa for en katolsk Ingenipr eller Arkitekt ikke blot vrre, hvorvidt Mursten
og Tpmmer el1er Jernbeton og Staal giver den billigste Hustype og det letteste Byggeri.
Det maa fprst og fremmest vare, hvilken Hustype eller Byplan, der bedst im/dekommer
Menneskets og Familiens fysiologiske og aandelige Behov. Man kunde ogsaa pege paa de

' St. Thomas: In lib. Boltb. de Trinitate. q i. a 1.
" Gajetan: In lib. de Ente et Essentia. Prrmium. Se ogsaa f. Ex. Jacques M*itaj,n: La

fhilosofhie de la nature.
" se La NEF,Febr. 1.946.
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aktuelle Rationaliseringsbestrebelser, der kan komme til at gribe dybt ind i Arbejderens

Indstilling til den skabende Virksomhed, der er et af Menneskelivets guddommelige Trek.
Det er unyttigr ar opregne {lere Exempler. F{ovedsagen er, at den katolske Akade-

miker bliver klar over sin dobbelte Opgave som Forkrmper for den rene Videnskabs

Frihed, fordi den intellektuelle Erkendelse hprer til Menneskets Natur, og som Forkemper

for Kirkens Rer til at anlagge moralske Synspunkter par alle den praktiske Videnskabs

Resultater, fordi disse allesammen griber ind i det enkelte Menneskes Tilvarelse. Da

baade der intellektuelle og det ethiske hprer til Menneskets aandelige Natur, kan de fore-

gaaende meget ufuldstandige Betragtninger samles i en Maxime af den franske Filoso{, der

resumerede et langr Livs Beske{tigelse med disse Problemer med Ordene: >>ll f aut restaurer

la fri.mautd du spirituel>> 
- 

det geider frem for alt om at genoprette det aandelige Livs

Forrang.
Olaf Pedersen.

Den bumanistlsAa gruppe diskuterede fremfor alt akademikernes ansvar i oplysnings-

arbejdet om den katolske kirke.
Med hensyn til katolske bogudgivelser gjorde Ellen Nielsen opmarksom pi, at man i

Danmark havde fiet et samarbcjde i stand ogs& med ikke-katolske forlag (Arnold Busck

og Arne Frost-Flansen), og at disse var interessetet, da de godt kunde tjene penge pi
katolske bpger.

I Norge er forlagene uvillige, men nordmrndem efterlyste ogsS flere sprogkyndige.

I Finland er der stor interesse hos sprogkyndige, men arbeidet hemmes af pkonomiske

grunde. Det er et socialt spprgsmil - 
bedre tider, Arne Rask mente, at svenskerne li i

et mellemlege. Deres egne forlag er ikke brrekraftige, hvorfor problemet lgat, * fa

deres folk ud til almindelige forlag.

Vi fastslog, at akademikerne kunde gpre en indsats for dels ac udbrede katolsk lit-
teratur og dels at fi endnu mere frem. En samlet skandinavisk indsats kunde vere gavnlig

for ikke at gi hinanden i bedene og for at fi stprre oplag frem. Det blev foresliet, at

man ogs& godt af og til kunde redigere et faelles skrift, fx et irsskrift.
Dr. phil Olga Nygren anfgrte hirrejsende exempler fra Edstrands historiebpger pi

tendentips uvidenhed om den katolske kirke. Si grelle exempler frembdd de andre landes

historiebpger dog ikke. Danmark placerede sig finest med hensyn til saglige historiebogs-

{orfattere. Det besluttedes ar ggre et arbejde i frllesskab for at fL de verste misfor-

stielser udryddet i skolebpgerne. Skevheden i fremstillingerne skyldes larerne, hvorfor

det fprst og fremmest er dem, der mi oplyses. Opmrrksomheden henledes pi fagtids-

skrifrerne, og som fBrste mulighed de kunsthistoriske, hvorfra objektive behandlinger

kunde retlede lrrerne.
loban lensen'

AKADEMIKEREN OG KATOLSK AKSJON.

gentlig mi jeg fprst begynne med i be om undskyldning for at jeg

,o11 pr.ra griper ordet her. Det er jo et mpte for katolske akademiske

legmenn, altsi ikke et forum hvor presten, men legmannen er den som

skal gj6re seg gjellende bide hva anglt innledning og diskussjon. Enda
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mindre har jeg rett til i tale siden jeg ikke stir direkte tilsluttet noe A. C.,
men er her som gjest. Men siden vi norske er si fi og siden jeg er blitt
uppfordret til det mi jeg allikevel fi lov i si noen ord.

For meg har det y&rt eL opplevelse av de store X f3, vxre med her. Og
jeg beklager sterkt at ikke langt flere norske akademikere er med. Det
skyldes ikke at antallet av katolske akademikere er si ubetydelig i Norge.
Det er i virkeligheten slett ikke fi. Men mitt inntrykk er ar man enni
ikke er nidd si langt i virt land som i nabolandene med hensyn til samling
av akademikerne. Enhetstanken har ikke fenget si sterkt enda. Og krigen
har hemmet studentlagets virke. Men jeg nx,rer ft:Jl tillit til at det ikke
vil vare lenge fpr Norge er kommet erter og kan ta ivrig og interesserr
del i det interskandinaviske og internasjonale katolske samarbeid. Per-
sonlig er jeg ved dette m/te kommet til i interessere meg sterkt for ar-
beidet.

Ett emne har jeg saknet pi mptets program. Det li visstnok utenom
den opsatte ramme. Imidlertid har jeg fitt lov til i si noe om det likevel.
Det er: Akademikerens innsats i det alminnelige legmannsaposrolar.

Hva vi alltid mi regne med her i Norden er at vi katolikker er er sv&rt
lite mindretall, ikke mer enn en promille av den samlede befolkning. Or-
ganisatorisk mi vi inn{ette oss etrer det faktum, slik at ikke kreftene
splittes, men samles mest mulig i en samvirkende enhet. I andre land hvor
katolikkenes antall gir opp i millioner, er det en selvfplge at disse organi-
seres mer gruppevis etter stand, stilling eller felles interesser forgvrig. P&

den miten blir det mer enher, samarbeid og positiv innsats for den gode
saks fremme. Og, uten forkleinelse for noen annen gruppe, mi det vel
sies at det er av den allerst@rste betydning at serlig akademikerne stir for
seg i en levende, virksom organisasjon.

Ogsi hos oss er det npdvendig at akademikerne star samlet. Vi har her
pi mfltet allesammen f&tt erfare hvor utbytterik og inspirerende en slik
samling om A. C.-er. Men siden vi altsi er si relativt f&,mi vi ogsi, mer
enn i de st@rre land innse betydningen av at vi alle, enten som enkelte
katolikker eller som gruppe stAr sammen i en fellesorganisasjon som samler
kreftene om det primere og hvor enkeltgruppene inntar sin naturlige,
relative plass i det hele. Dessuten er jo ogsi akademikerne si forskjellige.
Det er unge akademikere. Her er det stor forskjel mellom dem som har
tatt opp studiet pi universitet eller hpgskole og dem som erter i ha tatt
studentereksamen og altsi derved er blitt akademiske borgere, er g&tt
umiddelbart over i praktisk virke. Eldre akademikere kan vere viten-
skapsmenn, universitetslxrere eller lx,rere ved andre hggere skoler. Men
de fleste eldre akademikere sitter runt om i alle slags stillinger, som leger,
dommere, offiserer eller som rett og slett forrettningsmenn. Felles for
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alle er allikevel at de ut fra sin akademiske dannelse utgj6 et element i
samfunnet som kultur, dannelse og tradisjon i serlig stor grad hviler pi.
Det kan sikkert sies at akademikerne i vesentlig grad former sin samtids

indsliv og livsoppfattning. Vi katolikker mi vrre oss dette serlig bevisst.

Det mi sti klart for den katolske akademiker at han har et spesielt ansvar

innenfor den katolske aksjon sivel innad som utad nettop i det miljp og

den menighet han befinner seg og hvor han har sitt daglige liv og virke-
felt. Nettop der er hans mest narliggende oppgave. Der er det han mi
gjgre seg gjellende. For i det I gjpre seg gjellende er det jo den sanne

kultur og dannelse bestir. Den er surdeigen som gjennemsyrer massen

og gir den sitt preg.
En akademiker som er seg dette bevisst sp4r: Hvilke oppgaver fore-

ligger?
Tidligere er det blitt talt om det grunnleggende selvfplgelige: den indre

helliggjpring. Jeg taler her om det rent praktisk yttre.
Hva er da hovedoppgaven for alle katolikker idag, for legmann og presr,

for mann og kvinne, for gammel og ung? Jesus Kristus gir svaret i selve

Kirkens arbeidsprogram: Gi ut og lrr alle folkeslag,lxr derr' i holde alt
hva jeg har overgitt dere. Mer enn noensinne siden aposteltiden er det
opplysningsarbeid on & gjgre, spredning av de evige sannheter sorn den
rotllse og famlende menneskehet av idag i si hpg grad trenger. Og det er
blitt mer klart enn fgr at dette arbeid kan hierarkiet ikke utf.gre alene
uten aktiv innsats og hjelp fra alle gode, positive krefter innenfor leg-
folkets rekker. Katolsk aksjon i vire land er i eminent forstand en innsats
for det katolske opplysningsarbeid. Der mi vi samles.

I Norge er bevisstheten om dette heldigvis i sterk stigning. Det lyder
kanskje underlig, men det kan allikevel trygt sies at det i virt vikariat
har vrrt mobilisering 

- 
etter krigen. Det fgrste ledd i denne mobilise-

ring var ett prestempte sammenkallt av biskop Mangers i rnai 1945. Her
ble arbeidoppgavene drgftet under utveksling av erfaringer. Her ble
tanker og id6er fremsatt for et fruktbringende virke i fremtiden. Mgtet
var i hpg grad positivt og vil sikkert virke til megen velsignelse. Men det
er ikke her grunn til i gi n&rm€re inn pi det.

Annet ledd var reorganiseringen av St. Olavsforbunnet. FIva er St.
Olavs forbunn? Kort kan det sies slik: Det er generalnevneren for alt
katolsk organisasjon og foreningsliv. Dets oPpgave er i oppfange og
aktivisere i seg alle gode positivt byggende krefter innenfor det katolske
legfolk. Det er bygget opp pi medlemskap bide av foreninger og enkelte
medlemmer. Det er jo si at i de allerfleste menigheter verden over finnes
det foreninger. Det kan vxre manns- eller kvinneforeninger, ungdoms-
foreninger eller spesielle grupper, som f. ks. A. C. Slik ogsi hos oss, men
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fprst og fremst er det i hver menighet en fellesforening hvor alle f.or:ur.-

settes i vrre med, og som kalles St. Olovslaget f. eks. e1ler St. Torfinns-
laget, alt etter menighetens vernehelgen. Alle lagene er ledd i forbunnet,
som altsi danner en enhet gjennom dem. Med i forbunnet er ogsi alle

andre katolske srrforeninger som pnsker det. Dessuten er det adgang til
for dem som ikke bor der det er kirke og lokalledd i sti direkte tilsluttet
forbunnet som enkeltmedlem.

Den gkonomiske basis er fplgende: I laget betaler hvert voksent medlem en personlig

irskontingent. Stprrelsen fastsettes av laget selv. Av kontingenten gir en viss del, {. t.
kr. 4, 

- 
pr. ir, direkte til forbunnet. Pi de tilstellninger som lagene avholder skal ogsi

som regel 25 /6 av overskuddet tilfalle forbunnet. Pi den miten blir det irlig noen tusen
kroner i rutte med.

Forbunnet ledes av et sentrxlstyre. Det bestir av presidenten, en representant for h. h.
biskopen, sekreter, kasserer og dessuten som styremedlemmer en representant for hvert
lag. Av sentralstyret utgir et arbeidsutvalg som har den daglige ledelse, mens sentral-
styret bare samles med visse mellomrom. F{ovedstevne (generalforsamling) holdes som

regel hvert tredje ir med representatter for lagene etter deres medlemsantall. Et slikt
hovedstevne blir gjerne en noksi stor begivenhet med adskillig festlighet omkring seg.

FIva utretter si forbunnet av godt og nyttig?
lnnad. har det vist seg at forbunnet har virket sterkt til i fremme en-

hetsfplelsen og ansvarsbevisstheten. Det har skapt katolsk almenbevissthet

- 
5sn1i1g cum Ecclesia. Enkeltmenigheten fOler ikke den samme isolasjon

som f/r, noe som jo ellers er meget merkbart i et land hvor avstandene er
si store og hvor det er timelange, ja dagelange reiser mellom kirkene. I
selve menighetene har lagene hatt en lykkelig evne til i samle. Lagets styre
stir som regel for alle slags arrangements, enten det ni er julefester, fore-
dragsaftener, basarer eller liturgisk utstilling. Sokneprestene fir derved
god st@tte og avlastning. rJtucl har kanskje ikke forbunnet hittil kunnet
virke si effektivt som pnskelig. Men nettop her er det at man har fattet
nye besluttninger som en mi ha lov til i vente seg meget av. Viktigst er

at rr'ar' akter i fi opprettet et sekretariat hvortil blir knyttet en fast
sekret€r hvis oppgave det vil vx,re A lede forbunnets virksomhet. Denne
vil samtidig ogsi bli leder av en institusjon som vikariatet oppretter i n1ye
samarbeid med forbunnet, nemlig Katolsk Opplysningsbyri (K. O.B.).
K. O. B. skal forsgke i ko-ordinere alle bestrebelser som gjgres i vikariatet.

Hittil har det vart slik at enhver for det meste har arbeidet uten direkte kontakt med

andre. Det skal ni skafies oversikt over hva der finnes av noicller, som f. eks. bpker,
billedstoff (lysbilledmateriaie), grammofonplater (f. eks. gregoriansk sang). Enda vik-
tigere er det i gi oversikt over hva vi eier av foredragsholdere, kisprer, folk som kan
bidra ved underholdning osv. Og i tilknyttning dertil, hvilke emner de forskjellige kan
redegjpre for. At en slik oversikt blir av stor betydning er lett i forsti. Det vil ogsl bli
gitt regelmessig beskjed om nir den eller den har anledning til i reise til andre steder slik
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at et eller flere \ry kan ta imot ham som foredragsholder eiler annet. F{va omkost-

ningene dermed angir skal forbunnet ogsi tre stpttende til. Den side av saken er ofte
for de smi menigheter av ikke uvesentlig betydning'

En annen oppgave K. O. B. vil ta seg av er A fplge med i hva som av

ulike art publiseres om eller mot den katolske kirke og vir livsoppfattning'
Det blir opprettet et kartotek hvor mest mulig samles og hvor man kan
hente opplysninger nir dertii er behov. Likedan blir K. O. B. virt katolske
pressebyri som regelmessig lar tilflyte pressen ak vedrgrende katolske be-
givenheter som matte finnes i kunne ha ofientlig interesse.

En tredje oppgave er forlagsvirksomheten. I Norge har denne vart
temmelig tilfeldig og vilkirlig. Det har ikke v€rt mangel pi forfattere.
Navn som Lutz, Kjelstrup, Van der Burg o. a. er vitnesbyrd nok om det.

Men det har vxrt skrevet vesentlig pi eget personlig initiativ om det som

li serlig innenfor den enkeltes interesseomride. Og som regel har for-
fatteren ogsi vrrt npdt til i utgi sin publikasjon nermest pi eget forlag,
selv om man formelt linte navnet St. Olavs forlag.

Kaster man et biikk bakover i tiden og ser hva som er utgitt vil det fremgi at ikke
fi publikasjoner er utkommet i irenes 16p og adskillige emner er blitt behandlet og be-

handlet godt. Mcn det har tildels hendt at to forfatter har behandlet sv€rt beslektede

emner og ti1 og med temmelig samtidig, mens pi den andre side andre, kanskje mere
aktuelle emner ikke cr blitt behandlet overhodet. Ennvidere har det verr si at bgker
som viste seg i ha stor intercsse og var ypperlige, ble trykt i forholdsvis beskjedent opplag.
Nir det var utsolgt har boken ikke lenger *-xrt. L fi. Av alle de gode bpker som faktisk
i de siste femti ir har vrrt utgitt i Norge har det meg bekjenr, aldri kommet et opplag
nr. 2. IJnntatt selvsagt slilit som bpnne og salmebpker, katekismer o. 1. Der er sprgelig,
fordi det finnes mange perler blant dem som nitiden ville ha meget godt utbytte av i
lese. Selv pi npdvendige undervisnings og andaktsbgker har det vrrt mangel. Siledes
har i flere ir vir store katekismus, den eneste som er egnet for konvertittundervisningen,
ikke lenger yx.ft. L lA fordi den er utsolgt. Her ligger en stor og betydelig oppgave og
venter pi forbunnet og K. O. B. Det trenges et i egentligste {orstann katolsk forlag, et
forlag som ikke bare npier seg med i ta imot de manuskripter som tilfeldigvis og leilig-
hetsvis innsennes, men som studerer behovet og som selv tar initiativet, enten det ni
gjcilcr i fi et emne behandlet som har srrlig aktuell intercsse e1ler det gjeller en ny
katekismus, enten det gjeller ny utgave av en gammel perle eller det gjeller i fi oversatt
til norsk og utgitt en god utenlandsk publikasjon, eller det gjeller i fi forbinnelse med
forlagcne i nabolandenc og sti for spredningen ogsi av dette verdifulle tillegg til vir egen

katolske lesning. FIer kan arbeides og samarbeides. Ikke minst er det om i gjgre at det

katolske legfolk forstir oppgavens store betydning og gir inn for A stdtte arbeidet. I
forbinnelse med forlagsvirksomhet faller utgivelse av katolske blad og tidsskrifter. I vi-
kariatet finnes bare et trykt blad, St. Olav, som utkommer hver 14. dag, Hve interessen

for et slikt blad angir og utbredelsen er dct sikkert heldig hvis ogsi det stgtter seg pe

legfolkets eget utpvende organ, St. Olavsforbunnet og pi K. O. B.

Som en ser har forbunnet en meget .vatiert og omfattende oppgave, en

oppgave som ikke kan lgses uten en slik aktivt virkende legmannsorga-
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nisasjon. Derfor mi alle katolikker vrre med, men i serlig grad akade-
mikeren. Han vet jo bedre enn de fleste hva det gjeller. Og han har
best forutsettning for ikke bare & v&re en passiv st|tte 6u arbeidet men
en aktiv deltaker i arbeidet. I den enkelte menighet, i storbyen med dens

hundrevis av katolikker, men ogsi i smibyens lilleputtmenighet, ja,
kanskje mest der, skal han yte sin innsats. Han skal ta del i lagsmfl,tene,
stille seg til disposisjon i styret dersom hans hjelp pnskes der. Han skal
som foredragsholder, kispr eller som studiegruppeleder gi andre av sin
kunnskap. Han skal delta i forbunnets, i K. O. B:s virksomhet. Han kan
gi bidrag til katolsk presse, skrive brosjurer, bgker, oversette. Og han skal
gjpre katolsk livssyn og katolske publikasjoner kjent innenfor den krets
han ferdes. Kort sagt, vere katolsk aksjons serlige aktivum.

Her pi m|rct har vi opplevet og lrrt meget. Vire venner fra det in-
ternasjonale Pax Roruana har talt meget om hvordan de danner gruppe,
selle, denne lille surdeigen som gjennomsyrer massen. I de store katolske
land er sellen mer innenfor den enklte stand. Der mi d.et vx,re slik. Hos
oss annerledes. Sellen, gruppen er alle de av samme stand og kall som har
funnet hverandre i de samme lysende katolske idealer. Det stir derfor til
oss selv i realisere dette m/tes rike impulser slik det passer for vire forhold
og etter de arbeidsoppgaver forsynet har lagt tilrette for oss. Og har dette
lille innlegg kunnet bidra noe til i klatgjgre arbeidsoppgavene, skulle jeg
v€re meget takknemlig' H. Kielland. Berguitz.

FOLKENES FAMILIE.

I en radiotale paa den hellige Eugenios fest 1947 
- 

pavens navnedag --
I udtalte Pius XII sig paany om tidens store problemer og d.e farer, d.er

truer hele den civiliserede Verden.

>>Den eneste vej ud af dette kaos er at lade uenighed og vold aflpses af en verdens-
orden, bestaaende af fred og retfrrdighed. Opbygningen af den almindelige sikkerhed
maa ske 

- 
og kan hun ske 

- 
gfgsl moralske principper. F{vor kan de sejrende magter

tolerere en stadig oprustning? Hvorledes kan de i ruin og elendighed se en garanti for
deres egen sikkerhed? Det er endnu ikke for sent at skabe en taalelig fred ved falles
hjeip til alles vel, hvor hensynet til ungdommens og familiens velstand maa komme i
fprste rakke.>>

Her som ved tidligere lejligheder fastholder paven de vasentligste
forudsetninger for en international ordning, der sikrer freden. Vi be-
mrrker, at paven anser det for givet, at hvis verden skal eje nogen som
helst orden, maa det vrre en orden, der er forskellig fta den, der findes i
vore mgrke tider. En ny orden, der hviler paa moralske principper.
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Indrpmmer vi i frllesskab med payen, at vi ikke kan blive, hvor vi er,

saa maa vi i fallesskab med paven trnke paa, hvorhen vi vil og skal be-

v&ge os, da det anerkendes, at paven er den eneste autoritet, som har
fremsat konstruktive ideer, der logisk fglger af nogle faa store principper.

Mens krigen rasede, og verden spgte en vej ud af. det raadende kaos

med mere trygge og ordnede forhold, hrvede Pius XII's rpst sig over
krigslarmen med en saadan kraft og autoritet, at menneskene med deres

propagandaforblindede retsopfattelse standsedes for et gjeblik og blev
tvunget til at lytte. Hvorfor? Fordi hans lere ikke bare er endnu en

teori blandt de mange om den internationale orden, men er total og ene-
staaende. De forskellige fremtidsplaner, der blev frernfgrt, var oprigtigt
ment. Men nesten alle drejede de sig om maskineriet, ikke om menneskers
vilje og aand. I hvert fald drejede d.e stg n€sten alle om noget, der kun
er en del a{ mennesksl 

- 
dsls pkonomiske eller politiske eller biologiske

eller moralske eller religipse element. Paven tog alle disse elementer i be-
tragtning. >>Den nuvarende paves offentlige udtalelser er derfor hele ver-
den over blevet modtaget paa en maade som sjrldent nogen pavelige ud-
talelser siden Middelalderens afslutning.> (Beales.)

Hans juletale 1939 blev forelagt regeringer og folk i alle egne af ver-
den, og de saakaldte fem punkter blev bemarket ogsaa andre steder end
i de lande, hvor katolicismen fprer ordet. President Roosevelt studerede
fredspunkterne og encyklikaerne. Man kan finde genklange i selve det
>Atlantiske Frihedsbrev>. I amerikanske og engelske udtalelser af mnnd,
der planlagde fremtiden, blev de n&sten ordret citeret. Kardinal Hinsley,
erkebiskopperne af Canterbury og York samt lederen af de engelske og
skotske frikirker akcepterede alle offentligt payens >fem punkter>> i et
frlles brev, der blev offentliggjort i Thtces og den Qvrige presse, og
sagde, at de var villige til at tage deres udgangspunkt i den pavelige er-
klering om det eneste rettxrdige grundlag for samfundsordenen efter
krigen. Endog i det saa protestantiske Sverige omtalte den betydende
presse paven venligt. Saaledes Stoc&.ltohns Tidningen fra 27. dec.: Som
verden ventede, har den romerske kirkes overhoved, hvis ord villigt er-
kendes som den i egentlig forstand kristne verdens menings- og samvittig-
hedsytringer givet udtryk for hvad alle ved i dybet af deres hjerte, uanset

trosbekendelse og nationalitet. Kun faatallige kredse 
- 

desv€rre med stor
magt 

- 
kan rejse invendinger mod Pius XII's brrndemrrkning af volds-

handlingerne.
Pavens ord bliver hgrt af. verden. Ja, men hvad sker der saa? Det

n€ste maa naturligvis v&,re, at pavens raad bliver fgrt ud i livet? Vil det
ske? Kirkens indsats for freden forudsrtter, at folkenes fgrere og alle, der
gver indflydelse paa offentligheden, ikke rejser hindringer for den.
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>>Dens gerning er i dag aabenbart mere paakrevet end paa nogen anden tid, thi den

triste erfaring viser, at de rent ydre midler, de menneskelige foranstaltninger og de poli-

tiske forholdsregler ikke bringer nogen virkelig mildnelse i de lidelser, som menneskeheden

sukker under. Bekrr af de menneskelige midlers smertelige fallit og i haabet om, at de

storme, der truer med at tilintetgpre civilisationen, maa blive afvargede, vender mange

mennesker blikket med ny tillid imod kirken, der er sandhedens og kerlighedens borg,

imod Petri stol. Thi de indser godt, at kirken formaar at gengive menneskeslegten den

enhed i tro og moral, som i andre tider muliggjorde et varigt, fredeligt samvirke mellem

folkene.
Imod enigheden skuer saa mange mennesker hen med hjemve, mennesker, som er

ansvariige for nationernes skabne, mennesker, som hver dag med stprre tydeiighed etf*er,
at de midler, de forhen satte deres lid til, intet {ormaar. Enigheden begares af vore

spnners og dBtres tallpse legioner, som hver dag anraaber fredens og krrlighedens Gud.
Enigheden forventes af saa mange adle sind, der ikke er forenede med os, men i deres

hunger og tprsr efter retfardighed og fred lpfter deres Ojne tii Petri stol for derfra at
modtage vejledning og raad. Og dog er kirkens arbejde for at udbrede Kristi lere og

omdanne sindene efter Guds love af og til genstand for en mistenkeiigglrelse af dens hen-

sigter.> (Summi Pontif icattn.)

Mange spger at undertrykke pavens rpst. Anti-katolske folkefgrere og

skribenter forstaar sikkert ikke, hvad paven siger, men de kender det, og

det er kernen i deres antikatolske spot, at paven overhovedet taler om
fremtiden og for mennesker i alle lande. Ligeledes maa n&vnes at mange

moderne mennesker helt er blevet afvennet med at tenke selvstrndigt,
simpelthen fordi de ikke har tid til det; de fatter selvsagt ikke pavens
raad. Livet giver ingen tid til at gruble over tingene. Desuden er der

mange, som ikke uil txnke. Det kan gLre ondt at tx,nke 
- 

da man kan
blive npdt til at overveje emner, som det er nemmere atlade ligge. Endelig
er der nogle lande, hvor det ligefrem er forbudt folk at tenke.

Naar vi som katolikker betragter de hindringer, der lagges for rejs-
ningen af en ny verden i retfrrdighed og karlighed, npdsages vi ogsaa dl
at n&vne de trosfrller, der er skyld i, at pavens udtalelser bliver opfattet
som politiske partiindla B; r.aar de i kristendommens n^yn forfx.ster na-

tionalistiske interesser. Blandt de tallpse exempler kan vi tage pressens

kommentarer til Pius XII's valgsprog: Opus jwstitiae pax,Freden er resul-

tatet ^f retfrrdighed. Tyske katolske blade (fx. Zei't bn Querscbni'tt)
var sikre paa, at nazismens politik tilsigtede netop den af paven definerede
retfardighedens fred. Et hollandsk blad (Oprechte Haarleruscbe Courant)
st|ttede denne tanke og mente, at Tjeckoslovakiets existens var den alvor-
ligste fare for freden. Franske blade (fx. La Vie Intellectwelle ) saa ganske

modsat paa situationen og mente, at hverken urettens dristighed eller
rettens afmagt (Milnchen) tjener fredens sag. Engelske blade (voldsomst

Catholic Titnes) forsvarede diktatorerne mod demokratierne, som de be-

skyldte for i rustningskapitalens interesse at holde verden i uro. Til gen-

34



De k"atolska ah"ad.enoi,kernas miite i Vaclstena 1947

gxld var amerikanske blade (fx. Catholic \Yorld\ endnu mere sikre end
de franske pa , at fredens fjender bor i Berlin og Rom.

Der er intet merkeligt eller forargeligt i, at katolikkers anskuelser di-
vergerer sterkt, naar de praktisk anvender pavens valgsprog. Men kirkens
forkyndelse af de store moralske principper visner hen, hvis vi fgjer rent
partibestemte eller nationalistiske interesser dl. Vi tjener kristendommen
og freden bedst ved at holde os til disse principper og til deres anvendelse,
hvor denne er sikker og soleklar. Gud give, at viACere .var a,gte katolske:
de bedste raadgivere i aktivt samarbejde med paven for mennesker med
god vilje under rejsningen af en ny verden i krrlighed og retfardighed.

Det aller f.grste er at faa fat i selve paveordene i deres rette sammen-
heng og saa fortnlTe folk i almindelighed om dem, koft og klart. Vi maa
orientere os grundigt. Der er rigeligt materiale til at beskrftige en halv
snes studiekredse i en halv snes aar.

Ed udf6rlig oversigt over Benedikt XV's og Pius XI's fredsaktioner han man finde i
et samlingsvark af pater Yves de la B ridre La patrie et Ia paix (hos Descl6e i
Paris). Med hensyn til Pius XII's arbcjde for freden henvises til Pius of Peace, a Study
of tbe facific lVork of His Holiness Pope Pius XII i.n the Vorlil Var 1939-194j af.
R. V a I k e r, Dublin. Bogen giver en liste over en rekke andre vrrker til videre studium.
NC\7C (National Catholic \felfare Conference), en amerikansk forening, har udgivet
en samling ofricielle taler af Pius XII og hans forgxngere: Principles for Peace (Vash-
ington 1943). Samlingen er paa 894 sider, skpnt den bare gaar til 1942. The Catholic
cburcb ancl lnternational ortler av A. c. F. Beales, udkommet i april 194r, frern-
stiller kirkens lere om internationale forhold, saadan som den kan anvendes paa vore dages
forhold. John Epps teins bog The Catbolic Tradition of tbe La.tu ot' Nations (Lor'-
don 1931) er en ganska uudtpmmelig skatkiste for dokumenter fra de eldste tider. Pro-
fessor Gonella s The Papacy ancl \Voiltl Peace giver vardifulde kommentarer til
Pius XII's juletaler 7939-7941, Mc Le an: A d.ynam.ic\vorlcl order. lNouuelle Reuue
Tbiologique 794J ht vi en kort og instruktiv oversigt over Vatikanets virke under kri-
gen' Vort hjelpemiddel til at skaffe os oplysninger om den allernyeste tids vigrigsre pave-
erkleringer er Acta Afrostolice Sedis.

Naar vi har studeret og drgf.tet, hvad paven siger, maa vi lade vor viden
gaa videre 

- 
ogsaa til ikke-katolikker. Jeg tror vi trcnger til noger, der

svarer til, hvad man fx. har i usA, en sammenslutning, der holder pje
med alt, hvad paven siger af st4rre og mindre betydning, og giver folk
en n@jagtig oversettelse af henvendelser til landene, prrdikener, freds-
budskaber, overenskomster, taler, encyklikaer o. L Som vi har der nu, er
det ret tilfrldigt, hvor og hvornaar man st/der paa paveencyklikaer, taler
og erklaringer, der har aktuel og praktisk interesse. Let er det ikke for
folk, katolikker og andre, at vide, hvad pavens raad gaar ud paa. Er det
ikke muligt paa .vore nordiske sprog at faa en regular serie, svarende til
franskmrndenes Docurnentation Catbolique? Den skulde indeholde
essensen af enhver udtalelse, skrevet i et ganske jrvnt sprog, og trykt me-
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get billigt, saa hver prest, skole, avis, studiekreds, universitetsgruppe, from
forening, og vaagen enkeltperson kunde skaffe sig disse blade eller piecer.

ACere vilde paa den maade f.aa et solidt grundlag 6or at yde et haardt
tiltrcngt folkeligt oplysningsarbejde om internationale forhold ledet ud

fra de rette principper.
Ad den vej vilde vi bidrage til, at menneskeheden kom realiseringen af

dens rldgamle d,r4m om fred nxtmeret en overstatslig samarbejdsordning
ved siden af og over de suverrene stater paa vor klode, da en saadan inter-
national ordning allerfgrst er et spprgsmaal om opdragelse. Thi opbyg-
ning af ethyert menneskeligt samfund, ogsaa nationernes samfund, af-
hanger m. h. t. verdi og varighed af menneskenes kulturelle niveau og

prapaganda. Overalt hvor de brede masser endnu ikke eller ikke langere

er i stand til at tenke og dpmme selv og ikke har flaaet et' vist kulturelt
minimumsniveau, vil ethvert forsgg paa at faa folk til at trnke inter-
nationalt i lgbet af kort tid mislykkes. I mennesket selv ligger lpsningen.

Gud har skabt mennesket med en fri vilje, og juleevangeliet taler om Pax

hominibus bonae uoluntatis. P.et og moral udformes af vor gode vilje og

vor fornufts indsigt i varige verdier, som aabenbaringen har givet os.

>Vore kvalfulde tider har da, og kun da, ikke veret forgaves, hvis et agte, omfattende

Societas humana og Civitas maxima genfpdes i philosophia perennis' aand. Kan det se-

kulariserede menneske begribe dette?

Uden tvivl, hvis de ansvarlige blot havde mod til * fortelle ham det; og de tillige
havde forstaaelse af, at det hele ikke er gjort med en ordning af de pkonomiske forhold.
Alt hvad der haenger sammen med det pkonomiske, maa {p1e sig ind i rammerne af hin
evige, sande lov, der omfatter ret og etik 

- 
eller rigtigere sagt rettens etik thi begge

begreber lader sig lige saa lidt skille ud fra hinanden som sjalen fra mennesket. Erken-

delsen heraf betinger den menneskelige kulturs bevarelse. En kultur, der nok er skamrnet,

men ikke gdehgt. Vi maa blot lare, at der ikke findes og ikke kan findes nogen national

etik, der ikke allerfprst er en almindeiig menneskelig etik, fordi alle mennesker er eet i
Skaberens vrrk, er Guds bprn, og selv om viljen til rt lorstaa dette mangler, vil grufulde
lidelser og forrvivlelse over krigens ruinhobe fpre fornuften til sand erkendelse.>> (K u r t
von Schuschnigg: Ein, Requ.iem in Rot--Veiss-Rot. Zirich 194r, sid. 474.)

>>Kan det srkulariserede menneske begribe, at 'Societas humana' og

'Civitas maxima' maa genfgdes i philosophia perennis' (Thomas) aand?>

>>Flvis de ansvarlige blot havde mod til atfortxlle ham det og den for-
npdne indsigt>, siger jeg og ggr Schuschniggs ord til mine. Vi har ansva-

ret. Det er vor pligt at leve op til de opgaver, som ligger i hans ord. Vor
religion paalx,gger os det. Og hvis ikke vi katolikker organiserer verden,

gpr USSR eller Bankernes Internationale det. En sovjetkommissar sagde i
1921 til en katolsk biskop: >Mennesket bevrger sig mod en universel cen-

tralisering, som lettes af den moderne transport. Tre store strpmme s&ttet

det i gang 
- 

tre store universalismer - 
1) Den materialistiske, kommu-
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nistiske fra Moskva der st/tter sig til Asien og betjenes af propagandister
i alle folkeslag. 2) Den ogsaa materialistiske, men kapitalistiske fra Lon-
don, der stptter sig til Amerika og betjenes af bankernes Internationale.
3 ) Og dertil den pavelige, idealistiske og aandelige fra Rom, som stptter
sig til Gud.>

Jeg gaar ud fra, at vi allesammen n€gter at betragte nutiden som en
tid til at g4re ingenting og tenke ingenting og blot sidde lamslaaede. Vi
vil vedblivende fplge med i verdens gang, men vi maa utrstteligt
vurdere, hvad vor tid prasterer, ud f.ra vore egne principper, og ikke blot
efter de principper, der anerkendes af politikerne og de herrer, som skriver
om dem i bladene. Vi maa huske, at st/rstedelen af avisernes politiske stof
skrives for os af folk, som er uden nogen virkelig tro paa en oversanselig
orden, omend noget af det kan vere skrevet af folk, med personlige fore-
stillinger om en overnaturlig orden, blot afvigen de fra vore. Vi har brug
for et program at arbejde ud fra i vor opdragergerning - opdragelsen af
os selv og andre.

Et katolsk program for international organisation har vi i Tl.parellis monu-
mentale bog Sagglo teoretico... Essay om naturlovens teori baserer paa fakta, der blev
udgivet i 7846; den beviser at der gennem St. Augustin, St, Thomas, Vittorio eller Suarez
er blevet os overleveret principper som er direkte anvendelige i det praktiske liv. Der er
dernest Benedikt XVs fredsnote af 19t2. Der er ogsaa de standpunkter man kom til i
7931 paa en konference i Fribourg af katolske filosoffer og teologer fra forskellige lande,
og den betankning der kom ud af et mpde i 1931 mellem de katolske raadgivende for-
samlinger for Storbritannien, USA og Irland. Vor paves tale juleaften 1941, hvor de
saakaldte >>fem punkter>> behandledes udfprligt. Det er vorr og alle katolikkers haab, at
der en dag kommer en encyklika om de internationale spBrgsmaal, der kan give retnings-
linier for det internationale liv, som Leo XIII gjorde for det gkonomiske liv i Rerum
,rou4rufit.

Indtil da maa vi fortolke, hvad vi lxrer, og bringe det i anvendelse, stptret af tradi-
tionen tilbage til apostlenes dage.

Det er ikke her stedet til i detailler at komme ind paa kirkens lare om
internationale forhold. Vi indskrenker os til at give den i en sum.

Mennesket er skabt af Gud i hans eget billede, alle mennesker er lige
m. h. t. fundamentale rettigheder og pligter. Menneskets pligter er at
tjene Gud og respektere andre menneskers rettigheder. Menneskets rettig-
heder bestaar i retten til liv, frihed og ejendom. Familien er samfundets
grundlag.

Eftersom det enkelte menneske ikke alene kan sikre sig sine rettigheder,
har menneskene til alle tider sluttet sig sammen i sarnfund og anerkendt
en styrende myndighed. Samfundet er til for at beskytte det enkelte
menneskes uafhandelige rettigheder og s€tte det i stand til at opfylde sine

pligter. Staten er til for menneskets skyld, ikke mennesket for statens.
Regeringen neoa derfor sikre ethvert menneske og hver familie fuld fri-
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hed, for saa vidt denne er forenelig med andre familiers og individers fri-
hed. Regeringens redskab er den borgerlige lov, og loven maa vere vpar-
tisk og gennemfpres, uden "t der g/res forskel paa nogen.

Eftersom alle mennesker er arvinger til alt hvad mennesket har skaffet

sig gennem tiderne, og eftersom resultaterne af naturvidenskabsmandenes
snilde dag for dag g/r verden mere og mere til en enhed, da forbindelsen
mellem nationerne ikke lader sig standse, er det en given ting, at der

existerer et folhcnes sancfund, Denne kendsgerning rr'aa man anerkende

og akceptere konsekvenserne af. Og da sam{undet er til for menneskenes

skyld, fglger heraf , at samfund og stater som moralske institutioner er

underkastet de samme morallove som det enkelte menneske. Offentlige
handlinger, sociale, nationale, internationale, rr'aa bedgmmes efter samme

regler som private.
Der maa derfor va,re en felles etisk regel for alt, hvad der vedrprer

menneskets internationale liv: bestemt fastlagt og sikret overholdelse. De
rettigheder og pligter, som hvert medlem af det internationale samfund
har, opstaar af de enkelte menneskers rettigheder og pligter og af de enkel-
nationers, som gaar ind i frllesskabet, Men mens de moralske principper,
som alle former for internationalt styre hviler paa, er absolutte, er den
konstitutionelle regeringsform ikke endegyldig eller absolut. Det vil
v€re til menneskehedens fordel, hvis nationernes naturlige samfund, sorn

er uorganiseret, blev organiseret p^a eL kontraktmessig basis i overens-
stemmelse med rettens og retfrrdighedens principper.

En saadan organisations opgaver vil blive at sikre den internationale
orden og fremrne civilisationen for derigennem at opfylde den menneske-
lige naturs inderste flnske. Der skulde derfor vrere en international autori-
tet, udstyret af de deltagende nationer med rnyndighed til at gennemf6re
overholdelse af det etiske princip, man er enedes om og med myndighed
til at tilvejebringe en harmonisk og frugtbringende arbejdsdeling mellem
nationerne f.or at faa verdens resourcer n:.ere retfexdigt fordelt, efter ret-
fardighedens og kerlighedens principper. Lydighed mod en saadan

autoritet griber paa ingen maade ind i de enkelte nationers og staters ret-
tigheder, men er en fordel for dem; for den myndighed en saadan autori-
tet fik, skulde vr,re proportionel med det hverv, der paalxgges den, hvilket
er at sikre gennemfprelsen af de etiske principper, som, selv om der ikke
var nogen international autoritet, allerede begrenser hver nations og stats

>> suveranitet>>.

De stater, hvor den offentlige mening sprger for, at disse naturrettens, og krrlighedens

og retferdighedens principper, overholdes i ord og gerning, anbefales fra katolsk side

fplgende direktiver som basis for en retferdig og varig international orden:

1. Rettens moralske kraft skal trede i stedet for vaabnenes materielle kraft.
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2. De enkelte nationers liv og frihed skal respekteres.

3, Obligatorisk voldgi{t i alle internationale stridigheder, som falder ind under folke-

retten.
4. Obligatorisk bileggelse af stridigheder ad forligets vej i alle internationale kon-

flikter, som ikke falder ind under folkeretten.
t. Internationale sanktioner for at fremtvinge voldgi{t eller magling.

5. Begransning af staternes rustninger til det minimum, som deres indre forhold
kraver.

7. Den stlrst mulige handelsfrihed.
8. Streng hensynstagen til religipse og nationale mindretals rettiSheder.

9. F{avenes frihed for alle, undtagen for internationale lovbrydere.
10. En fremgangsmaade, anerkendt tf alle parter, hvorved man kan faa traktater og

kontrakter revideret, naar deres fortsatte opretholdelse ikke lengere kan forsvares a{ mo-

ralske hensyn.

Onsdag nat den 24. oktober 194J var den ny verdensorganisation, De

Forenede Nationer, en kendsgerning. Dens grundlov er San Francisco for-
fatningen af 26. jurri samme aar) der rr'ae-beftagtes som en ny bearbejdelse

af Folkeforbundspakten. En gennemgribende reform af denne pagt kan
nr,ppe siges at foreligge i den ny, der stadig lxgger det traditionelle su-

verenitetsbegreb dl grund. Suveranitet stiller sig i vejen for en rationel
behandling af problemerne og for fornuftige fremskridt. Indenfor
Folkeforbundet har den paa alle punkter hindret udviklingen. I virkelig-
heden er det et forx,ldet begreb, som e( overflyttet fra statsretten til folke-
retten paa et tidspunkt, da f.Qrstnxvnte var prx.get af enevx,ldens grund-
saetninger, da statsmagt€n betragtedes som identisk med statsoverhovedets

person, eller som Ludvig den XIV skal have udtrykt det: L'Etat c'est moi!
da man betragtede hans befgjelser som ubegransede, hevet over lov og

ret. Det var nemlig just i den periode, at den nyere folkeret udviklede
sine grundbegreber. Indenfor statsretten er dette gamle suYerenitets-

begreb forkngst blevet forkastet, men indenfor folkerett€n gaar det
stadig igen til skade for en fornuftig udvikling af sp/rgsmaalene. Det
kan paa ingen maade begrunde en uindskranket, over al moral og ret
hevet magtfuldkommenhed for staten. Noget helt andet er, at der rr'aa

anerkendes visse hpjhedsrettigheder for de enkelte stater, ikke som logiske

konsekvenser af et mystisk suvercnitetsbegreb, men som resultat af en

fornuftmrssig afvejelse af staternes stilling i det internationale retssam-

fund.
Det er ikke sket, og vi har i San Fransisco forfatningen som i Folk-

forbundspagten suver€nitetsprincippet koblet sammen med international
organisation.

Denne logiske og moralske brist i De Forenede Nationers konstruktion
er den dybere aarsag til, at den internationale situation i dag er meget

sprndt. Fremtredende dygtigheder paa det journalistiske felt taler nu
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pessimistisk om en ny krig. De store folkemasser vil ikke te.nke paa noget
saa frygteligt som en ny verdenskrig med atombomber, kosmiske straaler
og kemiske giftvaaben. Og statsmrndene slider i deres ansigts sved for
at undgaa de konflikter, der kan medfpre fredsbrud. Nationerne an-
vender i dag 30 /o rr'ere til krigsforberedelser end i 1938, heri endda ikke
medregnet udgifterne til fremstilling af atombomber og forberedelse til
biologisk krigsfprelse. Lokalkrige er der nu som fgr. Der er ingen antyd-
ning af, at Rusland vil rndre sin holding til vestmagterne. IJ. S. A. an-
klager Rusland for at vare den eneste agressive magt, samtidig med at de

st@der deres /konomiske interessesfrre frem til Ruslands dprtarskel. Som

lakaj for Standard Oil og andre private selskaber pser regeringen skatte-
borgernes penge ud til erhvervelse af alle de oliefelter, som endnu er til-
bage og maner den truende krigsfare frem, for at de begunstigede selskaber
kan erhverve monopol paa udbyttet. Hertil kommer, att U. S. A., Eng-
land og Frankrig /jensynligt indretter sig paa en frlles politik over for
Tyskland og et frlles program for den vestlige halvkugles forsvar. Vest-
europa arbejder energisk paa fremskaffelse af oplysningsmateriale ved-
r4rende Marshallplanen, som man er ved at udarbejde i U. S. A. Men der

tales ogsaa om de omfattende flyveman/vrer USA og England afholder i
Europa og andetsteds.

Krig og fred staar begge paa programmet nu.
Det vilde i sandhed vere den bitreste og grusomste ironi, hvis de

Forenede Nationer kun havde held med sig til at s€tte verden i brand igen.
Skal vi ud af dilemmaet krig eller fred, saa er det katolikkernes opgave

at de til verden, saa den forstaar os. Alene i kristendommen kan man
{inde grundlag for et krav om menneskerettighederne, saadan som de

bliver fremsat i julebudskabet 7942 og 1944.
>>Den som pnsker, at fredens stjerne skal straale over samfundet, maa opretholde

respekten for den praktiske gennemfprelse af. f1lsende fundamentale personlige rettig-
heder: retten til at bevare og udvikle sit legemlige, intellektuelle og moralske liv, og isrr
retten til religiBs opdragelse og til uddannelse, retten til at tilbede Gud baade privat og

offentligt og retten til religi6s karitativ virksomhed, retten til at gifte sig og til at opnaa

det, som er rgteskabets formaal, retten til agteskabeligt samliv og til at stifte hjem,
retten til arbejde som det absolut npdvendige middel til at opretholde familiens existens,

retten til frit at valge en livsstilling, og hvad der fplger heraf, ogsaa til at velge pr€ste-
standen eller ordenslivet, retten til at bruge de materielle goder i overensstemmelse med
sine pligter og sociale kaar.>>

>>Retten til at udtale sin mening om de pligter og ofre, som paakgges borgeren, og

at han ikke tvinges til at adlyde uden at blive hprt fprst, dette er de to borgerlige rettig-
heder, sorn finder deres udtryk i demokrati, som det ligger i selve navnet.>

Vi maa sette os som maal en menneskerettighedernes erkl€rin8, der
bliver vedtaget af FN. V, rr.aa tage initiativet til, at pavernes leveregler
for folkenes familie fpres ud i livet. loban lensen.
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'ITE MISSA EST."

Nir man drojer en lingre tid med att samla sina intryck av nigot upp-
levat, brukar det ha den foljden med sig, att rrranlattare kan skilja mellan

visentligt och ovisentligt. Detta giller naturligtvis Sven om Vadstena-

dagarna 
- 

och indi! hur vil minns man inte n'dstan allt, vSsentligt eller

ovlsentligt, si att man utan svirighet kan leva om dessa dagar.

Den yttre ramen, Vandrarhemmet med den av munkarna civergivna

kapitelsalen och Sankta Birgittas sentida dtittrars levande kapell, allt do-

minerat av Blikyrkans miktiga silhuett och Vitterns vida yta, ar ju som

skapad enkom fcir slutna sammankomster med debatt och reflexion kring
givna imnen. Och dock var det stundom svirt att finna tid till efter-
tanke och till samtal pi tu man hand 6ver allt som bragtes i dagen, si
fulltecknat var dagsprogrammet. Jag tror verkligen, att detta skulle vara
den enda anmirkning, man kunde rikta mot uppliggningen av denna de

nordiska, katolska akademikernas forsta studievecka. I iivrigt kan man
inte annat an gld,dja sig over det liv och den intensitet, som utmirkte
dessa dagar.

Di det giller att sovra bland de minga intrycken, tror iag, att alla

skall vara ense med mig om att f.rarnhava kravet pi en solid andlig bas

f6r all aktion sisom den utan tvekan visentligaste behillningen av alla

civerliggningar. Likafullt som vi sig den mingd av uppgifter, som ligger
och vintar pi oss 

- 
och de blir fler och fler nistan med var dag som

gir 
- 

insig vi ocksi alla, att a71n virt handlande blir ett tomt faktande
i luften, om det inte har sitt upphov och sitt slutmil i Gud; helt enkelt
ddrf.or att det sist och slutligen inte ir mitt handlande det kommer an

pi utan Guds. Frlmst ett personligt krav pi den enskilde, giller det ocksi
den grupp vi ingir i, en grupp vars intentioner nodvlndigtvis miste fi
allt storre och storre omfing for att till slut innefatta hela minsklighetens
liv i Gud. Vi.ta contencplatiua - 

nigot vir tids minniska alltfor lltt
glommer - 

blir s& inte nigot man bar vtan n&got rrrar' rir.

Till detta sisom kirnan henfordes sedan allt i morgonens meditationer,
i foredrag och diskussioner, vare sig de avsig vir instillning till de fack-
liga problemen, till aktuella sociala och politiska frigor eller till virt hi-
storiska arv och dess forpliktelser. tr friga om de bida sista imnesomri-
dena kunde man gcira en signifikativ iakttagelse; det ar for civrigt inte

fcirsta gingen man gor den. Danskarna, och norrminnen med dem, visade

sig mera iippna for de aktuella sp<irsmilen, rnedan finnltndare och

svenskar var mera benigna att se tingen ur historisk synvinkel. Jag trot
att detta 6r en omstindighet, som vi kan vara mycket glada iiver. Llm-
nade var for sig kan de bida mentaliteterna medfcira stora brister; sam-
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arbetande kan de ge rik frukt. Desto mera lovande 1r det ocksi, att viljan
till ett skandinaviskt samarbete gjorde sig si starkt gillande.

Vir allmlnna situation som representanter ftjr en religios minoritet
gjorde det natudigt att behandla de ekumeniska spdrsmilen. Diskus-
sionen efter inledningsanforandet biev dock ovintat kortfattad; alla var
tydligen ense. F{lr ffu det inte vara friga om att i protestanten se ett
byte for omvindarnitet utan en broder i Kristus, en broder som har ritt
till respekt och framfor allt till karlek, si mycket mer som det galler att
fcira honom till den fulla sanningen och dirmed till m<;jligheten till det
fulia livet i Gud. Ett nirmande tili vira i tron Stskilda brcider 1r alltsi
inte liktydigt med ett forsok att utsudda de dogmatiska grinserna kon-
fessionerna emellan. Men det fir heller inte vara liktydigt med att sli
dem i huvudet. Mlnniskorna tycker nu en ging mycket litet om att bli
slagna i huvudet, riven om vapnet skulle vara sanningens svird.

Aldrig kommer man att gl6mma den atmosf ar av f.arniljegemenskap
som priglade Vadstena- dagarna, och som gick ut river skillnader i nation
och 5lder. Man fann den vid diskussionerna 

- 
aldrig ett forfluget ord

om in meningarna brdt sig 
- 

och vid de trevliga utflykterna, som gav
de utlandska gesterna tillfelle att se en av Sveriges sivil andligt som ma-
teriellt rikaste bygder. Inte minst fann man den vid den sillskapliga sam-

varon om kvillarna ute vid stranden, di vi sjting och spelade medan de

levande l&gorna fldmtade och kimpade rned det tilltagande morkret.
Jag sade i bcirjan, att det inte 1r svirt att leva om Vadstena-veckan

i minnet. Men det skulle vara fullstindigt felaktigt, om vi stannade dir-
vid. Avskedspredikans >>ite missa est, pekade ocksi framit. Dessa dagar

1r slut, men vi har {&tt ett budskap att fora med oss, att forvandla till
grobar mylla for framtidens vixt. Yi hade alla ett starkt intryck ay att
sti vid en vlndpunkt; det ar pi vl.t redobogenhet det kommer an, om
detta intryck skall visa sig civerensstlmma med verkligheten.

Arne Rask".
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TILL E,N KATOLSK VAN.

Minns du vir dag i St. Denis,

di staden sjdnk i regnigt dis

och vivdes in i gri melankoli?
Vi tridde in pi tvi turisters vis,
men plotsli$. hjdrtat. veknade och skalv

for rutornas mdrkt gyllene magi
och pelarskogens himmelshoga valv.

Minns du vir dag i St. Denis?

Och minns du slatten, franske bondens land,
dir fcirsta larkan steg och steg,

och dir med kippen svbngande i hand

P6guy gick gnolande sin pilgrimsvlg,
tills pldtsligt Chartres' jittehoga skepp

steg fram vid horisontens rand
och skalden kastade sin kipp
och foll pi knn och bad for detta land?

An viskade i jattekryptans grav

druiders dodsrop och ung kristen tros tenacitas.

Som sorlet frin ett f.)arran fjarran hav
vi hcirde ve och jubel i Huysmans' extas.

Vi vacklade i stormens vreda kast

och saknade P6guys beromda stav
men holl indi med blicken stadigt fast,

vad gotiska portalers evigt unga skcinhet gav.

I sjilen stir i ligor minnet kvar
av St. Louis och Lacordaire och Blaise Pascal,

men <iver minga lender tanken iagad far
till vitsippsbackar, tcirnesnir och hallonfall.
A, hjlrtats ingest! Varfor dog hos oss

den evigt friska sanning, vilken ei bedrar,
den tro, som en ging flammade som bloss,

den klang, som civer seklers sekel bar?

Suen StolPe.
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DE,N KATOLSKA FORNYE,LSEN
I FRANKRIKE.

f,ransk katolicism av i dag prlglas arr en dynamism och

I' ro- kanske fcir ogonblicket saknar motstycke. For den
frin blygsamma forhillanden erbjuder det religicisa livet i
<ivervildigande rikt f;Lt. f\r studier och iakttagelser. Man
att utvecklingen ror sig pi tvi plan, bida lika visentliga,
andligt-teoretiska och det praktiskt-sociala.

en livskraft,
som kommer
Frankrike ett
finner snart,
nimligen det

I.

Ser man fcirst pi den rent andliga fornyelsen, si frapperas man av
dess karaktlr av >itervindande till killorna>. Just i vir tid, di vi efter
talrika kristna sekel sett den kristna spekulationen vixa till snart sagt
oindliga proportioner pi bredden, har behovet spontant uppkommit att
lterg& till vad som gav de forsta irhundradenas kristna deras andliga ni-
ring. Man har di upptickt, att djupperspektivet kanske inte tjkat i sidan
grad, som man tidigare tenkt sig. Si har denna andliga fcirnyelse kommit
att priglas av tre stora faktorer: Bibeln, Liturgin och Kyrkofiderna.

Bibeln.
Man har hnge med ratta pitalat det sorgliga i att de katolska kristna

varit mindre frirtrogna med sin Bibel 2in de protestantiska. Det miste
frin vir sida hcigeligen beklagas, att en ging i tiden den i och for sig
synnerligen berlttigade reaktionen mot protestanternas framhlvande av
Bibeln sison enda rittesnore for tron pi traditionens bekostnad, skulle
ta sig uttryck i ett praktiskt underkinnande av bibelstudiets betydelse f<ir
det enskilda fromhetslivet. Kyrkan, utan vilkens autoritativa tradition
ingen protestant skulle ha vetat vad Bibeln 1r (lit yara att reformationen
ansig sig bora foretaga en wtgallring av de bc;cker, som dittills allmint
ansetts vara kanoniska), fick uppleva den minst sagt oegentliga situa-
tionen, att hennes egna barn i alltfor stor utstrickning uppmuntrades att
strka en anr,^n och mindre nirande andlig fod.a an den, som den Heliga
Skrift har att bjuda.

Bibeln ir i lika hc;g grad en skola for vir tro: dir finner vi hela vir
liras substans, given av Gud sjilv 

- 
som fcir virt fromhetsliv: alla min-

niskors situationer infc;r Gud finns dir representerade. Si mycket mer
beklagligt lr det, att de katolska genomsnittskristna under si ling tid
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stitt i s& ringa kontakt med bcickernas bok. (En viss kontakt har givetvis
alltid uppritthillits, di ju varje dags missa upptar itskilliga stycken ur
Bibeln, men en sidan begrinsning av skriftllsningen kan inte anses

6nskvlrd.)
Redan ganska linge, atminstone sedan Leo XIII:s dagar, har en reak-

tion mot dessa vlsentliga brister gjort sig mlrkbar, och nu har den, inte
minst pi fransk botten, nitt stor utbredning. Bland de forelisningsserier,
som de katolska centra (kloster o. s. v.) i Paris anordnar, intar de bibliska
imnena en hedersplats. Bibellitteratur sprides ocksi: frdmst kommer na-
turligtvis Pius XII:s encyklika Di.uino Afflante, som ger uttryck fcjr en
stor vidsynthet i exegetiska spcirsmil 

- 
si stor, att nigra hierarkiska in-

stanser onskat vissa modifikationer, dock utan pifoljd. Bland ovrig lit-
teratur till hjalp vid skriftlasningen kan nlmnas serierna Bible et Missel
(en popuhr upplysningsserie), Tdmoins de Dieu, (inledning till de inspi-
rcrade f.orf.attarna), samt Lectio Diui.na, samtliga frin Editions du Cerf.

Kyrkofaderna.
Kyrkofidernas renissans ir ocksi ett symptom p& att man kinner be-

hov av en andlig niring, som Ir samtidigt solid och okomplicerad. De
senaste irhundradenas uppbyggelselitteratur har ofta lidit brist pi sak-
lighet, och i stlllet for att koncentreras pi det centrala har den ofta flutit
ut i periferien 

- 
de mingfaldiga >>devotionerna>> ar ju en kind och med

beklagande p&talad fcireteelse, som man sedan en tid allvarligt s<jkt rida
bot pi. En klyfta har skilt den gingse uppbyggelselitteraturen frin den
teologisk-dogmatiska, som i sin sida alltmer tagit en invecklat spekulativ
form, enligt det allminna miinstret fcir de filosofiska vetenskaperna it-
minstone sedan Kant. En reaktion mot detta sakernas tillstind visade sig
bl. a. i nythomismen, som ledde tillbaka till skolastikens sunda klllor. Man
kunde di konstatera att de f<irkattrade skolastiska spetsfundigheterna i
varje {all hos de ,>klassiska,> skolastikerna var lingt mindre vissade in
senare tiders filosofem. I detta sammanhang kan kanske erinras om, att
trots nythomisternas streyan till klarhet, si har nog mingen lisare av
deras arbeten gy'ort den erfarenheten, att det ofta ar med httnad man
etablerur direkt kontakt med Thomas sjilv 

- 
la15 skrifter ir i allminlet

olndligt mycket enklare och klarare In kommentatorernas.
Emellertid har allt flera kommit till den slutsatsen, att om innehillet

hos skolastikerna i allt visentligt ir odiidligt, si ar det. system, vari det
tagit form, av ratt diskutabelt vlrde i vira dagar, di frigestrillningarna i
stor utstreckning dr helt andra. Vidare blir behovet av en filoso{isk argu-
mentering pi det religicisa omridet kanske mindre kinnbart; de thomis-
tiska gudsbevisen har mist mycket av sin aktualitet, och mlnniskohjirtats

4t



Gunnel Yallquist

omittliga hunger efter det oindliga ir nu for minga det avgorande be-
viset fcir reiigionens sanning.

Man fdres di ganska sjilvklart tillbaka till Augustinus, och till kyrko-
f aderna i allminhet. Hos dem finner man samtidigt den affektiva och
mystiska religiositet, av vilken vir tid har ett si intensivt behov, och den
enkelhet och klarhet i doktrinen, som ofantligt vil liter sig forenas med
djup spekulation. For att stilla kyrkoflderna till den moderna, bildade
franska lisekretsens fcirfogande, har den kande specialisten pi patristik
R. P. D a n i 6l o u, S. J., pi Editions du Cerf startat utgivandet av en
utomordentlig serie, Sources Chrdtiennes, dir texter av kyrkofiderna f<ire-
ligger i ny <iversittning, i itskilliga fall med originaltexten parallellt. Sorn
ett annat exempel kan nlmnas, att hos Editions Montaigne utkommit
Pseudo-Dionysios' arbeten i en volym.

I sammanhang med denne alla senare mystikers larofader par excellence
bor i korthet pipekas den allmlnna tendens till ett flrdjupat boneliv sna-
rare i mystisk in i asketisk riktning, med ett fcirvinande allmint avstinds-
tagande frin varje form av metod och meditation. (Cf. Les Cabi.ers de la
Vie Spiri,tuelle: L'Oraison,) Denna motvilja mor metoden som sidan har
ocksi, t. o. m. frin dorninikanskt hill, pitalats som en viss risk. I varje
fall &tnjuter de klassiska mystikerna en prestige och en popularitet som
aldrig forr. Juan de Ia Cruz, Teresa av Avila, Catharina av Siena, Ruys-
broek kommer i stindigt nya upplagor och finner stindigt nya kommen-
tatorer. Nigra exempel ur mingden: Teresas samlade arbeten finns pi
Ed. du Cerf ; luan de la Cruz'verk har nyligen utkommit pi Editions du
Seuil i en enda, vacker och litthanterlig volym; hans dikter i Les Cabiers
d.u Rb6ne, i Lavauds civersittning med spansk parallelltext. 

- Slutligen
fir naturligtvis inte gldmmas det stdndigt okade in{lytandet frin Thdrise
de I'Enf ant-f tisus,vars spiritualitet innebir en klar iterging till >klllorna>
och som kan slgas vara den inkarnerade programforklaringen for vl.ra
dagars fromhet.

Liturgin.
En naturlig fciljd av itergingen till Bibeln som kella fcjr b<ineliver blir

en motsvarande iterging till den liturgiska bcinen, som ju direkt fram-
vuxit ur bibellisningen.

Betecknande for vir tids behov ar stravan efter gemenskap och strivan
efter en allmingiltig norm. Liturgin tillgodoser bida dessa krav; den 5r
i eminent grad gemenskapsbon, ty den lr ju Kyrkans egen bcin, Vox
Sponsae, och just harigenom lger den sin allmingiltighet. Dess givna
fcirsteg franfor alla andra muntliga boner ligger i, att Kristi brud och

vir moder I(yrkan i allas och i vars och ens namn i den liturgiska bcinen
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ger ett of<;riikneligt och inspirerat uttryck fcjr vad som ir varje min-
niskas och alla mlnniskors djupaste och vitalaste behov. F<ir den som

gjort breviariet till sin dagliga bc;nbok kan fr&gan slutligen uppsti, var-
fcir man egentligen senare tyckt sig bora f.orfatta si minga nya boner fcir

olika tillfallen, nrir allt redan hir funnit lika sublima sorn gripande ut-
tryck: sorgen 6ver synden, fruktan for Guds straff, klagan under det till
synes outhlrdliga lidandet, men ocksi den ljusa fortrostan pi Guds nid,
vetskapen om hans allmakt och karlek, som ger niring &t vfu tro och

virt hopp iven i dcidsskuggans dal. . .

I strivan mot en central religiositet fir naturligtvis liturgin sin givna
rangplats. Ingenstans har bettre an har uppdragits de riktiga proportio-
nerna fcir ett i sannaste mening katolskt fromhetsliv.

Till hjalp fcir en fOrdjupad forstielse av liturgin finner man en rik
litteratur. Frimst mi nlmnas alla utmirkta upplagor av kommenterad,e
missalen och liares d'ofices innehillande tidebcinerna phlattn och franska.
Vidare utges pi Ed. du Cerf flera ypperliga skriftserier, bland vilka vo-
lymerna i serien Lex Orandi rneddelar en gedigen uppiysning. Tidskriften
La Vi.e Sp/rittr,elle agnade nyligen ett helt nummer it tidebonen.

Aven den gregorianska singen finner helt naturligt en renessans -*
endast den smilter helt samman med den sobra objektivitet och den djupa,
osentimentala renhet, som rir de liturgiska texternas kinnemirke. Vilket
motstind forkemparna fcjr den gregorianska kyrkomusiken <iverallt fir
stota pi, 1r bekant frin alla lander 

- 
att framsteg dock gjorts inser man,

nir man drar sig till minnes att det fanns en tid, inte alltf<jr avligsen,
di piven miste inskrida mot exekverandet av rnazurka, vals, schottis och
andra dansmelodier i kyrkorna . . . I dagens Paris finner man, even utan-
for klosterkapellen, bercjmvirda anstrlngningar att h0ja kyrkomusiken;
mest kend for sin insats pi detta omride ir kyrkoherden i St. Frangois

Xavier, Mgr C h e v r o t, som efter &rataI av ihiirdigt arbete kommit
darhen, att hans fdrsamling varje scindag sjunger gregoriansk hogmlssa i
den till sista piats fullsatta ji,rtekyrkan.

I Lyon har en fcirstadsfcirsamling, mest bestiende av arbetare, f6rverk-
ligat en foredamlig liturgisk fcirnyelse. Stilla mlssan llses av pristen
vdnd mot f<irsamlingen, som ir placerad i halvcirkel si nira altaret sorn

mojligt, och gemensamt reciterar svaren i missan. Vid offertoriet ligger
var och en sin hostia pi patenen, vilket bidrar till ett fcirdjupat med-

vetande om ofirets innebord. Ingen kollekt insamlas, och endast anonyma
penninggivor mottages. Ingen >klasskillnad> vid brollop och begrav-

ningar: alla kommer i itnjutande av en sjungen koralmlssa 
- 

nigon
annan musik forekommer inte. 

- 
Liknande strivanden iterfinner man

pi stindigt fler stillen i landet. Alltmer insisteras t. ex. pi att heia for-
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samlingen 
-svarar Pristen itminstone i den stilla mlssan 

- detta har stor
betydelse fcir den ritta uppfartningen av missoffrer, g.-.rrrk"pskaraktir.
_ Fcir att fuimja en popurrr riturgisk fcirnyerse ger"centre ie pastorare
Liturgique (Ed. du cerf) ut .rr.nn. utmirkta ,.ri".r, Le Matison-Dieu ochLa Clartd-Dieu.

II.
Sociala strduanden.
Hir kommer man oscikt <iver pi det praktiska omridet, som karak-

teriseras av ett starkt socialt ansvarstagand". Den rir"rgi;;'gemenskaps_
strevan f6r fram till 

-en 
f6rdjupad t ii"rla av broderskin *t soridaritet,och for denna kensla iter i,r det^naturrigr att srika .r, ..tiia, gemenskaps_form i liturgin; hir finner vi alltsi en'vexelverkan. vir tids ailminnaintresse for socialproblem, fcir virket det <ikade t.ologirr." inrresset f6rdogmen om Kristi mystiska Lekamen nog inte ar ariieles frrmmande,har som naturligt rr sragit ror inte minst i katolska krersar. om inteannat' si har man stitt inf6r den skriande n6dvand;gh.i." 

"r, sysser_sitta sig med socialfri,gorna, och det si snabbr och si fcirdomsfritt sommcijligt, 
-fcir 

att reparera vad som kunde repareras av de skador som, inteminst i Frankrike, tiilfogats Kyrkans arrdriga pr"riir.-g";;'hennes an_hengares ofta samvetslora ,telirringrt"g;rrd. tiil de arbetande krassernasproblem.
De anstrrngningar, som sedan nigra ir gores i denna riktning, rr stor-artade' 

-siviil regular- som sekurarplar."rrl"p h", 
"t 

rirrt ,ir, ;" fcir so-cialt arbete i dess mest radikar" ior*; itskiiliga arbetar som fabriks-arbetare, tidningsfcirs drjare erler vad som herst lnnat,, ri, ^i, ders g<iragemensam sak med sina yrkeskamrater f6r att f6 till stind en rittfirdiglagstiftning som tillgodoser deras berrrtigade krav, ders verka som mis_sionirer i en ofta helt avkristnad miljd. HIar har a. g.J h;elp av itskilligaordenssystrar och lekmrn, som helt setter in sin kraft pi den gemen-
samma saken. En sirskilt stor insats gcires av den gren inom den katolska
1k1ion9n, som utgores av arberar", l.O.C. (Jeuness OuvridreChr6tienne).

Under kriget utkom en bok, som vickte srort och berettigat upp_
seende: La France, pays 

-de 
Mission? (Rencontres, Ed. du Cerf), i vilken debida pristerna H. Godin och y. i a.riel framrade resurtatet av flerairs u-nderscikningar. Av dessa framgick med frukta"r"arJ rfirighet, attFrankrike med full riitt bcir betraki"s som missionsrand; srora derar ayriket ir ntsran totalt aykristnade, och framfdr ailt giiler ;;; "- lands-bygden och arbetardistrikten. Ett av de praktiska ir"r."i r"- man nitr
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fram till, ir grundandet i Lisieux, under Ste. Thdrdses, missionernas och
Frankrikes skyddshelgon, beskydd, av vad som fitt namnet M i s s i o n
d e F r a n c e. Det ir ett pristseminarium, dir en vlsentligen annan ut-
bildning in den vanliga meddelas (inom parentes kan for ovrigt nimnas,
att just prdstutbildningens bristande tidsenlighet ar ett av de verkligt
allvarliga problemen i dessa dagar). De blivande prdsterna fostras nim-
ligen inte blott till teologer och sjilasorjare utan forberedes ocksi till ett
liv mitt ibland folket, dzir de skall leva som arbetare o. d., kledda som
alla andra och tjinande sitt brod pi samma sitt som alla andra. Si radi-
kala medel har man funnit nodvindiga {.or att &ter nX kontakt med de
arbetarmassor, som det var fcira irhundradets kristnas stora synd att. ha
litit gi f6rlorade fctr Kristus.

Bland stora sociala rcirelser inom Kyrkan kan nimnas Economie
et humanisme, som gjort storartade insatser bide p& det teoretiska
och detpraktiska omridet. Jeunesse de l'E glise 1r en annan sam-
manslutning, som i en allmint reformvinlig instillning givit srort ut-
rymme it sociala sprirsmil. Bida dessa rorelser ger ut tidskrifter som bir
deras namn.

Atskilliga arbeten av intresse har utgivits i detta imne: utorrr La France,
Pays de Mission? kan ndmnas Problimes mi.ssionaires d.e la France rurale
av B o ula rd, Ach a r d och Emer a r d, samt Paroisse, Cotnmunauti
missionaire, av abb6 Michonneau, kend for sina framgingsrika stri-
vanden mot ett liturgiskt fcirsamlingsliv i en av Paris' forstdder. B&da
dessa arbeten ingir i serien Rencontres.

Slutligen bor understrykas det intresse, som sedan nl.gra 3r ignas det
kristna iktenskapet med alla de problem, som berrjr detta omride. Hir
civerflodar litteraturen, Lakare, prester, ikta makar f iirf^ttar bocker i
mingd om sexualupplysningens nodvlndighet frir alla, om lktenskapets
och celibatets problem, o. s. v. Hir fortjdnar slrskilt art nlmnas:
Cotnpagnons d'Eterniti av R. P. Car16, O. P.; Dr. Jouvenroux:
Tdncoignage sur l'Atmout butnain, samt Christ ian Ce Sacrenoent est
grand, Man fir heller inte glcimma den utomordentliga tidskriften
L'Anneau d.'Or, redigerad av abb6 H. Caf.f arel och dar de flesta ar-
tiklarna for{attas av unga ikta makar. Hlr finner man lntligen den
arbetsgemenskap, som linge saknats pi detta omride: med teologernas
teoretisk-moraliska auktoritet fcirenas det konkreta livets erfarenheter, och
med utgingspunkt frin dessa kan teologerna sedan utarbeta en ikten-
skapets doktrin, som i hcigre grad dn ftirut grundar sig p& s1f21gnls1sn. 

-Angiende strivan fcjr det kristna iktenskapets fcirnyelse inifrin, se an-
milan i denna tidskrift (1947 sid. 199 f.) av Dom Ch. Massabkis
bok Le Sacrement de l'Amour.
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Dessa karakteristiska tendenser i modern fransk katolicism (och samma

tendenser kan, mer'eller mindre utpriglade, spiras civerallt etminstone i
Europa) <ippnar innu ett perspektiv av vitalt intresse: det ekumeniska.
Man kan nlmligen viga pist&, att vi i stor utstrlckning har dessa strl-
vanden gemensamma med vira protestantiska brcider virlden runt. Och
detta ar naturligtvis agnat att istadkomma ett nirmande. Pi lif e-and-
uork-planet har ju ett sidant nlrmande ganska linge varit mojligt och
dven i viss utstrlckning frirverkligats, och forverkligas stindigt mer ge-
nom de alltjimt cikade anstringningarna for att finna en ltisning pi prak-
tiska problem sirskilt arr etisk och social r'atvr. Men iven pi faith-and.-
order-planet ser det ut att, ljusna. Hir i Frankrike t. ex. bedrives ett
intensivt samarbete pi det teologiska omridet mellan fackmin frin ka-
tolskt och frin protestantiskt hill. Bibeln, kyrkofiderna och liturgin
bildar en gemensam bas, frin vilken det ar mdjligt att 

^rbeta 
fram emot

ett dkat samfcjrstind. Man prcivar en fcirsiktig revision av den dogma-
tiska terminologin, for att till att b<;rja med komma fram till en gemen-

sam teologisk vokabulir. Nir detta vil uppnitts, finner man ofta, att
skillnaden mellan dogmernas innehill kanske inte var si djupgiende, som
man trott, och att mycket forsviras av rent formella missfcirstind.

Kunde den sunda andlig fornyelse, som nu banar sig vig genom kristen-
heten, utom det otvivelaktiga gagn, den medfcir for varje enskild sjnl och
varje enskilt kyrkosamfund, iven leda till ett nermande dessa samfund
emellan, d& finge vi kanske skonja morgonrodnaden av den efterllngtade
dag, pi vilken Kristi <iverstepristliga bijn skulle gi i uppfyllelse: > Ul oTnnes

utauno sint.>> Gunnel Yallqui.st.

MAKT OCH ANDE.
TANKAR TILL GANDHIS DOD.

Q edan Gandhi blivit berrjmd i Europa genom Romain Rollands biografi
u) (tSzl), har diskussionen om hans betydelse inte avstannat: Skall han
anses som helgon eller som politiker? Kan iiverhuvud taget ett begrepp,
som har sin rot i den indiska folksjllen, bli en realitet for europ6en? I
vilken rnin ar hans liror kristna, di ju bergspredikan i alla fall haft storre
inflytande fctr hans utveckling in Baghavad Gita?

Omdomena om Gandhi var minga, frin oforbehillsamt beundrande
till bestimt avbojande. I det nazistiska Tyskland fcjrklarades hans princip
att inte anvinda vild som frimmande fdr Europa. Men frigade marr
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under det andra virldskriget nigon indier, hur det egentligen stod till
med denne ledare i hans eget fosterland, fick man svaret, att Gandhi vis-
serligen aktades hogt, men att den politiska tyngdpunkten flyttats civer
till andra 

- 
till Nehru och Bose 

- 
vilka ej mera var religicisa pi det

sittet.
Om Gandhis bild fanns alltsi delade meningar hos hans samtida. Men

si fick iter tidningsnotiser virlden att lyssna: hur det lyckades fiir denne
redan gamle, asketiskt magre man, att genomdriva avgoranden av ofant-
lig rickvidd enbart genom sin fasta. Gandhis fasta uppskakade bokstav-
ligen hela virlden. Att det till slut enbarr pi det sittet blev mojligt att
forsona minga miljoner minniskor, som brann av hat mot varandra,
var nigot enastiende i virldshistorien. Avbrytandet av fastan var teckner
att den lidelsefulla chauvinismen, blodshimnden, mcirdandet, det religidsa
raseriet civervunnits. Och en enda odmjuk man mdktade detta!

Enbart detta 'ar av stor betydelse for Europa, som just har genomgitt
det andra virldskrigets fasor och befinner sig i efterkrigssplnning, kanske
hotat av ett nytt krig. Ty det ir en vildsideologi som Europa har att
tacka {or sina lidanden, medan fri,n fjdrran dsrern iter och iter hordes
maningen att avsrA fr&n vlld. Dirifrin kom till Europa, si linge Gandhi
levde, om och om igen vittnesbordet om det underbara faktum, att ej
nodvindigtvis rihet, ondska, gemenhet, hensynslcis >>realism>, afiirs- och
gangsterpolitik miste ha framgingr utrn just motsatsen av allt detta: offer,
bon, kerlek. Det mirkvirdiga hande, att en av Kristi och Kyrkans dju-
paste llror i vir tid bekriftades av etr icke-kristet folks icke-kristne le-
dare. Gandhis hillning blev ett foredome for det kristna visrerlandet, en
ny frirhoppning, ett nytt ljus i det stora milrkrets tid.

Och vilket fcired<jme var han inte redan i unga ir! Sirskilt en episod ur hans liv
som advokat i Sydafrika fdrtjdtnar att hillas i minnet; den smilek han di led och det
svar han di gav. Pi en resa frin Charlestown till Pretoria har man givit honom ridet
att resa f<irsta klass, men han vill inte. Di uppmanas han vid uppehillet i Pietermaritz-
burg of6rmodat av konduktriren, att pi grund av sin ras sitta sig i bagagevagnen. Gandhi
vigrar med hinvisning till sin rlttmitigt 16'sta biljett 

- 
han tror pi rrttvisan 

- 
men

fcirgives: han awisas med vild frin tiget. Flans viskor f6ljer efter genom fdnstret.
Tiget sitter i ging och f<ir honom finns det e.1' nigon annan utvig in att tillbringa
natten frysande i det 6vergivna stationshuset.

Men vad g6r Gandhi under natten? Flammar kanske hans stolthet upp? Fdrtirar
sig kanske denna outhlrdliga smilek till ett l<ifte om himnd? Efter allt som vi i dag
vet om honom, fir vi nog antaga, att han var en man med okuvligt temperament, Och
dock reagerar han pi ett helt annat sitt in en europd skulle vinta sig. Han fattar inte
hat till dem som fcirollmpat honom. I det ensliga stationshuset mediterar och beder han.

Detta ar bans svar pi rash<;gmodet. Fcir europ6en visas hlr en hillning,
som i sanning lr den enda verkliga ldsningen av det olycksaliga blod-pro-
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blemet, oavsett den nu legitimerar sig som tiilrickligt vesterlindsk eller

inre. Vad betyder dX ett tr&nghjdrtat avvlgande av den >personliga,>

europeiska andan gentemot den >opersonliga> asiatiska? Ar detta verk-

ligen si >opersonligt>? Kristus och apostlarna och alla stora heliga, frin
S:t Stefanus, frin den helige Polykarpus i Smyrna, frin italienaren Fran-

ciskus till det franska helgonet Th6rdse, ingen av dem skulle ha handlat

pi annat sitt. Upprordheten tiver en skamlig orett, som man lidit, kan

g<iras fruktbirande enbart genom <idmjukhet och hinvindelse till alla

visendes Fader, si att man inte blott forliter fienden utan till och med

ser i honom en broder. >Som mlnniskor bira iven vira fiender Guds

avbild inom sig, och lven om de nu iro ovirdiga, si lro de dock i stind
till att en ging deltaga med oss i den eviga saligheten>, slger ett ord om

karleken till fienden, vilket kunde hirstamma frin Gandhi, men har skri-
vits av den helige Bonavenrura, en lirjunge rill S:t Franciskus av Assisi.

Det mirkvardiga hander: Gandhi, som inte ir kristen, bekriftar det

kristna visterlandets djupaste lan. Det finns heller inte nigon folkledare,

som si till den grad piminner om ett helgon som Gandhi. I sjilva verket
ansigs och anses han fortf.arande som ett helgon' ofta till dverdrift, som

t. ex. di Romain Rolland rentav kallar honom >>Messias>> eller di John
Haynes Holmes i honom vill se en inkarnation av Kristus. Andra ha

medvetet jdrnfort honom med den helige Franciskus eller med antika
filosofer och vittnen, sidana som Sokrates och Epiktetos.

Gandhi sjnlv tillbakavisade energiskt sidana hyllningar, nir de glllde
hans person eller ndr de civerskred allt mitt av sund kritik. ,Jag skulle

kinna mig bittre till mods pi min vig, om mingden skulle spotta pi
mig>, sade han en ging. Men just detta ord och zinnu ett annat s'dreget

antyder ocksi, pi vilket sitt han sjilv uppfattade sin mission: >>De flesta

mbnniskor ir politiker, som begagnar religionen blott som en mask' Jag

diremot bir masken av en politiker, men ir en religicis mdnniska.>

Gandhi foreter en ovanlig blandform, som ir resultatet av att tvi riken,

den politiska andan och den religicisa, korsar varandra, medan de i Europa

innu 1r itskilda. Men pi det viset blir han hogst aktuell just for vhra

dagar, for virt Europa. Man inser ju alls inte, att elandet och vir sam-

tids inneboende katastrof beror dirpi att ande och makt har skilts frin
varandra, att de bida handlar pi egen hand, och att makten dirtill gor

det helt bokstavligt talat med nivarna. Hela vir virld av i dag blir allt
mera kaotisk, emedan.makten - 

den som av Jakob Burckhardt kallats

,det absolut onda>, nir den blott ir verksam for sig sjnlv 
- 

allt mer

frigor sig frin anden'

Vir tids primitiva slagordsappell soker firttfd'rdiga detta med pistiendet

att religionen inte f|,t blanda sig i politikens angellgenheter. Men en i
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sidan min >renadr> religion, som utan motsbgelse fogar sig i vdrldens yttre
och inre forhillanden, som pi intet sett tar nigon stillning till dem, lr
en omcijlighet. Prasterlig anda kan inte leva isolerad i sin munkcell; dct
hor dock till dess mission att gora den vlrldsliga civerheten underdinig
den gudomliga ordningen, som den tjinar. Hur skulle ocksi den, som

brukar svirdet for att tjina gemenskapen, veta, i vad min han ir berit-
tigad dirtill, om inte genom den ratta sanktionen av en stor andlig in-
stans? Och hur skulle i andra sidan denna instans kunna bli verksam,
om inte genom forebilden av en obetingad hingivelse utan v&ld tiil det
gudomliga? Den pristerliga prestigen best&r i motsats till den vrirldsliga
endast i kompromisslcist offrande. Si fcjrmidde fcirst 129 Lr av kristen-
dornsforfoljelser civertyga den romerska virlden dirom att kristendomen
inneh<jll en ny fruktbar grund fcir den statliSa ordningen. Otaliga mar-
tyrbil och outsigliga lidanden rniste forst genomkimpas, for att svardets
makt overhuvudtaget skulle iterfi fcjrtroendet till andens makt, och mot-
taga den sisom forpliktande.

Ande och virldslig makt kan i Lingden inte undvara varandra och gi
var sin vig, som slagordet av i dag si eftertryckligt anbefaller. Den frin
alla andens band frigjorda makten skaffar sig di sina egna ideologier, som

den sedan, som vi upplevde 1933-194t, helt enkelt <iverger, om nyttan
for iigonblicket kriver det. Det kallas di taktik eller realpolitik. Man
anvinder sina krafter pi aktioner, som uppvicker en kortvarig beundran,
di ju overrumpling alltid medf<jr franlg5'ng fiir en kort tid; men efter-
som de pi intet sitt hinger samman med andens virld, med Guds vilja,
framtvingar de fdrr eller senare katastrofen.

I Gandhis stora f6redome erfar Europa en tydlig piminnelse om att
makten kan sti i andens tjinst. An mer: att makten miste sti i andens

tjlnst' 
Robert Brautc.
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P. \7'ilhelm Schmidt S.V. D., 80 3r.

Den 15 februari 1948 firade den virlds-
berdmde pristen och vetenskapsmannen P.

Vilbelm Schmidt S, V. D. i universitets-
staden Fribourg i Schweiz sin ittionde {6-
delsedag. Som en hedersbetygelse it den

ilderstigne jubilaren, nestorn bland profes-

sorerna, anordnade stadens universitet en

slrskild hdgtidlighet. P. V. Schmidt ir
nimligen sedan 1918 verksam som profes-

sor i etnologi och rektor ftjr det vid uni-
versitetet upprittade etnologiska institutet.

P. Vilhelm Schmidt: under detta enkla

namn Ir han bekant i den internationella
vetenskapliga virlden. Det ligger en viss

storhet i denna enkla beteckning; ty den

som vill veta, vilket ovanligt stort antal xv

vetenskapliga utmirkelser som d<iljer sig

bakom den, beh6ver barr ta i sin hand ett
band av jubilarens livsverk, IJrsPrung cler

Gottesidee, P& de kortfattade uppgifterna,
som fcirllggaren har satt under fofiatta'
rens namn, skall han se, att patern Ir he-

dersdoktor vid flera europeiska och utom-
europeiska universitet, xtt han ir ledamot

av tairika vetenskapliga akademier och s51l-

skap, som t. ex. pivliga vetenskapsakade-

mien i Rom och hir i Sverige G<iteborgs

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets Sam-

halle.
P. V, Schmidt var frin btirjan orien-

talist. Som ung prist slndes han av sina

ordensf6restindare till Berlins universitet
f<ir att studera orientaliska sprik. Diir fick
han sitt egentliga intresse och sin trlning
for sprikvetenskaplig forskning. Men i
Berlin anadc han Innu inte, till vilka helt
andra omriden detta skulle utveckia sig.

P. V. Schmidt tillhOr missionskongrega-
tionen av Steyl. Som ung llrare vid kon-
gregationens ptistseminarium, St. Gabriel i
M6dling vid Vien, stdtte han pi sprikliga
uppteckningar, gjotdr av missionirer av

hans kongregation pi Nya Guinea. Detta
blev den t'dndande gnistan. Med den energi
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och seghet, som har klnnetecknat honom

under hela hans liv, grlvde han ner sig i
dem, drog standigt frcm nytt material och

framtridde sL fu 7899 inf<ir den veten-
skapliga offentligheten med ett arbete Uber

das Yerbdltnis cler melanesischen SPrachen.

zu den Polynesischen uncl untereinander.
Dec utkom i Sitzungsbericbte der Kaiserl.

Akademie iler Vissenschaften lVien (Phil.-
hist. Kl., Bd 141, ls99). I ett slag fram-
stod han som en framstiende ung lingvist,
som genom allt mer omfattande sprikveten-
skapliga forskningar arbetade sig upp till
frimsta auktoritet i friga om de kompli-
cerade sprikskikten i Sdderhavet och Syd-

ostasien. Det. 1926 i Heidelberg utkomnr
verker Die Sfracbfamilien und Sfracben-
Itreise der Erd.e ml,ste anses som kronan pi
hans sprikvetenskapliga arbeten.

Lingvistiken forde snart P. Schmidt till
etnologin, Som medlem i en missionskon-
gregation hade han ju tillg&ng till det bista
killmaterial. Pl hans tid var emellertid
etnologin helt klavbunden under den ma-

terialistiska och evolutionistiska tidsandan.

Med subjektiva virdeomd6men och billiga
konstruktionskedjor, ofta under ett full-
komligt misstolkande av fakta skrev man

den minskliga kulturhistorien. P. Schmidt
upptog den av andra tyska etnologer re-
dan uppstlllda principen om den kultur-
historiska jimf6relsen, som emellertid re-
dan tidigare uttalats av den franske je-

suiten och indianmissioniren Lafitau, och

inf<trde den mera konsekvent ?in dittills i
den etnologiska forskningen. Han gjorde
etnologin till en historisk vetenskap. Ar
7923 urgav han tillsammans med sin lir-
junge och medarbetare P. V. Koppers en

framstillning av den kulturhistoriska etno-
login under titeln Ydlker und' Kulturen
der Erde, I detta verk framlade han en

frin det evolutionistiska uppfattningssittet
i grund avvikande bild av den mlnskliga
kulturutvecklingen.

Med sin skarpa blick mlrkte han snart,
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vilken nackdel det var att ingen publika-
tion fanns, som kunde tillf6ra den veten-
skapliga forskningen missionbrernas virde-
fulla killarbeten. I detta syfte skapade han

1906 Antropos, Internationale Zeitscbrift

fiir ViilLer- untl Sprachenkande. Den wt-
vecklade sig snabbt till en av de mest an-

sedda {acktidskrifterna, som varje ir
bringade vlrdefulla bidrag frin missionl-
rer, bide ur kretsen av P. Schmidts egna

lirjungar och medarbetare och andra ve-

tenskapsmln. Trots tvi virldskrig och

trots tidskriftens f<irllggande till Schweiz

efter Anschluss kunde den dock utkomma
regelbundet; det f<ir detta ir fiirberedda
bandet bir nummer XLI.

Men P. Schmidts huvudomride skulle

bli religionshistorien. Hnr vill jag bart
rikta uppmirksamheten pi hans livsverk,
Ursfrung der Gottesidee. Hittills ha 7 st|t-
liga band kommit, tv& dro under tryck-
ning, och band X-XIil fdreligga i manu-
skript. I dessa band ar ett o{antligt
omfattande religionshistoriskt killmaterial
samlat, med en vildig intellektuell f<ir-
miga typologiskt och historiskt indelat
och pi ett genialiskt siitt sammanfogat till
en bild av den ildsta religionshistoriska ut-
veckling, som kan iakttagas ur etnologiskt
material. Som ett utdrag kan betraktas
den ir 1930 av P. V. Schmidt utgivna
Handbuch der t'ergleichenden Religions-
g,eschichte.

Ar 7935 h6ll P. \f. Schmidt pi inbjudan
av Olaus Petri-Stiftelsen vid Uppsala uni-
versitet flera f6relesningar om sina reli-
gionshistoriska forskningar, vilka ha ut-
kommit i tryck under titeln Religionen hos

urkulturens folk (Sthlm 1936).
IJr sin kongregation samlade P. Schmidt

under tidens lopp ett stitligt antal av lir-
jungar och nlra medarbetare omkring sig.

Med dessa senare biidade han ett sirskilt
vetenskapligt institut, Antropos-institutct.
Medlemmarna i detta institut utgdra inte
bara redaktionen fdr Antropos, utan iro i
frimsta rummet skolade fiir vetenskapliga

forskningsexpeditioner. Bland dessa finnas
en rad forskare av internationell rang.

perspektiu

F6r 6vrigt ir det svirt att g6ra P.

Schmidts mingsidighet rittvisa. Jimsides
med de nlmnda tre huvudlinjerna i hans

vetenskapliga liv ldpa ett nestan ofattb*t
antal av hcigst olikartade sysselsdttningar,
sisom initiativtagare till sivll vetenskapliga
som religidsa kongresser och rdrelser, som

organisatdr vid utstlllningar, bl. a. den i
missiologiska och etnologiska museet i La-
teranen, vars f6rste intendent han ocksi
var, som f6resprikare fdr en plan pi ett
katolskt universitet i Salzburg, som f6rfat-
tare, predikant och musiker. Lika om6jliga
att civerblicka som hans vetenskapliga alster
iro vil ocksi hans kompositioner. De h6ra
uteslutande ti1l kyrkomusiken.

P. V. Schmidt. fdfiogar <iver en genom-

sund konstitution och en andlig vitalitet,
som lnnu i dag kommer honom att synas

10 eller t. o. m. 20 3.r yngre in han lr.
Hans arbetsfd rrr'|ga, dr obruten och helt
enkelt hipnadsvickande. Allt detta ger

hopp om att han bnnu m3nga ir shall
kunna verka f6r sanningen, frjr vetenska-
pens framsteg och f<ir Kyrkans ira. Ad
multos annos !

P. Dr. J. Maringer S. V. D.
Medlem av Antropos-instirutct.

f. n. i Djursholm.

I helgdagsfrigan.

Med en viss bivan slir jag upp 1948 irs
almanacka frir att se, om Marie bebidelse-
dag den 2J mars dir avskafats sisom

sjilvstlndig helgdag, vilket de s. k. helg-
dagssakkunniga f6rordat. Nej, den ir lyck-
ligtvis kvar och, sisom sig b<ir, flyttad till
l<irdag fore palmsiindag, eftersom den 25

mars detta ir infaller under dymmelveckan.
Men ir Mariadagen {ijrdenskull rlddad
iven fdr framtiden? Eller ir det meningen,

att den skall fdrsvinna fr. o. m. &r 7949?

Jas vill gerna omtrycka detta inllgg i helg-
dagsfrigan, vilket ursprungligen lr skrivet
f6r dagspressen och 

- 
i fdrkortad form -varit inf6rt i G\teborgs Handels- ocb Si6-

lartstidning.
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Frin och med reformationen pi 1100-

talet har antalet kyrkliga h6gtidsdagar ef-
terhand reducerats i Sverige. 1J00-taiets
reduktion av helgdagar var den stdrsta och

mest genomgripande. En m'dngd medeltida
kyrkofester avskaffades di av vira luther-
ska reformatorer, t, ex. Marie himmels{ird
(lt /8), Marie f<idelse (8/9) och Marie
avleise (8/12), korsmissa om viren (3/! )

och korsmissa om hdsten (14/9) samt illa
svenska helgondagar 

- 
S:t Eriks den 18

maj, S:ta Birgittas den 7 oktober o. s. v.
Dock bibehall almanackan namnen pi dessa

gamla dagar; forst i ir 1901 irs almanacka
ir det kyrkliga kalendariet ersatt av dcn
nya profana namnsdagslingden. De medel-
tida helgdagar, som skonades vid 1t00-ta-
lets stringa utgallring, voro, fcirutom de,

som den svenska statskyrkan innu iaktta-
ger, alla apostladagarna 

- 
Andreas 30/11,

Tomas 2l/12, Johannes evangelist 27 f 72,
Pauli omvlndelse 25/7, Mattias 24/2, Fi-
Iippus och Jakobus 1/i, Petrus och Paulus
29/6, J*ob 2l f 7, Bzttolomeus 24f 8, Mat-
reus Zlf 9, Simon och Judas 28/10 

-, 
vi-

dare Menldsa barns dag 28/12, Marie bes6-

kelse 2/7 samt tredje- och fjiirdedag pisk
och pingst. Alla dessa dagar avskaffades av

Gustav III fu 7772. Detta var pi upplys-
ningens tid, och dylika reformer vidtogos
di i de flesta lender. Gustav III bestimde
iven, att Marie kyrkoging (Kyndelsm'dssa),

Mikael och Alla helgon, som fcirut firats pi
sina slrskilda dagar, hidanefter skulle h6g-
tidlighillas pi de sdndagar, som infollo ef-
ter dessa dagar (Kyndelsmissa alltsi pi
scind. nist eftet 2 / 2, Mikael s<ind. efter
29/9, Alla helgon sdnd. efter 1/17). D'dr-
emot bibehdllos Marie bebidelse och Jo-
hannes Ddparens f6delse sina urgamla fir-
ningsdagar, 2t/3 och 24/6. Under l8a0-
och 1900-talens lopp ha enstaka r6ster h<ijts

frir en indragning av iven de iterstiende
f|taliga helgdagarna. Icke fdrr'dn ir 1947
har emellertid frigan pL allvar blivit ak-
tuell, och ett fdrslag har framlagts om slo-
pande av en traditionell helgdag och inf<i-
rande av tvenne nya under annan irstid.

Enligt de helgdagssakkunnigas besynner-

t6

perspek"tiu

liga ftirsiag skall som bekant Marie bebi-
delsedag fdrliggas till s<indagen niirmast
den 2i mars, men i stillet foreslls tui. le-
dighetsdagar under det senare halviret:
ldrdagen fdre Mikaelisrindagen och ldrdagen
f6re Allhelgonasondagen. Aret fir alltsl en

helgdag 
- 

eller rettare sagt ledighetsdag 
-mera iin dct forut haft. Dessutom frjreslis,

att Midsommardagen, Johannes Diiparens
dag, alltid skal1 forliggas till en kirdag.

Flera anmirkningar kunna g6r3s mot
lirnpligheten av dessa indringar. Det ?ir,

sSvitt jag vet, hittills oklnt i det kristna
Europa, att fixera vissa l<irdagar som ledig-
hetsdagar. Vi ha fcirut tre dubbelhelger
(jul, pisk och pingst) och skulle alltsi nu,
om f<irslaget antages, fi sex. Ar det iamp-
ligt att ha si mlnga dubbelhelger? I varje
fall har man fdga glidje av en dubbelhelg
i bcirjan av november, di denna tid 1r den
mest ogynnsamma f<ir utflykter och sport
som girna kan tinkas. Jag skulle inte an-
f6ra denna triviala synpunkt, om det inte
vore i rekreationssyfte, som de nya dubbel-
helgerna skola inforas. Fylleri och l<;sslappt

n6jesiystnad torde fira sina orgier under
dubbelhelgerna mer in annars. Men en an-
nan anmlrkning mot helgdagsf6rslaget ir
ofrinkomligare. Visserligen ha de helgdags-
sakkunniga, utan negot beklagande, talat
om sekulariseringen av det allmlnna tin-
kandet och pipekat, att virr stora h6gtider
numera huvudsakligen ha karaktSren av

fritider och att stindagarna uppfattas som

weekender, >di minniskorna s6ker veder-
kvickelse och avkoppling frin det nutida
arbetsjiktet>>. Men b6r inte frigan om
helgdagars eventuella avskaffande och infri-
rande indi ans€s som en i frimsta rummet
kyrklig angellgenhet, och borde inte rent
kyrkliga synpunkter i h6gre grad anliggas
pi problemet? Bdra inte landets kyrkliga
myndigheter tella, der. slutgiitiga avg6ran-

det? I varje fall kan det framlagda helg-
dagsfrirslaget skarpt kritiseras ur kyrklig
och kristen synpunkt. Att l|ta en av faste-
tidens sdndagar upptagas av bebidelsens fir-
ningslmne 'dr ur protestantiskt liturgisk
synpunkt itminstone f6ga lyckiigt, ur ka-
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tolskt liturgisk synpunkt otinkbart. Dessa

s<indagar utgdra en organisk helhet, som ej

fir splittras; de priglas av minnet av Kristi
lidande och leda tanken pi den forestiende
dymmelveckan, llngfredagen och pishen.

Man frigar sig, varfcir Virfrudagen tiil den

grad vickt de s. k. sakkunnigas misshag.

Den leder sina anor frin 300-talet och har
firats i virt land alltsedan kristendomens

inforande. Sett frin kristen synpunkt, ir
dess firningslmne tillrickligt betydelsefullt
f<ir att beh6va en sirshild festdag: den hug-
fdster I(risti, Guds Sons mandomsanam-

melse; den 21 mtrs, nio minader fcire julen,

Kristi f6delses h6gtid, minnes kyrkan, hur
den andra personen i Gudomen antog kott
av Jungfru Maria. Flera trevliga foikliga
bruk (utklidning ti1l trana, tranbrev o. d.)
ha i virt land knutits ti1l Virfrudagen.
Och det nutida samhallet tar sannerligen

icke skada av att mera eftertryckligt pi-
minnas om Herrens rena och jungfruliga
moder; det skulle vara en frjrlust fcir det,

om denna Mariadag bortf6lle.
Ftir nigra ir sedan 

- 
nirmare bestlmt

Lt 1939 
- 

frirsigs virhalv&ret med en ny
fridag 

- 
1 maj. Som framgir xv ovan-

stiende, har denna dag verkligen en ging
varit en kyrkofest, firad tiil minne av tvi
apostlar, men numera saknar den alldeles

kyrklig prlgel och lr uteslutande en poli-
tisk demonstrationsdag, en partidag, den

f6rsta icke-kristna festdag, som virt land

sett infdras och som eventuellt kommer att
foljas av {lera. F6ljden av helgdagsf6rsla-
get skulle alltsi bli, att en av virhalvirets
urgamla minnesdagar, 2i/3, skulle f6r-
svinna, medan en alldeles nymodern, 1/f ,

finge sti kvar oantastad. Men skulle nigon
av detta halvirs fridagar fiirsvinna, bdr det

vll snarare vara 1 maj, som har en mycket
svagare tradition bakom sig ln 2i mars. Si
miste en kristen med f6rstielse lor tradi-
tioner resonera.

Vidare 
- 

iro de f<jreslagna h6stfrida-
garna tilltalande? L6rdagen fdre Mikaeli-
s6ndagen, som f6reslagits som fridag, kom-
mer att verka som en frimling i iret.
Denna ld'rdag har aldrig haft nigon bety-
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delse f6r den folkliga {iirestiliningsvirldcn
och kan aldrig ti det. Det skulle vara f<;r

mycket begirrt, att de sakunniga skuile
tinka pi t. ex. Birgittadagen, 7 okt. F6r
dem, som funnit Kristi mandomsanammelses

och Marie bebidelses h6gtid ovlsentlig, kan
givetvis icke Birgittaminnet betyda det

allra minsta. Historiskt sinne kan man icke

f<irutsitta hos f<irslagsstillarna. De ha lven
ansett, att ldrdagen f6re den s<indag, som

infaller mellan den 7 och 7 november,

borde b1i helgdag och kallas Alla heigons

dag. Ja, Allhelgonadagen, den 1 nov., firas
i katolska l'dnder som sirskild helgdag (i
Sverige inda till 1772), och det lr icke

misslyckat att aterinf6ra den, ehuru yrkan-
det att den alltid miste {iras en i6rdag fdre-
faller underligt och olimpligt, L<irdags-

firandet har i varje fall icke hevd nigon-
stAdes,

Eftersom det framhilles som 6nskvirt,
att vi lL innu en fridag och f,iirslaget g&r

ut pi just detta, kan jag tdr min del icke
6nska annat ln att Marie bebidelsedag
mitte behillas och endast den senare av de

fdreslagna h6sthelgdagarna, Alla helgons

dag, inf<ires, dock med den reservationen,

att den hilles den 1 november och ej den

16rdag, som ligger nlrmast detta datum,
Aven pi detta sltt berikas iret med en

fridag, dock utan krbnkande av gamla

vdrdnadsvirda minnen. De helgdagssakkun-
nigas f<irslag vittnar 

- 
det vare mitt sista

ord 
- 

om bielelsl6shel.

Tryggue Lun.ddn.

(Inilmnat ttll Credos redaktion den 79

dec, 1947.)

Protestantisk syn pi katolsk
ekumenik.

Suensk teologisk kuartalskrift (1947 nr 4

sid. 309-326) innehiller en beaktans-

vird artikel av den kinde danske teologie-
professorn K. E, Skydsgaard, som med stor
kunnighet och vilgdrande saklighet utreder
fdrhillandet mellan den katolska kyrkan
och den ekumeniska rcirelsen. Sett utifrin
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den protestantiska synpunkten kan det sy-
nas, menar forf., att dessa bida ting 6ver-
huvud taget intet har att gdra. med var-
andra. Men hans utredning vill visa 

- 
och

gcir det ocksl pi dvertygande satt 
- att

saken inte ir si enkel.
Betrlffande de tre huvudmomenten i den

ekumeniska r6reisen 
- 

insikten om den

synd och ndd som ligger i sdndringen, den

olika uppfattningen av Kyrkans enhet och
samarbetets konkreta former 

- 
delar, sI-

ger forf ., den katolska kyrkan smirtan <iver

splittringen och ir starkt upptagen av Kyr-
kans enhet, men hennes syn pi denna enhet
avviker pi viktiga punkter till den grad

avgrirande frin de andra kyrkornas, att den

inte blott medf<irde ett avstendstagande
frin allt samarbete utan helt enkelt inne-
bar ett klart och avvisande nej till eku-
meniska mdten. Mot katolska kyrkan rik-
tas vanligen anklagelsen frir smiaktighet
och sekterism, f6r kyrkoarrogans och and-
lig imperialism 

- 
och sidana motiv kan

faktiskt ha spelat en ro1l. Det lr ofta svirt
att f6r€na orden och andan i de officiella
dokumenten med minga enskilda katolska
teologers ekumeniska hillning och sinnelag.

Men en sidan reaktion mot den romerska
kyrkans instillning, fortsltter f6rf., sku1le

vara en alltf6r billig och bekvim ldsning
fdr de icke-romerska kyrkorna. Nufdr-
tiden erkinner man i allt st6rre utstrlck-
ning, att d5r ligger djupare och mera vi-
sentliga motiv bakom. Nir Rom hevdar,
att Kyrkans enhet iche ir ett mil i fram-
tiden utan redan ftirverkligad i den ro-
mersk-katolska kyrkan sjilv, emedan den

ensam ir den heliga allminneliga Kyrkan
och dlrmed ensam Jesu Kristi Kyrka, och
nir Rom havdar, att den sanna iterfijr-
eningen blott kan ske som reintegration el-
ler reincorporation i denna enhet, si 1r
detta djupast sett ej ett uttryck fdr en eiler
annan form av andlig imperialism utan frir
en ganska bestimd syn pi Kyrkans visen
och hennes enhet, som inte har sin grund
i den yttre kyrkomentaliteten utan i en

teologisk grundhilining, som ligger bakom
katolska kyrkans hela tlnkesitt och from-

t8

perspektiu

het, ja, som ir ett med hennes djupaste vi-
sen och som hon vet sig vara fcirpliktad
till, alldenstund hon hlr inte har att gdra
med en mlnsklig sanning, som hon kan f<ir-
lndra alltefter {,tjrhillandenas krav, utan
med en gudomlig sanning, som hon sjilv
inte 1r herre 6ver. Om vi alltsi, menar
f6rf., viil ni en verklig fdrstielse av Roms
avvisande hillning till den ekumeniska rri-
relsen, ir det dema till grund liggande syn
som vi miste f6rs<ika att tringa in i.

Men, fr&gar f6rf., blir inte just di re-
sultatet detsamma, nimligen att ett for-
hillande mellan den romersk-katolska kyr-
kan och den ekumeniska rdrelsen blir
orimligt? Miste di med detta ofiiciella svar
som bakgrund inte alla ekumeniska fdrs<jk
frin katolsk sida betraktas som irrelevanta
privatstrivanden, som ej har nigot medhill
hos kyrkan sjilv och som derf6r miste m6-
tas med den stdrsta fcirsiktighet? Nej! iven
det skulle betyda en lor ldtt och bekvlm
lcisning av problemet. Det ir inte tillrick-
ligt att i denna friga, hilla, sig endast till
de mer eller mindre officiella uttalandena
ffin forr och nu. De pivliga dekreten, till
och med dir de er som >>allratydligast>> ut-
trycker ej katolska kyrkans hela instillning
till detta sp<irsmil, pi liknande sitt som
t. ex, f6rd6mander av ett protestantiskt
llrobegrepp ej innehiller kyrkans hela still-
ningstagande till protestantismen. Det kan
alltsi inte vara nog for att fL reda pi detta
spdrsmll, att setta sig grundligt in i en-
cyklikan Mottalium anim.os, som ganska vl-
sentligt riktar sig emot den ekumeniska
rdrelsen i dess frirsta, ocksi frjr oss pro-
testanter nu otillrickliga och {amlande f6r-
sdk, sidan de kom till uttryck pi Stock-
holmskonferensen 1921. Detta aktstycke'dr
prd'glat av motsettningen till den ekume-

niska r<irelsen vid denna tidspunkt och kan
ej tagas och tages heller inte inom den ro-
mersk-katolska kyrkan sjilv som ett full-
giltigt uttryck f<;r allt som katolska kyr-
kan har att slga i denna sak. Att piven
vid detta tillfalle svarade med ett klart nej
betyder dels ett dogmatiskt tillbakavisande
av de principer som enligt Roms mening
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lig till grund fijr detta mdte, dels pi samma

g&ng en >moderlig omsorg f6r sina barn
och deras andliga liv>>.

Det gi1ler h'dr som riverallt, fortsitter
fdrf., dtr vi forsdker att f6rste katolicis-
mens visen, att det ej rlcker med att stu-
dera Denzinger-Bannwart, utan vi miste
trlnga in i den levande teologiska och
kyrkliga traditionen, sidan den fir sitt ut-
tryck i Kyrkans hela andliga liv. Vi kan
alltsi inte sli oss till ro med att betrakta
detta spdrsmil som kist en ging fdr alIa.
Det ir klart, att det ekumeniska spdrsmilet
stllles pi annat sitt i fdrhillandec till den

romerska kyrkan ?in till de andra kyrkorna,
men detta vill dock inte siga, att det intc
alls stilles! Ocksi det lr riktigt, att den

ekumeniska r<jrelsen har faktiskt st6ter pA

en grins, men det betyder inte att denna

grins shulle vara absolut, utan blott att
man miste gi fram pi ett annat sitt, Upp-
ger man detta >>frontavsnitt>>, har man i
sjilva verket uppgivit slaget! Ty vad skall

ett ckumeniskt arbete siga, som inte mera
pi ett eller annat sett tar sikte pi det
stdrsta och 

- 
kan man vil utan dverdrift

siga 
- 

mest betydelsefulla kyrkosamfund?
Det ekumeniska arbetet skulle dirmed i
samma <igonblick uppge sig sjllvt som eku-
meniskt.

Frigan kan blott vara den, hur man {rin
protestantiskt hill kan dra in katolska
kyrkan i det ekumeniska arbetet eller blttrc
sagt: i vilken min det ekumeniska arbetet
i dag kan m<ijliggdras mellan den romersk-
katolska kyrkan och de dvriga kyrkorna.
F6r fdrf. 1r det ndrmast friga om katolska
kyrkans f6rhellande till den evangeliska
kyrkan, Dir konstaterar han, att en vl-
sentlig fdrendring intrltt under irhundra-
denas lopp, si att den konfessionella frigan
i dag inte mera stalles p& samma sitt som

tidigare. Fiirindringen har skett pi bida
hillen. Fcirf . anser 

- 
och detta med

t'ittta 
- 

att vi stir inf<ir en ny era i det

dmsesidiga f6rh&1lander mellan den ro-
mersk-katolska kyrkan och de reformato-
riska kyrkorna, i denna era kommer sp6rs-

milet: romersk-katolskt och evangeliskt att
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stlllas och stilles delvis redan pi ett helt
annat sitt.

Som frirutsittning frir f<jrstielsen av

detta betraktar fiirf. i andra delen av sin
artikel f6rst tvi gamla stindpunkter i
denna friga: den konfessionella polemikens

stindpunkt och den konfessionella ireni-
kens, och motiverar och f6rordar i motsitt-
ning till dessa en tredje stindpunkt: m6te
mellan katolicismen och den evangeliska
kristendomen ej som ett m6te mellan tvi
kyrkor genom officiella representanter utan
mellan enskilda personer och grupper, i ett
nytt sinnelag, i en ny anda av irlig vilja
till 6msesidig fdrstlelse, dlr de teologiska
grundfrigorna iter tas upp, ej som >kon-
troversfrigor>> utan som ett samtal priglat
av dppenhet och lyhardhet, dir vtje part
preciserar, vad den anser som sant och vad
som villfarelse, si maximalt, si centralt och
fylligt som m<;jligt, si att den ena parten
verkligen fir den andra till att lyssna.

>>Symboliken>> skall inte som tidigare vara
polemik, ej heller bara en refererande histo-
risk vetenskap, utan den miste bli till den
teologiska disciplin, i vilken den enskilda
konfessionen si att slga gir ur sig sjilv,
limnar sitt eget rum och trider i direkt
farhillande till de andra konfessionerna.
Samtalet miste av alla f<iras inom Una
Sancta och vara fast byggt pi sannings-

kravct. Intet besldjande av det som envar

anser som sanning och intet ftjrs<ik att till-
vigabringa en mer eller mindre konstlad
enhetsformel pi en eller annan punkt! 

-Och detta specifika ekumeniska arbete, pe-

pekar f6rf., 1r redan i ging pi minga
heil.. .

Detta korta referat vi1l ej pi nigot sltt
bespara nigon hsningen av prof, Skyds-
gaards l&nga artikel sjilv utan tvertom sti-
mulera till ingiende studium av den och

alla de fr&gor som dlr utredes eiler ber6rs.

Vi vill hlr till slut blott hinvisa till en

utmlrkt ny bok, som ofta citeras i artikeln
och som kommer att anm'ilas i ett senare

nummer av Credo: L. Lambinet: Das Ve-
sen des katholiscb-protestantischen Gegen-

safzes, Einsiedeln, Kdln 1945. J, Gerlach.
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Kulturen och Kyrkan.

Suen Stolpes f6rsta katolska roman.

Sven Stolpe har skrivit sin fcirsta katoiska
rorman: >>Liitt, snabb ocb 6m...>> (Bon-
niers, Sthlm 1,947). Handlingen spelar i
efterkrigstidens Paris och gir tillbaka till en

i hela boken genomfdrd antites: i ena sidan

>>mlnniskomissan>>, symbolen av minniskans
sjllvtillbedjan, mest drastiskt skildrad i
brottningskampen i Palais des Sports, och i
andra sidan >den heliga missan>>, it vilken
Stolpe ignar en slrskild hymn till fdrhtrli-
gande av den gregorianska koralen. Mellan
dessa bida poler spelar bokens figurer och
scener. Mest dramatiskt nog hos romanens
hjilte, Kansdorf, en intellektuell svensk,

som kimpar om den katolska sanningen.
Di fc;rf. uppenbarligen i denna gestalt har
deponerat de starkaste autobiografiska mo-
tiven, fir boken karaktiren av en utveck-
lingsroman, av en beklnnelse,

Men trots detta har vi hlr pi samma
ging att giira med underhillningslektyr,
och det med en bra sidan. Sven Stolpe ir
en f6rfattare av format. Hans slrskilda
konst ligger diri att han frin bdrjan till
slut ir splnnande. Han arbetar med cn se-

rie scener, bilder, dialoger, monologer, som

alla griper lisaren omedelbart, ja, ofta fasci-
nerar honom. Romanen lciper som en film,
Bokens arkitektur, flitverket 2v moriven
genomf<ires md kunnig hand: f6rst si sent
som vid slutet av andra delen sammanfat-
tas alla tridar och slis knuten.

Vi lger i dag knappast en estetisk kate-
gori, som bindande omskriver den katolska
romanen. Al1t 1r hir innu i vardande: vi
har visserligen engelska, franska, tyska fdr-
scik med var sin bestlmda karaktir, men
vir tid trlngtar efter nya former, som

motsvarar vir situations sdrart. En fordran
fir vi likvlil beteckna som bindande: att
gldden, som ger sig tiilkinna bakom gestal-

terna och scenerna och utgor den egentliga
impulsen till en sidan roman, mitte verka
ikta och verkligen bli f6rnimbar. Och
den frirnimmes, om den ir i stind till att
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t. ex. paralysera reportaget, som visar
>minniskomlssan>> i dennas groteska f6r-
kastelse. Enbart hir blir det uppenbart, om

man har att goru med en verkligt katolsk
roman eller med ett litterirt mackverk.

Dirmed sammanhlnger frigan, huruvida
den katolska romanen, utan att vara ling-
trikig eller scitaktig, miste ge avkall pi
vissa framstillningar, som profana romaner
utan tvekan anvinder, Pi mileriets om-
ride har en Toulouse-Lautrec framst:illt
bordeller: han fick lov att g6ra det, eme-

dan frjr den profane miiaren ej drages ni-
gon grins. Men ftjr den kristne konstniren
och fr;rfattaren drages grinser, som har sitt
ursprung i den f<irvandlade sjllen 

- 
tink

pi all kristen konst <iverhuvud frin den
frirsta tiden genom alla irhundraden; pi
dennas oerhdrda, stindigt vakna tillbaka-
hillande inf6r det numindsa. Visserligen
finns det ddr dven mycket profana ting,
som t. ex. hos katedralernas korstolar och
vattenkastare, men dessa ordnar sig in i det
hela, synas fc;rvandlade. Det moderna re-
portaget diremot 6vertar det profana pi
fotografiskt vis 

- 
utan fdrvandling 

- 
och

frigan stir kvar, i vilken min den katolske
konstniren fir anvinda sidant, utan att
dlrmed torpedera sina egna intentioner.

Grundantitesen i Sven Stolpes bok kom-
mer vll knappast nigon katolsk roman un-
dan: motsatsen mellan vlrlden och Kristus,
mellan profant liv och Kyrkan, mellan
>>mlnniskomlssa>> och helig mlssa. lluvud-
frigan betriffar heller inte tillimpandet av
detta tema utan settet, hur det tillimpas.
Just i detta avseende g&r Stolpe pi ett
rentav fd'rebildligt sitt till viga. Vi fin-
ner hos honom en stor rikedom av minga-
handa gestalter, som ur den profana virlden
strivar till den heliga eller bliver kvar i
var sin av dessa vlrldar, men ingen enda av

dem ir konstruerad eiler fdr den i boken

hirskande id6ens skull firgad i svart och
vitt. Stolpe har utan tvivel det rltta grep-
pet inne: atr. l|t^ livet sjilvt tala, F{an

liter antitesen si att siga genomfiiras ome-

delbart av personer, som lr minniskor av

kd,tt och blod 
- 

utan nigot undantag, men
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aven utan nigot partitagande. I pristen
och lekmannen uppenbarar sig fdr honom

mlnniskans sjll, den otrogne visar sig ei

som demon, den troende ej som ingel. Ja,
just den skeptiske hidaren, lakaren Lebrun,
lir sig lisaren tycka om genom {orfattarens
kerlek, som f6rvisso inte mindre glller Don
Bosco-gestalten, abb6 Mauclair, som samlar

omkring sig ligapojkarna frin Paris och
som >>tok i Kristo> lider men lr dock si
lycklig. Aila figurer ir i sjllva verkec f6r-
kroppsligade variationer av den stora mot-
satsen, Men huvudmotivet ir Kyrkan, den

stora, eviga Kyrkan, det eviga Montmartre,
som tronar ovan minniskovimlets Paris.

Denna f6rening av religi6s <ivertygelse

och god underhillningslektyr kan bli av

stor nytta f6r Norden,

En mtisteilig rovrrafl, rren f 6ga tillfredsrtnl-
Iantle.

Att Thomas Mann ir en mestare
vad litterlr stil och konsten att beretta an-
gir och att hans Lotte in Vei.m.ar (Sthm
1941, Berman Fischer) i detta avseende in-
tager en framskjuten plats, beh<iver inte
framh'dvas. Lisaren ffu d;t tillfille att be-
undra, hur man beskriver en person, en sak,

hur man bygger upp ett kapitel och av ka-
pitlen en roman, hur man gir till botten
med en berittad handling, hur man ej tap-
par bort nigot motiv, kort sagt: konsten i
sig sjilv blir synlig.

Innehlllet ir fort berlttat. Goethes ung-
domsf6rllskelse, Lotte Buff, sedermera gift
Kestner, hjiltinnan i Vertbers Leiden,
kommer efter ir till Weimar, dir Goethe
lever som en monark, hon nu en ildre dam,

i sillskap med sin vuxna dotter. Denna
sensation utgdr innehillet av romanens

4i0 sidor. Man frigar sig att b6rja med,
huruvida f6rf. kan limna denna handelse

si stort utrymme, och fir vid fortsatt lis-
oing svaret: Lottes bes6k i 'Weimar ir inte
alls den egentliga handlingen, utan blott en

fasad. I sjilva verket glller f6rf:s inten-
tion nigot helt annat, som fullf6ljes genom

en f6r lasaren helt omirklig skridning: pro-
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biemet Goethe. Lotte tar in pit en gist-
givaregird, {ijr att bes6ka sliktingar i sta-

den, men knappast nigon ging llmnar hon
hoteilet. Lockade genom denna unika gist
liter nlmligen oupphorligen andra personer

anmila sig hos henne: {tirst en engelsk
tecknerska, sedan Goethes ber6mde sekre-
terare, Riemer, sedan systern till filosofen
Schopenhauer, sedan Ottilie och till slut
August von Goethe, diktarens olycklige son.

Och alla dessa personer berittar om Goethe,
som pi det viset blir synlig under olika
aspekter. Di Lotte bjudes hem till Goethe
en kvill, upptr'dder diktaren sjilv som den

konstens potentat han nu blivit 
- 

en om-
stindighet som 96r Lotte besviken. En sista

kort vagnstur pi tu man hand avslutar
detta besdk i Veimar,

Det kan inte ftirnekas, att id6en ir bra
och genomfdrd med den store {<irfattarens
raffineri, men att kompositionen ir torftig.
Ty allt fdrsiggir i linga samtal pi gist-
givaregirden, dir en besiikare uppenbarar
sig efter den andra: pi si s'dtt uppsvlller
den ursprungliga ramberittelsen till huvud-
hindelse. Men det synes som om det fdr
Thomas Mann inte kommer an pi nigot
ann t. d, pi en kritik av Goethe 

- 
for-

visso ej av hans verk utan av hans gudalika
stillning som geni mitt bland sin omgiv-
ning. Den store diktaren tecknas hlr som

en der krever offer. Lotte ir ett offer, Rie-
mer ett annat, Ottilie likasi och slutligen
August, sonen. >>Det luktar offer i din nir-
het>>, slger Lotte ogillande till Goethe. Och
just pi si sitt finner lisaren sig ofdrmodat
f6rsatt mitt i en ritteging.

Vid detta stllie b6rjar visserligen Thomas
Manns berittelse att fi en allmin karak-
tir. Hlr f6res ju inte blott en process mot
Goethe, utan mot genikulten av hans tid
och den foljande tiden. Och om Goethe ln
i sista samtalet med Lotte, dir denna hu-
vudpunkt kommer pi tai, fdrsvarar sig med

att han ju sjalv f6r sitt verks skull varit ett
offer och f.ottfarcnde ir det, synes dndock

detta f6rsvar ej tillr?ickligt att fria honom

frin allt det falska, olyckliga, skeva, som

Lotte och omgivningen lider och tar anst6t
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av, En rest stannar kvar, som anklagar det

i sitt egna jag fingna genier.

Thomas Mann fdrmir lndi inte att ge

lisaren, som han fingslar med sin artistiska
framstillning, en l<isning. Ty mlnnisko-
fcirbrukningen frin geniets sida fitrblir lika
outhirdlig som frin diktatorns eiler den

store kapitalisrens, ifall dess mening som ett
gemensamt tjinande ej kommer till synes.

Men denna mening fattas i Thomas Manns
vtrld, som fdrblir individualistisk och inte
bercirs vare sig av tron eller av kristen-
domen. Fdrf. liter en ging Riemer siga:
>>Kristendomen Ir llngtan.>> Den som kln-
ner Goethes liberalism pi denna punkt, vet
att sekreteraren har inte blott uttrycker sin
herres isikt, utan att iven Thomas Mann
yttrar sig sjilv i detta uttalande.

F<irdenskull hinder det att lesaren fdr-
blir otillfredsstdild, si snart han limnar den

estetisk-litterera stendpunkten, dir man
glider sig 6ver framstillningen enbart. FIan
miste siga sig, att ordstr6mmen i denna
komplicerade, misterliga romanaktiga dikt-
ning visserligen lr dvervlldigande, men att
den inte ir i stind till att 16sa sitt eget
problem: klyftan mellan den stora men-
niskan och de minga stir vidoppen kvar.
Ty hiir finns inte nigot inordnande och un-
derordnande av den stora minniskan under
det gudomliga och dess lagar.

Den leuande Geijer.

Den leuande Geijer (Sthn 1947, Dia'
konistyrelsen) ir titeln pi en antologi, som

med anledning av fjolirets Geijer-jubileum
med stor sakkunskap och skicklighet sam-

manstellts av Alf Kje1l6n, f6r att pi
detta sitt ridda Geijers mest vdsentiiga
tankar fdr vir samtid.

Der f6rhiller sig ju verkligen pi si slrt
att avbc;jandet av Geijer som enbart roman-
tiker och idylliker, som ej mera har att siga
nigot it oss, miste anses vara helt far-
hastat, F{ans filosofiska verk forts'dtter att
levr, ja, det vinner i betydelse, nir man
betraktar det i historiska perspektiv. Geijers
bestiende filosofiska insats ligger huvudsak-
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ligen i en ny formulering av personlighets-
begreppet, som just pi t800-talet horde till
de mest brinnande frigorna. Trots hans ur-
sprungliga berocnde av tyska tlnkare som

en Fichte, Schelling och Hegel utvecklades
han i denna friga till en tydlig sjllvstin-
dighet, som man el till oritt har betecknat
som en svensk variant. Geijer lyckades med
att i en tid, di >>personlighet>> stod i me-
delpunkten av den idealistiska spekulatio-
nen, avvlrja den {ara, som en stigande
accentuering av >>jaget>> och en hypertrofi
av >>6vermiinniskan>> frammanade i Tysk-
land. Han har till och med 

- 
genom

J. Chr, Bostrrjm 
- 

bildat skola i Sverige.
Redan i sin polemik mot Hegel bekimpar
den unge tinkaren ett personlighetsbegrepp,
som skulle innebira en isolering. >>En iso-
lerad personlighet ir dirfore omojlig, per-
sonligheten utvecklar sig endast genom be-
rdring med en annan personlighet> (sid. Zt ).
Eller: >Vi hava visat, att personligheten som
isolerad ir den destruktiva sidan av prin-
cipen, det onda, ett jag som ej erkinner
nigot du>> (sid. 8l ). Geijers kristendom
krivde denna korrigering.

Aven i sitt personliga umg'dnge 96r han
allvar av denna sin 6vertygelse. Si pole-

miserar han pi liknande s'dtt i ett brev
(26/3 1820) tili Atterbom, som hinger sig

it en ensamhet i virldsleda: >>Ack min
blste Vin och Broder vilken minniska ir
vll ensam? 

- 
Om e.j den vars karaktir och

vilja isolerar. Men denna utan tvivel st6rste
av alla olyckor ir tillika jrsr, den fdrsto
hiitlelsen 

- 
ett avfall ifrin den kirlek, som

ir livets egen princip, ljdtran l;5r de hc;g-

modiga, men frir de 6dmjuka var och efter
sitt mitt 

- 
i salighet nlra. Med ett ord:

Kdr ut h6gmodsdjivulen: och Du ir sund>>

(sid. 308). Man ser her den sunde, enkle
Geijer ta stillning mot sin tids romantiska
sjukdom: virldsledan, som var en form av

tidens jag-betonande. Men just detta gdr
honom i vira 6gon likasi modern som till-
talande, vilket iven bekriftas av ett annat
kirnord: >Att vara hederlig karl, ir en in-
troduktion till bekantskapen med Gud>
(sid.8o).
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Geijers intuition synes ha insett den fara,
som hotade det tyska geniet frin dess eget

personlighetsbegrepp: Nietzsches >>6vermin-

niska>> med sin toppunkt i ett Tyskland av
iren 1933-1945. Geijer visste, att person-
ligheten miste f<irbli fistad vid Kristus el-
Ier sjilv binda sig vid honom, om den inte
shall urarta i sjilvfdrgudning. Den i fjol
avlidne svenske katolske fdrfattaren K i r e
Skredsvik har i sin djuptpeilande aka-
demiska avhandling: Die Philosophie cles

j un gen G e ij er in i br ern i d e en ge s c hi c btli c l: en

Zusammenbang (Nijmegen 1937) sysselsatt

sig med just denna frlga. >>Erih Gustaf
Geijer>>, shriver han, >>diktare, historiefor-
skare och religionsfilosof, har omplanterat
i svensk jord tankarna av en Kant, Herder,
Fichte, Schelling och Schiller pi sjilvstln-
digt sltt llmpade efter nationelia fdrhel-
landen, men har dirvid fdrstikt att 6ver-
vinna ensidigheten i dessa tyska filosofem>>.

Robert Braun.

Missionsfrigor.

Den gingna h6sten 1947 har i Paris i
viss min prlglats av missionsfrigorna. Inte
si att dessa inte skuile ha samlat intresset
kring sig redan tidigare; man har snarare

intrycket av motsatsen. FIlr arbetar sedan

flera 3,t tillbaka sttjrre eller mindre grup-
per pi att srika nya vigar fcir missionsar-
betet, mera llmpade efter vira sociala
f6rhillanden och de senaste psykologiska
erfarenheterna. Det som kan berirtiga in-
Iedningspistiende ir, att det i hdsr var J0
ir sedan den hel. Th6rdse av Jesusbarnet
dog. Jubileet har firats pi allt tillborligt
sitt, men man kommer slrskilt i hig tvi
serier predikningar av ett par karmelitfider,
dir hennes spiritualitet utvecklades i hela

dess lika enkelt som absolut sjilvuppgivande
storhet. Man miste vara Kyrkan djupt
tacksam f<ir att hon gjort detta helgon, si
alldeles utan utitriktad verksamhet, till
missionens helgon vid sidan av den hel.
Franciskus Xaverius,

En av de ovanniimnda grupperna, Ad
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Lucem 
- 

det 'it fdt dvrigt inte en grupp
utan en hel rdrelse, samlade nigra av sina

medlemmar f<ir att under en veckas tid dis-
kutera de problem, som uppstatt i samband
med iteruppbyggandet av rdrelsen efter
kriget. Si vitt jag vet, har man hittills
uteslutande arbetat i Kamerun. Rrirelsen
ir uppbyggd som en lekmannar6relse, dir
missionirskallet utiivas som en integrerande
del av ett civilt yrke, t. ex, likarens, sjuk-
systerns, llrarens. Naturligtvis har man
ocksi nigra prester som sjilasdrjare och f6r
medlemmarnas andliga formation. Under
denna studievecka sysslade man mest med
denna formation, och det var yrterligr in-
tressant 

- 
och lven trtisterikt 

- 
att iaktra

hur frigorna 1r visentligcn desamma, vare
sig man mcjter dem i Paris eller i 

- 
Vad-

stena, Aven hlr var man ense om nddvin-
digheten av att grunda all aktion pi det
inre livet. lJtan art vara en orden stillde
rrirelsen mycket stringa krav pi den en-
skildes inre liv, dar den dagliga missan och
kommunionen sattes i centrum som kraft-
ke1la.

Bland de fdredragshiilare, som man hade
kallat, var ocksi P. Jean Daniilou, en av

Frankrikes mest framtredande jesuiter f<ir
nirvarande och sjllv ledare av en missions-
cirkel, Cercle St. lean. Som allmln 6ver-
sikt 6ver missionsproblemet var utan tvivel
P. Dani6lous foredrag det intressantaste un-
der hela veckan. Han talade om missions-
tanken. Inledningsvis tog han avstind frin
tvi ytterlighetsuppfattningar, Man miiter
stundom en tring syn pi missionen priglad
av f<irakt f6r kulturen vare sig det giller
kristendomens eller den frimmande reli-
gionens. >>Hedningarna> skall omvlndas,
och kristendomen har ingen kulturell be-

tydelse. Stundom gir man f6r lingt it
andra hiilet, i det man pistir att missions-
verket endast bestir i att ge ett tilligg till
den redan existerande kulturen. P. Da-
nidlous sitt att indela missionstiden i tre
perioder var synnerligen fruktbart, fdr att
inte siga rent mystiskt. Han talade fdrst
om inkarnationens period, d. v. s. om m6tet
mellan kristendomen och den frimmande
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kulturen. Insikten om att denna kultur,
som kristen, inte kan bevaras i alla sina be-

stindsdelar leder dver i mortifilzationens sta-

dium. F<jrst efter uppgivandet av dess med

kristendomen oftirenliga delar kan trans-

figurationens tillstind uppnis, som 1r syn-
tesens, och Kyrkan har fitt en ny uttrycks-
form frir sina ofdrenderliga sanningar'

Det ir givet att denna syn priglades av

den st6rsta respekt f<ir den frimrnande re-
ligionen och kulturen, en respekt som har
sitt upphov i kirleken. Men det ricker
inte enbart med denna respekt, det krlvs
en kunnig respekt, Det ir f6rst sedan man

g.iort sig m<idan att tringa in i den religion
och kultur, som man vinder sig till, som

man kan anses skickad att ga ut pi mis-
sionsfiltet.

Dessa id6er ledde os6kt tanken till P.

Dewaillys li1la broschyr L'Afostolat catho-
lique en Sadle, utkommen i somras. Denna,

som ir av st6rsta vikt fijr oss och fortjint
av ett uppmlrksamt studium, liter en m6ta

samrna av Kristi klrlek burna respekt fdr
den annorledes troende. Missionerandet ir
inte nigot kortsiktigt proselytmakeri f{ir
att uppni stora siffror och snabba resultat
utan ett lingsamt Senomtrengande av per-

soner och kulturer.
Arne Raslz.

Filmspalten.

Der Filmberater, den katolska filmkriti-
kens organ i Schweiz, tiger still om Sverige.
Borta lro de storartade lovorden fdr litet
mer in ett er sedan, De stora ltiftena Sve-

rige gav infriades aldrig. Det lr uselt,

<jvermittan uselt pi svensk filmfront just

nu. De flesta svenska filmer vidja till det

perspektiu

absolut ligsta inom minniskan. Och var-
fdr alla dessa svordomar? I filmen >>Brott

i sol> t. ex. jublade biografpubliken allt
rl.are, jr saftigare svordomar, som presen-

terades av de kvinnliga skidespelarna. Ak-
tenskapsbrott, rysligheter och svordomar

serverades i en enda smaklds r,iira. Nigot
bettre och o{orargliga ha en del lustspel

varit, sidana som >>Fir jag lov magistern>,
>>Jag ilskar dig, Karlsson>> och >>En fluga

96r ingen sommar>.

Gentemot franska filmer ir tidningen
mycket kritisk och knappast nigon film
dirifrin finner nid infdr dess moraliska

Argus6gon. Trots all god humor, filmer-
nas f<irnima gestaltning och de utmirkta
skidespelarprestationerna, si lr cynismen
alltfrir stor och moralen alltfdr tvivelaktig
fdr att de skulle kunna fi gi under benlm-
ningen god film. Filmerna ge miijligen
realistiska bilder ur m'dnniskors vardag, men

dir finnes intet som pekar upplt, intet som

visar vigen till nigon l<isning, dlr andas

endast pessimism. Filmer som ddmas si iro
t. ex. >>Hotelvlrdinnan>> med Frangoise Ro-
say, >Gengingaren>> med Louis Jouvet och
>Nattens portar> av Marcel Carn6.

Den amerikanska filmen tycks nu pi
det hela taget ha utvecklats till god under-
hillning, si att tidningens numera mycket
sillan ingriper fdrddmande mot den film
Eom expofteras till Europa,

I ett par nummer av tidninSen ha brev

och uttalanden av Flans Helighet piven ci-
terats, dir Hans Helighet varnar f6r de

liga tendenserna och pekar uppit pi de

stora miijligheterna och uppgifterna. Fil-
men skail strlva efter att bli en uppbyc-
gande faktor i minniskornas nojesliv.

Cart Roeger.
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F6reningens verksamhet under arbetsiret
1/ll 1946-31/10 1947 har omfattat bl. a.

f<lredrag, diskussioner, studiecirklar och
samkvim i Stockholm och Uppsala, vird-
skap {dr nordiskt ahademikermdre och med-
arbetarskap i Litterae och Credo.

F6redrag ha i Stockholm hillits av R. P.

Josef Geriach S. J. om Katolsk liturgi,
mag. chor. kaplan Josef Egger om Gre-
goriansk koral, R. P. Louis-Marie Dewailly
O. P. om Den apostoliska successionen i Sv.
kyrkan, pastorn i Sv. kyrkan Erik Segelberg
om Kyrkliga fcirhillanden i Sverige och
kyrkoherde Bertrand Fens O. P. om Ka-
tolskt handlingsprogram, i Uppsala av dr
phil. Ada Terziani om Danres vig till Gud
genom paradiset.

F<ireningen har i Stockholm diskuterat
bl. a. Arbetet av och for katolska akade-
miker samt Katolsk informationsbyri, var-
igenom direktdr Fredrik H<iijer framlade
f<irslag till reorganisation av upplysnings-
tjensten. 

- 
Studiecirklarna ha under vi-

ten 7947 behandlat filosofiens grunder (1e-

dare kyrkoherde Josef Theeuwes) och
gregoriansk sing (kaplan Josef Egger); un-
der h6sten ha pibdrjats kurser i liturgi
(R. P. Gabriel Nismark O. P.) och psy-
hologi (R. P. Josef Geriach S. J.).

Det inledda goda samarbetet med Aca-
demicum Catholicum i Danmark, Acade-
micum Catholicum i Finland, vid vars
tioirsjubileum A. C. S. varit represenrerar,
och Katolskt Studentlag i Norge genom
bl. a. det nordiska sekretariatet ledde rill
beslutet atr f6rlagga ett fdrsta nordiskt
akademikerm6te ttll Yadstena 6-lJ a:u-

Busti 7947. Forberedelserna fcir denna kon-
gress satte sin prigel pi f6reningens pro-
gram och hela styrelsens arbete under viren
och sommaren, Vadstenamdtet, vars fdr-
lopp och innehill framgir av artiklar i
detta Credonummer, leddes av ordfdranden,

5-+8gZ Credo. zg:eArg. Nr r. rg48

teknolog Arne Getzmann med fil. stud.
Allan Janzon som sekreterare och ekon.
stud, Gcorg Peck som kass<ir.

Genom Pax Romanas utvidgning att om-
fatta lven f. d. studerande ir viridsor-
ganisationen nu uppdelad i tv& grenar,
Moupetnent International des Etudiants
Catholiques och Mout,ement International
d.es Intellectuels Catholiques, bida med site
i Fribourg/Schweiz. A. C. S. har erbjudits
att i den senare representera Sverige f6r sina
graduerade medlemmar,

Medlemsbladet Litterae, gemensamr f6r
Norden, utkommer nu tryckt hos Arne
Frost-FIansens Forlag, Kdpenhamn, med
nio tolvsidiga nummer per lr.

A. C. S. riknar nu omkring 100 med-
iemmar. 

- 
Genom Vadstenam,iitets stora

omslutning och resterande fordringar har
f<ireningens ekonomiska stillning blivit
svirbestimbar, men di nettobehillningen
minskat och ordinarie utgifter starkt dkat
bl. a. genom Litterae, godkinde irsm6tet
7947 styrelsens fdrslag a,tt hdja irsavgiften
till 10 kronor.

Den nya stltrelsen, som valdes pi irs-
mdtet den 3 december 7947, wtgorcs N
teknolog Arne Getzmann, Stockholm, ordf.,
fil. lic. Tryggve Lund6n, Gdteborg, vice
ordf., fru Karin Janzon, sekr., farm. stud.
Vivan Petersson, skattm., bida i Stockholm,
och fil. stud. Curt Roeger, Uppsala, samt
fil. kand. Carine Lundberg och redakt6r
Bengt Pleijel, bida i Stockholm, supp-
leanter. Revisorer dro jul'. stud. B6rje
Landfors och civ. ing. Lars Tullberg med
fr6ken Barbro Broomd som suppleant. F6r-
eningens andlige rldgivare ir R. P. dr Jo-
sef Gerlach S, J., Uppsala, och studentprist
i Stockholm R.. P. Gabriel Nismark O. P.

Fdreningens adress ir Norra Smedje-
gatan 28, Stockholm, posrgironummer
19 t9 2t.
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Katolska Perstektiu. Jubileums-
skrift utgiven av Academicum Ca-

tholicum. 140 s. Helsingfots 1947,

Siiderstriims.

Denna jubileumsskri{t visar, att bland

den nlstan fcirsvinnande minoriteten av

finska katoliker arbettr en andlig elit, som

redan kan blicka tillbaka pi ett irtionde av

framgingsrik insats. En bild av Fader

Vilf rid von Christierson, Aca-

demicum Catholicums stiftare, inleder

denna skrift. Han avled den 11 november

fcirra iret. Det hade varit av stort intressc

att h;r finna en mera detaljerad framstill-
ning av hans person och girning, men bo-

ken befann sig di troligtvis redan under

tryckning.
Dr Jarl Gall6n, klnd i Norden som

fdrfattare, stir sisom utgivare' I inled-

ningens fyra huvudpunkter preciserar han

milet fdr Finlands katolska arbete. Det sy-

nes honom {ramfor a1lt annat av vikt, att
inte arbeta mot de dvriga kristna bekln-

nelserna, >>som f6rtjina detta namn>), utan

med dem. Den ildsta kristna kyrkan lr
sirskild ignad f6r en sidan fcirmedlarroll,

emedan de rikaste humanistiska m<ijligheter

stir henne till buds. Jarl Gail6n utvecklar
ett fullstlndigt tidsenligt program f6r det

gemensamma kristliga arbetet, till vilket
det i dag finns paralle1ler i andra linder,
som Danmark, osterrike, Tyskland och

Frankrike.
Dr Olsa Nygren, den bekanta

konsthistorikern, som har skrivit en i h<ig

grad flngslande beskrivning av Finlands

helgon (i Finska f ontminnesf \reningens tid'
skrift XLVI, 194I), behandlar hir iter
medeltiden, men nu summariskt och frin
vlr tids synvinkel' Utan tvivel hdr denna

essay till det bista, som 6verhuvud skrivits

i detta lmne. FIir finner man den slll-
samma f6reningen av rikedom i kunskaper,
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objektivitet, analytisk begivning och en

personlig, kerleksfull behandling av amnet.

F,iiljden blir ochsi att lesaren kinner sig

fiirsett till den medeltida atmosflren och

dirav fir til1fllle att revidera gamla, frin
den senare kulturhistorien nedirvda om-
ddmen.

Vi finna Jarl Gall6n lnnu en g&ng

representerad med en intressant uppsats

river de historiska fakta, som ligger till
grund for apostlarna Petri och Pauli verk-
samhet: ocksi hlr iterfinnes den klara
pregnans och den grundlighet i forsk-
ningen, som utmerker hans 6vriga arbeten'

Runa Nordenstreng 96r uppmlrk-
sam pi den stora betydelse, som det reii-
gi<isa dramat och mysteriespelen i Frank-
rike ut6vat pi trons fdrdjupande. D i s a

Lindholm dryftar dc svirigheter som

erbjuder sig f6r isolerade katoliker och ka-
tolsk litteratur i Norden. G6ran Ste-
n i u s 1r fiiretr'dtt med en dversdttning av

La cansone delle Yanitd.
Av jubileumsskriftens >>gistartiklar>> in-

tresserar sirskilt Tty ggve Lunddns
uppsats Kring Sankt Henriks officiu'm ocb

mirakler, vari dverslttningen av ofiiciet och
hans egna kommentarer ger detaljerade un-
derrlttelser om detta Finlands skyddshel-

gons levnadslopp. Frin dominikanern M.

Benoit Lavaud kommer vlrdefulla
tankar <iver eskatoiogiska frigor, och frin
P. J.\folfisberg S. J. en recension

av professor Ein a r K ail a s Den miinsk-

liga kunskapen, uad den iir ocb tatl d'en'

icke dr. En rad goda illustrationer pryder

boken - 
sirskilt en bild av S:t Petrus frin

200-talet verkar n'dstan som ett portritt.
Katolska Perspektiu ir en verkligt v'drde-

full festutgivt frir' de katolska akademi-

kerna i Finland och ger ett vittnesb<ird om

deras liv i Europas nordijstra del.

Robert Braun.



Li,tteratur

G<iran Steniu s: Yatikanen,
247 s., 72 bilds. Sthm 1947, Fahl-
krantz &, Gumelius. Kr. 15:-/
20.*.

Medan Joseph Bernharts bok om Vati-
kanen (Der Yatikan als \Velttnacbt, Letpztg
1930) utgiir ett historiskt epos, som srric-
ker sig ifrin kristendomens frirsta bdrjan
intill vira dagar, inskrlnker sig Gciran Ste-
nius i sin nyligen utkomna Yatikanen till
de senaste hundra irens pivehistoria. Hu-
vudaccenten ligger visserligen pi vir tid, si
att vi i denna bok liksom har en utvidg-
ning av filrr'en Pastor angelicus.

Gdran Stenius f<irstir sig pi att g<ira det
stora imnet kint fcir lisaren med hj:ilp av
tusende anekdoter och blixtljus 6ver all-
minhistoriska, kulturhisroriska och konst-
historiska detaljer. Han visar oss de cn-
skilda pivarna ej si mycket som >>de

ofelbara>>, sidana de enligt Vaticanums de,
kret ir i katedrala angeligenheter, uran som
enkla mlnniskor, vilket de ocksi kan vara.
Var och en av dem lider pi sitt sitt un-
der >>fingenskapen>> och fdrs<iker genom
tridgirdsanllggningar, paviljonger, veten-
skapliga institut m. m. g<ira det nigot en-
sidiga livet litet mera drigligt fdr sig. I
pivarnas sltt att umgis visar sig ofta en
enkel barnslighet. Si nlr den nyvaide
Pius X, trots de fdrestlllningar man grir
honom i etiketrens vignar, hiller fast vid
att nu som frirr spisa tillsammans med sin
sekreterare och tillbakavisar kravet, art han
som pive borde sitta ensam rill bords, med
frigan, om det vore si sikert att Petrus
brukat spisa ensam. Eller nlr Leo XIII ir-
ligen frirsamlar barnen av sin sllkt i en
grotta i Vatikanens tridgird och visar sig
si fcirt.just i detta m<ite att han, nir den
sista sjukdomen hindrar honom att gi ned,
itminstone telefonledes vill sti i fdrbindelse
med dem. Vi ser hlr, hur Kristi srellf6re-
tridare llngtar efter liter minsklighet lika-
som vi andra uran att dirf6r fdrlora nigot
av sin v'drdighet.

Vid sidan om detta ikta mlnskliga kom-
mer det vlrldsomspinnande hos denna ka-

tolska metropol vlil till gillande. Gdran
Stenius ger en verkligt levande bild av
denna stat, som ir ensam i sitt slag med
sina tusend invinare men som pi sitt och
vis har nirapi 400 miljoner undersitar (ett
tal som visserligen som sidant ej betyder
nigon garanti f<ir den katolska kristen-
domen, men i sig sjllvt betraktat ir dock
dvervildigande). Vi underricas om saker
och ting, om vilka man vanligen ver myc-
ket litet: som t. ex. om de vatikanska trid-
girdarnas historia, om Schweizergardet, den
internationella karaktiren av Roms klerus,
de unika samlingarna, tillkomsten av La-
teranfdrdraget mellan pivestolen under
Pius XI och den italienska staren under
Mussolini, om Pius XII:s liv och hans in-
sats fdr flyktingshjilpen under senaste kri-
get, om hindelserna vid pivevalet 

- 
och

mycket annat. SA latt last boken Ir och si
fingslande, si antager den dock ofra ka-
raktlren av en handbok, som vil infor-
merar, t. ex. i kapitlet Den nya kurian 6ver
de funktionirer och imbeten, som utgiir
pivens nlrmaste omgivning. Ett rikt illu-
strationsmaterial kompletterar pi ett lyck-
Iigt sitt dessa upplysningar.

Hir lyftes sldjan, som i synnerhet it
Norden till hlnger si tltt framfrir Vati-
kanen och som i foljd av misst'dnksamhet,
doktrinira fdrdomar, okunnighet och pro-
paganda synes in mer ogenomtringlig. Man
miste vara fdrf. tacksam f<;r denna likas&
rikhaltiga som kunniga och stimulerande
skildring.

Robert Braun.

Nils Karlstr6m: Kristna
s anf 6r s t in d s str iiu an tl en untl er a d.rl cl s -
kriget 1914-1918, med sirskild
hinsyn till Nathan S6derbloms in-
sats. xYt-724 sid. Sthm 1947. Dh-
konistyrelsen. I(r. 18: 

-.
En s& betydande avhandling, som har

kostat sin forfattare si minga &rs arbete,
kan icke virdigt recenseras med nigra ra-
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der. Recensionens lisare torde godhetsfullt

inte her sdka allt det som en katolsk teolog

kan tlnka och dnska slga i imnet'
Docent Karlstrdm var en tid lrkebiskop

Nathan Sdderbloms sekreterare, och det har

fallit sig naturligt att skriva den ekume-

niska r6relsens f<irhistoria med sirskild hin-
syn till S:s insats, ty S. var som bekant

upphovsman till den fdrsta konferensen

f.ar L;fe and.'W'ork i Stockholm it 1925.

Men K. har p|tritfrat si stort material 16-

rande konferensens fi;rberedelse att han

satt en gr'dns ftjr sin avhandling med freds-

slutet ir 1918. Dessutom ir titeln nigot
missvisande: boken ir rikare in titeln ger

vid handen, emedan nlstan hllften av stu-

dien lgnas it fakta f&e 1914. F6rst ha vi
nimligen en vittfamnande >>inledning>>, som

skildrar de kristna enhetsstrlvandena frin
181t till 1914 (s. 3-1J7), och sedan 56-

derbloms utveckling till ekumenisk ledare

fram till samma datum (s. 138-244).
Direfter kommer berittelsen om krigs-

perioden 1914-1918 (s.247-561), d'nr vi
fcilja utvecklingen av de kristna anstring-
ningarna fdr fred och f6r kyrklig enhet,

och se vilken roll S. spelade, slsom lrke-
biskop i det neutrala Sverige, vilka initiativ
han tog, vilka id6er han satt i r6relse. I
slutet av boken (s. ,77-6t4) samlas olika

dokument, sivil utlindska som svenska,

varav flera outgivna.
I denna avhandling finna vi en ovanligt

rik mingd w fakta. Personligen skulle jag

girna ha dnskat utfdrligare iivergingar

mellan de olika kapitlen, men man llser bo-

ken utan att drunkna i smi fakta, och ll-
saren har ingen svirighet att skaffa sig en

cjverblick ijver hela utvecklingen. Vi kunna

bara beundra ett si jettelikt arbete. Skild-

ringen grundas standiSt pL klllorna.
Noterna vimla av genomarbetade bibliogra-

fiska hinvisningar, av virdefulla iakt-
tagelser (om t. ex' ett uttrycks ursprung'

itglrder av en citerad person). Den typo-
grafiska utstyrseln Ir synnerligen virdad,
och citaten eller dokumenten even pe

frimmande sprik iro korrekta (blott ett

fital accent{el i de franska).
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Om sjllva imnet skulle vi ha mycket att
slga. Man kan nog driva fram undersdk-

ningen lingre pi vissa punkter, wttala andta

omd6men om saken, men hur skulle annat

vara mdjligt nir det giller ett si omfat-
tande arbete?

Fdr ett riktigt omd<ime om den ekume-

niska rdrelsen dr det av stor vikt att stu-

dera dess f,ijrberedelser i ildre och nyare tid,
och dess inspirationskillor. Frin denna syn-
punkt biir den tredubbla linjen, som fdrf.
avskiljer i sin inledande del (den person-

ligt-religidsa, den kyrkliga, den praktiska)

mycket f6rklarande f6r fortsattningen. Det
ir ocksi av vikt att man varken hos ka-

tolikerna eller icke-katolikerna skjuter det

nuvarande tlnkeliget tjugofem eller femtio
&r tillbaka. I denna mening blir K:s studie

av stor nytta, emedan man d'dri finner me-

del att kontrollera bide dokumenten och

deras anvlndning och tolkning. I friga om

Sdderbloms personliga hillning' t. ex., som

behlrskades av den nyssnimnda trefaldiga

linjen, undgir man knappast intrycket, att
den indrades med tiden, att han i bdrjan

tinkte pi enhet mellan protestantiska

kyrkor, iiven om han senare inte vlgrade
att henvenda sig till Rom, och att Roms

vlgran, som han icke riktigt fdrstod, upp-

rdrde honom mycket.

Om man her i:€gar efter den katolska

kyrkans stillning Sentemot ekumenismen,

b6r man komma ihig att den egentliga

ekumenismen inte ennu var till vid den h'dr

underscikta perioden. Auberts lilla bok,

som recenseras i detta samma nummer av

Cretlo, v'rsrr dock vilket slag av intresse

Katolska kyrkan hyste di fi;r Enhetspro-

blemen. En bok som Karlstr6ms kan ge

katolikerna mycket att tenka p& och bedja

t or-

Fi vi sluta med att uttala en 6nskan?

Det fcirsta kapitlet om enhetsstrivandena
under 1800-ta1et skulle nog vara virt en

riversattning pi nigot av virldsspriken,
varefter det tivriga borde sammandragas

och koncentreras.

Fr. L.-M. Deuailly, O. P.



Litteratur

Roger Auberr.: Le Saint-
Siiga et l'union d.es Egllses. Bruxelles
1947, Les Editions lJniversitaires.

>>Denna bok, skriver frirf., som ir pro-
fessor i Stora Pristseminariet i Mechelen,
har icke for indamil att framlagga en

fullstlndig och utf6rlig historia av hela

problemet om Kyrkornas enande, iven om
man inskrinker sig til1 katolikernas an-
str:ingningar pi detta omride. Den isyftar,
mera blygsamt, att, bjuda ett urval av nyare
pivliga dokument, som visa vilket vixande
intrcsse den Heliga Stolen hyser f6r detta
problem sedan mer in ett halvsekel.>>

I denna samling ingi de mest karakteris-
tiska stillen i olika pivliga brev och be-
stlmmelser, vilkas betydelse varje ging be-

stemmes genom en kort kommentar, som

erinrar om omstlndigheterna vid deras till-
blivelse.

Ett kort kapitel om allt som har fdre-
gitt leder till Leo XIII (s. 31-81). Denne
var en banbrytare. F{an fdrsdkte ^tt bryt^
alla f<jrdomar hos icke-katolska kristna,
och uppmanade samtidigt katolikerna att
gcira allt fdr att komma dem till mdtes.

Pius X sysselsatte sig mera med andra
bridskande problem, men Benedikt XV f6r-
beredde pi somliga punkter de initiativ,
som i verkligheten togos efter hans ddd av

Pius XI. Denne (s. 99-128) har pi alla
sltt gynnat de studier och institutioner som
gl1lde enheten. S?irskilt har han, i ft&ga
om den nyfddda ekumeniska rcirelsen
(s. 129-111), intagit en stillning som

var mycket skarp, ty hans encyclika Mor-
talium anirmos erinrade katolikerna om den

stindiga katolska grundsynen pi Kyrkans
enhet; 

- 
detta uteslcit inte alls cn sympa-

tisk uppmdrksamhet frir rdrelsens ytt€r-
ligare utveckiing.

Boken lr klar och l;ttlest, men ger en
riktig och vllinformerad framstillning.
Den kommer att upplysa dem som sdka en

orientering i problemet. Kanske skola de
se, att Rom llgger mera vikt pi det, att
R.oms stillning ir rikare och mera nyanse-
rad och allvarligare grundad, In de tinkte.

Den visar pitagligt, att fragan ir mera
framskriden angiende de iisterlendska
kyrkorna in de protestantiska, en sak som

blott uppmanar att mera bearbeta det se-

nare problemet. Ty pivarna ha ailt mera
understrukit nridvindigheten av ett 6mse-
sidigt studium. Man fir ej vinta sig att
Katolska Kyrkan gdr eftergifter i princi-
perna, men de psykologiska tillimpningarna
miste si sminingom bli bredare och smidi-
gare: si skall kinnedomen, under Andens
ledning, skaffa fram skiilen till klrleken.

Fr. L.-M. Deuai.lly, P. O.

B en g t S t rrimb e r g: Magister
Mathias ocb fransk mendikarrtpre-
dikan. (: Samlingar och studier
till svenska kyrkans historia, g.)

192 {xv sid. Stockholm 7944,
Diakonistyrelsen. Kr. t: 

-.
Samlingar och studier till svenska kyr-

kans historia har huvudsakligen om{amar
unders6kningar frin efterreformatorisk tid.
Nr 8 i denna serie, Hans Lundins
Joannes Baazius' kyrkliga reformfrogram,
redog6r silunda f6r de fdrslag om indrad
kyrkostyrelse, som pi 1500-talet framf6rdes
av en smilindsk pristman. Nr 9, Bengt
Strdmbergs doktorsavhandling om magister
Mattias, som ju behandlar ett medeltida ka-
rolskt lmne, bdr h?ir fi ett utf6rligare om-
nimnande,

Frirst meddelas en biografi 6ver magister
Mattias, byggd pi de slutsatscr, som kunna
dragas ur dokumenten. Han var fijdd i
slutet av 1200-talet, studerade teologi i Pa-
ris och fcirvirvade dir magistergraden,
blev den heliga Birgittas biktfader och li-
rare vid tiden {or hennes giftermil och
niimnes 1t33 f& fdrsta g&ngen som kanik
i Linkdping. Pi Birgittas vallflird till Spa-

nien var han icke med; diremot spelade

han en stor roll fd'r henne under hennes re-
ligi6sa genombrott efter makens d6d och
var di tidvis i hennes nirhet i Alvastra.
Han ut6vade kontroll dver hennes Revela-
tioner, arbetade pi att fi dem erklnda och
skrev en prolog till dem. Fram till hennes
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avresa frin Sverige fu 1J49 ledde han hen-

nes fromhetsliv. Han dog i Stockholm
omkr. 1350 och blev begravd i domini-
kanernas kyrka, vid en underg6rande bild
av Kristi nedtagande frln korset. Efter sin

d<id v6rdades han som helgon, och vallfdr-
der fcitetogos tiil hans grav.

Mattias var en nitisk predikant och ut-
dvade en rik f<irfattarverksamhet. Man har

i behill bans Testa nucis (et retorik) och

den till 'irkebiskop Olov dedicerade Poetria

(utgivna i Samlaren 1935), hans korn'men-

tar tiII APokalypsen (Cod. Ups. C L26),
hans homiletiske handbok Homo conditus
(Cod. Ups. C 217 och 387), fragment av

hans stora bibelkonkordans samt till sist

hans fdr predikanter avsedda exempelsam-

ling Copia exemflorum (Cod. Ups. C 14),
vilken utg6r huvudimnet f6r denna av-
handling.

Copia exemfiIorum 'ar beroende av tig-
garordnarnas eller mendikanternas (d. v. s.

franciskanernas och dominikanetnas) pre-

dikolitteratur. Str6mberg erinrar om dessa

ordnars revolutionerande betydelse fdr det

kyrkliga livet. Pi Sveriges medeltida pre-

dikan ha de verkat best'dmmande. Klnda
predikosamlingar av franciskanska eller
dominikanska forlattare nimnas i svenska

testamenten och givobrev frin 1300-talct.
Exemplar av sidana bdcker hade f6rvlrvats
frin Paris och voro tillglngliga bide far
katedralernas och landskyrkornas prister-
skap. Vi fi en intressant inblick i ditidens
bokmarknad och det sltt, varpi bocker

spredos i avskrifter.
Fcirebilder till Mattias' exempelsamling

dro Tabula exemPlontm, sammanstelld av

en fransk franciskan i slutet av 1200-talet,

och den belgiska dominikanen Arnold av

Liiges Alphabeturn' narracionum {rln ornkr.
1300. Mattias' Copia exemplorum ir lik-
som dessa alfabetiskt ordnad och innehiller
500 exempel under 190 uppslagsord. Den
ir den frirsta k'dnda alfabetiska exempel-

samling, som kompilerats av en vlrldsprlst.
Med exempel menade man en kort berit-
telse eller liknelse, avsedd att tjina som il-
lustrationsmaterial i en predikan. Mendi-
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kanterna gjorde exemplet till en visentlig
del av predika,n, Ii5r att befrimja dennas

folkliga karaktir. Man hade ju hlr en fcire-

bild i Kristus, som sjilv anvlnt liknelser
vid sin forkunnelse. Mattias' exempel ut-
gdras bide av berlttelser och liknelser; de

f orra dro till stor del h'dmrade frin Arnolds
samling, under det att de senare ofta linats
fr&n Tabula exemflorum. Str6mberg kon-
staterar ocksi en tredje huvudkilla: en

samling av Mariamirakler frin Soissons i
Frankrike.

Mattias ir, liksom sina friregingare bland
mendikanterna, min om att angiva klllan
ti1l sina berlttelser; hirigenom skulie de fi
st6rre auktoritet. Frin Gregorius citeras

silunda en anekdot, som varnar fdr bruket
av svordomar: Prlsten Stefanus tilltalade
en ging sin tjlnare med orden: ))Kom, dje-
vul, och tag av mig skorna!>> Detta resui-

terade i att skorna b6rjade sn6ra upp sig

av sig sjilva. 
- 

Kyrkofdder, legendf6rfat-
tare och antikens skriftstillare angivas som

ki1lor. Genom de minga frin naturen och
folklivet hemtade liknelserna {ir exempel-

samlingen ett starkt realistiskt drag.

Syftet med exemplen ir frimst uppbys-
gande och f,tjrst i andra hand underhil-
lande, Mattias vil1 dels vicka hllsosam
fruktan f<ir Guds straffdom, inger och bot-
firdighet, dels vicka hopp om fiirlitelse
och kirlek till det goda. Liksom mendi-
kanterna anligger han botf6rkunnelsen som

en huvudsynpunkt pi predikan. Genom de

exempel, som iskidliggdra mlnniskans
osikra stillning i 1ivet, synden, djivulen
och de yttersta tingen, vill han driva ih6-
rarna till fruktan och botgdring. Kristi
mandomsanammelse och lidande samt Ma-
rias egenskap av fdresprikerska skola der-
emot vlcka hopp och kerlek till liv. Laster
och dygder 96r han till f<iremil frir utfor-
lig behandling. Han har kapitelrubriker
som vrede, girighet, kyskhet, medlidande

o. d. Exemplen lro avfattade med tanke pi
att predikan skall kunna llmpas efter olika
stind och yrken. En predikan, som anfal-
ler prlsterskapets synder, bdr ej hillas in{dr
lekmin, och vice versa. Mattias iterberlt-
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tar flera historier om mirakler kring den

konsekrerade hostian, de flesta iinade frin
ett cisterciensiskt arbete, Cesarius fuir'
Heisterbachs Dialogus miraculorum'. Frirr
Jakob av Vitrys biografi tiver sitt biktbarn,
mystikern Maria av Oignies, har han ocksi
hamtat nigra exempel. Blda dessa verk har
han lert klnna genom dominikansk fdrmed-
ling.

Strdmberg konstaterar till sist, att men-
dikanternas ishidliga botpredikan, sidan
den ir representerad i Mattias' exempelsam-

ling, inverkat pi framstillningsslttet i Bir-
gittas Uppenbarelser. Redan Brilioth har
antagit ett inflytande av denna art (Den

senare medeltiden, s. 774,249); Stromberg
har kunnat pivisa det i detalj. Bruket av

ordsprik, exempel sisom illustrationer til1

ett pistiendc, liknelser frin naturen och

minnisirolivet, bibliska anspelningar, al1ego-

riska utliggningar av bilder 
- 

alit detta ir
gemensamt lar Copia exentflorurn och Re-

uelationerna. De beromda himmelska dom-
stolsscenerna i det senare verket iro utfor-
made pi ett sett, som erinrar om liknande
skildringar i exempelsamlingen. Flera av

Birgittas citat frin kyrkofiderna iterfinnas
hos Mattias. Till Birgittas kyrkokritik finns
en motsvarighet hos hennes lirofader, likasi
till hennes eukaristisha fromhet. Likheten
bctingas i viss min dlrav, att 6ven Revela-
tionerna voro avsedda att pledikas; i Bir-
gittas miljii spelade 6ver huvud predikan en

stor roll. Vadstenamunkarnas f6rkunnelse
fortsltter traditionen frin Revelationernas
frirfattarinne och frin Mattias.

Strrimberg 1lmnar a1ltsi icke blott en

fingslande redogdrelse f<ir magister Mattias'
homiletiska forfattrrshap utan avcn nya

och viktiga bidrag till lijsandet av det lit-
terira problemet kring Birgittas Uppen-
barelser och tiil kinnedomen om en av

fdrutsittningarna f,ijr 1400-talets prcdikan
i Vadstena. F{an antyder i inledningen, vil-
ket stort och obearbetat arbetsfilt vir sen-

medeltida predikan ir. Man torde i allm'dn-

het inte ha klart f6r sig, hur rikt materialet
ir, Maliniemi har i sin utgiva av de me-

deltida predikningarna fctr S:t Henriks av

Uppsala festdag givit en tabell 6ver beva-
rade latinska predikningar frin Vadstena,
ordnad efter kyrkoiret (de svensksprikiga
predikningarna iro ju redan utgivna av

Svenska fornskri{tssillskapet). Av denna

tabell framgir, att vi ha 24 sidana predik-
ningar om S:t Sigfrid, 58 om S:ta Birgitta,
20 om S:t Erik o. s. v. Att detta hand-
skrivna material mitte publiceras ir ett
6nskemil. Frirst sedan editioner kommit till
stind, kunna goda unders6kningar och mo-
nografier mrijligg6ras.

Pi Svenska kyrkans diakonistyrelses bok-
f6r1ag utkommer ?iven det stora verket
Svenska kyrkans historia. Det sista publi-
cerade bandet i detta verk, Emil Lied-
grens Neologien, romantiken, uppuak-
nandet, 1809-1823, behandlar den viktiga
epok i den svenska protestantismens histo-
ria, d& den \[allinska psalmboken tillkom.

Tryggue Lu.nddn.

Bertil Berthelson: Stutlier
i Bir git tineror d ens by g gnad ss kic k. l:
Anl ii g gn in gs plan. en o c b d e s s till tirn p -
ning. 552 s. Sthm 1947, K, Y. H.
o. A. A. handl. rl. Kr. 1J:-.

Fclr en forskare frin ett utarmat land
som Finland ir det en sannskyldig frdjd att
stif ta bekantskap med Bertil Berthelsons

avhandling Bir gittineror dens b1 ggnatlsskic k,
som ingir som 53:e delen i Kungl. Vitter-
hets, Historie och Antihvitets Akademiens
Handlingar, en skriftserie med {6rnlma
traditioner.

Dr Berthelsons arbete utgor fdrsta delen

av ett blivande stdrre verk 6ver de birgit-
tinska klosteranllggningarna under medel-

tiden. Det omfattar omkring I00 sidor

med sammanlagt 21i avbildningar och {yra
hdgintressanta planscher. Det rika och in-
struktiva bildmaterialet, sobert itergivet pi
utm'irkt papper, vicker en berittigad upp-
mirksamhet, En annan sak som frapperar
ir mingden av detaljuppgifter och notiser

samt virdefulla skisser och ritningar som

de svenska arkiven ligger inne med. Jim-
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{6r blott materialet rtirande Vadstena och
Nidendai! Fcirf. behlrskar sitt tema pi ett
fullindat sitt. Lugnt och iivertygande
konstruerar han upp det som tiden fcirst6rt,
medan det som f<irvanskats under ir-
hundradenas lopp med siker hand iterfrires
tili sin forna gestalt. Man ftiljer fascinerad
hans unders<ikning frin sida till sida.

Boken sonderfaller i tvi huvudavsnitt.
Det f6rsta [r ignat Vadstena kloster, det
andra birgittinsk byggnadstradition utanfcir
Sverige. Dr Berthelsons avsikt dr *t ge

en framstillning av birgittinerklostrens all-
mlnna planliggning, uppbyggnad och dis-
position, i syfte att klarllgga dc rent bir-
gittinska byggnadshistoriska elementen. De
rent konsthistoriska synpunkterna komma
att behandlas i arbetets andra volym.

Frigan, i vilken utstrlckning Birgittas i
Regula Sancti Saluatoris och i Reuelationes
extrauagantes givna anvisningar fdljts vid
uppfd'randet av klosterkomplexet i Vad-
stena tillmates en grundliggande betydelse
och ges en klar belysning. Fdrf. fastslir vid
upprepade tillflllen att Birgittas fcireskrif-
ter trots deras delvis dunkla utformning
ge de visentligaste dragen av den bygg-
nadstyp, som blir karakteristisk fdr bir-
gittinerorden icke blott i Vadstena utan
iven utanfdr Sverige. Det stora helgonet
kan med skll kallas Sveriges fdrsta arkitekt.

F<irst ignar dr Berthelson klosterkyrkan
en ingiende granskning. Motivet till hog-
altarets placering i vister och munkkorets
ovanliga nivi i f6rhillande till linghuset
bli f<iremil fdr diskussion. Att det fiirra
betingats av Birgittas rinskan, att reser-
vera kyrkans f<irnlmsta del i 6ster frir
systrarnas stringt avskilda kor, fdrefaller
logiskt och acceptabelt. Det framgir tyd-
ligt, att ordensstiftarinnan stilit den kvinn-
liga klostermenigheten i frimsta fummet.
Systrarnas stora antal i fdrhillande till br6-
derna frirutsltter ju redan en sidan inst6ll-
ning liksom iven den omstindigheten att
abbedissan var hela kiostersamfundets hdg-
sta ledare.

Orsaken til1 det ligt liggande brrjdra-
koret ser fdrf. i en felberlkning. Man har
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byggt fdr ligt i terrdngen och ej tillriick-
ligt beaktat markens sluttning mot s jon,

Med stort skarpsinne framliser Berthelson
lven ur uppenbarelserna och klosterregeln
den invecklade och ovanliga dispositionen
av det birgittinska kyrkorummet med dess

olika liktare och avskilda platser, betingade
av klosterfolkets klausur och dess uppdel-
ning i tvi stringt itskilda grupper. Till
stor hjilp har hirvid ett fren medeltiden
bevara.t hollandskt trisnitt varit, vilket
&terger en birgittinerkyrkas interidr.

Det avsnitt som behandlar de egentliga
klosterbyggnadernas ursprungliga skick till-
drar sig naturligtvis ett stort intresse. Fcirf.
framletar ur Birgittas egna uttalanden och
f6reskrifter st6d fdr sina l6sningar och
teorier. Men han pivisar iven att dessa an-
visningar ej alltid f6ljts sisom t. ex, be-
tt'dftande nunnornas dormitorium. Enligt
ordensstiftarinnan borde sovsalen synbar-
ligen ha varit ett stort gemensamt rum utan
cellindelning, dd,r vat och en hade arr se rill
att hon ))engom androm gori omak>. Emel-
lertid var dormitoriet redan tidigt uppdelat
i 19 celler. Av intresse Ir det ocksi att er-
fara att den vackra pelarsalen i norra fly-
geln, som gitt under namnet >nunnornas
refektorium>>, i sjilva verket ir kapitel-
salen, medan matsalen sannolikt befunnit
sig i sddra delen i den numera f<jrstdrda
venstra lingan.

dverhuvudtaget ir unders6kningen som
bercir sjilva klosteranliggningarna, systrar-
nas byggnadskomplex norr om kyrkan och
br6dernas i sdder, ett av bokens mest
fingslande kapitel. Hir har fcirf. haft ett
ovbrderligt stdd i ett rikt material av gamla
kartor och avbildningar, vilka gi tillbaka
iinda till 1600-talets fiirra hiilft. Det blir
ocksi en mycket fast och 6vertygande
byggnadshistorisk sammanfattning fcirf. ger
i det avslutande kapitlet om moderklostret
Vadstena.

Avhandlingens andra huvudavdelning be-
handlar de utanf6r Sverige befintliga bir-
gittinklostren. Dr Berthelson pivisar h'dr,
hur de birgittinska traditionerna f61jts i
allt visentligt, framfdrallc i avseende pi
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kyrkorummets disposition och indelning
samt betrlffande sjilva byggnadskom-
plexens placering. En ovanligt stor avvi-
kelse frln de birgittinska grundprincipern*
frirete dock Altomiinster i Bayern och

Vallis Mariae (Pirita) i nirheten av Reval.
Bland annat ha de bida klosterkyrkorna
hdgaltaret i <ister och huvudingingen i vds-
ter. I synnerhet den estniska kyrkan {i;re-
ter en av Vadstena si gott som heit obero-
ende planliggning, som dels itergir p;i

dominikankyrkan i Reval, dels pi Tyska
ordens tegelarkitektur. St<irre ijverensstim-
melse med rnoderklostrct iga sjilva kloster-
byggnaderna med systrarnas anliggningar i
norr och br6dernas i stider.

Av stort intresse ir lven undersrikningen
betriffande Nidendal, vars kyrka i vira
dagar framstir i helt fcirvanskad gestalt.

Under medeltiden ans16t den sig diremot
nira till Vadstena, medan klosteranllgg-
ningarna, till f5ljd av klostermenighetens
ringare antal och terrengfdrhAllandena,
kom att erhilla en nigot avvikande gestalt-
ning.

Som ett bevis for klarheten och iiver-
skidligheten i den berthelsonska avhand-
lingen kan slutligen framhillas att even en

pi omridet mindre vll initierad lisare f<jl-
jer framstillningen med ett aldrig slapp-
nande intresse och med stor behillning.
Sveriges konsthistoriska {orskning 5.r att
gratulera till det vackra och gedigna ar-
betet.

OIga Alice Nygren.

Liturgia. Encyclofidie Pofulaire
rles Connaissance s Liturgiqttes. x1'-F
1141 s. Parts 1.947, Bloud et Gay.
F. Fr. 740.

Le Cbrist. Encyclopidie Populaire

des Connaissances Christologiques.
xvt+7264 s. Paris 7932, omtryckt
7947; Bloud et Gay. F. Fr. t10.

Bloud et Gay har med frireliggande om-
fingsrika volym 

- 
en pendang till de ti-

digare utkomna Ecclesia och Le Cbrist 
-tillm6tesgitt ett alltmer kint behov. Hbr

finns nu tillg?ingligt etc arbete, som med
tacksamhet torde mottagas sivll av pris-
terskapet som av de lekmln 

- 
man fir

hoppas alltmera talrika 
- 

vilka sriker en

djupare f<;rstielse av och intrevelse i Kyr-
kans Iiturgi.

En uttcimmande handbok i liturgi ir det
emellertid inte friga om 

- 
verk s&dana

som Parschs Das Jahr des Heiles och
Gudrangers Le Guide de I'Annie li-
turgique i ena sidan och de itminstone yt-
ligt sett torra lirobcicker som utfcirligt be-
handlar rubrikfrigor & den andra, f6rblir
alltjimt erforderliga fcir studiec av liturgin.
Men Liturgia utg6r ett vilkommet komple-
ment till dessa bida skilda kategorier ?! 

^r-beten. De synpunkter, som varit ledande
vid dess utarbetande, lr framf6r allt de

historisk-dogmatisk-asketiska. Frir verkets
kvalitet borgar sidana namn som Dom Ca-
brol och Dom Gaspar Lefdbvre, vilka be-
finner sig bland medarbetarna.

Kyrkorummets struktur och utsmyck-
ning genom tiderna behandlas utforligt och
med stark tonvikt pi de estetiska synpunk-
terna. Den kyrkliga konstens dekadens un-
der de senare irhundradena kritiseras med
skirpa 

- 
man erinrar sig Huysmans' tes

om att bristen pi sk6nhet hos allt som be-
rrir gudstjinsten Ir ett helgerin som b<ir

tillskrivas djlvulens inflytande. . . Den li-
turgiska drlkten och samtliga kultfcjremil
behandlas iven detaljerat, med rikliga hi-
storiska och arkeologiska upplysningar.

Fcir officiets, mlssans, kyrkoirets och den

gregorianska singens historiska utveckling
redog6res vidare, och dessa framstlilningar
Iger f6rtjlnsten Tttvara lika grundliga som

intressanta.

Sakramentens formella utveckling ir vll
genomgingen, och fcir det utf6rliga och in-
tressanta kapitlet om sakramentalierna, ofta
alltfdr summariskt behandlade, ir Dom Le-
fdbvre vird sirskilt tacksamhet.

Stort utrymme har dven beretts it icke-
romerska liturgier, sirskilt de orientaliska'

Betrlffande de historiska hapitlen miste
tyvirr en sekundir kritisk anmlrkning g6-

ras: de illustreras av ett rikt och vilvalt
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bildmaterial, men reproduktionerna ir si
bristf?illiga, att de f<iga eller inte alls fyl-
ler sin uppgift. Det hade, i ett frir <ivrigt
sa representativt verk, varit virt att ldgg:-
ned en extra kostnad pi blttre papper frir
bildsidorna 

- 
lisekretsen hade slkerligen

accepterat den n6dvindiga h6jningen av

priset.

Ur asketisk synvinkel framhilles slutligen
naturiigtvis liturgins eminenta betydelse for
sivll den enskildes som fdrsamlingens from-
hetsliv. Liturgin bidrar till minniskans
andliga och psykiska balans samt 6var
henne i sjilvf6rgkimmelse genom sin objek-
tivitet, som fdrenas med en ikta innerlig-
het. Den fijr oss nlrmare Kristus genom

ett intimare deltagande i hans mysterier,
och den fdrdjupar i samma min virt b6ne-
1iv. Den fcirenar oss med varandra genom

att sterka virt medvetande om att vara
lemmar i en och samma kropp, Kyrkan,
som, gudomligt inspircrad, skinher oss sin
liturgi f<ir att vi si fullkomligt som hlr pi
jorden ske kan, ska1l {i fullgrira minniskans
ldlaste plikt: lovsjunga sin Skapare och
Aterldsare.

I detta sammanhang ska1l kortfattat an-

milas samma f<irlags ovannlmnda sammel-

verk Le Cbrist, sor.:, redan itnjuter stadgat

anseende och nu kunnat tryckas pi nytt
e{ter att en tid ha varit utgingen, Man
finner i denna volym a1la synpunkter re-
presenterade: den historiska, den exegetiska,
den dogmatiska och dogmhistoriska, den

ashetisk-mystiska samt den konstnirligt-
litterira. Det vore rinskvirt, att detta
utomordentliga arbete finge komma iven
fransktalande svenska katoliker till gagn.

Gunnel Vallquist.

Paul Renaudin: Quatre
Mystiqtrts anglais. 21, s. Paris
194t, Ed. du Cerf.

Paul Renaudin har tidigare publicerat
arbeten om franska mystiker. Fdreiiggande
bok behandlar de tyn engelska mystikerna
Richard Rolle, Julian of Norwich, Dom
Baker och Gertrud More.
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Sivil de bida medeltidsgestalterna som

Dom Baker och hans andliga dotter, kan
med ett sammanfattande omddme sigas
vara representanter for >>the way of love>>.

Man frapperas av hur starkt detta drag
framtrlder hos dem alla, trots dvriga stora
skiljaktigheter. Men lnnu en sak syns

dessa engelska mystiker ha gemensam: en

utpriglad sjilvstindighet, som frirvisso
rdnte mer uppskattning under medeltiden

- 
Richard Rolle och Julian of Norwich

var bida eremiter 
- 

in under det >>me-

todiska> 1500-ta1et. Dom Baker och hans

andliga doktrin mdttes med itskiilig miss-
tinksamhet av samtida kyrkliga auktori-
teter 

- 
och man forstir det.

Gemensam {<ir de fyra gestalterna tycks
slutligen, pi det asketiska omridet, \'ara en

viss >gyllene medelvig>>. Men lr det inte
en naturlig honsekvens fcir den sjll, vars
hela strlvan gir ut pi en f6rtr<istansfull
kirlek? Exempel pi motsatsen kan natur-
ligtvis uppbringas i mlngd 

- 
indi torde

pistiendet ha en viss giltighet.
Renaudin har en klar och levande fram-

stillning och dessutom fdrm&gan att belysa

det visentliga hos varje gestalt. Den reli-
gionspsykologiska synpunkten ir den for-
hirskande, och f6rf. visar sig som en

framstiende kSnnare av mystikerna och
mystiken. Sirskiit stir de bida sista stu-
dierna f<ir anmSlaren som utomordentligt
goda analYser' Gunnel vallquist,

Philip Flanagan, D. D.:
Netum.an, Faitb and tbe Belieuer.
210 s. London 1946, Sands & Co,
12s. 6d.

Fr. Flanagans Ne'tuntan, tro ocb den tro-
ende dr en verkligen befriande och n6dvin-
dig bok. Newman har blivit misstinkt pi
mlnga hill tack vare den franska littera-
turens och alldeles speciellt Henri Bremonds

- 
man miste nog siga 

- 
karikatyr av den

store kardinalens religiosa profil. Ty New-
man lr varken modernist, semimodernist

eller anhlngare av >)Apologetique nouvelle>>

sisom t. o. m. Ernest Baudin fattar honom,
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utgiende frin resp. godtagande Bremonds

syn pi Newman och hans tankevlrld. Se-

dan Erich Przywaras S. J. banbrytande ar-
beten <iver Newman fuamfor allt i J. H'
Newman, Christentum: Ein Aufbau
(6 Bd. Freiburg im Breisgau, 7922), och
engelsmannen Fr. Joseph Bacchus' artiklar
i tidskriften The Month 7922 och 1924 om

Newmans [Jniuersity Sermons och T be

Grantm.ar of Assent, f<irstir man alltmera,
att alla Newmans teologiska avhandlingar
och verk miste ses mot bakgrunden av

Kyrkans traditionella filosofi och teologi,

hemmastadd som ju Newman var i hetra den

patristiska litteraturen om in inte si myc-
ket i skolastisk och aristotelisk terminologi;
uttryck hos honom som >>probable proof>>

och >probability> miste dirfor tagas som

>>moralisk>> visshet, vilken ger siiher, inte
cndast probabel kunskap. Visserligen ha si-
dana teologer som Grandmaison, Lebreton
och andra redan tidigare tagit bestimt av-

stind frin gingse misstolkningar av New-
mans lirouppfattning, men deras stemma
blev inte tillrbckligt uppmlrksammad och

Newman klnde sig med ritta ofta, iven
frin katolsk sida, >>hoppkist> missfdrstidd.

I sin bok nu, som fcir flera ir sedan f6re-
gicks av en avhandling om Newman ocb

trosakten fdr vinnande av teologie doktors-
grad vid det Gregorianska Univcrsitetet i
Rom, undersdker Fr. Flanagan i en grund-
lig och fordjupad omarbetning av sin ovan-

nlmnda tes, huruvida modernisrnens resp.

semimodernismens fciresprikare ha eller inte
ha solida skii att iberopa kardinal New-
man som deras representant resp, f6rel6pare

eller st<jd. Di man {drebritt Newrnan, att
han ej medgiver niidvlndigheten av en in-
tellektuell process sisom f6rberedelse till
tron resp. trosakten, uppsteller fdrfattaten
speciellc frigan: H61l Newman fore att
man kunde vicka en trosakt t. ex. pi Tre-
enigheten, innan man med yttre objektiv
visshet vet att denna lira itr uppenbarad?

F6rfattarens svar till Newmans favcir, att
detta inte varit Newmans isikt, st<ider sig

pi dennes omfattande, alitigenom grundliga

och djupa f6rtrogenhet med Newmans alla

skrifter. Vi vilja glrna instlmmr i Fr.
Henry Tristrams omd6me - 

Tristram ir
Newmans, longo intervallo, eftertridare och

^rvtegare 
i Birminghams >oratory>), der

kardinalen tillbragt lingsta tiden av sitt liv
intill sin ddd 1s90 

- 
xi1 p1. Flanagan

lyckats med att fordomsfritt och objektivt
l6sa sin uppgift, Fastin hans v<irdnad f<ir

och kirlek till Newman kunnat inkrikta
pi hans objektivitet i Imnet och omd,iimet,

antager han en ytterst iterhillsam och kri-
tisk hillning och bemijdar sig ingsligt att
inte sitta Newman for hogt.

Boken har si blivit en ny >>Apologia>>

fdr Newman vid sidan av APologia fro uita
sna, sol:n Newman sj'dlv skrivit ir 1864,
nirt 20 ir efter sin konversion, ett verk
till fcirsvar for den katoiska Kyrkan over-
huvudtaget, som h6r till virldslitteraturens
obestridda bestind. Fr. Flanagans >>Apo-

logia>> fdr kardinal Newman ir en ny upp-
rlttelse av denne store tinkare och reha-

biliterar inte endast hans anseende dir si
ir n6dvlndigt utan bryter samtidigt en lans

fdr hans ojimforliga insatser och f6r-
tjenster {6r den katolska vetenskapen, en-

kannerligen teologien. Kardinal Newman
hor till de verkligt stora. Det fir inte heta,

siger P. Przywara riktigt, >Thomas ab

Aquino eller Newman)) utan >Thomas od,
Newman>).

I ett brev till den engelske biskopen av

Limerick i mars 1908 forklarar Pius X, se-

dan han nyligen fijrd6mt modernismen, att
Newmans skrifter sti i fullstindig iiverens-

stammelse med encyklikanPascendi, och vir
nuvarande Pive Pius XII ger honom heders-

titeln Britanniae totiusque Ecclesiae dectt's.

Boken utg6r en mlktig impuls att gripa

sig an med resp. alltmera fdrdjupa sig i
Newmans egna skrifter och verk, av vilka
han t The Gramtnar ot' Assent nedlagt re-

sultatet av ett livslingt tbnkande och ar-
bete, Ett sidrnt studir"lm Ir'dgnat att ge

den engelske kardinalen den tilibdrliga rett-
visa och plats inom den katolsha virlden,
som i stor utstrickning nekats honom un-
der hans linga liv och inte minst ocksi ef-

H. Kreutzer.ter hans d6d.

7t
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E. I. '\7'a t k i n: Catholic Avt
an.tl Culture. 183 s., 41 illustr.
London 7947. Hollis & Carter. 18s.

En kultur- och konsthistorisk 6verblick
pi 183 sidor civer den kristna kulturen
miste vafa ett koncentrat av lmnet. F<irf.
har lyckats ge en bide levande och saklig

bild av den kristna kulturens f6delse,

blomstring och fc;rfall, tack vare sin ming-
sidiga erudition och genomgripande katoli-
citet. Boken innehiller minga intressanta

analyser och framstiilningar av olika pro-
blem och fdreteelser inom den kristna kul-
turen sedda i historiskt och teologiskt sam-

manhang.

Den kristna kulturens liv gir hand i hand
med religionens teologiska och historiska
stillning. Ingen kultur kan skapas eller be-

sta utan en levande, uppblrande religion.
Den visterlindska kulturen ir nirmast be-
roende av forhillandet mellan tro och ve-
s21ds 

- 
sjdlens uertikala rdrelse mot Gutl

ocb fdrstdndets horisontala utueckling pi.

uetanclets Plan. Synteser mellan dessa tvenne

rdrelser har istadkommits t, ex. under me-
deltiden och barocken. Men syntesens har-
moni har lven dlr rubbats pn grund av den

horisontala r<irelsens ofullkomlighet och
(under barocken) en alldeles fdr stor iver
att 6versatta det olndliga i naturliga for-
mer. Det g:iller f6r en framtida kristen
kultur att fcirena >>a maximum of detach-

ment and a maximum of appreciation>>. Den
horisontala r6relsens emancipation och

snabba utveckling lr liksom en reaktion mot
den vertikala r<irelsen, dock den tiden skall
komma dir >minsklighetens rebelliska ung-
domstid nir mognaden som kan fcirena

barndomens andliga syn med den vuxnes
erfarenhet och kritiska t'dnkande>>.

Intressant 1r fdrfattarens indelning av

den kristna kulturens historia i irstider. In-
delningen dverensstemmer med utveck-
lingen 

- 
2000 irs historia e. Kr. betraktade

som ett ir, i vilket vintern har bdrjat sedan

1700-talet. Guds uppenbarelse i tiden om-
fattar ett skede fdr varje person i treenig-
heten. De behandlade 2 000 iren har sir-
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skilt priglats av det mlnniskoblivna Ordet.
Nu ir det vinter, men den in si avllgsna
viren till >The Kingdom of the Holy
Spirit>> kan inte utebli.

Maria Adamson.

V. Gore Allen: Renaissance

in tbe North. 143 s. London 1946,
Sheed & ]Vard. lo/6 net..

Det 1r alltid med ett s'drskilt intresse som

man g6r bekantskap med en utlinnings
syn pi vira nordiska fc;rhillanden, vare sig

det giller politik eller litteratur, modern
eller gingen tid.

I fdreliggande litteraturkritiska studie ir
det lite svirt att veta, vad fcirfattaren
egentligen menar med >nordisk rendssans>.

Han behandlar danskarna Kierkegaard och

J. P, Jacobsen, frin norsk sida Sigrid Und-
set och Hamsunl Selma Lagerliif och Hei-
denstam fir representera den svenska lit-
teraturen. Det enda gemensamma tycks
.vara, att de sitts i en mer eller mindre
pressad motsittning till liberalismens fcir-
kimpar, F<irfattaren Ir naturligtvis med-
veten om sin anakronistiska behandling av
Kierkegaard, men han anser att det driijde
llnge innan Kierkegaard blev aktuell.

Utgiende frin kristen stindpunkt upp-
fattar han denna reaktion som en kristen
renlssans av katolsk karaktir i friga om
Undset, av protestantisk i friga om Kierke-
gaard och Lagerkif. Detta fu naturligtvis
sant dA det glller Sigrid Undset. Det kan
gllla under vissa betingelser f,iir Kierke-
gaard. Men si utan vidare, som f;itf*taren
96r, kan man nu inte betrakta Selma Lager-
l<if som reprcsentant fdr protestantismen.

Likaledes ir Hamsun och Heidenstam 6am-

manf<irda under den gemensamma titeln
>)nationalister>>, som dock ir en beteckning
mera adekvat fdr Heidenstam in fdr Harn-
sun.

Man miste nog slga sig, att fdrfattaren
vil mycket gitt fram som Askungens

systrar, kapande en ta her och en hll dir
for att fi skon att passa. Den syntetiska
6versikten ir naturligtvis ett ideal, men den
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ftirutsetter den grundliga och sanna ana-

lysen. Man blir onekligen en smula betlnk-
sam inf6r havdandet att Skandinavien ur
litterir synvinkel alltid b6r behandlas som

en enhet, fdr att nu inte tala om pi-
stienden som att Danmark skulle >>linat>>

frin Norge, liksom Sverige frin Finland.
Dessutom tycks det mig, att f6rfattaren
onyanserat <iverdriver S. Undsets reaktion
med 80-talet under hennes fdrkatolska pe-

riod. Det er sant, att tendensen i dessa ro-
maner gir mot ett framhlvande av famil-
jens betydelse, men lika sant er, att de

b6rjade med en ftjrtvivlad kamp f6r ritten
till frihet.

Denna studie ger ocksi anledning till
andra inte si mycket anmirkningar som

reflexioner over hur olndligt svirt det ir
f6r vtje utlinning att helt tringa in i en

frimmande litteratur. Allt det som ster att
llsa mellan raderna, och som ofta ir lika
viktigt som det som stAr pe dem, gir ho-
nom ganska spirldst fdrbi. Man kan nog

studera m'dnniskornas sitt att vara och

tetgera, men den atmosfir som de rcir sig

i kommer man inte lika litt it. Man kan

mlrka det slrskilt vil, nlr ftirfattaren sti-
listiskt jimfor lJndset, Lagerldf och Ham-
sun och inte finner nigra olikheter alls.

Hela skillnaden mellan Undsets intellektua-
listiska och Lagerldfs intuitiva fantasi och

berlttarteknik har undgitt honom. Men
detta ir en reflexion som ger anledning till
stor 6dmjukhet. Ftirhillandet blir natur-
ligtvis detsamma f6r oss, di vi vill bedrima

t. ex. engelsk litteratur. Och jag skall vil-
ligt erk'dnna, att ja1 inte kan se alltfdr
stor skillnad mellan de engelska och skotska

exempel som {drfattaren ger som jim{ci-
relsemateriai.

Trots sina brister, stundom kanske tack
vare dem, 6r Allen's bok en intressevlc-
kande bekantskap att g<ira. Framf6r allt ir
man honom tacksam for *t ha valt ett
imne 

- 
boken bygger pi f<irel'dsningar,

som ordnats av en engelsk institution
nirmast motsvarande virt ABF 

- 
vilket

inte alltf6r ofta behandlas utanfdr skandi-

D. J. Boers O. F. M.t Katolsk
Praksis. 24f s. Oslo 194i, St. Olovs
Forlag.

Boken 1r i fcirsta hand avsedd f,iir norska
katoliker, di den tar sirskild hlnsyn till
katolicismens fdrhillande i Norge. Men
den kan lven vara till gagn f.6t andta,efter-
som fdrf. behandlar det katolska livets vi-
sentliga och vardagliga problem. I synner-
het kan konvertiter dir skaffa sig bide
fordjupad kunskap och en helhetssyn pi
sin religion i det praktiska dagliga livet.
Det Ir sjilvfallet att boken inte kan i de-
talj besvara alla f$gor, som kan uppsti i
ett katolskt liv, men den utdkade kunska-
pen om katolsk praxis kan hjilpa de troende
att bettre ta stellning till livets situationer
och aktuella problem och att leva sin reli-
gion med stdrre ledighet och glidje. Gent-
emot en ytlig eller alltftjr kenslo- och stim-
ningsbetonad religiositet kan denna sakliga
framstillning bidraga till ett intensivare
andligt liv resp. ett sinnrikt gestaltande av

vardagslivet efter kristendomens fordringar.
Aven icke-katoliker kan ha stort utbyte

av boken, som ger en uppfattning av vad
ett katolskt liv iir i praktiken: hur den

kristna minniskans hela liv {ir sin niring
genom Kyrkan och att denna verkligen
motsvarar mlnniskans innersta behov, i det
hon verkligen kan leda minniskan till det
upph6.ida milet.' Maria Adamson.

G. Lindeskog: Beuingade Bi-
belord. 7gz s. Sthm t942,Diakoni-
styrelsen. Kr. 5: !0.

>Vir Guds ord blifwer ewinnerliga.>>

Det ordet ur profeten Jesaja stir som motto
i en liten bok av docent Lindeskog, vari
han piminner oss om hur minga spir bi-
belns talesitt llmnat i Sveriges bide bildade

och folkliga sprik. Han samlar ord och

stlilen i en enkel uppstallning, och ger di
och di den behavliga f6rklaringen. Givet-
vis f<iljer han Svenska Kyrkans iiverslttning
av &t 1917, dock med h'dnsyn till de ildre.
Den tjinst han 96r dirmed kan vinna upp-naviskt omride. Arne Rask.
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skattning i <imse sidor: han visar hur Bi-
beln fcirblir levande i ett land, vars hela

kultur en ging var kristen, och hur en del
vardagliga uttryck hirr6ra frin Skriften,
Iven om man ej tinker d:irpi.

Di boken ocksi ir tlnkt som en mindre
uppslagsbok, borde typografin ha varit litet
luf tigare pi vissa sidor, dir man nestan
kvivs bland alla citationstecknen och siff-
rorna (t. ex. ss. 104-1 05; jfr. ss. 117 ff.,
dlr tankstrecken genast gcir det bittre).

Fr. L-M. Detuailfu, O. P.

Martin P:son Nilsson:
Grekisk religiositet. 228 s. Stock-
holm 1946. Gebers. lk.7: J0.

Professor Nilsson, som si ling tid har
forskat och undervisat i grekisk religion
och framlagt sina resultat i itskilliga
virldsberomda vetenskapliga publikationer,
vinder sig nu till en vidare lisekrets och
bjuder i en littare stil det huvudsakliga av

sin slutsyn pi grekernas religiositet. Egent-
Iigen behandlar han inte trons och kultens
uppkomst och utveckling, icke heller den
roll som filosoferna spelade i denna utveck-
ling, utan den religiiisa tanken och virlds-
iskidningen frin den homeriska ildern till
anrikens fi;rfa11.

I hans bok, redigerad i allminfattlig
form, fdrekomma dock otaliga namn och
fakta som sannolikt kunna intressera blott
redan initierade lisare. Men dessa skola
finna stor nytta och gledje i en framstill-
ning, som si sikert och tydligt, med ett av

sympati eggat skarpsinne {,tirklarar de stora
dragen i den grekiska religiositeten, sirskilt
dess roll i det personliga och det borgerliga
Iivet.

Framstillningen bcirjar med den ildre ti-
den och fortsltter till senantiken, d. v. s.

lingt efter Kristus. Di undgir icke en

kristen lisare att gora jdmforelser mellan
den hellenistiska religionen och den kristna.
Prof. Nilsson vill ej 6verskrida vetenska-
pens grinser och visar sig f6rtegen pi denna
punkt. Han siger dock nog, fdr att vi
skola bittre ana, i vilken min man hos
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grekerna kan tala om vintan pi eller fdr-
beredelse till Evangeliet, men vilken skill-
nad det indi bestir mellan en av de renaste

bland religionerna och Kristi uppenbarade,
Ievande sanning.

Fr. L.-M. Deuailly, O. P.

B r a y b ro o k e-K in g; Transla-
tion. Second series. 120 s. London
1947. Phoenix Press. 10/5 net.

Bland de engelska bdcker som nu funnit
vigen till Cretlos redaktion finns ocks& en
antologi av poesi frin alla vlrldens h6rn
och tider, iven om man sirskilt har tagit
fasta pi helt aktuella diktare. Det ir den
andra serien, och som fcirscjket tydligen haft
framging tinker fdrlaget fortsitta pi den
inslagna vigen. Man saknar tyvirr full-
standigt bidrag frin de nordiska lenderna.
Sin betydelse kan ju kollektionen ha her

Senom att fcirmedla bekantskap med sidan
poesi som inte ir mera allmlnt tillgiinglig
pi originalspriket. Man finner silunda
prov pi t. ex. hebreisk, grekisk och rysk
Poesi' Arne Rask.

S:ra Leandro Dupr6: Vi
sex, 3J6 s. Sthm 1,947. Diakoni.
styrclsen. Kr. 1 1: 

-, 
14: 

-.
Academia Brasileira de Letras har pris-

bel<int fjolirsromanen Eramos seis. Den,
som inte vet mera i den saken 'ir' att for-
fattarinnan heter Leandro Dupr6 och att
Fritjof Detthow 6versatr berittelsen till
svenska, bcir inte vinta sig en litterir hin-
delse,

Nigon stor fcjrfattarinna ir vir senhora
inte. Men hon 1r sympatisk. Hon skriver
om en liten medelklassfamilj i Sao Paulo,
hur den lever sitt liv i uppfostringsscener
och ett och annat >ljust>> cigonblick. Bar-
nen v2ixer upp och skingras, fadern d6r -det ir livets ging. Och nir en av roma-
nens revolutioner sprakat fiirdigt i bak-
grunden, blir modern ensam kvar med sina

minnen. Det ir i den ensamheten boken
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kommit till, en beklnnelse om nigot som

varit.
Det lr alltsi ingenting mlrkvlrdigt, som

hender. Dirfdr er man tacksam. Att ni-
gon ging fi llsa en bok av en minniska,
som inte ir ett geni, och som utan att bli
f6r korreht hiller sig till saken, ir enbart
vllgdrande. Men man llser inte om boken.

Bo Setterlind.

Edward F. Murphy: Den

rdda liljan. 306 s. Sthm 1947, Lju.
Kr. 9z 50/12:50.

Titeln Den rdda liljan giller romanens

huvudperson, den sk<;na synderskan Maria
Magdalena. Fiirf., som ir katolsk prist, sl-
ger i f6rordet, att han mcd sin roman inte

96r ansprik pi exegetisk exakthet 
- 

och

det gi1ler i si {all sirskilt om huvudper-
sonen. Romanen ir siledes mera en religicis

betraktelse dver en synderskas liv och om-
vlndelse. Denna kunde lika g6rna vara

barn av ver egen tid. Men handlingen f<lr-
flyttas till Kristi dagar och avspeglas pi si
sltt med hans liv som bakgrund. Magda-
lena blir till den levande prototypen av a1la

syndare, som klnner tyngden av livets me-
ningsl<ishet och lingtar efter verklighet och
befrielse frin sin synd.

Fdrf. har som avsikt att realistiskt ge-

stalta hendelsefiirloppet men samtidigt fi
det att harmonicra med det eviga, som iig-
ger bakom allt handlande. Att realistiskt
framstllla minniskor ur det {<irflutna har
sina risker. Benigenheten att kla sin egen

samtid i det forgingnas skrud kan ske med
avsikt, nimligen fdr att pivisa det of6r-
lnderliga eller alltid aktuella i minniskans
natur. Dock, det kan i stilistiskt avseende

betyda en svaghet: fdrklidnaden blir lett
alltfor genomskinlig, och om f6rf. inte har
avsett detta, ir det bara stdrande. Den om-
vixlande mjuka och poetiska, firgstarka
och realistiska skildringen av den judiska

resp. romerska andan och milj6n visar mln-
niskotyper och karakterer, som pitagligen
kommer frin vir tid. Denna stundom std-
rande anakronism forekommer mest i per-

sonernas reflexioner och samtal. Detta 96r
stilen nigot affekterad och naiv. Men hela

boken igenom skimrar ljuset av en sund
fromhet och en andlig styrka, som {ormir
att ge romanen prigeln av en helhet.

Maria Adamson,

Karl O tto Zarnore: Fattig-
doktorn i urshogen.

H. J. Kaeser: Alfernas be-

seg,raf e.

Ur serien Bragd och bjiilteddd.
Stockholm 1945, Harriers. Kr.
3:75/5275.

Vill Ni llsa verklighetsskildringar om
min och kvinnor, som rest sig over ming-
den, segrat i svlrigheter och uppnitt fram-
ging?, reklamerar Harriers, les da b6c-
kerna i serien Bragd ocb hji;lteddd! Dessa

tvi ungdomsb<icker handla om den svenske

likaren Anders Regnells mirkliga levnad
bland negrer och indianer och hur han med
Geijers hjilp f<jrmidde den ildrige Karl
Johan och riksdagen att avskaffa slaveriet
i den svenska kolonin Sankt Barthelemy,
och om tunnelbyggaren Louis Favre, som

under otroliga motgingar men med aldrig
sviktande energi fullfdljde sin livsuppgift,
byggandet av S:t Gotthardstunneln. M&tte
alla villridiga fi5r6.1drar bliva ense med mig,
att sidana b6cker som dessa lro vad som

b6r givas familjernas spirande telningar till
lektYr! 

curt Roeger.

Jor. Smits van Vaes-
b e r g h e: Gregorian Cbant and its
place in tbe Catbolic Liturgl. 64 s.

Stockholm, The Continental Book
Company.

Denna bok, som ingir i serien Sym[bonia
BooAs (musikhistoriska bidrag), ir en 6ver-
sittning frin hollendskan. Den vinder
sig, som f<;rf. sjalv pipekar i fdrordet, till
den musikaliska lekmannen, sirskilt till
icke-katoliken. Den gregorianska slngen
skildras inom den ram dlr den 'dn i dag 1r
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aktuell, nimligen vid officium divinum,
Katolska kyrkans officiella gudstjinst, och

- 
i synnerhet 

- 
i samband med den he-

liga mlssan. Med utglngspunkt herifrin
gir forf. nirmare in pi den gregorianska

tonkonstens olikartade former. F{an ger en

historisk <iverblick med talrika musikexem-

pel, meddelade i nutida notskrift. Lisaren
erhiller genom silunda fdrmedlad inblick
i det f,iirgingna inte bara vidgad forstielse
f6r den katolska liturgins musikaliska sida

utan animeras lven till att med hjiilp av

de givna anvisningarna f dr framftjrandet
dra praktisk nytta av llrdomarna. Bokens

60 sidor kan givetvis inte innehilla en ve-

tenskapligt utt6mmande skildring av det

behandlade lmnets mingfaldiga aspekter,

men forf. har likvil lyckats istadkomma
ett skickligt urval ur ett rikt material. Be-

arbetningen av detta urval lr utford med

bide klarhet och <iverskidlighet. Pi sitt
sltt motsvarar det den i bista mening po-

pulirt hillna bokens anda, att fdrf. i
sista kapitlet understryker den nira frind-
skapen mellan den gregorianska singen och

den hollendska visan.
Regina Renner.

Peter Hovrard: ldier Pd

marscb. 231 s. Sthm 1947, Skos-
lunds. Kr. J: 2J.

Peter F{o,fi/ard, vars skrifter i vira dagar
hor dll de mest lista inom den engelsk-

talande vlrlden, presenteras med denna bok
f<ir frirsta gingen f<ir svensk publik. Det
miste vi vara bide fdrlaget och den skick-
liga 6verslttaren, Karin Stolpe, tacksamma

fdr. Ty hitr trr en rutinerad journalist i
blsta Oxford-anda stlllning till de f6re-
teelser i modernt samhallsliv, som oroar alla

tlnkande andar och som meste ses i dju-
pare sammanhang fcir att kunna finna en

verklig l<isning i den alltmera tilltagande
f6rvirringen. Bokens siregna virde ligger
diri att den sanna demokratins anda ej

framstllles som en torr och blek teori utan
talat overtygande och uppmuntrande ur le-
vande, smi och stora minniskors g6rande
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och iitande. Till ett slrskilt sporrande
fdreddme blir fdrfattarens egen inre ut-
veckling, som si levande och iskidligt
skildras, frin >en lidelsefull liberal instlll-
ning, som jag sjnlv ansig nobel, som inte
var obekvlm fcir nigon, allra minst fdr mig
sjilv, och som jag hoppades med tiden
skulle fdrbettra sakernas tillstind> och
frin >>den ldmska sjukdomen>>, som >)heter

materialism>>, >>den civer hela virlden ut-
bredda iskidning, som kommer mlnniskor
att s6ka efter lycka pi fel stllle>, detta
>jagande, ett and16st, indldst jagande efter
mer och mer av s&dant som inte tillfreds-
stiller> fram till dvertygelsen om att >>den

totala segern>> blott vinnes, om man >>vin-

ner inte bara vapenkriget utan ocksi id6-
ernas krig>> och att den fullstindiga l<is-

ningen pi alla konflitr<ter tvi stridiga viljor
emellan >>best&r i att finna en tredje vilja,
som bida parter med glldje kan acceptera.
Det vill slga Guds vilja,>>

>>Det krlvs en st6rre id6 in nigot slags

'ism' fdr att sli ut klmpande ideologier,
som vill ligga under sig vir nuvarande
vlrld. Det krbvs en ideologi, som innebir
en ld'sning, den stora id6, som Ir starkare

?in bide vinster och hdger genom sin li-
delse, sin visdom och sin kraft, som kan
tlnda mlnniskornas sinnen till handling
och som kan indra deras livsmotiv frin ett
'vill ha' till ett 'ge'. Hdt ir framtiden. En
ideologi, som blrs av Guds levande andes

<iverkraf t. >>

>>Gud lr inte pi vir sida 
- 

med mindre
vi lyssnar och lyder. Flistorien skali vittna
om det val som ni och jag 96r i dag. Det
blir det mest avgdrande valet i m'dnsklig-
hetens liv. En sak lr nlmligen viss. Vi stir
pi tr6skeln till en ny tid. En ny tid av

nigot slag ster fdr d6rren, den varslas in
med all den svett, det blod och den vinda,
som h6r f6dandet till, Det kan bli den nya
tid, som Gud tinkt. Om inte, blir det en

tid av helt annat slag. Och vi, landets
vanliga medborgare, dir vi sitter i v&r stol,
pi oss kommer framtiden an, vi ensammr
avgdr.>>

I. Gerlach.



CREDO . KATOLSK TIDSKRIFT
Redaktiir:

P. J. Gerlach, dr phil. et theol. S:t Johannesgatan 5 B, Uppsala. Te1.33543,

Ansvarig utgivare:

Monsignore B. D. Assarsson. Munkavingcn, Hllsingborg.

Expeditionen:

Postfack 1222. Stockholm 16. Postgirokonto N:r 77876.

Prenxmerationspriset ir kr. 7: - pr ir (ftir srudenter kr. 5: -)
" 2t - f6r ldsnummer.

KATOLSK BOK- o. KONSTHANDEL
N. Smedjegdra\ 24, Stockholm. Tel. 21 33 05

A. Meyer, Kyrkan . . Kr. 3: -A. Mejter, Maria, Jesu moder . ) oz75
R. tffiebner, Vir Herres sista vdg . ) 1.-
J. Gerlacb, Kyrkans lnra om mdssofiret, andra uppl. 1946 . . >

R. Wehner, Katolsk Troslira, Trons grundvalar . > 2:50
A.H,Jobnson,Katolsk tro;ftiredrag, radierade frinMellbournc 3AV ) 5. -Vernon Jobnson, En Herrc, - cn tro . > 2z 50

R. Webne4 Tro och vetande, En oricntcring .

Karl Adam, Katholicismens inderstc Vesen, paa Dansk av P.

Schindlcr
A. J. Lat4, Kienn din religion
D, J. Boers, Katolsk praxis . ) 7:-
Gastaf Armfeh, Min v?ig till Kyrkan > 1.-
Gastaf Armfeh, Biskop Nils Hermansson > 0:50

r 0:75

> 8t75
> 6,.-

DOMINIKANERNAS BOKHANDEL ftir. u. p. a.

Linn€gatan 79, Stockholm. Tel. 62 38 63

Tillhandahdller all soensk och utliindsk katolsk littcratur. Apola-

gctisk-biografisk-dogmatisk-cxetisk litteratur. Bdn- och andakts-

biickcr. Biblar. Liturgiska blicker. Gregoriansk koralmusik.

Uppsale 1948. Almqvist & \triksells Boktryckeri AB a897


