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Filmen > Batabbas >

T\.tr svenska filmen Barabbas fick avvisande kritik, nir den forst fram-

L) ford,r, pi fransk botten. Den svenska kritiken har varit lika tveksam.

Hir skall inte filmens konstnirliga fortjdnster diskuteras 
- 

de ir deivis

betydande - 
men diremot nigot sigas om orsaken till att katolsk publik

stillt sig 
- 

och miste stilla sig 
- 

si avvisande.

Pir Lagerkvist har skrivit sin bok pi visst sitt utifrin Barabbas' egen

synvinkel: han iger inte kristen tro, men kanske onskar han, att han igde
den. Den kristne lisaren sig genast, att Lagerkvist aldrig upptickt evan-

geliets verkliga virld, aldrig upplevat sanningsdimensionen i evangeliet.

Han jlmfcir evangeliets vittnesbord med diverse naturalistiska verklighets-
vittnesbord - och han stiller sig tvekande. Men i evangeliets virld 1r

Kristus och hans uppstindelse den sjilvklara, orubbliga sanningen, in{<ir
vilken allt annat bleknar till skugga och sken. Av den larjungarnas visshet,

som pi kort tid brot ned hela den antika kulturvirlden, fanns i Lagerkvists

bok nistan ingenting.
Egendomligt nog finns det mer av sidan levande upplevelse av bjudande,

drabbande sanning i Alf Sjcibergs film. Men helt naturligt har denne icke-
kristne regissor ocksi forscikt fora in i filmen, vad han saknade i romanen.
Sjdberg 1r liksom Lagerkvist ofdrmcigen att acceptera den kristna tron;
det ir hans ensak. Men i motsats till Lagerkvist ir han troende 

- 
pi ett

annat sltt. Flans teoretiska uttalanden vid skilda tillfnllen och sirskilt i
samband med filmens premilr har avsl<ijat, att han beklnner sig till den
speciella form av efternaturalism, som i Sverige florerade som blst pi
tjugotalet (utomlands tidigare), nimligen psykoanalysen. I maj 7953 har
en erfaren svensk psykiatriker, professor Kinberg, stillt denna naturalis-
tiska mytologi i en fcirkrossande belysning i ett par artiklar i Dagens

Nybeter. Men for Alf Sjoberg at ldran fortfarande visentligen sanning.
Detta forklarar de drag i filmen, som inte iterfinns i Lagerkvists roman,

och som med n<jdvindighet miste ha upprort den katolska publiken i
Frankrike. En kend svensk skidespelerska gestaltar Maria, den heliga jung-
frun. Men s61n.?/ra skidespelerska gestaltar tvi andta kvinnoroller i filmen

- Barabbas egen mor och en frlmmande romersk kvinna, som i slutscenen

ser honom do korsdoden. For den naive katoliken ar detta obegripligt. Han
anar inte, att arrangemanget bottnar i en psykoanalytisk tes: Barabbas
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Fi/nten >Barabbas>>

langtff tillbaka till det moderliga elementet. Det 1r tydligen ocksi till
denna moder han 

- 
i filmen 

- 
72lav, di han slger sig overlita sin sjll

till mdrkrec 
- 

den milda fcirsonande, moderliga natten.
Det 1r den begivade och sjdlvstlndige regissorens ratt att gestalta, vad

han sjilv tror pi och uppfattar som rimligt eller rent arr som sanning.

Men fcir katoliken irr alk detta bleka och verklighetsfrdmmande efter-
naturalistiska spokerier. Vad som fcir oss 1r uppenbar 

- 
emedan uPpen-

barad 
- 

sanning, ir hos den svenske diktaren och regissoren rorande en-
faldiga och suggererade minniskors 6nskedrommar; vad vi kallar histo-
riens centrala punkt, dr {or dem chimlrer.

Katoliken, som grips av filmens stora hjalploshet infor det andliga livets
realitet, vredgas inte ijver dess naturalistiska hjilpkonstruktioner 

- 
han

kinner bara hjartat vlrka av uppriktig medkinsla inftir denna begivade
forvillelse.

Sanningen ligger si nira. Var finns den kristne filmdiktare, som i le-

vande, oklicherade symboler omsltter denna sanning, som uppenbarar

och gestaltar den fcjr filmens millionpublik? Varfor ir det mojligt att
finna en svensk producent, som satsar millioner pi en naturalistisk om-
och vantolkning av historiens hogsta motiv, och varfor ir det si omiij-
ligt att rikna ens med det blygsammaste anslag for en film, som virldens
millioner kristna skulle fatta, kinna igen och ilska?

DROTTNING KRISTINAS
OMVANDELSE,

T ." grundllrd och litterlrt slllsynt haltfull bok har professor Curt
-!- V e i b u I I, delvis stodd pi sin faders forskningsresultat och avskrifter,
lagt grunden till en objektiv bild av drottning Kristina. Mingen inbillar
sig kanske, att detta skedde redan genom minister C. B i ld t s minga
publikationer. Sant ir ocksi, att denne Romdiplomat giort en betydande

insats i Kristinaforskningen slrskilt genom att publicera och si gott som

fullstlndigt tolka drottningens brev till kardinal Azzolini, men hans

grunduppfattning av Kristina i1 
- 

5e111 ocksi tVeibull oforbehillsamt
erkanner 

- 
fullkomligt orimlig.

Bildc har kvar rninga av den gamla nidbildens drag: hysteriet, det i
simre mening kvinnliga, slarvet, obestlndigheten. Av allt detta finns
knappast nigot alls hos originalet. Kristinas diplomati bide som svensk

98



D r ot tning Krist in a s oruu iin d eI se

drottning och som katolsk iddpolitiker utmirker sig tvlrtom f6r den
yttersta envishet och konsekvens; hennes personlighet ir alltigenom fast
och myndig. Bildts mistrande och farbroderliga tonfall mot en historisk
person, vid vars sida han sjilv ir en pygm6, gtir ett groteskt intryck.

Veibull kunde i sin bok klart visa, hur vringbilden av Kristina fOddes.
Den berodde mindre pi protestantiskt agg, pi protestantiska nidskrifter
in pi ett visst historiskt falsifikat. Som Martin Veibull i en grundlig-
gande men oavslutad underscikning i Histori.sk tldskrlft visade, trycktes
nlmligen en av de viktigaste killskrifterna fcir kunskapen om drottningen,
Chanuts memoarer, i vanstilld f6161 

- 
eller snarare: texten kom att

innehilla ocksi memo^rer ay en annan fransk diplomat, vilken pi intet
vis var vuxen att se objektivt pi Kristina, som missfiirstod nistan alla
hennes itgirder och fcirde vidare en mlngd dumt och obestyrkt skvaller
om hennes hillningsloshet och omoral.

Efter att noga ha sovrat materialet trodde sig Curt Veibull kunna
fastsli, att drottning Kristina ir en av de mlrkligaste, fastasre och myn-
digaste personligheterna i vir regentllngd, och inte minst att hennes
konversion och beslut att avstA frin kronan var handlingar baserade icke
pi ytlighet och nyckfullhet utan pi klaraste reflexion och pi samvete.
Det fdrhdll sig, menar Veibull, helt enkelt si, atr Krisrina efter att under
iratal noga ha studerat religiosa problem, blev helhjirtat dvertygad om
den katolska reiigionens sanning 

- 
man beh6ver ddfi.Or naturligtvis inte

rikna med en krisartad omvindelse i pietistisk 1800-talsstil; darefter Ster-
stod fcir henne ingenting annat in att civergi till den religion hon visste
var sann och att abdikera. Ty ingen katolik kunde blra det protesrantiska
Sveriges krona.

Mot detta resonemang invinde genast en annan framstiende historiker,
professor Nils Ahnlund, att man doch kunde iakttaga abdikations-
planer hos Kristina lingt innan hon rimligtvis kan ha iivervlgt att kon-
vertera. Ahnlund kunde citera uttalanden av drottningen, som besryrkte
hans tes. Mot detta svarade Veibull endast med mordande hin och genom
att ritta ett mindre fel, en irtalsbestimning, som Ahnlund i hastigheten
gjort sig skyldig till, men som inte betydde nigonting vdsentligt for hans
bevisning.

Nu har en begivad ung lirjungc till Ahnlund, dr Sven Ingemar
o I o f s s o n, publicerat en avhandling, Drotttthcg christinas tronaasii-
gcls ocb trosf \rrindrirzg (Uppsala 7953), som vickt betydande intresse, ja,
uppseende. Egendomligt nog lyckades den unge forfattaren i hcig grad
reta bide akademiska kritiker och opponenrer. Man beskyllde honom fcir
reklammakeri och hogmod. Det i.r svirt att se, att detta stlmmer med
fakta, sorn ocksi Georg Landberg i en bestimd protesr havdat. Vad
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Suen Stolpe

som retat de svenska kollegerna och journalisterna, :ir helt enkelt, att
Olofsson under iratal och utan ekonomiskt st<jd bedrivit synnerligen in-
tensiva forskningar utomlands och 

- 
icke utan en viss belitenhet, det

skall erkinnas 
- 

pekar pi ett vildigt, for kollegerna okint material, del-
vis av sensationell beskaffenhet, som han ensam sett och insamlat.

Detta mitt av sjilvkrinsla ir, fcirefaller det, fcirsvarligt och borde inte
fil piverka en vetenskaplig diskussion. I-andberg pipekade, ^tt dittills
ingen i avhandlingen lyckats >pivisa en enda i vanlig mening fellast
kllla, en enda felaktig kallhanvisning>, och att, >nir det giller noggrann-
het och omsikt, {orfattaren fortjanar det hogsta bercim>>; han avslutade
sin recension med att s^g^, att man i Oiofsson >har att rikna med en

noggrann vetenskaplig arbetare av stor kunnighet, slllsynt energisk rnen
utmirkt ocks& av en lovande forskarbegivning>.

Det kan ha sitt intresse att. arrfora detta sakkunniga orndcime arr en
strzingt objektiv bedomare, derfor att boken i pressen blivit foremll f\r
mycket opassande utf.all frl,n ailt annat In sakkunniga bedomare.

Hur stiller sig nu Olofsson till frigan om drottning Kristinas om-
vindelse och trosforindring?

Han rar of<irebehillsamt och skarpt Ftarti noot Veibull och f Ar Ahnlund.
Kristina har alltsi enligt Clofssons isikt 

- 
han erkinner, att han inte

kan mobilisera n&gra argument utdver Ahnlunds 
- 

gett uttryck it sin
avsikt att abdikera, lingt innan hon ens hunnit ta stillning till frigan
katolicism-protestantism. Hennes omvindelse skulle komma lingt senare.

Medan Veibull i Kristinas abdikation ser ett tecken pi storheten och
lojaliteten i hennes karaktar, striller sig Olofsson betydligt mer kritisk.
Fcir honom och Ahnlund er det uppenbart, att Kristina abdikerade
huvudsakligen for att trygga tronfoljden i riket: hon ville rd,dda arv-
riket, och hon var besluten att inte gifta sig 

- 
alltsi fanns bara ett val.

Trosforandringen spelade vil ocksi in pi ett avgdrande sitt.
Olofsson ger i sin avhandling en ytterst kritisk bild av Kristina. Han

anser, att hon anvlnde >en hinsynslos och djdrv rlinksmidares taktik>,
han talar om >den serie hipnadsvlckande kupper, som hennes tronav-
slgelsestrSvanden beteckna>, han omnimner >dubbelmoralen, det obe-
rcirda ansiktet och lognens konstfardiga bruk, allt till fullendning in-
hamtat och utcivat av ett kallt berlknande sinne>>. FIan n'drmar sig Bildt
i synen pi >nyck{ullheten, rolosheten och den bristande balansen> hos

henne. Flennes >bekinnelse till helgondyrkan och mycket annat var helt
sikert munnens>>. >Hon sig alltid frirnst till det egna intresset.>> FIan
polemiserar mot uppfattningen, att >>Kristinas rittesncire varit dygden och
troheten mot sip; sjllv>.I sjilva verket bevarade hon bara skenet av >upp-
hojd offervillighet och stindig strevan att bortse frin egna fcirminer>.
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Drottnin g Kristinas omuiindelse

Jag har anfort alla dessa uttalanden for att visa, till vilka konsekvenser

den ahnlund-olofssonska grundsynen leder' Denna bild ar, som synes'

fullkomligt oforenlig med den weibullska, dir drottningen av rent ide-

ella och religiosa skal avstir frin egen fordel och for sin tros skull abdi-

kerar.
Vilken uppfattning ir nu den riktiga?
Till att borja med: har Ahnlund-olofsson ratt i att drottningens

abdikationsplaner ar tidigare in hennes katolska orientering och obero-

ende av denna? Att Kristina senare i sitt liv uttryckligen forklarat, att
det var hennes katolska tro som foranledde abdikationen, flster sig de

tvi forskarna inte nlmnvlrt vid; detta skulle vafa en efterrationalisering.

Mot detta kunde man hevda, att Kristinas sista livsfas visar ett si for-
djupat religiost alft'ar, att man inte utan vidare har tatt att 

^nta, 
ett

hon pi denna punkt 
- 

den avgdrande i hennes liv 
- 

far med medveten

osanning. Varfor skulle hon ocksi vid denna tidpunkt ha hemlighillit det

verkliga skalet till abdikationen, som sannerligen inte var nigot att bly-
gas over?

Man kunde ocksi friga, varfor Kristina aldrig tidigafe ens berorde det

motiv, som skulle ha varit det avgcirande, det politiska. Och: var{or be-

hOvde hon abdikera redan i s& unga fu for att trygga arvrikets bestind?

Hon kunde jw baru lugnt ha sett tiden an och vintat. Den ritta synen

forefailer yar^, att Kristina visserligen ocksi tidigare arbetat med abdika-

tionstanken, men att det blev allvar av, fijrst sedan hon blivit overtygad

katolik och fann, att hon helt enkelt inte /zutacle kvarsti som regent i ett
protestantiskt kirnland som Sverige. Nlr hon vid flera tillflllen vttalat,
att hon inte kan nlmna, vilket motiv som driver henne att till den svenska

samtidens forskrickelse avsaga sig kronan, si kan detta omojligen inne-

bira en anspelning p& arvrikestanken, som hon utan risk oppet kunde ha

diskuterat. Det miste gilla hennes tro, om vilken hon innu inte kunde

tala ut.
Accepterar man denna grundsyn, fitddar man i allt vlsentligt Veibulls

uppfattning, vilken Ahnlund-Olofsson nirmast syns uppfatta som en

skonmilning ganska overraskande anklagelse mot den hyperkri-
tiska historiska metodens frlmste ftiresprikare i virt land.

Man kunde pipeka, att liksom Ahnlund-Olofsson negligerar ett klart
men sent uttalande av Kristina om att hennes konversion var orsaken till
hennes abdikation, negligerar Veibull pi samma sltt hennes upprepade,

av Chanut bekrlftade tidsuppgifter om beslutet att abdikera: >>Sena

tidsuppgifter av denna art ge under 1600-talet lika litet som i vira dagar

nigra exakta kronologiska hillpunkter av virde.> En dansk forskare,

Bpggild Andersen, som hlvdat, att det dock inte finns nigon >tvingende
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Suen. Stolpe

grund til at bestride sandheden,> av dessa uppgifter, avvisar Veibull med
suveriint hin 

- 
men utan argumentering.

Det finns ocksi en anrlan aspekt pi Kristinas abdikation. Hon var fodd
politiker, lven hennes konfessionella syn har ndra sarnmanhang med hen-
nes politiska inressen. Nir hon vil abdikerat och kommit till Rom,
nojde hon sig sannerligen inte med sina >privata intressen>> 

- 
[6156-

samlande, teater, resor, ncijen 
- 

utan kastade sig timligen omedelbart in
i en stor katolsk id6- och virldspolitik. Kristina uppfattade redan under
sin svenska regenttid, var roten till minga av Europas politiska problem
lig: den konfessionella splittringen och motslttningen mellan de katolska
stormakterna Frankrike och Spanien. Det var detta problem hon senare
forsokte 16sa 

- 
lit vara, att hon av fullkomligt oberdkneliga faktorer

hindrades att fcirverkliga sina planer.
lvian fcirstir ingenting av Kristina, om man av hennes libertinistiska

jargong under de sista iren i Sverige och de fcirsta i Rom liter sig forledas
att underskatta allvaret av hennes katolska orientering. Att detta <iver
huvud fortfarande 1r mojligt, beror fcirmodligen pi att vi innu inte har
en religionspsykologisk analys av Kristina. Om man stiller in henne i
tidssammanhanget och jamfAr hennes religiositet med samtidens franska
andliga strrimningar, samt om man noga granskar hennes egna religicisa
skrifter 

- 
vilkas unika vlrde svensk litteraturhistoria iinnu inte upp-

tlckt 
-, 

skall man tvingas till den slutsatsen, att hon, etter att en ging
ha upptickt katolicismens sanning, holl fast vid denna, bars och fylldes
av sin tro och in i det sista iit den vara sitt livs dominerande motiv.
Med stor h<;ghet och lyftning och absolut rivertygande har hon bl. a. i
sin sjilvbiogrcfi gett. uttryck for denna sitt livs djupaste srravan.

Det kan vara sant, att Kristina i Sverige icke genomgick nigot annat
in en intellektuell upplevelse: hon blev overtygad om katolicismens san-
ning. Men hennes senare forfattarskap visar klart, att hennes upplevelse
fordjupades, sannolikt under inflytande av kardinal Azzolini, vilkens
karlek till henne sannerligen inte kan uppfartas si banalt som det sker
hos t. ex. Bildt. Innan man tar stlllning till arten av denna varma vin-
skap mellan drottningen och kardinalen, miste r.rran .vara vil fortrogen
med den form av andlig karlek utan personliga krav, som kunde fore-
komma under 1600-talet. I det protestantiska Sverige var alla sidana
upplevelser givetvis okenda; d;rfar misre man ocksi omtolka och ned-
vardera Kristinas karlek till kardinalen. Det ir en fullkomligt riktig
iakttagelse av Olofsson, att hennes lyriska sprik i breven till kardinalen
inte fir lisas efter bokstaven; i annat sammanhang skall jag utf<irligt
uppvisa den verkliga innebcirden av en sidan lyrisk epistolir barockstil.

En annan stridsfriga, som Olofsson tar stillning till, 1r den franske
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Drottning Kristinas otnuiindelse

diplomaten Chanuts roll for hennes konversion. \fleibull anser att den

b,ar varit. ganska avgcirande. Olofsson pipekar emellertid, att Chanut som

fransk ambassador i forsta rummet miste tinka pi sitt lands politiska
intressen, och att han darfor om<ijligen kunde vidtaga nigon som helst
itgird, vilken skulle kunna resultera i att Kristina abdikerade och dir-
med den svensk-franska alliansen kom i fara, Detta ar ett viktigt pi-
pekande. Men det avgcir nog inte saken. Chanut hyste ett glodande in-
tresse for drottningens konversion. \fleibull skriver, att han >arbetade

milmedvetet pi Kristinas omvindelser>. Chanut hade ocksi, liksom hans

vin Descartes erfarenhet av hur man for en medminniska fram till den

tatta tron.
Fdrmodligen stod Chanut infor en pliktkollision: som katolik ville

han Kristinas omvlndelse, som diplomat fruktade han hennes abdikation
och forsokte avstyra den. Att han verkligen aktivt arbetade pi Kristinas
omvindelse, f.ramglr inte bara av minga hans egna ord utan ocksi av

det, sivitt ;'ag vet, forbisedda faktum, att hans legationskaplan var en

officiellt utsind missionir, vars uppgift i det protestantiska Sverige var
alldeles klar. Skulle den prlst som den fromme Chanut biktade for inte
ha gjort sitt yttersta for att genom honom piverka drottningen i katoli-
cerande riktning?

Det 1r her inte mojligt att i detalj v'irdera Olofssons nya material och

synpunkter, detta i all synnerhet som hans viktigaste resultat tycks gilla
den rent politiska historien. Men ifriga om Kristinas omvindelse och

abdikation kan man kanske saga, att Veibull i sin lysande bok gett tesen

- 
har kommer en skarpsinning och energisk ung forskare med antitesen.

Nir Olofsson hunnit framldgga sitt bebidade andra arbete, som be-

handlar Kristinas politik under iren fcjre tronavsigelsen, och nir special-

underscikningar hunnit g6ras om Kristinas religitisa typ och utveckling,
om hennes katolska iddpolitik och om den verkliga inneb6rden av hennes

hos Bildt si groteskt vantolkade fcirbindelse med kardinal Azzolini, skall
kanske ogonblicket vara inne att ge syntesen, dvs. att till en helhetsbild
samla alla de drag och fakta som specialforskarna hunnit framld,gga.

Suen Stolpe
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Gerhard Bungerfeld.t

I DEN PLOTSLIGA TYSTNAD
S OM FOLL

Dag och natt
slcisar evighetslampan sin olja
med klart rdtt sken
fdr Nigon som inte ir hir
och aldrig bebott detta hus
i den forhlarade skepnad
som ligan nr till {<ir att prisa.

Men idag ha dess skuggor lekt till Hans ira i rummet

- 
om blott en flyende stund under stor bridska

bland snubblande b<iner pi frimmande rytm 
-fcir Flonom som steg nigra iigonblick

ned pi det tomma altaret,
pL vira tigande tungor,
hajd over oss i urskiljbara gestalter.

Pi flykt mot rymder av kosmiskt ljus
klipptes vir andakts vingar av uppbrottets kallelse
och Flans tjlnares pligade hets

- 
medan utanfcir vintade andra,

otiliga att inte med sin ankomst fc;rdunkla
Hans alltf<ir sena besiik hos oss.

Men FIan visade sig inte ftir dem
som for oss. Andi var deras karlek
kanske lingt st<irre in vir?

I hast brcit Han upp frin vilostillet
f<irseglande vira llppar med en kyss,
som i fruktan att nigonting kunde uppenbaras

i den pl<itsliga tystnad som f<ill.
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I den pl\tsliga tystnacl sow fdll

Igen brinner lampan fcir obestlmda tider
vilsen i kapellet,
cnsam med sin hemliga lengtan tillbaka,

en stjirna av hopp for de troende.

O dolda Gudom, som glider oss tyst f6rbi)
att en ging fi ropa pi torgen
Ditt namn och Din boningsadress!

(Katolsk stilla mlssa i prote-
stantiskt andaktsrum) Gerhard Bwcgerfeldt

MASSAN SOM OFFER
Katolsk konttovetsteologi vid bc;rjan av reformationenl

{-f"r var det mdjligt f<ir de tyska reformatorerna att pi si kort tid av-
I I skafia missan som intog en si betydande plats i den senare medelti-
dens fromhetsliv? For den som aldrig si flyktigt klnner till reformatio-
nens infcirande dr det nigonting fcirvinande. Minniskor inom en och
samma generation donerar ena dagen till mlssan for att den andra beklmpa
den som den simplaste avgudadyrkan.

Man f<jrvinas iven om man tar i betraktande att yttre vild spelade in.
I Zirich blev till exempel missan och kommunionen efter gamla ritualen
forbjudna. Den dag forbudet tridde i kraft, utnyttjade minga troende
tillfallet att an en ging delta i missan och motta sakramenten enligt det
gamla bruket. Alltsi ett tecken p& att stadens rid inte avskaffade nigon-
ting som redan fcirut inte var levande hos befolkningen. Tyskarna upp-
levde ju under nazismen hur yttre vild inte bara formlr sopa undan det
som redan ir murket utan ocksi det som lever med friskt liv.

Man forvinas lven om man tar hinsyn till att just den lutherska
reformationen inom sitt omride egentligen inte avskafrade missan utan
stillatigande bara utelimnade den redan forut tyst llsta kanon, si att
de >kinsliga samvetena>>, som Luther till den grad ville skona, till att
borja med inte merkte vad som togs ifrin dem.

t Denna installationsf<irelisning, som i denna form publiceras {or f6rsta gingen, har i
utvidgat skick utgivits under titeln: Der Kam.Pf utn die Messe in den ersten Jahren der
Auseinancl erse tzung mit Lut h er. Miinster 1 9 i 2.

10t



Erwin Iserlob

Aven om man hiller allt detta i minnet, si kan man dndi inte tycka,
att en hendelse av sa stor rickvidd som missans avskaffande forklaras pi
ett fullt tillfredsstillande sitt. Leonhardt F e n d t har ratt, nir han i sitt
arbete om den lutherska gudstjlnsten under 1i00-talet pistir: >Aldrig
hade reform atorertaa fitt Europa att fly for missan, om inte detta Europa
till storre delen hade varit led eller trott pi missan, dvs. innerst inne for
lingesedan hade vint sig bort frin den.>2

Kan man saga att i mdssan nigonting avskaffades, som visserligen spe-

lade en stor roll i allt vad det gnllde det religiosa livets yttre representation
men som inte blivit var mans egendom?

Svaret pi denna friga skulle kunna ge ett viktigt bidrag till lcisningen
av den mer omfattande frigan om reformationens orsaker. Ty d;r flrr
vi inte bli stiende vid de s. k. missforhillandena i snrivare mening utan
vi miste tranga djupare och friga efter kyrkans inre kraft och religiosa
kirna under denna tid. En friga som vi alltsi i sjllva verket redan har
srelk.

For det omfattande svaret ir vi hinvisade till den asketiska litteraturen,
till predikningarna och teologin. Hlr skall vi inskrlnka oss till nigra
skrifter, dir man frin katolsk sida fcirst upptridde mot det lutherska
angreppet pi missan. Vi utgir dirvid frin den tanken att man ifriga
om trossanningar, som rnan inte 1r uppfylld av och vilkas stillning i
uppenbalelsen i dess helhet man innu inte ir klar civer, vil kan fora en

teologisk polemik men Indi inte slutgiltigt fcirsvara dem.
De kontroversteologiska skrifterna om missan kan alltsi inte bara ge

oss besked om Luther har fhtt det ratta svaret pl sitt angrepp, de ger
oss pi samma ging mojligheten att sluta oss till den ditida katolicismens
kerna och kraft. Lit oss till atr. borja med droja nigra ogonblick vid
Luthers angrepp pi missan.

1. Luthers angrepp

>Om minniskan skall komma till Gud och mottaga nigot av honom,
si miste det gi si till att minniskan inte borjar och ligger fdrsta stenen

utan att Gud allena miste frjrekomma, all minniskans b<in och begiran
fcirutan, och giva henne en tillslgelse.> S& formulerar Martin Luther
i En predik-an oln Nya testaneentet, det iir ow d'en Heliga Miissan (1t20)
sitt religiosa huvudlrende, det som fir honom ^tt borja en lidelsefull
kamp mot missan som offer. Ty en sidan Guds >tillslgelse> fu f.or honom
den heliga missan, dvs. instiftelseorden, >ty diri ligger missan hel och
hillen med hela sitt visen och verk, sin nytta och frukt (\trA 6, 3tt).

' Leonhardt Fendt: Der lutherische Gottesclienst des 16. Jahrbunderts. Minchen 1923,
s. 2.
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Den lr evangeliets summa. >>Kristus har sammanfattat hela evangeliet i en

enkel summa med detta testamentes eller sakraments ord. Ty evangeliet

ir ingenting annat en en oss given forkunnelse av gudomlig n&d och alla

synders forlitelse genom Kristi lidande.>3

Allt detta tillforsakrar Kristus oss i instiftelseorden till nattvarden. >Se

di, mlnnisk a, jag tillsiger dig och beskdr dig med dessa ord fr;rlitelse

for alla dina synder och det eviga livet, och fcir att du skall vara viss om

och veta, att ett sidant lofte glller for dig oiterkalleligen sn vill jag fo*
denskull do och ge mitt blod och min lekamen derfor och efterlimna

blgge it dig som tecken och insegel, pi dec att du mi tinka pi mig, sisom

han ju sager, att si ofta I det goren, goren det till min iminnelse> (\trA 6,

3t8).
Liksom i tr&ga om evangeliet si ir enligt Luther tron och ett motta-

gande i tro den enda ratta instlllningen ocksi infor detta Kristi testa-

*..ra.. Att hdr tala om ett offer och ett verk av mlnniskan, betyder

mlnniskans forsok att genom eget handlande forsikra sig om {rilsningen,

dar hon som mest uppenbart inte har att ge $t^n att ta emot. >Alltsi

oroar mig den tanken, att minga minniskor av m'dssan har giort en god

glrning, si att de formena, att de gjort den allsmiktige Guden en stof

tlatrrr., Men eftersom den ir en giva till oss av hans nid, si anstir det

sig inte art vi gor en god girning eller en fcirtjinst datav, ty ett testamente

ar ;cke ett beieficittw acceptunc seil d,atu.rc, det tar inte emot nigon vril-

glrning av oss vtan ar i stlllet en vllglrning mot oss... >Silunda ge vi

i marrr.r inte nigonting it Kristus utan mottaga allenast frin honom.

Sivida man inte vill kalla det en god girning att en minniska fOrhiller

sig stilla och liter sig vederfaras n&got gott>'4

Men eftersom man har gjort missan till etc ofier, si {ruktar Luther,

>att i kristenheten i dag mer avguderi iger rum in nigonsin hos judarnat>

(\trA 6, 363). lf]Id,ri ligger den tredje >fingenskapen>> for altarets sakra-

ment och det skandligaste missbruket dirav (longe impi;ssimtts abuvts,

\trA 6, 5IZ).For Luther ir det avg6rande attbara det pi korset utgjutna

blodet och inte nigot mlnniskoverk har kraften att verka vir frllsning.

Endast ur denna synvinkel kan man forsti den stegrade lidelsefullhet,

med vilken han avvisade missan som offer.

I De abroganda rtissa priuata (1521,) heter det: >Sig oss, ni Baals prds-

ter. Var stir det skrivet att messan 1r ett ofier eller var har Kristus llrt,
atr man skall ofira vdlsignat brijd och vin? Hor ni inte det? Kristus har

en ging ofirat sig sjilv, han vill inte i fortsittningen offras av nigon

annan. Han vill att r.rrarr skall minnas hans ofier. FIur dristar ni er di att

" \trA 5, 374; jfr De captiuitate Babylonica \trA 6' t2t.
n \trA 5, 364; jlt De caltiuitate \74 5' t20.
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gcira ett offer av iminnelsen? Skall ni efter ert eget huvud och utan allr
stod i skriften vara si diraktiga?> (\trA 8, 421). >>Yar och en ver,
varpi . . . pivarnas hela rike ir grundat och byggt, ndmligen pi hiilandet
av miissor, det vill siga pi det gr<ivsta avguderi pi jorden, pi skindlig
lcign, pi det frirvlnda och gudlosa missbruket arr sakramentet och pi en
otro, som ar ydrre in hedningarnas> (VA 8,443; 8, J20). I denna skrift
framhgger Luther en ny synpunkt, som skulle komma att spela en stor
roll i kontroversen. Han iberopar har fcir forsta gingen, l&t vara i f<jrbi-
giende, Hebr6erbrevet med dess hra om Kristi offers engingskaraktlr
gentemot mlssans offerkaraktlr.s

>Vi har blott en enda <iversteprest: Kristus, som offrat sig sjilv {or
oss och oss alla med honom. Dirom talar Petrus i 1 Petr. 3: 'Kristus sjllv
led ju en ging doden for synder; rd,ttfardig led han for ordttfardiga' och
Hebr. 10: 'Med ett enda offer har han f<;r bestindigt fullkomnar dem som
bliva helgade'.>

>Men jag fruktar, )^, j^g vet tyverr, att edert offer betydet att. ofrra
Kristus pi nytt, sisom det stir skrivet i Hebr. 6: 'De korsfista pi nytt
Guds Son it sig och utsdtta honom fdr bespomelse', si att ederr offer inget
annat ar afl att pi nytt och innu en ging korsfista Kristus>> (\trA 8,
42t; 8, 493).

Denna kamp mot missan forde Luther obevekligt under hela sin livs-
tid. Vel trldde den efter ll2l n|got i bakgrunden, di han hade att for-
svara den lekamliga nirvaron mot svirmarna och Zwingli och han sig sig
foranliten att forklara: >Fcirr an jag med svlrmarna vill ha idel vin, si
vill jag hellre med piven ha idel blod> (\flA 26,462).

Pi 30-talet flammar emellertid hans kamp mor missan upp med ny
lidelse, tills han slutligen i Scbncalkaldiska artiklanta (1537/38) infor
det genom Paul III till Mantua inkallade konciliet driver den till den
punkt ddr varje frjrscik till enighet med pivedomet strandar. FIan anvln-
der dirvid foljande i sin ofcjrsonlighet och skdrpa skrlmmande ord:
>>Denna artikel om mlssan skall hel och hillen forellggas konciliet, ry om
det vore mojligt, att de gav efter for oss i alla andra artiklar, si kan de
dock inte ge efter ifriga om denna, sisom Campegius sade i Augsburg:
han ville hellre lita sig slitas i stycken In han ville lita missan fara. Si
skall jag ock hellre med Guds hjelp llta mig gciras till aska, fi5rc d,n jag
liter en missdring med sitt verk vara min Frilsare Jesus Kristus jamlik
eller overordnad. Alltsi iro och forbli vi for evigt skilda frin och mot
varann. De kinna fcirvisso detta: faller missan, si faller pivedcimet.
Hellre in att delita det ske, doda de oss alla'> (\trA t0,204).

u Jfr Nother tr{. Halmer OP: Der
das Opf er der Messe i Ditus Thomas
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Miissan sotn ofer

2. Det katolska f \rsuaret

Luthers angrepp var inte bara skarpt och obevekligt. Han trdfrade

framfcirallt en kirnhemlighet i den katolska tron. En hemlighet som lika
direkt som, och dirtill lingt visentligare in bl. a. avlat, klosterloften och

vijrdnad for helgonen hanger samman med reformationens huvudtes, ritt-
fardigg<irelsen genom tron allena. En hemlighet som dock i trons yttre doku-

mentering, dvs. i kult och fromhet, intar ett lingt stdrre rum in rltt-
firdiggorelseliran sjilv. Ja, den kan betraktas som det viktigaste draget

i kyrkans bild"

Man skulle darfor anta, att det katolska fcirsvaret hade vinnlagt sig

om just denna punkt i kontroversen. Pi inget annat stille var det ju si
latt att klargrira, att Luthers verk inte gick ut pi en reformering av

kyrkan utan var ett angrepp pi dess livsfunktioner. Hlr var inte {ti.ga

om en motsettning mellan teologer. Ir{ar var nigot som miste djupast

berora varje kristen, ifall <jverhuvud det som utijvades i missornas och

sakramentsprocessionernas mingfald var levande egendom.

Att skrifterna till massans f<jrsvar till att b<;rja med kom mycket spar-

samt och Sven senare inte tog det utrymme som svarade mot fragans vikt,
ja, att meningsskiljaktigheterna om mer perifera frigor som avlat, kloster-
loften och vcirdnad for helgonen frimst behlrskade taltet, f&r betraktas

som symptom pi ett forytligande av fromhetslivet och en viss utarmning
av den religiosa klrnan vid tiden fdr reformationens utbrott.

Visserligen miste vi hilla i minnet, att den ditida teologin alls inte var
rustad fcir en dylik kamp. Genom Berengars av Tours krlara (d. 1088)

hade for medeltidens teologi uppstdllts den angeligna uppgiften att moti-
vera Kristi reella ndrvaro i altarets sakrament och vidare sittet for denna

nlrvaro. Pi si vis tringde sig spekulationen <iver transsubstantiationen fram
i intressets medelpunkt och fingslade andarna si starkt, att eukaristins

egenskap av ofierhandling starkt tridde tillbaka. Dock kommer hos hog-
medeltidens stora teologer och framforallt hos Thomas av Aquino ocksi
denna sida alltjimt till sin rltt. Dirmed avses hir mindre att >>Doctor

angelicus> i en av de minga artiklarna om eukaristin stiller ft&gan, om

Kristus ofiras vid celebrerandet av detta sakrament (S' th. III q. 83 a. 1).
Det jag syftar pi ar snarare att hos honom offerkaraktlren hos sakra-

mentet lnnu grires tydligt utifrin sakramentet, sitillvida sollr. repraesen-

tatio passi.onis 
- 

lidandets representation 
- 

ses i sakramentets inre (res

et sacratnentu.m) , dvs. i dubbelkonsekrationen och som iven i ovrigt i
minga sidoanmirkningar relationen till Kristi lidande {ramlyser.

I 1300- och 1400-talets teologi lr diremot si gott som aldrig tal om

m'dssan resp. eukaristin som offer. Dlr altarets sakrament behandlas, gir
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man forbi dess relation till Kristi lidande och dess tillbedjanskaraktir. Det
ar bara de med transsubstantiationen sammanhingande problemen som

intresserar och bland dem foretrldesvis sisom t. ex. hos Vilhelm av Ock-
ham den naturfilosofiska frigan om sammanhanget mellan substans och
kvantitet.

I denna lucka och den dlrmed sammanhlngande bristen pi forstielse
for det sakramentala hos den lingtgiende nominalistiska teologin under
denna epok, ligger den egentliga roten till missbruken i den senare medel-
tidens mdsspraxis. Den som tycker det liter f<;r hirt, kan ju tlnka pi att
en av 130O-talsteologernas favoritteser betriffande missan lyder s&: ju
stcirre antalet av dem ir som missoffret frambires for, desto mindre ir
frukten for den enskilde. Det forde med nodvindighet till ett ming-
faldigande av missorna och i fcjrsamlingskyrkan Ecks i Ingolstadt och pi
andra stillen till det missbruket att man efter Cred.o fortsatte en hi;g-
missa som en stilla missa fcir att vid ett annat altare strax kunna borja
nista hcigmissa.G

I den bristande forstielsen for sakramentet, som tecknet som verkar
det, har man ocksi att soka anledningen till Luthers ofcirmiga att forena
missmysteriet med Kristi korsoffers allenaverkan och egenskap av en-
gingsfcireteelse och likasi orsaken till att majoriteten av de katolska kon-
troversteologerna svek, eftersom de inte begrep att forsva,ra offerkarak-
tiren si att de samtidigt gjorde rittvisa it Luthers som vi har konstaterat
djupast sett religicisa irende.

I framstdllningen av den katolska lann miste tydligt framhillas, att
mlssan inte 1r ett nytt offer vid sidan av korsoffret utan detta offers

sakramentala nirvaro. Det Ir defi.ar inte heller i forsta hand virt verk
utan Kristi verk. Virt dr det bara si till vida som vi ir lemmar av hans

kropp, verksamma genom, med och i Kristus.
Frigan ir om ett sidant svar p& den andliga och speciellt den teologiska

situationens grund den gingen <iverhuvudtaget lig inom mojlighetens rick-
hill for de min som bemodade sig om den katolska trons forsvar. I
vilken utstrickning de faktiskt gav detta svar, skall i korthet visas upp
i det f<iljande. Dir skall behandlas skrifter av tyska kontroversteologer,
som fcirst tog sig an missans fcirsvar.

De ir inte alla i egentlig mening teologer utan skolmistare, sjllastir-
jare och humanister, och de tar av pliktklnsla upp kampen f<jr missan.

o Robert Holkot (l 1349) IY Sent. q. 3, ed. Lyon 7497 fol. n 1r ab; Pierre d'Ailly
ff 1420) IY Sent. q. i, ed. Nikolaus \trolfi it00 {o1. A4v; Petrus Reicher de Pirchenwart
iV Srni. dist. s, cod. Vat. lat. 1119 fol. 72tv-1.25v, Vat. lat. 1120 fol. z+ta/vb;
Dionysius Ryckel: De dta et regimine curatorutn, Artikel 49 (ed, Montreuil - Tournai
1896 - 1913) Bd. XXXVII s. 307 f. Betr. Eck jfr E. Iserloh: Die Eucharistie in der
Darstellung de:s Job. EcA (Miinster 19t0) RST 73/74 s. 797-195; 226 t.
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Alla var de ocksi till att borja med sympatiskt instillda till Luther,
eftersom de av honom vlntade den som tringande nodvindig ansedda

reformen av kyrkan. En del av dem, si t. ex. Eck och Emser miste ocksi
just av Luthers angrepp pi mdssan ha forstitt vad det i verkligheten rorde

sig om.
Den som frirst grep sig an f<jrsvaret av mlssan var konventualen och

den gingen redan beromde folklige skriftstillaren och satirikern T h o m a s

Murn er (1469_1t37) lsin i november 7J20 utgiYna skrift: En kristlig
och broderlig f \rncaroing ti.Il clen bdglarde doktor Martin Lu'ther . . .

Detta till innehillet inte slrskilt betydande vetk darrar i sitt forsonliga
sprik snarare av fcirskrickelse infor den oerhorda djirvhet varmed den

formente reformatorn satt sig ijver tradition, fldernetro och pive. Nista
man 1r hertig Georg av Sachsens hovkaplan och sekretetate Hiero-
nymLrs Emser (1478-1117). Efter en rad av smirre stridsskrifter
mot Luther, som jimte annat ocksi sysslar med mlssan, utger har' l\24
sin Missae cbristanortnn contra Lu.therananc missand.i fonnu.lano assertio

och sin Canonis nci.ssae contra Hulclricttru Ztuingliurt' def ensio.

Emser och Murner gor 1522 genom en civerslttning den stora tyska all-

minheten bekant med den engelske kung Henrik VIII:s Assertio

septem. sacrantentor"tnrt frin 1i21, som i teologisk betydelse avsevirt <jver-

viger deras egna verk. Den hade inbragt Henrik titeln >trons forsvarare>.

Johannes Cochlius (1479*1'552) trader forst 1523 .upp 6ot

missan med skriftenz Glos unil Conotnent Doktors Jo/cann,es Dobeneck

Cochlaus aon Ven.clelstein uff 154 Artikel gezogefl atts einetn Sermon

Dr. Marti.n Lu.tbers uon der bl. Mess ttnil niieno Testawent, som han lit
f<iljas av ett fortlcipande och stort antal andra starkt polemiskt hillna verk.

Franciskanguardianen Kaspar Schatzgeyer (1463-1527) i
Niirnberg hade redan lJ22 behandlat missan i sitt Scruti'niutn diainae

scri.ptu.rae. Fyra av hans skrifter frin ir 1525 sysslar uttryckligen med

den, diribland en med titelr- On1' Kristi' offer i wiissatc.

1126 publicerar dominikanen Johannes Mensing (d.omkr. 1i41)
tre skrifter om den heliga missan'

Johannes Eck (1486--1543), den beslutsammaste, aktivaste, mest

uppmirksammade och om man skall se till den yttre effekten mest be-

tydande av kontroversteologerna, tar fdrst jimfrirelsevis sent upp missan

till behandling i sina skrifter. I sina memorial for p&varna Hadrianus VI
och Klemes VIII angiende den tyska kyrkoreformationen kallar han den

visserligen redan 1\23 for en av kontroversens viktigaste punkter. Men
tar till orda om den gcir han f<jrst 1.t25 i en artikel i den beromda och i
91 upplagor spridda lilla handboken Encbi,ridion locoruno conrnr'umi'utto

aduersus Lutberanos.
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Foljande ir publicerar han si en storre skrift, som speciellt lgnas
misso,ffret. Den bir titeln Ad, inuictissineunt poloni,ae regent. Sigistnund.unt
de sacrificio tni.ssae contra Lu,t/ceranos libri tres och utkom alltsti, efter
det att Emser, Cochlius och sirskilt Schatzgeyer redan i ett flertal skrif-
ter hade tagit mlssan i forsvar. Eck kinner till dessa tidigare arbeten, han
iberopar dem flera ginger och begagnar det i dem framlagda dogm-
historiska materialet. Av denna anledning kan man beteckna hans skrift
De sacrificio tntssae som avslutning och sammanfattning av det fcirsta
avsnittet i kontroversen om missofrret.

Det ir svirt att i stora drag karaktirisera detta fcirsta avsnitt i kam-
pen. Den bild som ger sig ar foga enhetlig och man l<iper risken att se

bort frin olikheterna. Lit oss emellertid f<jrsoka att sammanfatt^ nA,gra

gemensamma punkter.
Till att borja med miste det sigas, att det her aldrig kan bli tal om

en missoffrets teologi, sivida vi med teologi menar en systematisk och
frin sina egna fundament utvecklad framstillning av den katolskalaran
och en nigorlunda genomford upphggning av tvistefrigorna. Har ar
det fr1,ga om polernik, och dirmed menas fcirst och frimst, att Luthers
angrepp ir anledningen till skrifterna. Det ligger ingenting mirvrirdigt i
det. Under kyrkohistoriens lopp har kitterier oupphorligt skafiat det
teologiska arbetet uppgifter och pi visst sltt utgor teologin alltid svaret
p& varje tids villoliror.

Avgcirande ir dirvid om teologerna i ffiga vid avvisandet av angrep-
pet hukat i forsvaret eller om det 1ysk21s dem, att losgora sig si mycket
frin motstindaren, att det kommit till en fristiende skildring av de

katolska sanningarna. Det ir inte fallet i de hir behandlade skrifterna.
Det ir svar pi tal och forvisso minga ginger inte bara i den meningen
att de riktas mot bestimda protestantiska skrifter utan si att de veder-
ligger dem sats for sats. Si g<ir Cochlius och Emser.

Om Luther i 22:dra artikeln av boken Till den tyska adeln angriper
missan, si finns i 22:dra artikeln av motskriften fciljaktligen en passus

om missan. Pi Luthers Vittenbergska gudstjtinstordning foljer Emsers

Missae christi,anonun contra Lutberanano missandi f ornculatn assertio
(1t24). Mot Zwinglis Yersucb iiber d.en Messkanon (1t23) vinder sig
Canonis missae contra Huldricun Zruircgli.u.m defensio (1,524), mot
Luthers Ow rysliglteten au d.en stilla tniissatc, soru hallas k-anon (lrzt)
fdljer ett Suar pd Lu.thers rysligbeter ncot clen hel.iga wdssan (1125).
Emser tar dlrvid inte fram den visentliga punkten i motstindarens skrift
som Luther gjorde utan ercrger sats fcir sats motpartens tes och uppstiller
si sin egen gentemot denna som vid en disputation. Annu 1524, nar
han redan ir overtygad om att 

- 
>lu1hg1 inte genom nigra fornufts-
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grunder eller finter kan botas frin sin djupt rotade sjukat>, disputerar
han med honom, som om han vore respondent i en medeltida disputation.

Det ir alltsi motstindaren som hela tiden har ledningen i sarntalet.

Detta beklagas av Cochllus, som skriver: >>Luther har for jimnan inte
bara den fordelen att komma fcire pi si vis att han ger forsta hugget och
liter sina bocker flyga ut i stort antal, innan motparten offentligen kan

ge svar pi tal, utan han gdr det ocksi i den virdsliga pobelns kottsliga
omdcime, som han bakslugt smickrar.>>7 Denna defensiva instlllning leder

vidare till att viktigt och oviktigt behandlas lika fylligt. Silunda utreder
Emser i Assertio frl,gan om Kyrie skall bedjas av hela fcirsamlingen

nestan lika utfc;rligt som frigan om missan ir ett offer.

Sitt handlingsschema liter man alltsi dikteras av motstindaren. Luther
karakteriserar denna situation mycket trifrande pi ett stllle i skriften
Otn kyrkaros babltloniska fdngenskaf. Han skriver: >Jag kommer alltid
att ligga fcire, si att jag, nlr de lirar d,e mest lrorika segrar iiver nigot av

mina fcirmenta kdtterier, redan ska vara i full ging med ett nytt.))
Denna deras polemiska instillning forleder som sagt ideligen skribenter

att noja sig med blotta vederhggandet av motstindaren i stillet for att
gi direkt pi hans irende och scjka komma tillritta med det. For att
kunna gcira detta hade de visserligen ocksi mist forf.oga civer ett ojim-
f<;rligt hogre mitt av teologisk kraft och religios karna an de nu faktiskt
gor. Det teologiska intresset upph<ir genomgiende hos dem i det iigon-
blick di de menar sig ha expedierat motstindarens invindning. Till en

positiv framstillning kommer det inte, i varje fall inte hos Emser, Coch-

laus och Eck. Snarare kan man d& tala om det hos Schatzgeyer. Denna

brist pi teologisk kraft och den ensidigt polemiska instillningen, fdr vil-
ken det i {orsta hand giller att ha ett svar till hands och som dirvid
hopar ord och argument, liter det aldrig komma till ett klargorande av

begreppen. Det ir ofta svirt, ja, omdjligt att siga, vad de olika skriben-
terna inligger i vissa ord, som t. ex. representatio.

Denna svirighet forstoras ytterligare derigenom att det vid Nya tidens

brirjan framtridde en tendens att sublimera de kristna kirnorden i rikt-
ning mot en medvetenhetsidealism, en benlgenhet att si att siga upp-
fatta ,>andligt> som nigot sjilsligt, dvs. givet i det minskliga medve-

tandet. Nir t. ex. Schatzgeyer siger, att Kristus i sakramentet ar ner-
varande inte i naturlig gestalt utan >>pi andligt sitt>>, si menar han dir-
med en nirvaro in ntysteri.o men avser inte att forsvaga verkligheten i
denna nlrvaro. Men giller detsamma nir han och jimte honom Cochhus
och Mensing betonar att Kristi korso#er i missan inte ir pi ett visentligt
och dodligt sitt nirvarande utan andligen rcsp. i'tc tttysterio? Det 1r svirt

' Cochlaus: Yon der heyligen Mess und Priestertueihe' Leipzig 1534'

8 - 5ggo7s Credo. 34:de Arg. Nr 3. 1953 113
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att komma till ett svar, eftersom ett klart avgorande inte triffats av

skribenterna sjllva. Eck och Emser menar i varie fall med det andliga

ofiret och med lekminnens andliga pristad<ime i likhet med Luther
nigonting enbart sjilsligt.

Som redan inledningsvis pipekades, si miste man vid bedomandet

hilla i sikte, att kontroversteologerna inte kunde stiidja sig pi ett mot-
svarande forarbete av senmedeltidens teologi utan dirtill frin dem ijver-
tog ett nominalistiskt tlnkesitt, som till stor del spirrade tilltridet till
fcirstielsen av det sakramentala. Hlr har det ddesdigra itskiljandet mel-
lan sakrament och ofier sin rot. I litteraturen har genomgiende och

senast av Fran z Xaver Arnolds hivdats, att den polemiska upp-
gorelsen med reformatorerna ledde till denna itskillnad. Det stimmer
inte. Den lr fastmer grundad i senmedeltiden. Eftersom 1300- och t4OO-

talsteologin inte lingre uppfattade kultkaraktiren i eukaristin och dess

f<;rhillande till Kristi lidande, si f<jrmidde Luther inte lingre fatta
altarets sakrament som ett ofier och de katolska kontroversteologerna i
sin sida var inte langre i stind att motivera offerkaraktiren utifrin
sakramentet.

Men hur bestlmmer di kontroversteologerna forhillandet mellan miss-
och korsoffer och hur lyckas de gora tydligt att mlssan kan vara ett
offer utan att bryta mot Kristi offers enhetlighet?

Alla ir eniga om att massan inte ir nigot nytt blodigt offer, eftersom
ju Kristus bara en ging har blivit offrad. Mlssan dr en oblatio sacran en'
talis, ett offer in ntysterio, ett >andligt offer> i motsittning till korsets

oblatio corporalis et realis.

Nlrmare bestimmes korsoffret silunda dirhln att missan ar rueworia

eller representatio passionis. Men det 'ar ibland svirt att avgora vad som

fctrstis dlrmed. I och fcir sig ir ;'u denna formel inget svar pi Luthers
invlndning. Denne gir ju ocksi med pL att nattvarden ir en iminnelse
av Kristi lidande, men eftersom han bara kan uppfatta denna >>imin-

nelse> som nigonting som fcirsiggir i medvetandet, si bestrider han att
iminnelsen kan vara ett offer.

Emser ger honom ritt diri: Som iminnelse av Kristi dod ir missan

inte heller fcjr honom ett ofier. Men den 1r likafullt mer in en iminnelse,
eftersom Kristus verkligen ar narvarande och offras.

Djupare trlnger Cochlius, nir han slger att Kristus i nattvarden har
>andligt begitt> korsofiret och att alltsi ocksi vi i mlssan begir Kristi
d<id pi korset. Den ir silunda inget nytt ofier utan >det hemlighetsfulla

" Franz Xaver Arnold Yorgcscbichte und Einfluss dcs Trien.ter Mcssofferdekretes auf
die Bebandlung des eucbaristischen Geheintnisses in der Glaubensuerlziindigung der Neuzeit
i Die Messe in. der Glau.bensuerkiind.igtuzg' Freiburg 19t0, 114-761.

tt4



Miissan sotte offer

upprepandet>> av korsoffret. Pi ett annat stille siger han att Kristus
i missan dagligen offras >>i bemligbeten. genom en sann iminnelse av hans

lekamliga ofier>. Men ocksi han siger till slut inte, hur en iminnelse
kan vara ett offer, och ser offret i frambarandet av den reellt nirvarande
Kristus och miss- och korsoffrets enhetlighet i offerglvans identitet.

Hos Eck blir det innu tydligare, p& vilket sltt frigan om korso#rets
sakramentala nirvaro tedde sig f6r den ditida teologin.

Han f<jrstir med ntensoria och speciellt di med recordatio passionis

en genom sakramentet utlcist higkomst, nigonting man erinrar sig, ett
uteslutande till medvetandet f<jrlagt forlopp. Han tiilmiter emellertid
representatio ett stdrre verklighetsinnehill. Men vilket?

Ocksi Gamla testamentets offer representerar Kristi korsoffer. Det
frir eukaristin egenartade ir doch en expressror modus signi'f icandi 

- 
ett

pltagligare sltt att beteckna.
Nir Eclr nigon ging anvinder uttrycket representatio ueri corporis

Christi et ueri. san,guinis eius sub aelo uenerabilis sacratnenti eucharistiad
representation arr Kristi sanna kropp och sanna blod under det

vordnadsvlrda eukaristiska sakramentets sldja, skulle man tycka att han
ocksi vid formuleringen representatio passionls 

- 
lidandets representa-

tion antar att det representerade verkligen ar nirvxande. Det ligger nlra
att fcirmoda detta lven av Ecks sltt att argumentera i ovrigt. Han an-
vinder foljande exempel: det behagar konungen om hans triumf frarn-
stills pi ett mynt eller pi en bild. Men nir hendelsen sjilv framtrider
for honom, si har han indi mer glidje av den. >Si upprepar den heliga
kyrkan i oavbruten och daglig representation det enda offer som pi
korsets altare frambars for virldens frilsning och som allena ir en

fullt tillrricklig och Gud behaglig offergiva. Silunda betonar hon i en

srindags Secreta: Si ofta vi fira iminnelsen av detta offer, fullbordas virt
iterlosnings verk. Bemlrk detta! Vir iterlosnings verk inte bara mllas
och framstilles (f igu.ratur). Det fullbordas (exercetu.r) och utfcires
(a git ur) .>>

Detta stille visar i var)e fall hur uppgcirelsen med protestanterna och
nddvlndigheten att visa upp det nytestamentliga offrets enhetlighet di-
rekt pressade fram ffigan om korsoffrets sakramentala natvaro. Men
ocksi om problemet hos Eck framtrader klarare, si var han indi alltfOr
bunden av sin tids nominalistiska instillning for att kunna ge ett svar
i betydelsen av korsoffrets verkliga nirvaro.

Slutligen svarar ocksi han pi reformatorernas invindning att messan

bara ar en tmentori.a och represetr.tati.o av korsoffret men diremot inte i
sig sjnlv ett of{er, eftersom minnet av en sak inte kan vara saken sjilv.
Ja, siger han, rnlssan ar rt.enooria och som sidan inget offer, men hartill
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kommer ytterligare frambirandet av den verkligen nlrvarande tr(ristus
och dirf<tr ir den ett sannskyldigt offer. >Si brtrlcas detta sakrament
som en iminnelse och ett f<irestillande av Kristi lidande och diid och
dartill ett offer', (Predigten Bd 4, Augsburg 1134).

Dominikanpatern Joh. Mensing bemodar sig mycket om art framstilla
korsoffrets civerhistoriska karaktar. Pi ena sidan betonar han att Gamla
testamentets offer hade kra{t av korset och att Kristus offrades redan i
dem. >Men om nu Kristus>, slutar han, >har blivit dcidad och har utgjutit
sitt blod i fidernas offer alltsedan virldens begynnelse, behover det inte
vara obilligt att han offras till virldens slut.>>e

A andra sidan 1r enligt honom horsofiret oavlitligt nlrvarande infcir
den himmelske Fadern och silunda Kristi pristadcime evigt.

Den nlraliggande slutsatsen att missan dr representatio av det infilr
Fadern i himmelen alltid nrirvarande korsofr.ret drar Mensing emellertid
inte uttryckligen.

Till denna slutsats tycks diremot Kaspar Schatzgeyer komma fram,
liksom hans framstillning <iverhuvud reser sig tjver stridskamraternas och
de samtidas. >Liksom korsofiret alltid ir nirvarande inf<;r Gud Fader,
si bcir det ocksi alltid vara nbrvarande hos hans brud Kyrkan.,>10 Dirmed
ir >det offer som den kristna kyrkan och dess tjanare ofrrar pi altaret
ingenting annat an det som ofirades pi korset och 1r inte bara en imin-
nelse av detta utan ocksi pi ett harligt, sannskyldigt sitt nirvarande,r.ll

Schatzgeyer kommer till foljande resultat: Missan ar ett offer >>men

den ir inget annat offer in Kristi offer pi korset. For det andra foljer
att missoft'ret rdttare ir Kristi offer in kyrkans och dess tjlnares. For
det tredje fciljer att det inte ir virt verk, som utgir frin oss. For det
fj;rde f<iljer att det inte ar virt offer taget av det som 1r virt pi det vis
vi annars ofrrar av det som ar virt. Fcir det femte fdljer att den kristna
kyrkans tjanarc inte giir verket som om ville han ge Gud nigot av sitt
eller derigenom forvlrva en egen fortjinst f<ir sig och de andra,>.l2

Den aktuella nirvaron av det historiska engingsfiirloppet er fcir Schatz-
geyer m6jligt, dirf<ir att der var nigot som hande Kristus, vilken ir i
gir, i dag och i evighet och hos vilken inte finns forflutet eller frarntid.
Pi si vis kunde Kristi offer i viss min vara nirvarande redan i Gamla
testamentets ofer, som det nu i kyrkans offer 1r nlrvarande inte bara
bildligt utan reellt och pi det mest fcirtitade satt (praesentissinr.a). Dir-
fcir har detta ocksi samma verkan inf<;r den himmelske Fadern som kors-
offret.

n Von dem Oltf er Cbristi yn der NIesse (1t25) A IV.
'o Ein gistliche urcl freuntlicbe anntuort untl uttterricbl (Mt'rnchen 1526) FIr.
" Von dern heiligsten Opt'er tler Mess (1i25) GIVr.
'" Ib. G lV.
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Fr|gan om Kristi korsoffers sakramentala narvaro, vilken denna
framstlllning visat 

- 
vil f<ir forsta gingen under uppg<irelsen med

Luther preciserades med sidan tydlighet som her och som hos de andra
teologerna, en Henrik VIII, en Cochlbus, Mensing och Eck Atminstone
berordes, har d5rmed av Schatzgeyer inte bara observerats utan ockse

nigorlunda behirska.ts teologiskt. Men han ster ensam och hans isikt
har inte bli',rit allmingods, sisom Ecks och Cochllus skrifter bevisar. De
har llst Schatzgeyer och citerar honom, men fcirstir ingenting.

De, liksom ocksi Flenrik VIII och Mensing, fcirmir irate ta si konkret
pi framstillningen av Herrens dod, att de reder sig utan ytterligare en
offerakt. I sista rummet fattar de representatio passionis som en blott och
bart figurlig nlrvaro och miste soka realmomentet nigon annanstans,
nimligen i ett offrande av Kristi reellt nirvarande lekamen och blod ge-
nom prlsten som kyrkans tjanare, varvid de inte rir med att. ,,ttitr!;n
sakramentet visa upp detta offers fArhillande till passionen. Offrets en-
hetlighet garanteras uteslutande genom offergivans identitet.

Men hur avvdrjde man di Luthers invindning att Kristus bara hade

blivit offrad en ging?
Emser bestrider det och fciretrlder den tes som Cochlius och synbar-

ligen ocksi Eck anslutit sig till, nimligen att Kristus sjllv offrat sig tre
ginger. Bildligt sisom piskalammet, sakramentalt under br<jd och vin och
blodigt pi korset. Vers 4 av 109:de (110:de) psalmen >prist i evighet enligt
Melkisedeks ordning> fir dem att kriva ett sirskilt ofrer, dld,r Kristus
offrat sig pi Melkisedeks sitt, dvs. under br<id och vin, nigot som de

anser har blivit givet i nattvarden. Pi si vis talar de om ett dubbelc offer
eller om ett annat offer vid sidan av korsets. Dirigenom blir enhetlig-
heten i det nytestamentliga offret minst hotad.

Tydligast blir det dar Eck pi grundval av Hebrderbrevet avvisar
Luthers invlndning. Han siger: Protestanterna kommer bara per igno-
rantian aequiuoci till att f<ira Hebr6erbrevet i filt mot missan. Detta
betyder emellertid si mycket som si: De vet inte att ett begrepp, i detta
fall alltsi ofier, kan sti fiir tvi olika ting. Enligt honom talar Paulus
i Hebrderbreyet bara om det blodiga offret pi korset. Missoffret diremot
ir i orden >en ging fcir alla> varken medtaget eller uteslutet. Det blodiga
engingsoffret utesluter inte det stlndigt upprepbara oblodiga offer, vilket
som alia oblatio, som >annar offerr> som alteru.m. sacrificiunr, 1r itskilt
derifrin. Den svirighet som yppar sig dlrigenom art Paulus stlller det
enda offret mot Gamla testamentets minga, gir Eck her inte in pi.

Fastin sanningen om kyrkan som Herrens mystiska lekamen hos de
har behandlade teologerna med undantag av Eck lnnu var mer levande
ln under de f<iljande irhundradena, kommer de bara med tvekan fram
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till den av Tridentinska mcjtet foretrldda isikten att Kristus d'r princi.palis

offerens i mlssan. Fcirst protestanternas forebrielse att messan inskrinker
Kristi frilsningsverk och begagnandet av Psalm 109:4 >prist i evighet
enligt Melkisedeks ordning>> som skriftbevis for missans offerkaraktlr
ledde till uppstd,llandet av Kristus som den egentlige presten i mdssan och

till att denna dirmed primirt framhevdes som hans verk. Denna utveck-
ling ar sirskilt tydlig hos Cochhus.

Avslutningsvis mlste det slgas, att trots allt uppbidat nit och all insats

av kraft och medel lyckades det inte fcjr kontroversteologerna, med un-
dantag for Schatzgeyer som man si litet lyssnade pi, att under det hir
behandlade tidsavsnittet prestera en fullvirdig framstillning av den ka-
tolska liran.

Pi viktiga och av religiost allvar gjorda invindningar fick reformato-
rerna silunda inget tillfredsstlllande svar.

Ett bedrovligt konstaterande, som dock inte fir g6ra oss modfnllda.
Ty om man den gingen skildes inf<ir en otillr:icklig formulering eller ett
otillrickligc forverkligande av den katolska sanningen, finns d& inte i
dag, d3. vi har m<ijlighet att pL ett djupare sitt besvara de di framstillda
frigorna, storre utsikt att iterfinna varann i den fulla sanningen? En
sanning, vars antagande inte behtiver kriva att protestanterna fcirnekar
sitt sant evangeliska lrende ifrl,ga om missan utan fastmer kan se det
bevarat och fcirverkligat i den.

Att det inte lr nigon fittang och illusionsmissig syn, visar den lilla
skriften Abend.tnabl u.nd Messe - \21sv21den och mlssan (Stuttgart
1949), dir prosten Hans Asmussen i Kiel behandlar Pius XII:s en-
cyklika Mediator Det om liturgin. HIr siges, att genom den i encyklikan
fuarr'lagda llran om missoffret >en helt ny situation uppstitt>. Man stir
nu si nlra varann >>som det efter 400 irs kampfyllda historia knappast
skulle kunna anses for mojligt>. Och han fastslir att >)man med de medel,
med vilka reformatorerna i nattvardsliran kimpade mot Rom. . . inte
mer skulle kunna bemota denna (dvs. pivens) lira>.

Om man den gingen inte fick sista ordet sagt, si fir vi katoliker av i
dag inte heller bli stiende vid det svar som di gavs. Protestanterna i sin

tur har att prova om de alltjimt kan hilla fast vid Luthers invlndningar.
Erwi,n lserloh

Dr. theol. Miinster
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JULIANA AV NOR\rICH

f J"d.. 11O0-talet upplevde England en rik blomstring pi mystikens

\J omride. Di vittnade eremiten Richard Rolle om sina inre upplevel-
ser i skriften De i.ncendio atnoris (Om karlekens eid), di skrev en okind
prestman den underbara bok om det kontemplativa livet som bir titeln
Tbe cloud of unknotuing, d& tecknade \flalter Hilton sjdlens vig till for-
ening med Gud i sin The scale of perf ection' Och di undfick Juliana av

Norwich de uppenbarelser, som stilla henne vid sidan av Birgitta och

Katarina av Siena bland kvinnliga mystiker frir. detta sekel.

Juliana, den fromma eremitkvinnan i Norwich, som offrat sin ungdom

it Gud, hade bett Gud att pi ett levande och innerligt sitt fi uppleva

Kristi pina, om m<ijligt fi kroppsliga visioner dirav och att genomlida

en svir sjukdom, som skulle kunna rena henne, s& att hon direfter bleve

i stind att mera forharliga Gud genom sin vandel in vad som fcirut varit
fallet. En majdagiir 1J73 

- 
hon var d& trettio ir gammal 

- 
uppfyllde

Herren dessa hennes onskningar. Hon lig si svirt sjuk, att alla, iven hon

sjllv, trodde att hon skulle dci, och hon kinde sin kropp domnad.

>Min sockenprist blev efterskickad for att vara nirvarande vid min
hi,danf;rd. Nir han kom, stirrade jag uppit och kunde icke tala. Han
satte ett krucifix framfor mig och sade: 'Jag har fort med mig bilden av

din Skapare och Frilsare till dig. Betrakta den! Mitte isynen av den trosta

dig!'>
Medan den sjuka, vanmiktiga Jr-rliana, utstrickt pi sitt liger, betraktar

den Korsfistes bild, blottas de olika avsnitten av Passionen for hennes

sjlls ogon, och Gud ingiver henne samtidi$ tankar om hans godhet och

allvisa virldsstyrelse. Senare upptecknar hon allt, tor att det mitte linda
andra troende till uppbyggelse.

Julianas visioner av Frilsarens t<irnekroning, gissling och blodsforlust,
hans kropps uttorkning och hans ansiktes vanstlllning lga en gripande

ishidlighet. Lika gripande skildrar hon for oss den smirta som grep hela

tillvaron vid Kristi dcid:

>Himlafistet och jorden visade pi sitt sitt sin sorg nir Kristus dog.

Det tillkommer dem av naturen att kenna honom sisom sin Gud, varpi
hela deras kraft beror; det hovdes ocksi, att de, si mycket de formidde,
domnade bort nir han gjorde det, och detta pi grund av sin sorg civer

hans lidande. Likasi ledo de, som voro hans vinner, kval av klrlek.
Och alla, ja dven de som icke klnde honom, fornummo avsaknad av

all slags hugnad och skulle ha forgitts, om de icke pi hemligt och miktigt
sitt uppehillits av Gud. Jag talar om tvi slags minniskor, forkroppsligade

tt9



Trltggue Lu.ndin

i tvi personer: den ena var Pilatus, och den andra var den helige Dio-
nysius av Frankrike, som innu var hedning vid denna tid.1 Nir den

sistnimnde sig de mlrkliga, hipnadsvlckande tecknen pi sorg och be-

drcivelse, utropade han nlmligen: 'Antingen gXr virlden nu under. eller
ocksi lider naturens upphovsman.' Darfor skrev han pi ett altare: 'Detta
1r den okende Gudens altare,' Gud, som i sin godhet skapat planeterna
och elementerna att verka {or de utvalda likavdl som for de fcirdomda,
ville, att de i denna stund skulle vdgra b:igge sin tjdnst, och fc;rdenskull
fcjrnummo iven de, som icke kande honom, sorg i hans dodsstund.,

Julianas bok bir namnet Reuelatiotz,s of diuine loue2,Uppenbarelser av
den gudomliga karleken, och titeln foref aller vara fullstlndigt adekvat.
Den gudomliga karleken ir nimligen huvudtemat for dessa betraktelser.

Juliana kan icke nog fcirundra sig civer Guds karleksfulla godhet och
dess verkningar. Den sinker sig till de minsta av vlra behov; det ir den,

som kallar sjilen ut ur intet, ger den livet och skapar den for att den mi
kunna tillvixa i nid och dygd. >Si som kroppen ir innesluten i drlkten,
kcittet i skinnet, benstommen i kottet och hjirtat i brcistet, si iro vi,
med sjll och kropp, inneslutna och kladda i Guds godhet. J^, pi ett innu
innerligare sitt, ty allt detta kan skiljas it och forsvinna, men Guds
godhet 5r alltid hel och ar utan all jlmforelse nrirmare oss.>>

Guds karlek tager sig uttryck i hans skapelseverk, hans iterlcisning av

den fallna minniskan och hans visa {<irsyn. Alla ting, som ha gjorts, iro
vil gjorda, emedan Gud har gjort dem. Ja, bland hans verk ir det icke
endast det st<irsta, som 5r vil gjort, utan det allra minsta ir det i lika
hog grad. Ingen kan betona hela skaparverkets virdighet bittre in Ju-
liana av Norwich. Av karlek, siger hon, har Gud skapat alla ting, och det
lr samma kerlek, som bevarar dem och evigt skall bevara dem. Intet har
kommit till genom en slump, utan allt dr inr'dttat genom Guds fcjrut-
seende vishet, och han 1r fullstindigt nojd med alla sina verk. >Se>,

siger han, > jag leder varje ting till det mil, som jag fr5;n evighet bestlmt
fcir det, med samma makt, vishet och kerlek som dlt jag skapade det.

Hur skulle nigot av dem di kunna vara diligt?>

Denna karlek uppenbarar sig i Kristi lidande och dod, som har iter-
skankt oss himmelrikets harlighet. I och for sig dr den kerlek, varmed
vir FIerre lidit, av si mycket hogre virde ln hans lidande som himmelen

t Den i Apg 17:34 omniimnde Dionysius Areopagita, enligt traditionen Frankrikes
apostel och dessutom fctrfattare till mystiska skrifter sidana som Om Guds namn, Mys-
tisk teologi och Om den himmelska hierarkien, utcivade stort inflytande pi 1300-talets
engelska mystiker,

" lulian, anchoress at Norwich: Reuelations of di.rine loue. Utg. av Grace Varrack.
13t e uppl. 1949.
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ir civer jorden, ty hans lidande var ett ldelt och irofullt ting, som full-
bordades i tiden genom kerlekens verksamhet, medan karleken varken
har bcirjan eller slut. Det ir just sisom en manifestation av hans eviga
karlek som Juliana upplever den mlnniskovordne Gudens lidande. Nir
hon genom kroppsliga visioner f<jrslttes tillbaka till dramat pi Kalvarie-
berget, inser hon, att Kristus utherdat sitt lidande med verhligt vllbehag,
eftersom hans kerlek till varenda sjil var si brinnande och stark. ,Ar
du beliten med att jaghar lidit for dig?>, frigat Frilsaren henne. Och
di hon svarar, att hon tackar honom darfcir, fortsitter han: >Nivil, om
du ir nojd, sX dr jag det ocksi, ty det dr f.or mig en gladje, en sillhet,
en grlnslos tillfredsstillelse att hava lidit f6r dig, och om jag kunde lida
innu mer, si skulle jag gora det.,> Som bel<;ning for hans lidande pi
jorden skanker Fadern de iterl<jsta minniskorna it Sonen, vilken be-
traktar dem sisom sin lra och sin krona och erfar sidan gladje iiver att
hava riddat dem, att han rlknar sin grymma pina ftir intet. Ja, ett si-
dant vilbehag klnner han over sitt stillforetrldande lidande och sin ofier-
drid, och en sidan karlek hyser han till oss, att han skulle vilja lida och
do ett olndligt antal ginger, om detta vore mcijligt och ncidvindigt. Han,
den oindligt gode, gir si lingt i <idmjukhet, att nar hans fromma brud
svarat honom, att hon 1r honom tacksam fctr hans lidande, si forklarar
han: >Detta ir tillricklig gledje och tillfredsstillelse for mig. Som be-
Irining frir min mcida begir jag ingenting annar av dig an att vara dig
till behag.> Och Juliana lir sig lven forsti, att Frilsarens kerlek till varje
enskild sjnl ir si stor, att han i sin himmel klnner en srindig lingtan och
tcirst, inda tills den sista iterldsta sjllen intrlder i den eviga lycksalig-
heten. De utvalda, som skola vara Jesu gladje och lycka i hela evigheten,
iro ju innu delvis nere pi jorden, och efter vir tid skall det komma
andra. Fcirst vid den slutliga, gemensamma domen kan alltsi denna I(risti
andliga torst upphora; han kinner sig alldeles lycklig fcirst nir han ser

oss alla samlade kring sig.

Kristi iterlosning stricker sig bide bakit och framit i tiden; den gillde
alla dem, som levat fcire hans fodelse i k<ittet, och likasi alla kommande
slekten. Fcir alla minniskor inda till tidens slut har han av kerlek lidir
och dcitt pi korset. Hans lidande och ddd fortsitter stlndigt att. fralsa nya
mlnniskor. Juliana uttrycker det i fciljande ordalag:

>Hans dyrbara blod, utgjutet i sidan myckenhet, flot ned i dirdsriket,
lossade dess bojor och befriade alla dirstldes, som voro bestlmda {or det
himmelska hovet. Det har betickt hela jorden och ir i stind att fr|,n
deras synder rena alla varelser med god vilja, som hava funnits, finnas
eller komma att finnas. Ja, i sin kostbara myckenhet har detta dyra blod
stigit upp till himmelen, jimte vir Flerres Jesu Kristi vilsignade kropp,
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och lr der i honom, utan uppehill blodande och medlande f<jr oss hos

Fadern 
- 

en medling, som skall fortsitta si llnge behov finnes.,>

Tanken att Gud skulle vilja lida lnnu mera for syndarna, om det vore
m<ijligt, iterfinnes iven i den heliga Birgittas Uppenbarelser. Det dr for
<ivrigt mycket hos den engelska ensitterskan, som fcir tanken till hennes

nigot ildre svenska samtida; den sistnimndas dodsir sammanfaller ju
med det ir, di Juliana undfick sina sexton visioner. Att Jesu gudom
skenkte hans mandom kraft att lida mer ln alla mdnniskor skulle ha
fctrmitt och att Marias bedrcivelse under Sonens lidande och dodskamp
okade dennes smirta, det ir tankar som iro gemensamma for dessa bida
kvinnliga mystiker. Pi tal om Marias med-lidande heter det hos Juliana,
att detta var si stort, emedan Jesus och Maria voro si innerligt forenade
i kirlek, och att hennes sorg civergick alla andras lika mycket som hennes

karlek till Jesus var storre in alla andras. Intet lidande kan ju vara vi,rce
In det att se den man llskar lida, och den som llskar Kristus miste f<ir
sig sjilv erklnna, att intet lidande kan gi upp mot det att deltaga i Guda-
minniskans lidande. Gudamodern ir for civrigt s;'ilv ett bevis pi Guds
karlek till oss, siger Juliana pi ett annat stille, ty det dr for vir skull
han gjort henne si stor, si idel, si skon.

Guds karlek ir former in hans lidande, har Juliana konstaterat, efrer-
som den ir av evighet. Hon iterkommer till denna tanke. >For oss har
skapelsen varit bcirjan>>, heter det i bokens sista kapitel. >>Men den karlek,
som frjranledde Gud att skapa oss, lrar i honom frin evighet, och nir vi
bc;rjade finnas till, di llskade han oss redan med en karlek utan begyn-
nelse.> Gud har aldrig bdrjat att iiska mdnniskosliktet, ty detta har frin
evighet varit frirutsett, kent och ilskat av Gud. Han ilskade oss, innan
han skapade oss; vi borjade ilska honom efter vir skapelse. Vi, liksom
hela skapelseverket, ha Guds karlek att tacka fcjr vir tillvaro och virt
fortbestind. Juliana fattar det, di Frilsaren visar sig for henne med en
liten rund not i sin hand. Hon fir veta, att denna lilla tingest betecknar
allt det skapade. Hur litet och brickligt detta In ter sig frin hcigre

stindpunkt, har det dock bestind och skall besti, emedan Gud rilskar det.
Liksom Gud frin evighet ilskar allt, har han ocksi sina ofcirlnderliga

planer med allt. Alla ting ha, innan de kommit till, av Gud bestdmts f<jr
ett visst syfte, och denna virldsordning fortsitter ortrbbad utan att GLld
forindrar den.

Juliana har dock stundom svirt att avvisa kinslor av tvivel och plig-
sam undran. Det ser ju ut, som om allting icke ginge vnl pi jorden: stora
olyckor intrafra, vilkas mening man har svirt att upptacka, och gi icke
somliga mlnniskor evigt fcirlorade? Juliana nir icke fram till nigon klar
l<isning pi detta problem, men Kristus fcirsikrar henne, att allt iindd
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skall gd uiil, att allt till sist skall vlndas i vllsignelse. Han har ju givit
en si irorik tillfyllestgorelse fcjr Adams synd, en tillfyllestgorelse, som

fcirskaffade Gud mera |ra an denna synd gjorde honom orltt - nir han

silunda gottgjort det allra stdrsta onda, skall han di icke lven gottgcira

det onda, som ir mindre? Under jordelivet ir minniskan ur stind att
skonja meningen med allt som hander (hennes fcjrstind dr allt'f.or dunkelt
och begrinsat), men i himmelen skall hon kunna det och dirvid vara

uppfylld av en fullkomlig gladje. Fcir oss jordevarelser doljer Flerren
mycket, men man miste dirvi d vara lika odmjuk och tacksam som nlr
han tlckes uppenbara oss nigot. Vi kunna vara ovettygade om att Gud
med samma makt, vishet och karlek, varmed han skapat allting, leder

allting till det mil, som han bestimt for det, och en dag skola vi klart
skida det. Gud har inrittat allt p& det bista sltt, han verkar oavbrutet i
allt det skapade, och hans vakande karlek limnar det aldrig. Det goda

fullbordas av honom; det onda tilliter han for att kunna vinda det till
sitt f<jrherligande. Allt det, som djivulen med Guds tillitelse gor, for-
vandlas slutligen till gladje for oss och till forbannelse for honom sjilv.

Allt skall sllunda {i sin forklaring i hinsideslivet. Juliana har mycket
att siga om den glidje, som vintar sjdlen i detta liv' Efter sin luttring i
skirselden mottages den av Herren, som tackar den fcir den goda vilja,
varmed den tjlnat honom pi jorden. Flerren omtalar for hela det him-
melska hovet, vilka tjlnster den gjort honom, och vid den tacksigelse och

hedersbevisning, varmed han si lcinar sjllen' fylles den av en lycksalig-
het, som skall vara i evighet.

Av Guds grinslosa karlek och godhet f61jer, att mlnniskans hillning
bdr kennetecknas av en orubblig fdrtrdstan. Juliar.a upprePar ging pi
ging, att intet kan behaga Gud mera och intet hedra honom mera in
vir fortrostan pi honom och virt okuvliga f<;rlitande pi hans hjilpande
klrlek och barmhartighet. Visserligen miste vi samtidigt ha ett klart
medvetande om vir ringhet, skrdplighet och otillricklighet. Vira stin-
diga iterfall i synden miste fylla oss med odmjukhet, ja de ldnda oss till
nytta just genom att upplysa oss om vir bristfillighet. Vi miste inse, att
det ar oss omcijligt att utan Guds hjelp g<ira det allra minsta gott. Alla
vira goda ingivelser, alla v&ra b<jner stamma i sjllva verket frin Gud.

Herren lorklarar vid en av Julianas uppenbarelser, att' det allra forst ir
hans vilja att giva mlnniskan nigot, och denna vilja har han haft av

evighet. Direfter ordnar han det si, att minniskan vill erhilla just detta,

och han ingiver henne lusten att begara det. Sedan minniskan bett dirom'
sklnker han henne det. Det 1r icke vir bcin, som stammer honom till
godhet mot oss, ty frin all evighet ha vi varit omslutna och skyddade av

Gud, kinda och dlskade av honom utan begynnelse. Minniskans litenhet
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och vanmakt framhilles alltsi eftertryckligt fdr lasaren, men endast for
att gora hans gudsfortrdstan si mycket starkare. Den skoningslosa sjiiv-
rannsakan och den uppriktiga ruelsen iiver synden fir icke komrna oss

att tappa modet och fcirtvivla; den ir i stillet till fcjr att stirka vir tillit
till Guds obegrinsade godhet. Fcirtrostan pi Guds godhet och tacksam-
heten dirover ir nigot fdrmer in sjilvanklagelsen och ingern, som endast

utgcir en (visserligen nodvindig) f6rberedelse derfor.
Om vi erkinna och beklaga vir synd, om vi inse att vi med rirtta lida

for vlra synder, di skall Guds karlek urskulda oss och utplina allt klan-
dervirt hos oss, och han ser di i oss - si huld och barmhlrtig ar han 

-endast oskyldiga barn, som icke f<irtjina att lastas. Juliana tvekar icke
att komma med det skenbart paradoxala uttalandet, att for de saliga

i himmelen iro deras forgingna synder icke lingre en anledning till skam

utan till gladje och heder 
- 

den ridmjuka, ingerfulla bot de under den
Helige Andes ledning fullgjorde gav dem kraft att borja ett mycket
heligare och fullkomligare liv. Som exempel pi fromma botgorare, vilka
genom sin forkrosselse upph<;jts i ett tillstind av hcigre nid och efter
dciden till en h<igre grad av lycksalighet, nimnas konung David, Maria
Magdalena och ett engelskt helgon, John av Beverley. Varken nlr vi lida
eller nir vi synda ir Flerren borta frin oss. >IJnder din olycka>, fcirsikrar
han, r>var jag stindigt hos dig; du ser alltsi hur stor min karlek dr och
hur innerligt forenade vi riro.>> Vi kunna vara <ivertygade om Guds
barmhirtighet, som dr en verksamhet av hans kerlek, och denna barm-
hlrtighet bestir icke i att Gud upphor att vredgas pi oss efter sonandet

av en synd, utan deri, att han trofast bevarar oss och vinder allt till det
besta for oss. FIos Gud finnes intet rum for vrede. Ifall Gud skulle vred-
gas, om ocksi blott fcir ett rigonblick, hunde vi icke leva utan miste
forgis. Guds barmharriga vird civergiver oss aldrig. Gud ir vir orubbliga
grund. Men vil ha vi sjilva, si linge vi voro i syndens tillstind, varit
olyckliga och f<irvillade, och Gud har icke kunnat finna samma gl;dje i
oss, eftersom vi vint oss bort frin hans evigt oforanderliga kerlek och
icke vetat att virdesitta den. Nir vi icke bry oss om Gud eller friga
efter vir egen sjils vd,lfdrd, ir det han som tager vird om oss.

Juliana erfar liksom andra mystiker tidvis andlig totka och depression.
>Denna lycka varade blott ett ogonblick, och jag blev pi nytt limnad &t

mig sjilv, antvardad it allt det som for mig gjorde livet si tungt och
mcidosamt, att jag knappast kunde utherda det. Jag hade varken trost
eller lindring utom i tron, hoppet och kerleken. . . I glndjens <igonblick
hade jag kunnat siga med den helige Paulus: 'Intet skall skilja mig frin
Kristi kirlek'; i smirtans ogonblick med den helige Petrus: 'Herre, ridda
mig; jag forgis!'> Och Juliana vet ocksi, varfor dessa perioder av andlig
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<ivergivenhet komma. Det sker, emedan Gud vill 15ra oss att hava lika
stark fortrdstan pi honom di som under stunder av andlig glndje. Guds

karlek till mlnniskan ar ju lika stor di han sbnder henne kinslor av

trost och frid som di han lemnar henne it sig sjllv; allt sker till hennes

eget bista. Minniskan fir icke fcirtr<jttas i sina bciner, dven om hon skulle

finna bedjandet tungt och meningslost. uBed i ditt inre>, slger Herren

till Juliana, >ty det ir gagneligt, iven om du icke fornimmer eller upp-

fattar det, ja aven om du tycker att du icke kan det. Ty i din torka och

<ivergivenhet, din sjukdom och svaghet ir din bon mig lika vilbehaglig,
fast du sjilv finner foga glidje dari. Och si ir det med all din bon, om

den sker med fcirtrostan.>
Det ir grundtanken hos Juliana aY Norwich, att vet fcirtrci,stan pi

Guds karlek miste vara lika stor i gladje som i sorg. Guds kerlek till oss

ir ju oforinderlig, och han sinder oss endast det, som han vet vara det

blsta for oss. Klrleken till Gud och f<jrvissningen om Guds eviga kirlek,
varav minniskans endast ar ett utflode, gir segrande ur livets strider

och provningar.
Tryggue Lund'dn

Det 1r underbart att se, hur Gud forstir att verka i en sjil, hur han,

efter att ha vunnit den genom sin godhet och det heliga behaget av sin

trcist, utblottar den, Xl;gger den f<trsakelse efter forsakelse, bertivar den

den fornimbara glidjen och si sminingom leder den till den verkliga
karleken till honom, den kerlek som icke lingre fr|gar efter glidje eller

sorg, hilsa eller sjukdom, dtid eller liv, och som icke lingre eftertraktar
ens den underbara trost, som var ljuset vid borjan av dess omvindelse.

Eli,sabetb Lesewr
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KATOLSKA PERSPEKTIV

Eutopa och nationerna

Den 25-30 april 19t3 samlades ett ittio-
tal katolska publicister fr|n 17 europeiska

lander i Meran, Sydtyrolen, till en kongress,

den iriigen iterkommande >\[erktagung>>
arrangerad av den livaktiga och under led-
ning av P. Heinrich Jansen Cron SJ ellt-
mera blomstrande Gesellschat't Katholischer
Publizisten Deutscblands. Fiir f,iirsta gingen
var ocksi representanter frin Danmark,
Norge och Sverige nirvarande.

Den nya Europatanken har sina olika
aspekter. Fcir oss katoliker synes det inte
vara tillrickligt att blott uppritta en bygg-
nad efter politiska, ekonomiska och militlra
planritningar, utan {dr oss 1r den viktigaste
frigan den, som Die osterreicbiscbe Furche
(9/t l9t3) formulerade i sitt referat om

kongressen silunda: >>Skall Europa kunna
komma fram till en h6gre enhet av sina

folk och stater och skall det kunna slker-
stllla denna sin nya existens, som grundas
pi pahter betriffande f6rfattningen, f6r-
svaret och ekonomin, om den inte {6rankras
i en bittre moralisk och social ordning? Ty
detta nya Europa miste dock 

- 
f6r att

kunna motsvara sina stora avsikter 
- 

vata
mer ?in en skapelse av nerv6s ingest av

nyttighetskrav eller av en efter virldskata-
strofen f<ir sent intridande sentimental hu-
manitet,>>

Det som sammanf<irde dessa publicister
var dvertygelsen om att de just som kato-
liker pi grund av sin gemensamma reli-
gicisa och andliga stindpunkt ir kallade till
att gdra sin insats ftir ett till kropp och
sjil verkligt pinyttfdtt Europa.

F6redragen och diskussionerna koncentre-
rades den hir gingen kring imnet: Europa

och natiotr.crna, ett emne som nog f<irtjinar
den stiirsta uppmirksamhet.

IJniversitetsprofessor Dr. Georg S ta d t-
m ii I I e r, Miinchen, gav i sitt referat om

Nati.oncrna i Eurofras historia en tiverblick
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<iver de faktorer som bestlmt uppkomsten
av dc olika nationerna i Europa och deras

avgrinsning mot varandra.
Europa har just blivit till genom att ett

flertal klart utformade folk i ett spinnings-
rikt bredvid-varandra" blivit birare av den
historiska utvecklingen. Lingt in i medel-
tiden kan man lnnu inte tala om nationer
utan blott om folkgrupper. Utveckiingen
frin dessa folkgrupper tili stora folk stir
,tiverallt i samband med uppkomsren av
skrif tspriken. Denna i sin tur srmman-
hlnger med ,tivertagandet av kristendomen
och med bildandec av kungastyrda enhets-
stater. Genom att kristendomen utbreddes
bide i visterl'dndsk och i dsterlindsk gestalt
pr?iglades folken pi bida sidorna om skilje-
linjen ocksi i andligt och statligt h'dnseende

ritt olika. I det latinska visterlandet, till
vilket i b6rjan ocksi de vlstslaviska folken
htirde, inskrinktes statsmakten av tvi mot-
spelare: Kyrkan och den enskilda personlig-
heten, medan i osteuropa, dir dessa mot-
spelare inte gjorde sig gillande, steten ut-
vecklades till en cesaropapistisk totalitet.

Under medeltiden fanns lnnu inte ett
nationaimedvetande i vir moderna mening.
f)et politiska medvetandet h6ll sig 

- 
fr&n-

sett id6n om Sacrun. Itnferium och Frank-
rikes civertygelse om sin slrskilda kallelse

- inom ramen av medvetandet om det
egna folkets och grannfolkens slrart. Sedan

riksvlldet s6nderfallit som verksam ord-
ningsmakt (1200-talet) och nya m'dktiga
stater uppkommit, som fcir sig krivde >>su-

verinitet>> 
- 

framf6r allt Frankrike 
-,

sekulariserades medeltidens heliga riksidi.
Med iltan om suveriniteten fdrknippades
doktrinen om statsrisonen. Pi si sitt upp-
stod i renlissansens tid den moderna staten,

Sedan utgingen av 1700-talet utveckla-
des det gamia >>patriotiska>> nationalmed-
vetandet steg f6r steg till den militanta
>>nationalismen>>, Denna klnnetecknas fram-
fdr alk av tvi element: fiirklarandet av

modersmilet som enda kriterium ftir till-
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h6righeten till nationen och kravet att varje
nation skall bilda sin egen suverina stat.

Den gamla uppfattningen om att staten

har en iivernationell uppgift och att den

inte beh6ver vara till fdr bara ett folk,
levde lnnu lingre kvar i synnerhet i oster-
rike-Ungern. Den habsburgska f6rbunds-
statens krossande betydde den slutgiltiga
segern f<ir den klmpande nationalismen.

IJniversitetsprofessor Taras B ora d a j-
k e w y c z, Vien, visade sedan i sitt referat
om Nationernas uffkomst ocb den' euro-

feiska enhetens sdntlerfall, hur denna ut-
veckling till nationella stater hade en av

sina djupaste rdtter i det faktum att vester-
landets gamla stora id6 

- 
ett arv efter

antiken 
- 

om freden pi jorden garanterad

genom ett enda virldsrike alltmera frin
det politiska planet fdrskdts till det andliga.

Fdrst koncentrerades idin om enheten till
begreppet >>kristenheten>>: Kyrkan och den

v?irldsliga ordningen innerligt sammanfll-
tade till en alltomfattande enhet. Men ur
Kyrkans sk6te s.jilvt, ur hennes mingskik-
tiga religi6sa och antika arv, v?ixte alltmera
en dynamisk splnning fram mellan dessa

bida element. Sedan Cluny och Canossa

endras f6rhellandet i grunden. A ena sidan
genomtrlnger kristendomen virlden pi ett
sltt som var okint i den kristna antiken
och i den iisterlindska kyrkan. A ardra
sidan ftides i dessa strider en kristen lek-
mannavirld, vilken ger upphov till den

sekularisering, som kennetecknar det nya
Europa. Fdredragshillaren betonade, ^tt
detta f6rvirldsligande, som f<irstdrde vls-
terlandet som en andlig enhet, inte ftiddes
av en areligids instillning till det jordiska

utan av visterlandets strevan att kristna
lven detta, Just pi denna grund framvixte
emellertid den brokiga mingfalden av stater

och nationer, som i Europa 
- 

till skilinad
mot den <ivriga virlden 

- 
fick helt be-

stimda och skarpt utpriglade individuelia
drag.

F,iirlusten av den religi6sa enheten genom

tross6ndringen pi 1 i00-talet medf6rde annu
inte Europas f6rst6relse. Aven oberoende av

perspektiu

Kyrkan f6refanns en andlig enhet som i
stor utstrlckning Innu framtrldde i ba-
rocktidens och i upplysningstidens grund-
hillning.

F6rst i fiiljd av den stora franska revolu-
tionen, Napoleons krig och den dirav fram-
kallade tyska rdrelsen med den nya synen
pi folk och nation, blev den nationella id6n
ett springlmne f<ir Europa. I samspel med
den industrieila revolutionen, de breda folk-
skiktens allt stdrre proletarisering och den
vixande gudld,sheten fdrde den slutligen
Europa till undergingens rand.

Det tredje referatet av Prelat Dr. Roberc
G r o s c h e, Kdln, lntegrationen au de aiis-
terliindska folken som Eurofas fullborclan,
belyste frigan under biblisk-teologisk syn-
vinkel. Som exempel f6r det rema ftirhil-
landet mellan de enskilda foiken och Europa
som helhet framstlllde talaren folkens och
Kyrkans f6rhillande till varandra enligt
Gamla och Nya Testamentet. Jordens folk
utgdr en gudsordning och vlrlden 'dr upp-
delad mellan folken. Sedan pingsthendel-
serna ir folken som folk kallade tiil I(yr-
kan, de stir som folk i omedelbar relation
till Gudsriket. Sammanslutningen i den ena

Kyrkan betyder ej att de folkliga indivi-
dualiteterna upphlves utan fastmer att de
fullkomnas.

Nigot liknande misre giilla fdrhillander
mellan folken och Europa. Folken lr den

naturliga fdrutslttningen fiir och birarna
av den egentliga kulturen. Denna fram-
vixer pi de enskilda folkens mark, Folkens
siirart har sin rot i olika anlag, som giir
sig gillande intill de h,tigsta omridena av

det andliga livet, som filosofi och konst-
De enskilda folken utg6r derfdr individuali-
teter, vilka som sidana ingir i Europas

enhet. Men alla visterlindska folk stir
ocksi pi grund av sin gemensamma historia
i samband med varandra. Tillsammans 'dr

de birare av denna historia, Vart och ett
av dem har dock sin egen roll i det gemen-

samma speiet, men allt ankommer pi det
ritta samspelet.

Av allt detta {ol.jer, att varje folk iger
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frihet men ocksi fiirpliktelsen att behilla
och odla sin egen kultur, som inte flr offras

f<ir en europeisk internationalism eller uni-
formitet. Men Europas folk miste ocksi

vara medvetna om att de blott genom ikta
samverkan med de andra folken sj'dlva kan

kcmma til1 sin egen fullandning.

I referatet om Oaerdnnandet au den

suueriina nationalstaten hade juristen, Mi-
nister a. D. Prof, Dr. Adolf S ii s t e r-
h e n n, Koblenz, ordet. Han betonade att
den juridiska synpunkten lr av stdrsta vikt;
men utan att pi nigot sitt underskatta de

andra drivkrafterna, si g'd1ler dock allt-
jimt den gamla satsen: lastitia fundatnen-
tum regnorum, rittvisan lr rikenas grund-
val. Det som piven Pius XI en ging be-

tonade betriffande den sociala ordningen,
*t Cari.tds, den hjilpande kirleken, inte
kan vara en ersiittning {iir skyldig, men

vigrad rittvisa, det giiler ocksi fdr iter-
stillandet av en internationell och 6verna-

tionell ordning.
Talaren gav en ,tiverblick ijver den filo-

sofiska och historiskt-politiska bakgrunden
till uppkomsten av den suverlna staten' der
slutligen den suverina stxtsmakten inte mera

erkinner nigon som helst r'dtt 
- 

varken
6ver sig el1er inom sitt vllde 

- 
som inte

har skapats av den sjilv. Samtidigt med

suverinitetsprincipen utvecklades tanken om

nationalstaten. Dessa bida ingick en allt
iidesdigrare f<irbindelse med varandra, slrskilt
sedan suverinitetsprincipen fick sin absolu-

tistiska prigel genom en rationalistisk stats-

filoso{i och nxtionen inom den suverina
nationalstaten likasi som en fdljd av den

franska revolutionen.
F6r att dvervinna denna 6verdrivna suve-

rinitetsprincip miste man limna den volun-
taristiska rittsfilosofin och itervinda till
naturrlttsligt tinkande, som sikerstiller
minniskorlttigheterna och gtir det mdjligt
att bygga upp en rettsordning som tillvara-
tager bide den enskildes och statens, bide
{olkens och det dverordnade stats{6rbundets

rittigheter. F<irst det principiella erkinnan-
det av nrturritten som en dver ststcrna
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stiende rlttsordning ger m,iijlighet tiil en

f<irpliktande folkritt, som utformas efter
samma principer som den statligx rittsord-
ningen: trohet mot ingingna fdrdrag, sub-

sidiaritet eller dmsesidig komplettering och

solidaritet.
De kristna i alla europeiska folk har som

uppgift att i sitt politiska stlllningstagande
til1 de nya 6vernationella institutionerna
bevisa, att den kristligt-naturrlttsliga so-

cialiddn innu idag har livskraft nog att
skapa ett nytt Europa och en ny vlrld.

Nrturligtvis kan de kristna ej ensrmmr
l<isa denna uppgift. De miste samarbeta med

alla de andra krafter och rdrelser, som lven-
ledes bejakar den mlnskliga personens frihet
och n<jdvlndigheten av en fredsordning.
Hir kan just naturrittsuppfattningen tjdna
som en andlig bro till den humanistiska

liberalismen och den socialism som erkinnet
frihetskravet.

Sedan i de f6regiende f6redragen den

positiva betydelsen av de enskilda folkens
slrart nogsamt betonats, ville prof. Siister-
henn hinvisa pi tre misstolkningar och

missbruk av det nationella elementet, som

kommer frin ett tiverbetonande av det-
samma.

1. Nationalismen i form av chauvinism
eller rasdoktrin, som gdr ansprik pi en

absolut sirstillning f,iir det egna folket och

vill tvinga de andra folken till underkas-
telse eller t. o. m. fdrinta dem.

2. Nationalismen som identi{ierar sig msd

nationalitetsprincipen, dvs. grundsatsen att
varje nationell gemenskap har ansprik pi
en egen suverln stat, Dar miste man med

S:t Thomas fasthilla, att identiteten mellan
nation och stat, mellan folkgemenskap och
politisk organisation visserligen ir ett ideal,

men ej en naturrittslig n6dvindighet, ett
optimwn, men ej ett necessarium, Derr
h<igsta principen fdr all politisk ordning ir
det allminna bista.

3. Nationalismen som kulturellt, ekono-

miskt och politiskt fdrtrycker en nationell
minoritet. Sidant br en f6rbrytelse mot
naturretten, helt oberoende av om utdver

den neturrittslige grundvalen minoritets-
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rittigheter i sirskilda lagar och fiirdrag har
garanterats eller inte.

Presidenten fdr det europeiska f6rfatt-
ningsutskottet, Dr Heinrich von B r e n-
t a n o, Darmstadt, gav i det sista, avslu-
tande referatet: Eurofias bolitiska organisa-
tion en tiverblick dver frigans politiska
aspekt och <iver det redan pig&ende f6r-
fattningsarbetet, Han betonade att efter tvi
vlrldskrig folken i Europa blivit medvetna
om sina gemensaruna intressen. Europatan-
ken inger folken ny* fcirhoppningar och
den bestimmer de europeiska regeringarnas
handiande. Fdr fdrsta gingen sdker flera
stater en fcirening pi fredlig vig och har
givit parlamentariker i uppdrag att utarbeta
en Europaf6rfattning.

Annu ir uppgiften att ena Europa inte
16st. Men folken lr <ivertygade om niid-
vlndigheten dirav. Den gamla l<isningen

att inge allianser rlcker inte mera till. Men
den nya enheten fir inte bli en n6dliisning
och heller inte stanna blott pi det ekono-
miska planet. Den miste vixa fram ur det
gemensamma andliga arvet.

Det giller alltsi att iter uppticka detta
arv och att g6ra alla medvetna dirom. Dir
har den katolska publicisten sin speciella

uppgift. Dock inte blott han utan alla kato-
liker. Framf,iir allt giller det att framhlva,
att Lven i folkens samlevnad den gudom-
liga skapelseordningens eviga lagar miste er-
klnnas och efterlevas.

Tito och Vatikanen

De diplomatiska {drbindelserna mellan

Jugoslavien och Vatikanen avbrdts dagen

efter ett tal som marskalk Tito h6ll infiir
en stor f6rsarnling av fabriksarbetare. I
detta anfcirande karakteriserade han ut-
nimningen av irkebiskop Stepinac till kar-
dinal som en f6rolimpning mot Jugosla-
vien. Tito kallade ocksi Stepinac fdr en

>politisk biskop>>, dlrf6r att han pi sin tid
hade medverkat vid konkordatsfcirhand-
lingarna mel1an Alexander Karageorge-

9 - 533073 Credo. 34:de Arg. Nr 3. 1953

witsch och Vatikanen och som tack f6r
dessa tjlnster utan vidare blivit utnlmnd
till biskop, som det hette i Titos framstill-
ning. >>Han gjordes ingalunda till biskop
pi grund av nigon {ramstiende helighet
eller sirskilda f6rtjlnster>>, tillfogade mar-
skalken, >>di som nu var det en politisk
friga. Men jag skall se till att Stepinac
aldrig kommer att draga in i Zagreb som
kardinal>>.

Nu 5r som bekant biskopsvigningen inte
nigon helgonfdrklaring, och Titos hillning
'fu baru ytterligare ett exempel pi den be-
kanta paradoxenr att just de mlnniskor som

hdgljuddast proresrerar mor varje politisk
aktivitet frin I(yrkans sida, i verkligheten
fordrar att hon skall inta en extrem poli-
tisk hillning och vintar sig att hon si
fullst'dndigt som mdjligt skall identifiera
sig med en bestbmd regim.

Titos historieskrivning kan emellertid
inte dvertyga nigon, som verkligen erinrar
sig hendelserna fcire det senaste kriget.
Konkordatet med Jugoslavten underteck-
narles den 2t jvli 193ti det foljde 

- 
lik-

som en hel rad 
^ndra - 

konkordatet med
Italien, sedan Lateranfdrdraget hade gjort
Vatikanen till en suverin stat. Kung Alex-
ander hade mdrdats redan ett ir tidigare!
I marc 7937 undertecknades ett vinskaps-
f6rdrag mellan Jugoslavien och Italien, och
vid den tidpunkten tycks man ocksi ha
hyst vissa fdrhoppningar om en ratificering
av konkordatet. I december 7937 blev
Stepinac iirkebiskop w Za,greb. Tito tycks
tro, att denna utnimning verkligen be-
rodde pi konkordatsfcirhandlingarna. Men
verkliga fdrhillandet dr, att Stepinac sedan

mer in tre ir var coadjutor i Za,greb, och
att han som sidan automatiskr blev lrke-
biskop vid sin fciretridares ddd, och att han
utnemnts till coadjutor inr.e ef ter, rtrn
tvert om ett fu fhe konkordatets under-
tecknande: den 28 maj 1934. H.an hade di
varit prist i fyta ir, och blev vid detta
tillf llle virldens yngste irkebiskop, men
sannerligen inte som bel<;ning f6r fram-
gingsrik diplomati.

Hela denna historia, om vilken Tito tycks
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ha si oklara fcirestlllningar, 5r i dag av

stdrsta betydelse. Konkordatet stdtte pi hiif-
tigt motstind bland serberna. Den serbisk-
ortodoxa kyrkan exkommunicerade de par-
lamentsledamiiter, som st<idde fiirslaget, och
tvingade slutligen regeringschefen Sto.iadi-
novic att uppskjuta ratificeringen pi obe-
stimd tid. Detta var en religi6s och politisk
angeligcnhet av intern natur mellan de

katolska kroaterna och slovenerna i ena si-
dan, och de ortodoxa serberna, som behlrs-
kade regeringen, i den andre. Daremot var
oppositionen mot ett nirmande till Italien
en helt annan, utrikespolitisk friga. Det Zir

av vikt att skilja mellan dessa tvi saker,

som inte har nigot med varandra att gtira;
och det ir betecknande fiir Tito, att han
inte kan se detta, eftersom han inte fiirstir
Kyrkans vlsen.

Trogen sin hevdvunne politik, atr utan
fitrbehill acceprera rittsligt legitimerade
politiska fdrandringar, syftade Vatikanen
endast till att istadkomma si goda fiirbin-
delser som mtijligt med den nya jugosla-
viska staten. Fdr att man inte skulle kunna
pisti, att katolicismen bara var ert kamu-
flage fiir den italienska infiltrationen i dessa

slaviska linder, gjorde Pius XI alla anstrlng-
ningar fiir att ge kyrkan i Jugoslavien en
nationell karaktlr. Si till:it han t. ex. t9J2
att det slovenska spriket fick anvindas i
liturgien, och fcir den skull iiversattes det
romerska ritualet. Denna tillitelse att an-
vinda folkspriket i liturgien var nigot
ytterst ovanligt, och ett avsevirc medgi-
vande it de nationella kinslorna fcir att
vinna den nya statens fiirtroende,

Utnlmningen av Stepinac till ef tertrn-
dare it lrkebiskopen w Zrgteb 1r i och
fiir sig ytterligare ctt exempel pi Vati-
kanens hlnsynstagande till den nya statens

kinslor, lven om i detta fall ingen ut-
nimning helt skulle ha kunnat motsvara
det invecklade problemet med de natio-
nella minoriteterna, Serberna hade stindigt
pistitt, att den katolska Kyrkan i Slovenien
och Kroatien var en skapelse av den habs-

burgska monarkien, och f6r att motverka
denna uppfattning valde Rom en Srke-
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biskop, som redan frin biirjan identifierat
sig med den nya staten. Under f6rsta
viirldskriget klmpade Stepinac i den jugo.
slaviska legionen pi Salonikifronten mot
centralmakternas turkiska allierade. Han
var en patriotisk kroat, och gjorde som sol-

dat sin insats f6r att fi till stind det stats-
fiirbund vars chef marskalk Tito nu ir.
Lingt senare bdrjade Stepinac fiirbereda sig

ftir det andlige stinder, och prlstvigdes
fiirst vid trettiotvi irs ilder. Han blev
prlst vid en tidpunkt di kroaterna reden
biirjat kenna en lika stark motvilja mot
Belgrad som f6rut mot \fien. Den gamla
rasmotsatsen hade nu ersatts av en religids
konflikt, Det iir inget tvivel om att Ante
Pavelic hade folket pi sin sida, nlr han

ocksi under frimmande fiirmyn-
derskap 

- 
i april 1941 proklamerade den

oavhlngiga kroatiska staten. Man skall inte
gl6mma, att de kroatiska katolikernas le-
dare, Macek, hamnade i tyskarnas koncen-
trationsliger, och pistiendet att lrkebisko-
pen skulle ha sympatiserat med Pavelic,
med vilken han under krigsiren uppritthtill
rent formella fdrbindelser, saknar varje
grund. Arkebiskopens heftiga och entrigna
kritik mot de nazister som stod bakom
Pavelic stiller den saken utom tvivel.

Tvirtemot Vrtikanen hyste den italienska
staten under mellankrigstiden ingalunda
nigra vlnskapliga klnslor mot Jugoslavien
eller katolikerna i Kroatien och Slovenien.
Dct gamla konungariket Serbien, som efter
det fiirsta virldskriget utvidgat sina grin-
ser oerhtirt, var fdrbittrat 6ver att vinsterne
inte blivit innu sr<irre, och 6ver art itelie-
nare bodde kvar pi den dalmatiska kusten,
Italienarna i sin sida var uppr<irda iiver att
man fdrsdkte g6ra dem den ritten stridig.
Lingt efter Rapallofiirdraget mellan de

bida rikena 1920 och t. o. m. efter >n'ir-
mandet>> 7937 hjnde det att medlemmar
av det slovenska eller kroatiska prlsterska-
pet jagades bort frin Venezia Giulia av
italienarna och inte fick tillfalle att be-
driva sjilavird bland de slaviska minorite-
terna. Inget annat sprik ln italienska var
tillitet vid prediken eller kyrkosing; det
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var t. o. m. ftirbjudet att uppkalla barnen
efter de slaviska skyddspatronerna Cyrillus
och Methodius. Alh detta var politiske it-
glrder fdr att stlrka det italienska infly-
tandet, f<ir vilka man inte kan g<ira Kyrkan
ansvarig, men som hon innu fir biira f6lj-
derna av i Trieste-omridet. Si mycket be-
gripligare lr det di, att Kyrkan sedan
andra vlrldskriget har gjort allt fdr att
undvika intrycket att talt med Italiens rrist
i Jugoslavien. Dlrfdr sindes bl. a. efter kri-
get inte en italienare utan en amerikansk
prelat som nuntius till Belsrad.

Trots detta kunde Titos utrikesminister
dagen efter brytningen inf6r nationalfdr-
samlingens utrikespolitiska utskott f<irklara,
att det inte skulle m<ita nigra svirigheter
f6r Kyrkan att uppni en modus vivendi
med den jugoslaviska regimen, >>under ftir-
utslttning att hon inte liter sig missbrukas
till instrument fdr den italienska expansio-
nen>. Om detta skulle vara det enda vill-
koret, di skulle f6rvisso Kyrkans utsikter i
dagens hge vara blttre in vad de faktiskt
ir. 

- 
Kort fiire brytningen skrev Rade

Vikov, chefredaktiir f6r Belgradorganet Ul-
rikesfiolitik, i en rapport frin London om
de brittiska katolikernas reaktion mor Tiros
fdrestiende besdk, att enligt hans intryck
oppositionen inte var si sirskilt stark:
>>Knappt tio procent av den brittiska be-
folkningen ir katoliker, och inte ens hu-
vudmassan av katolikerna deltar i kam-
panjen. Slutsatsen ligger nira till hands, att
hela afriren ir inspirerad frin utlindskt
hill, och aw det som ligger bakom ir vati-
kanhierarkiens mingiriga strevan art isolera

Jugoslavien, f<ir att pi si sitt underletta
vissa italienska rspirationer>>.

Hela problemet ir si ohjilpligt f<irvirrat,
derfdr att Tito, uppenbarligen diligt in-
formerad, identifierar Vatikanen med Ita-
lien. Det retar honom, att Italien som med-
iem av Atlanrpakten spelar en stdrre roll
in Jugoslavien inom den vistedindska f,iir-
svarsgemenskapen. FIan skulle girna vilja
skapa ett gemensamt f6rsvarssystem inom
Triesteomridet, och tror att det ban 'ir
det italienska inflytandet som fdrhindrar
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detta. Han betraktade sin resa till London
som ett gynnsamr tillfiille att framfiira de
jugoslaviska klagomilen mor Italien; och
nlr si de brittiska katolikerna siger ifrin
att de inte iir fdrtj'usta tiver eft besiik av
en kommunisrisk hirskare, som har gjort
Kyrkan si mycket ont, da uppfattar han
detta som en agitation, som regisserats av
italienarna, f6r att diskreditera honom och
sitta klpp i hjulet fdr hans politiska planer,

I juni 194i triffade Tito irkebiskop
Stepinac fcir att f<irhandla med honom om
ett modus vivendi med Kyrkan. Detta var
alltsi innan han bdr.y'at framstllla honom
som en f6rridare, som ingen fick ha nigon
kontakt med. I september l94j publicerade
de jugoslaviska tidningarna tvi {otografier
frin h6gtidlighererna i samband med in-
stallerandet av den >>kroatiska folkrege-
ringen>> i Zagreb. Pi dessa bilder ser man
monsignore Stepinac tillsammans med bi-
skop Lach och andra katolska och ortodoxa
dignitirer, som regeringens hedersgist; i
presidiet synes med vinliga ansikten Dr
Bakaric, Kroatiens nye >>folkpremilrminis-
ter>>, Sovjetunionens militlrattachd och be-
filhavaren tiver folkarm6n i Zagreb. Men
ett par dagar efter denna h6,gtidlighet, den
20 septernber 194i, samlades biskoparna i
Zagreb och fdrfattade ett herdabrev, som
listes upp i alla landets kyrkor. Fdr detta
herdabrevs skull 

- 
och inte f6r nigon

sorts >>fdrbrytelser>> under kriget 
- 

fiir-
klarades lrkebiskop Stepinac vara en f<ir-
ridare.

I detta herdabrev talas det om prlster och
ordensfolk, som blivit fengslade, misshand-
lade eller d6mda till diiden 

- 
ofta utan

verklig rdttegittg 
- 

>>sedan irhundraden
har det inte fd,rekommit nigon massaker
pi Balkan som krivt si minga ofier>>; vi-
dare om undertryckandet av den katolska
pressen, om inskrinkningen av religions-
undervisningen, om den nya statliga ikten-
skapslagstiftningen, om den nya regimens
bristande v6rdnad f6r scin- och helgdagar.
>>Med detta brev vill vi inte inleda nigon
strid mot den nya statens myndigherer;
vira tankar ir riktade pi fred, som vi si
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lrlngande behdver>>, siutade biskoparnas

skrivelse. >>Det ir inte Kyrkans uppgift att
fdreskriva ldsningar pi politiska' nationella

eller ekonomiska problem, si linge dessa

behandlas i ,tiverensstlmmelse med de all-

minna, f<ir alla f6rpliktande moralprinci-
perna. Kyrkan intresserar sig fdr de troen-

des religidsa lege . . . Aterstillandet av Kyr-
kans fullstlndiga frihet ir den fiirsta fdr-
uts'dttningen fdr att freden skall uppnis i

Jugoslavien.>>
Denna fdrutsittning uppfylldes inte. I

stlllet anklagades 'drkebiskop Stepinac och

ddmdes som f,ijrridare. Dirf,ijr upprdrdes

vlrldsopinionen' Dirfdr ir marskalk Tito
si fdrargad iiver Mgr Stepinacs upph6jelse

till kardinal. Och darfdr har han avbrutit
de diplomatiska fdrbindelserna med Vati-
kanen.

(Dokumente 2, 1953)

Katolsk studentkongress i Indien

. Kristendomen iir innu fdga utbredd i
Indien och f6rekommer huvudsakligen pi
Malabarkusten och i Tamillandet. Under

ir 79J2 har Katolska kyrkan emellertid

haft betydande framglngar; nya dioceser

har upprittats, och hundratusentals kristna

frin oliha delar av landet har vallferdat
till Goa och Ernakulam pi Malabarkusten

f6r att fira 400-irsminnet av Franciscus

Xaviers d6d och minnet av aposteln Tomas'

ankomst till den indiska kontinenten fiir
1900 ir sedan. Betecknande ir ocksi ut-
nimningcn av den f<irste indiske kardi-
nalen.

Ett ytterligare bevis pi Kyrkans iivskraft
utgrir den kongress, som i slutet av decem-

ber 19J2 fiir fijrsta gingen h6lls av All
lndian Catbolic [Jniaersity Federation och

som till Madras samlat 2 J00 katolska stu-

dentcr frin hela Indien. Kongressen, som

varade tre dagar, upptog dagligen tvi ple-

narsammantrlden och diskussioner grupp-

vis. Dessutom firades pontifikalmlssa, och

f<iretogs en va11f erd tili aposteln Tomas'

grav i katedralen i MeliaPor.
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Med hinsyn tiil de svirigheter, som det

sjilvstindiga Indien har att brottas med'

dryftades den stlllning och det ansvar; som

tilikommer de indiska katolikerna och de

insatser, de kan gdra f6r att befrimja kris-
tendomen och gagna sitt land.

I ett brev, som piven riktat till kon-
gressdeltagarna, hette det bi' a.:

>Med gl:idje och tillfredsstillelse har Vi
erfait, rtt de indiska katolska studenternas

nationella fdrbund samlas till sin fdrsta

kongress. Pi de katolska studenterna av i
dag beror i h6g grad utformandet av den

nya generationen. Minniskan utan religion,

som fiirgives sdker en fast utgingspunkt
f,ijr sina isikter, har uppstillt andra tanke-

system an den katolska filoso{ien och vet

of ta inte av eller f,tirnekar till och med

existensen av ett h6gsta visen som styr
vlrldsalltet. Sidana {iloso{iska riktningar
har ofta blivit fdrharskande vid de mo-

derna universiteten genom att goru ansprik
pi att definitivt ha l6st de minga problem,

som oroar tinkande m'dnniskor. Men i
sjilva verhet ir ett liv i dverensst'dmmelse

med mlnniskans virdighet m6jligt endast

om man som dess grundval antar den obe-

stridliga tillvaron av en personlig Gud. Den
kris, som vi i vira dagar bevittnat, har
framsprungit ur en moralisk och intellek-
tuell osiikerhet och ur ett ytligt tankeliv

som en ftiijd av ftirnekandet av minniskans
gudomliga ursprung och bestlmmelse.>>

Fiirsta dagen av kongressen ignades it
de katolska studenternas intellektuella an-

svar. Man belyste, hur Indien av i dag

splittras av ett fiertal ideologier, som k'dm-

par om makten. De strdmningar, som

fr'dmst gdr sig gillande, lr den traditio-
nella hinduismens monistiska filosofi och

materialismen i ftirbund med kommunis-

men. \{ycket utbredd ir ocksi en ren kon-
fessionsl6shet, slrskilt bland politiLerna,

samt en relativism, som betraktar aila reli-
gioner som iikvlrdiga' De katolsha stu-

denternas uppgift lr att i denna intellek-

tuella ftjrvirring uppvisa en praktiskt till-
lampad kristendom och verka f6r att en

kristen grundsyn shall genomtringa alla



Katolska perspektiu

livets omriden, siv'dl politiken som filoso-

fien, litteraturen och konsten.

Det religi,tisa ansvaret var andra dagens

lmne. Kardinal Gtacias, irkebiskop av

Bombay, framhdll i ett f6redrag, atr lira.n
om Kristi mystiska kropp ir grunden till
lekmannaapostolatet. Detta bygger alltsi
djupast sett pi en trossanning och inte pi
entusiasm eller kinsla. Vlra anstringningar
ir Kristi eget handlande, och historien vi-
sar, att Kyrkan genom tiderna lugnt har

fortsatt att begrava dem, som menat sig

reda en grav it den ddende kristendomen.

Kyrkan iiverlever och gir starkare ur varje

strid, den utklmpat. Den ir inte en orga-

nisation som andra utan en levande orga-
nism, Kristi kropp, i vilken varje kristen

lr en levande lem, och derfdr blir lek-
mannaapostolatet helt enkelt en plikt. Dct
lr denna tanke, som i si h6g grad f6rmir
uppvicka entusiasm hos dem, som i vira
dagar kimpar fdr kristendomen.

I detta sammanhang dryf tades senare

praktiska problem. De kristna 1r ansvariga

fdr sina brijders frilsning, och det glller
derfdr att genom personliga kontakter och

genom eger f6red6me utdvx zpostolatet

bland bide arbetare och studenter, De in-
diske katolska studenterna biir vid sina uni-
versitet genom sitt eget liv visa, att kris-
tendomen ir fullt f6renlig med det indisk*
kulturarvet. Katolikerna btir vara den le-
gala regimens trognaste undersitar, men i
friga om Guds rltt kan de inte ge vika i
nigot avseende. Tanken pi fddelsekontroil
f<jrkastades dirfdr, man motsatte sig be-

stemt ett ingripande frin statens sida fcir
att begrensa barnantalet och gav uttryck
it den f<irhoppningen, att staten aldrig
skulle alliera sig med riirelser, som stir i
strid med naturretten.

Det sociala ansvaret behandlades tredje

dagen. Man konstaterade, att miljontals
indier lever under viilkor' som inte er
mlnniskovlrdiga. Det unga sj'dlvstlndiga
Indien har ocksi oerhdrda ekonomiska pro-
blem att brottas med' Det visar sig, att
de besvikna folkmassorna i allt st6rre ut-
strickning tar avstAnd frin marxismen och

komrnunismen, och hir g'dller det f6r kato-

likerna att i stiliet verka {6r en kristen

samhlllsordning. Det mil, som skall fdr-
verkligas, ir ocksi alla <iverens om: ett
fritt och demokratiskt Indien pi grundval

av alla mlnniskors likstiilldhet. Men nlr
det gilier att f,iirverkliga detta mil, upp-
stir stridigheter och partibildningar. Ordet
demokrati kan f<irstis pi minga olika sitt.
I denna fdrvirring har de kristna den f6r-
delen att de har en Flerre, som befaller.
Dirf,iir har de ocksi fasta principer och

ett klart program. Id6n om demokratien
har sina diupaste rdtter i kristendomen, och

endast si fdrstidd blir den demokratiska
friheten ett ideal att ofrra sitt liv f<ir.

Frihet lr i verkligheten ett attribut, som

inte kan tillskrivas det materiella utan en-

dast det andliga, sjilen. Man kan derfdr
uppstllla mottot >Gud och flderneslan-
det>>, ty endast den, som tjinar Gud, kan
ritt tj'irna sitt land. De katolska studen-

terna bdr derf6r troget uppfylla alla med-
borgerliga plikter: intressera sig {6r poli-
tiska och ekonomiska frigor, utnyttja sin

r6stritt, mottaga officiella imbeten, utbilda
sig {6r t.1'lnster inom samhlllet osv.

Pi den sista sammankomsten gavs en

dverblick <iver de resultat, som uppnitts
under kongressen. De katolska studenterna
biir med initiativkraft och ansvarsklnnande

arbeta f,ijr staten, studera de sociala en-

cyklikorna och pi deras grundval utarbeta

sociala program fdr Indien under samatbete

med icke-katoliker i st6rsta mti jliga ut-
strlckning. Kamp mot analfabetismen, h6-
jande av hygienen lr bara ett par omriden,

dir mycket behdver utrettas. Allt arbete

bdr ske i den dvertygelsen, att kristendo-

men har nigot vlsentligt att skinka Asien

och Indien.

Skolundervisningen i Holland

Hollands skolor hdr till de brsta och

modernaste i Europa. Detta lr ett glid-
jande resultat av den fria t'dvlan, som efter
en kamp, som varade ijver hundra ir tridde
i stlllet ftir det tidigare statliga skolmono-
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polet. Artikel 2 av $ 19i i den neder-
lindska f<irfattningen av 1977 stadgar, att
undervisningen ir fri, men den stir under
myndigheternas tillsyn, och myndigheterna
iger 

- 
som ndrmare presiceras genom lag

- 
rett att examinera llrarna med avseende

pi duglighet och sedlighet>. Den offent-
liga och den privata undervisningen be-
kostas i lika grad med offentliga medel.

Principen om undervisningens frihet 1r
genomfcird frin kindergarten till universi-
tet. Statliga och privata skolor arbetar fred-
ligt bredvid varandra i fri tlvlan. Blott
atr staten f<ir de fria skolorna krlver ett
minimiantal elever 

- 
vid kommuner upp

till 2t 000 invinare itminstone J0 
- 

samr

motsvarande rum och lekplatser. Lirarna,
som miste ha f,tireskriven utbildning, fir
alla sin ldn och sin pension av staten.

Medan vad det h<igre skolvisendet och
universiteten betrlffar de statliga anstal-
terna har nigon iivervikt (mot tre srarliga
universitet svarar tvi priv4ta, den prote-
stantiska i Amsterdam och den katolska i
Nijmegen), si fiirhiller det sig ifriga om
lek- och folkskolorna omvent. Av 2 2J3
lekskolor var 7947 blott 214 statliga, me-
dan 1 081 var katolska och i83 prote-
stantiska; av 8079 folkskolor v* 2728
statliga, 2 978 katolsk* och 2 199 prote-
stantiska. Dessa privatskolor riknade
9t7 917 elever, de statliga skolorna 377 507.
Omkring 80 /6 av de holllndska folkskole-
barnen gick alltsi i privata skolor. Om
fcirlldrar si vill, fir de ocksi lita sina barn
undervisas i hemmen. I vissa fall, som t. ex.
vid stora avstind frin skolan, beviljar sta-
ten di t. o. m, ekonomiska bidrag.

I kampen om undervisningens frihet stod
mera f6rnuftiga element ur alla partier och
konfessioner sida vid sida, delvis av lkta
<ivertygelse, delvis kanske mera av politiska
skil. Liberalerna kunde inte glrna sti till-
baka, nir ropet efter skolornas frihet hiij-
des av de kristna, frlmst di av katolikerna.

perspektiu

En av deras ministrar fdrklarade 1915:
>>Barnens uppfostran ir i f6rsta rummet
fiirlldrarnas sak.>>

Inte minst de holl:indska socialisterna
intog i denna kamp en annan hillning in
socialisterna i andra linder. En av dem,
Domela Nieuwenhuys, skrev t. ex, 1891:
>>Man siger, att i den neutrala skolan de
religidsa bekinnelserna respekreras. Det
verkar, som om man dlr har en m'drk-
virdig uppfattning om vad respekten fdr
medborgarnas <ivertygelse betyder. Libera-
lerna tror, att de har bevisat denna respekt
genom att helt enkelt stillatigande gi fdrbi
alla uttryck f<ir religidst liv som t, ex.
bdnen 

- 
som om denna undvikande hill-

ning inte skulle betyda en f6rolimpning
mot de religi6sa. Liberalernas resonemang
liter si h?ir: Jag krossar edra religi<isa upp-
fattningar genom att visa, att de ir onyt-
tiga; eller: jag tiger men erkinner edra
id6er 

- 
ni troende sind edra barn till

mig! Barnen kommer di aw J eller 10 ir
standigt sti under mitt inflytande och
detta pi ett sidant sitt att de inte mer
skall fdrsti er, n5r ni talar till dem om
eder tro . , . Ar detta inte en motslgelse
till den respekt man jlmt ber6mmer sig
av? Man vigar bara inte irligr utsiga, att
den neutrala skolan vlsentligen ir areligids.
Det ir en villfarelse atr tro, atr endast den
neutrala skolan kan forma milmedvetna
och fasta karaktlrer. Nej, erfarenheten lir
alltid raka motsatsen, De bista karak-
tererna, de vlrdefullaste minniskorna har
nistan alltid utgitt frin en skola som inte
varit neutral.. . Stringt neutral under-
visning betyder andlig ddd.>>

Akta frihetsanda i f6rening med djupt
kristet medvetande om ansvaret f6r bar-
nens fostran har i Holland skapat ett verk,
som hela landet med rltta kan kinna
stolthet 6ver.

(Efter Stimm.en der Zeit, ;'uni 1913.
Zeitbericht s. 215 f)
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Et svensk bidrag
til Eckehartfotskningen

Hens H ofz Scintilla Animae,
Eine Studie zt einern Grunilbegtif
in Meister Eckebarts PhilosoPbie.

250 S. Gleerup, Lund 
- 

Hanstein,

Bonn,1912.

Denne afhandling, som den 29.11'19J2
ved Lunds universitet blev forsvaret af for-
fatteren til opnielse af den filosofiske dok-
torsgrad, er et tegn pi' at ogsi den skandi-

naviske videnskab nu endelig har fiet pjnene

op for den middelalderlige indskultur, som

er et si foretrukket emne i andre landes

forskerarbejde. Middelalderens indskultur
er i den sidste menneskealder her i Norden
blevet lidt stedmoderligt behandlet. Men

der synes nu at v€re indtridt en forandring.
En rekke disputatser beskeftiger sig med

middelalderens filosofi og teologi. Een svale

glr endnu ikke sommeren. Men miske er

disse arbejder symptomatiske for en end-
ring i den videnskabelige interesse, som man

gOr vel i at l€gge merke til. Middelalderens

{ilosofiske og teologiske kultur er en uund-
verlig forudsetning for forstielsen af den

nyere tid. Som E. R. Cur tius i sin lerde
bog Europeische Literatur und lateiniscbes

Mittelalter fornylig har gjort opmerksom
pi, gir der en aldrig afbrudt linie fra den

klassiske oldtid over middelalderen til den

begyndende nyere tid. Hverken reforma-
tionstiden eller barokken eller oplysningsti-
den kan forstis uden kendskab til de dybe

rodder, som disse perioder har i middelal-
derlig tankegang. I dette historiske vev er
alle tride endnu ikke l6st tn hinanden,
og der er endnu meget at gdre her.

Hans Hof har udsPgt sig et ganske

bestemt skeringspunkt i det historiske for-
lOb, den kristne platonisme i middelalderen
i en af dens stprste skikkelser: Mester Ecke-
hart af Hochheim.

Dominikaneren Mester E c k e h a r t (ca.

1260-1t27) er den betydeligste af de tyske

speLulative mystikere, Hans virkning pi
eftertiden fik en merkelig skebne: eksta-

tisk beundring pi den ene, skarp afvisning
pi den anden side. Tauler og Seuse si i ham

deres feder og mester. Men i 1329, to ir
efter hans dld, ofientliggjorde Johannes
XXII en brlle (In agro ilominico) med zg

ordrette uddrag af Eckeharts skrifter. 17

af disse inkriminerede setninger erkleredes

for >>heretiske>>, de andre for >>ildelydende,

vovede, og mistankt for heresi>.

Betragtet med skiftevis sympati og anti-
pati er Mester Eckeharts skikkelse giet gen-

nem historien. I tyverne kom der nyt rOrc

om hans navn. Nyt kildemateriale var blevet
opdaget. 1923 publicerede A. Daniels
O. S. B. det sikaldte RetlerdiggOrelseskrift,
hvori Mester Eckehart tager stilling til de

anklager, som var blevet rejst imod ham'
193i udgav Fr. Pelster S.J. en betenk-
ning af teologer, vistnok forfattet i Avig-
non, der skulde tiene som dokumentation
for og forberedelse til den pavelige bulle.
1936 begyndte >>Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft> udgivelsen af sin store kri-
tiske udgave af Eckeharts tyske og latinske
varker, deriblandt nogle, der ildrig fpt 'rrt
blevet trykt.

I kplvandet af disse kritiske udgivelser
fulgte nu en videnskabelig diskussion, der
pi grundlag af de nyeste kilder tog hans

filosofiske og teologiske stilling op til en

fornyet debat, Een retning si i ham den

konsekvente panteist (v, Bracken, Ebeling),
en anden den ortodokse thomist (Bange,

Dempf), medens en del katolske forskere
havdede, at bullens inkriminerede teser

byggede pi en misforstiet Eckehart,
Alt dette mi man holde sig lot qje,

hvis man vil bedpmme Hans Hofs bog.

Hvilket standpunkt indtager han i denne
jungle af modstridende anskuelser? Hvilket
bidrag giver han til Eckehartforskningen?

Et meget betegnende resultat er skjult
pi en af de sidste sider af forfatterens tungt
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fremadskridende argumentation. Pi side 221

hedder det: >Vom Gesichtspunkt der schola-
stischen Theologie aus gesehen, ist die rein-
kultivierte analogia attributionis als onto-
logisches Grundschema natiirlich Hlresie
und die Bulle motiviert.>> Den rendyrkede
analogia attributionis er af H. Hof pivist
som et hovedmotiv i Mester Eckeharts
tankegang. Dette er en vigtig erkendelse,

nir man tager i betragtning, at bullens be-
rettigelse og Mester Eckeharts de jure for-
dpmmelse i de sidste irtier netop af en

rekke katolske forskere er blevet draget i
tvivl. Som evangelisk forsker har H. Hof
gjort forskningen en stor tjeneste ved at
bevise det modsatte. Ganske vist er Eckehart
ikke fanteist (i betydningen af en absoluc

logisk evolution nedefra), men man kan
miske kalde ham teofanist (i betydningen
af en absolut ontoiogisk /avolution oven-
fra).

Endvidere har H. Hof med sin tese fundet
npglen til Mester Eckeharts tankegang. Og
man siger vist ikke {or meget, nir man
hevder, at hans arbejde ligefrem er bane-
brydende i selve Eckehartforskningen. Over-
for v. Brackens uholdbare tese, som
tyder Eckehart udfra den tyske idealisme
(Fichte), og overfor Ebelins, der
bringer Eckeharts tanker i forbindelse med
Spinozas system, har han fundet en imma-
nent lOsning, som vokser ud af Eckeharts
egne tanker. Si vidt jeg kan se, er hans
arbejde det fprste forspg pi et sidant viden-
skabeligt opgpr med bide v. Bracken og
Ebeling, at det har fprt disse forskeres teser
ad absurdum. Efter H. Hofs bog kan disse

teser betragtes som tilbagevist.
De nrvnte to forspk mitte strande, fordi

de i deres interpretation lagde ideer ind i
Eckehart, som var ham totalt fremmede,
nemlig Fichte og Spinoza. De kendte ikke
tilstrekkeligt til den middelalderlige inds-
kultur, iser ikke den thomistiske filosofi
og teologi. Men Hofs bog er ogsi et opgpr
med to andre forskere, der i modsetning
til de to lige nevnte kendte middelalderen
sardeles godt, nemlig B a n g e og D e m p f.
Gav v. Bracken og Ebeling Eckehart for
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lidt, giver Bange og Dempf ham for meget.
Selvom Eckehart ikke, som v. Bracken og
Ebeling mente, er >>elev>> af Fichte el1er

Spinoza, si er han heller ikke nogen orto-
doks thomist, som Bange mener, ej hcller
l<an hans anstpdelige teser forklares ved hans

dialektiske sprogbrug, som Dempf og efter
ham Th. Steinbiichel synes ar mene.

H. Hof har fuldstrndig ret i sin tese:

Mester Eckehart mi ses pi baggrund af den

thomistishe filosofi og teologi, men derfor
er han alligevel ikke ortodoks thomist. Han
adskiller sig pi vasentiige punkter fra
Thomas af Aquin. Og et af disse punkter
er precist hin analogia attributioni.s, som

er kernen i Hofs argumentation.
Analogi i al almindelighed er erkendelse

af et vrsen i forhold til et andet. Den
forudsrtter, at de forskellige relationsled
(analogata) stemmer overens i noget felles,
dog pi den mide, at det felles (analogum)
er i det fgrste led ler prius, i de andre led
derimod fier fosterius (dvs. i afhengighed
af det fprste), Eckehart skelner nu mellem
analogia profrortionis (dette ord findes
ganske vist ikke hos ham), og an.alogia
attribu.tionis (efter den thomistiske termi-
nologi). Analogia proportionis foreligger,
nir det falles led (analogum, f. eks. esse =
veren) virkelig findes i analogatu.ru frimutn
(Gud) og i analogata fiosteriora (skrb-
ningen), dog i de sidste i fuldstendig af-
hengighed af det fBrste. Analogia attribu-
tionis derimod foreligger, nir det falles led
(analogum) i egentlig forstand Lun findes
i analogatam primum (Gud), men ikke i
analogata Posteriora. Det udsiges ganske vist
ogsi om disse sidste, men dette udsagn er
kun af sproglig karakter.

Modeleksemplet for denne sidste analogi
er safl.uttt. (det sunde). Dette begreb findes
i egentlig og virkelig forstand kun i en

levende organisme. Ni.r vi derimod taler om
>>sund>> medicin, mener vi den medicin, som

bcairker sundheden i det levende vesen. Nit
vi taler om >sund>> urin, forstir vi derimod
et tegn pi sundheden. Sundheden findes i
egentlig forstand hverken i medicinen eller
i urinen, men kun i den sunde organisme,
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El1er et andet eksempel: et t6ndebind op-
hengt udenfor et vartshus betegnede i den
middelalderlige verden, at man udskrnkede
vin. Men >>vinen>> er ikke i t6ndebindet,
nren kun i kelderen,

Hvis man nu anvender disse begreber pi
forholdet mellem Gud og verden, si kan
man 

- 
ganske vist generaliserende 

- 
sige,

at der ifplge den thomistiske filoso{i mellem
Gud og verden i forhold til vrren bestir
en analogia profiortionis. Veren findes i
virkelig forstand i Gud, men ogsl i verden,
her dog kun i fuldstendig afhrngighed af
Gud. Eckehart s€tter istedet for analogia
profiortionis nu sin an.alogia atfuibutionis.
Varen (rsse) findes kun i Gud. Skabningens
v€ren er enten ikke noget virkeligt v€ren
(unun, fiuram nibil) eller 

- 
og dette er

det samme, kun sagt pi en anden mide 
-er Guds veren.

Det er nu H. Hofs fortjeneste at have
gjort opmarksom pi denne tvetydighed i
Eckeharts anvendelse af begrebet analogi.
Denne opdagelse er nesten som Columbus'
ag, si enkel, si indlysende, og si piviselig
i teksterne, at man slet ikke kan benegte
den. Man forundres blot over, at man ikke
endnu tidligere var kommet pi denne enkle
lpsning.

Men H. Hof forklarer ikke blot den af
ham fundne lpsning til forstielse af Mester
Eckeharts tankegang. Han lukker ogsi med
dens hjalp dpren op til en rakke indtil nu
uforstielige eller ialfald omtvistede proble-
mer, som i hans teori finder en forsvarlig
ldsning. Her tenkes bl. a. pi forklaringen
af skabningens unu?rL furum nihil, af d.en

evige skaberakt, men fprst og fremmest pi
forklaringen af Guds fpdsel i den retfer-
diges sje1. Selvom dette sidste problem lader
endnu nogle spprgsmil tilbage, som ikke er
blevet besvaret, er der dog ingen rvivl om,
at ogsi dette hjertepunkt i Mester Eckeharts

tr{an kan derfor sige, at forfatteren ikke
blot har opstillet en hypotese, men at han
ved sin konsekvente anvendelse af denne

har givet den karakter af en tese.

Endelig har Hofs arbejde vist, at Ecke.

hart . mi forstis ud{ra en ganske bestemt
filosofisk retning. Skpnt han kender sin
berdmte ordensbroder Thomas af Aquin
meget godt, stir han mere i augustinsk end

i thomistisk tradition. Han mi helt og hol-
dent forstis udfra den nyplatoniske tradi-
tion (isar den pseudo-aristoteliske Liber de

causis). Denne nyplatoniske augustinisme
var blevet tilbagetrengt af hpjskolastikkens
aristotelisme (Albert, Thomas, Bonaven-
tura), Men den >>overvintrede>> i mystiske
kredse. Og n€ppe var den fprste bglge af.

den aristoteliskthomistiske stormflod draget
forbi, lgr den atter stak hovedet frem. Na-
turligvis overtager Eckehart alle teser, som

var givet med den middelalderlige katoli-
cisme. Men han transponerer (dvs, gennem-
tenker) dem pi filosofisk plan og genind-
fprer derved den enhed af filosofi og teo-
logi, hvis systematiske adskillelse netop var
Thomas af Aquins store fortjeneste.

Dermed er Eckeharts hovedid6 fremstillet
i lysende klarhed. Har man blot een gang
forstiet denne id6, kan man tolke alt 

-eller nasten alt 
- 

pit baggrund af den

givne lpsning. Og dette er Hofs bogs store
{ortjeneste, som sikkert vil sette sit spor i
Eckehartforskningen.

Hofs bog er symptomatisk, fordi den

viser, at det lpnner sig at beske{tige sig

med middelalderens indsproblemer. Og den
er et nyt bevis pi, at en erlig og upivirket
undersggelse af middelalderens problemer
kan fremdrage en rigdom af erkendelse, som

man ikke ventede at finde der. Der er intet
i Hofs bog, som den katolske forskning ikke
kan gkde sig over.

FL Roos S. /.
dr. phil.

S. L in n 6 t: Dikt och tro. Stock-
holm 19J3, SKF F6rlag.

Diskussioner om hur litteratur b6r be-
d6mas ur kristen eller moralisk synvinkel
utbryter alltemellanit. Frigestlllningen ir
viktig, men debatten blir ofta mindre gi-
vande, eftersom man s'dllan ger sig tid att
betrakta sakens principiella. sida, i vad min
det iiverhuvud ir m6jiigt att virdera litte-
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ratur ur denna synpunkt. Den som ir in-
tresserad av att under lugnare former re-

flektera <iver problemet rekommenderas att
skeffa sig frireliggande skrift' som fram-
fdrallt utmlrkes av f6rfattarens ovanligt
klara medvetande om problemhirvans ytter-
liga svirighet, med dirav fciljande omsorg

att framstllla sakens olika sidor och fdrsik-
tighet n'dr det glller alltf<ir snabba eller

bestimda svar pi frigorna.
Vad skall forstis med >kristen>> littera-

tur? Redan den frigan torde vara nestan

om<ijlig att bestemt svara pi' Dikten vig-
rar alltfdr ofte rtt anpassa sig efter virt
schema: en kristen fdrfattares penna kan

visa sig vara hedning, som Linn6r med

retta betonar, men i andra sidan kan s. k'
kristna vlrden pitreffas i verk av diktare

som veterligen stitt personligen frlmmande
f<ir kristen tro. Att av detta skll f6rsiike

>avsliija>> deras verk som i nigon mening

>>oikta> ligger nlra tillhands, men visar

sig vid eftertanke ganska meningsldst. Lin-
nir viljer en annan utgingspunkt, n'dm-

ligen lisarens reaktion. Definitionen blir di'
att >>dikten 

- 
oavsett dess egenskaper i 6v-

rigt 
- 

kan kallas kristen, om minniskor
uppleva den som en giva fdr sitt kristna liv>>.

Man torde observera vilket oerhdrt strlngt
krav denna definition inneblr. A andra si-

dan ir den trots allt fri frin kategorisk

tringsynthet. Den ger verkligen mtiilig-
het att rlkna in all v'drldens diktverk -
men den kriver av varje lisare ett ytterst
allvarligt val, som inte blir mindre allvar-
ligt och stringt dlrfdr att det beroende

pi minniskors olikhet och skiftande situa-
tion tilliventyrs kan ge olika utslag f6r
var och en av oss.

Frin denna utgingspunkt gir Linn6r se-

dan att undersdka principerna f<ir att ac-

ceptera och avvisa, Ocksi avvisa! Han er-
kenner ut4n vidare en kristen mlnniskas
rett att utan att kallas kulturfientlig virja
sig mot sidan konst som man sj'dlv upplever
som farlig ftir sjllens integritet. Mer In
si: man har ocksi ritt att isolera sig, iven
frin konstens virden, om isoleringen ford-
ras f<ir en djupare andlig mognad. Pi denna
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punkt har var och en att viilja, och ingen
utomstiende kan klandra valet.

Linn6rs egentliga irende ir likviil posi-

tivt. Han betonar 
- 

sivitt jag kan f<irsti
med ritta 

- 
att den avvisande hillningen

mot konsten pi kristet hill ofta bottnar i
en <iverdriven misstiinksamhet. Det f6re-
kommer stundom att man betraktar de ska-
pande krafterna som pi nigot vis farliga

- 
detta visst inte endast frin kristet hill,

vll att m'drka! I en tlnkvird granskning
av Bertil Malmbergs k'inda tes om det
>demoniska>> i det konstnirliga skapandet

uppvisar Linn6r det tvivelaktiga i denna
generalisering. Sammankopplingen av in-
spiration och skapande energi med ondskan

ir ju, som han framhiller, uppenbart stri-
dande mot den kristna synen pi skapelsen

och pi minniskan som en odelbar enhet.

Denna uppfattning, att det giller att
erkinna skapandet som heligt och art. be-
jaka sin mdnsklighet 

- 
som ett av bokens

kapitel heter 
- 

befriar inte utan vidare
fiirfattaren frin den spinning mellan dikt
och tro som inte kan undanrdjas av >este-

tiska spekulationer om att en konfiikt mel-
lan tro och dikt egentligen lr principiellt
utesluten>. Den l6ses in6g 

- 
den torde vll

inte kunne liisas 
- 

men den s'dttes in i ett
st6rre sammanhang i det avslutande kapit-
let >>En dubbel osikerhet>>. Den osikerhet
vid bed<imningen av diktverk, som miste
f6lja av den nlmnda splnningen, visar sig

fiir Linn6r vara samma oslkerhet som den
kristne alltid miste leva under nir det g?il-

ler att fdrsdka beddma minniskor 
- 

>>nigon

separatltisning f6r konsten finns nimligen
inte>>. Detta blir en nridvindig konsekvens
av Linn6rs estetiske grunduppfattning:
>>fnnerst miste all diktupplevelse, om den
gdr skiil f6r namnet, vara ett m<ite med en

minniska>>. Och infiir en minniska miste
man ju avhilla sig frin att d,iima, der kan
man aldrig vara slker. Ju mer man kom-
mer en minniska nira, dess mer miste man
vlnta sig att mdta <iverraskningar. Mora-
lisk bediimning i kristen mening kan enligt
Linn6r inte niija sig med att tillimpa kon-
ventionella regler. Den absoluta normen ir
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hiir alltid Guds vilja 
- 

och hur denna skall
tilhmpas i ett konkret fall kan vi inte veta
rned bestimdhet. Intet vore felaktigare ln
att tolka denna Linndrs stindpunkt som
immoralism. Dess inneb<ird Ir snarare en
upplevelse av just den moraliska f<;rplik-
telsen art avhilla sig frin att d6ma, f<;r-
'ddma och tage avstind frin nlstan nir
'oslkerheten om llgets verkliga innebcird
alltid kinns si smlrrsamt klart. Detta ir
ju en moralisk hillning om nigot 

- 
och

paradoxalt nog lr det den Linn6r huvud-
sakligen tillimpar ocksi vid sitt m6te med
det mlnskliga liv som f<ireligger i dikten.

>Jag fdrbiger her frigan om bra och
dilig konst; innu mer vad Vir Herre kan
anses mena om den saken>, slger han. Just
hir miste anm. sltta in kritik. Linn6rs
resonemang giller om man f<iruts'dtter en
bestimd estetisk iskidning, atr dikrupp-
levelsen ir ett mtite med en minniska.
Denna instlllning ir givetvis legitim, och
Linnir har retr art behandla problemen
frin den utgingspunkten. Men pi lisare
med annan uppfattning miste det gtira ett
egendomligt intryck atr llsa att derta
miste gllla all diktupplevelse, >>om den 96r
sk?il fOr namnet), nigot som Linn6r till
yttermera visso anser vara en sjiilvklar
tanke, ehuru den litt gl6ms bort! Natur-
ligrvis fdrhaller det sig snarare si, att de
som lltt gldmmer bort vad som f6r Lin-
nir ter sig sjilvklart, upplever dikten pi
ett helt annat sett: man kan uppleva konst-
nirliga gestaltningar i diktverk, som utan
att fdrmedla kontakter med en minniska
i alla fall skanker estetiska upplevelser av
h6gsta virde, kanske unge{lr si som vissa
slag av arkitektur och musik kan g6ra det.
I detta fall kan man inte f<irbigi frigan
om skillnaden mellan bra och dilig konst.
Man kommer di knappast in i Linndrs mo-
raliska problemstlllning, men frigan om
tro och dikt bortfaller inte fdr den skull.
Faktum i't, a.tt man ocksi vid dylika
))estetiska>> upplevelser kanske kan ha rltt
att, med Linn6rs ord, >viga den tanken,
att dikten 

- 
oavsett dess egenskaper i

<ivrigt 
- 

kan kallas kristen om minniskor

uppleva den som en

liv>>.

giva f6r sitt kristna

Leif Carlsson

Rudolf Kassner: Die Ge-
burt Cbristi, eine Trilogie der Deu-
t un. g, Erlenbach-Ziirich, Rentsch.

Theodor \fri eserr Die Ein-
bildungskrat't bei Rud.olf Kassner,

Ziirich, Speer.

Rudolf Kassner, Rilkes vin och utgiva-
ren av en viktig del av hans korrespondens,
iger i Europa ett mycket stort namn och
har av bl. a. den store romanisten i Ziirich
Theophil Spoerri {ramf6rts som kandidat
till nobelpriset i litteratur; i Sverige har
hans namn egendomligt nog knappast
nemnts. De fi llsare han vunnit har fdr-
modligen avskrickts av hans >>fysiognomi-
ska> terminologi och lven pi minga andra
sitt egendomliga uttryckssitt. Under si-
dana fiirhillanden ir \fliesers skrift, vilken
ocksi rymmer en iiversikt <iver Kassners
verk och utveckling, vilkommen.

Kassner ir fddd 1873 och studerade lit-
teraturhistoria i Vien och Berlin. Hans av-
handling behandlade den evige .judens mo-
tiv. Ling tid har han bott i England
och har aiversatt och presenterat en rad
engelska f6rfattare och mystiker, bl. a.

Blake. 1910 blev han i Paris n'dra vln med
Rilke, vilken han sedermem ofta besdkte i
Duino och Sierre. Liksom Rilke fick han
av familjen Thurn und Taxis till sitt fdr-
fogande ett slott, der han bodde mer In
trettio somrar. Efter resor i Spanien, Italien
och andra europeiska linder for Kassner
190s till Indien och Egypten och t91t till
Ryssland. Till hans nirmaste vinner hd,rde
familjen Bismarck; han var i minga ir en
trogen gist pi Schiinhausen hos Herberr
Bismarcks inka, Sedan 194J lever Kassner
i Schq/eiz.

Kassner har under denna tid publicerat
ett ofantligt antal arbeten: litterira essayer,

mystiska traktater, olika studier till en fy-
siognomisk viirldsbild, religi6sa och filoso-
fiska utredningar, tidsbetraktelser och bio-
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grafica. Han ir utan tvivel en sror skrift-
stallare, som utgir frin en egen och f<ir-
djupad grundintuition, och som med stor
envishet och kraft skapat sig ett eget sprik
for att uttrycka sina erfarenheter och in-
tenrioner. Bland hans viktigastc verk ville
man nimna >Buch der Gleichnisse>> (193 t),
>>Buch der Erinnerung>> (1938), >>Trans-

figuration>> (194t), >>Die zweite Fahrt>>

(1946), >>Vandlung>> (1946), >>Das XIX
Jahrhundert>> (1947), >>Die Geburt Christi>>
(19r1).

Vad som hir intresserar oss, lr uppgiften
att Kassner skulle vara en av samtidens

stiirsta kristna och katolska tinkare. Sant

ir, att hans tinkande till stor del kretsar
omkring en guda-mlnniska och en frllsare,
Mcn ir hans konception f6renlig med ka-
tolska grundbegrepp och -erfarenheter?

Kassner upptrlder genomgiende som en

strlng kritiker av samtiden, som han finner
oandlig, traditionsfattig och steril. Han av-
visar hela den moderna kulturutvecklingen
och kan 

- 
ytligt sett 

- 
piminna om tids-

kritiker som Chesterton, Eliot och Reinhold
Schneider. Hans utgingspunkt ir emellertid
en annan. Han vill visserligen en iterging
till Visterlandets stora kristna tradition
men han ger denna en hdgst oortodox tolk-
ning. Kassner h?ivdar alltid, att han ir ka-
tolik. >Jag ir katolik, uppfostrades som

katoiik>, herer det. Grunden fiir hans reak-
tion mot naturalism och naturvetenskaplig
felsyn pi det minskliga ir hans barndoms
upplevelse av en genuint katolsk, lantlig
milj6. Denna katolska sfir blev fdr honom
si sjilvklar, att han aldrig ens frestats av
en panteistisk eller en monistisk tankeging.
A andra sidan viil han g6ra glllande, att
han i sitt tinkande sammansmllt det hed-
niskt-grekiska och dct katolskt-kristna till
ett slags hrigre enhet. Han ir kierkegaar-
dian 

- 
och har i denna egenskap betytt

itskilligt fdr Rilke 
-, 

han underkinner
totalt l(yrkans auktoritet, han framf<ir och
representerar en esoterisk form av kristen-
dom. Att han icke avvisar Kyrkan och
katolicismen i samtiden, torde nirmasr bero
pi att han i vir siruation icke kan finna
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nigon annan gromin fijr denna esoteriska
kristendom.

.Kassners {rllsargestalt forefaller mindre
vara en existentiell friilsare frin synd in
en kunskapsteoretisk fr'dlsare till frihet.
Kassner har en ytterst egendomlig syn pi
synden. FIan kan lita undfalla sig si m'drk-
liga uttalanden, som arr >der fdr den
kristne inte finns nigon annan storhet in
skulden . . .>>. Vad han kallar >die wage
Kleatur)) saknar skuld 

- 
fcily'aktligen ocksi

storhet. Under rubriken >>wege Kreatur>> in-
riknar Kassner naturligtvis hela den mo-
derna kulturutvecklingens mlnniskokrymp-
lingar. Skuldens srorher beror pi att den
{<irutsltter frihet.

I sin kamp med frihetens begrepp nlrmar
sig Kassner en annan fri kristen tinkare i
vir tid, Nikolaj Berdjajef. Fiir bida tir fri-
heten genombrytandet av >>de naturliga
kausaliteterna>>, eller m. a. o. mcijligheten
till ett skapande, i val. Kristus ir Kassners

>>praktiska fdrnuft>>, siger en av hans tol-
kare, Edinburghprofessorn Eudo C. Mason.

Trots sin kritik av den moderna subjek-
tivismen ftjrefaller det, som om Kassners

>>frihet>> skulle vara nlra i s1lkt med just

de moderna subjektivistiska villfarelser han
kritiserar. Skillnaden ir egentiigen, att
Kassner aidrig f6rnekar Kristus. Det stir
fdr honom klart, att m'dnniskan kan be-
frias eller iterskapas till frihet uteslutande

Benom en Guds handling, vilken konkret
1r Kristi upptrldande i historien och i sjii-
Ien. Kristus ensam fdrmir itersklnka mln-
niskan den frihet, som 96r henne till m'dn-
niska. Kristus stir ocksi som det ojemf6r-
liga mdnstret f<ir hur mlnniskan skall
bruka denna sin nya frihet. Hir blir Kass-
ners syn klart katolsk, men ett stycke mo-
dern esteticism eller iiverm'dnniskotro smy-
ger sig in i tanken, att det endast ir >>den

stiirstx personligheten som iger f6rmigan

- 
rittare friheten eller niden 

- 
atr

uppge sig siilv, som sidan>. Kassner kan
annars utfcira tankar om kiirlek, sjllvoff-
ring och lidande, som lr klart kristna.

Hur farlig hans gudamlnniska egentli-
gen 'dr, framgir kanske tydligast av hans
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egendomliga spekulationer iiver ftjrhallandet
mellan Gud fadern 

- 
och Gud sonen.

Kassner formligen rasar mot den gammal-

testamentlige Jehova: >Gud som orsak, bdr-
jan och herrad,iime kan icke vara nigot
annat ln en demon>>, slger han med en

tankeging, som piminner om Bertil Malm-
bergs satanistiska spekulationer. Skillnaden

Ir den, att Kassner avvisar denna gudsid6'

Han avvisar varje f6restillning om Gud-

fadern, ty denna id6 blir f6r honom

identisk med bilden av en grym och hird
demon, som korrumperats av sin egen makt.

Han drivs av denna tanke att mot var-
andra stllla Fadern och Sonen. Kristus ir
icke bara m'dnniskans utan ocksi Faderns

fdrlossare: >>Jag ser i gudamlnniskans id6>>,

siger han, >>nigot sidant som en rlddning
och en frllsning av Gud ur dennes egen

magi...>> Och i >>Transfiguration>>: >>Ich

finde den tiefsten Sinn des Gottmenschen

darin, dass er Gott von dessen eingefleisch-

tem Gdtzentum befreit, dass Gott wieder

stumm wird.>> Eller i >Geburt Christi>>:

>>Ohne den Sohn musste der Vater reine

Magie bleiben.> Sonen blir pi nigot sitt
fdr Kassner >>inbillningskraf ten>> 

- 
dvs.

den skapande friheten - 
i fijrhillande till

Faderns magi. Det oindliga och ofattbara
i Gud-fadern blir genom Sonen enligt Kass-

ner fiirvandlat till frihet.
Till vilka fariiga konsekvenser denna

teori f6r framgir av fdljande citat: >>Gott

hat den Menschen geschaffen und der

Mensch Gott. In diesem Kreis ist der Gott-
mensch das Zentrum, ohne welches es zu

einem ci.rcle uicieux hatte kommen oder

beim G6tzendienst bleiben miissen.>> Till
denna ddda magiska vlrld rlknar Kassner

samtliga dogmer och sakrament - 
ailt si-

dant krossas och blir onddigt i och med

Gudam'dnniskans frihetsskapande inbrott i
n<idvindighetens virld. Kassner kinner sig

som profet f6r en ny och mogen kristen
religion - 

hans frllsare krossar definitivt
den gamle Jehova och allt vad denne efter-
limnat iven i Nya testamentet och ersit-
ter detta med frihet och skapande. I sina

studier dver detta nya liv i frihet har Kass-

ner visat betydande insikter i bide kristen
och indisk mystik.

Det anf6rda kan kanske vxra till fyllest
f6r att motivera pistiendet, ttt Kassner

trots sina utomordentliga givor icke ir en

befriare och profet utan en modern indi-
vidualist, som med egna vilda hugskott er-
sitter minskiighetens pr<ivade och sikra
grunderfarenheter. Men villigt skall erkln-
nas, att man iinskar mingen kristen tlnkare
nigot av hans drabbande formuleringar, hans

ofta geniala intuitioner och obendiga tan-
kekraft.

S. S-e

Nils Norman: Den unge

Strintlberg ocb piickelserdrelsen'

Lund 19t1, Gleerup.

Strindbergslitteraturen har under de sista

iren fitt ett imponerande omfing, men

innu har sjllva centralproblemet inte till
fullo l6sts: vilken ir Strindbergs religicisa

och religionspsykologiska situation? Martin
Lamm, som i minga avseenden lade grunden
till en rltt uppfattning av Strindberg, och

som dessutom var speciellt intresserad av

religionspsyhologi, lyckades dock aldrig rltt
teckna Strindbergs religidsa problematik.
Detta framgir tydligare in eljes i dr N i I s

Normans under viren ventilerade av-
handling, som f6refaller vara den fdrsta
framstillning, dir Strindbergs religion teck-
nats pi rltt sitt.

Minga forskare har tecknat den religidse

Strindberg som en primitiv, en vilde; inte
ens Lamm kunde se hans religiiisa grund-
erfarenheter annat in som mycket oreflek-
terade och primitiva reaktioner. En hel del

av de religi6sa satser som Lamm ironiserar
<iver, visar sig nu vara tlmligen direkt 6,ver-

tagna frin den religiSsa miljii, som Strind-
berg upplevde i sin barndom. Normans stora

insats ir att han pi ett, man vigar s'iga,

definitivt s'dtt stillt in Strindberg i hans

verkliga andliga omgivning och uppvisat, i
vilken frjrvinande grad han livet igenom

var beroende av rosenianismens och vickel-
sens grundstimningar och llsklingssatser,

Norman utvecklar vidare i sin pifallande

t4l
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vllskrivna framstillning, hur man i Strind-
bergs hela senare fdrfattarskap finner reli-
giiisa prototyper och protosituationer, vilka
uppenbarligen hlrstammar frin Rosenius'
och hans Iiriungars teckning av det reli-
gi<isa livets svirigheter; pifallande lr, hur
Strindberg livet igenom arbetar med natt-
vardens problem.

En tes hos f<irfattaren 'ir, att Strindberg
aldrig pi allvar, vare sig som barn eller
under sin religi<isa 90-talskris, kom fram till
ett tidmjukt accepterande av Kristus och

hans fr'dlsarglrning sisom nigonting fak-
tiskt och fundamentalt. Dir{tir vacklade

ocksi hela hans kristendom, dirftir blev
han lven i Till Damaskus tjatig och ganska

pueril i sina religiiisa uppg<irelser. Inte ens

hans m<ite med katolsk religiositet kunde
her hjnlpa honom 

- 
han vek undan for

grundupplevelsen.

F<irsdker man finna orsaken till denna
tragedi, kan man knappast komma fram till
nigot annat ln att Strindberg blev ett offer
inte fdr sekterismens smlrre f<irvillelser -ty dessa sig han igenom 

- 
utan f6r dess

grundmisstag. Han llr sig en subjektivism,
som betyder en bristande respekt f6r Kyrkan
sisom ett faktiskt, av Kristus grundlagt
institut i den levande historien, och han
kan aldrig ritt frig,iira sig frin det rltts-
haveri och den moralism, som alltid tycks
vara {iirenad med den protestantiska sublek-
tivismen,

Norman utreder fint och vlsentligt den

ritta arten av Edla Hejkorns inflytande pi
Strindberg 

- 
dgl vas av hdgsta vikt och

priglade hela hans liv 
-, 

men han kan
dlremot inte liisa ert annar lika viktigt
problem, nimligen Strindbergs senare f6r-
hillande till konfirmationsprlsten Flyborg,
vilken han ofta hirt kritiserade men indi
till sist tycks ha itervint till. Klllorna ir
hir osikra 

- 
breven ir f,iirsvunna, och

man fir ndja sig med andrahandsuppgifter.
Vigar man tro pi historien om Strind-

bergs nattvardsging och hans oerhdrda be-
frielse efter denna? Norman undviker att
f,iirs6ka avgdra saken. Om denna upplevelse

kan dokumentirt bevisas, fdrklarar detta,
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vad som annars ir gitfullt, nimligen Strind-
bergs religiiisa fcirdjupning under de sista

iren. Om han var levande kristen nigon
period av sitt liv, si var det inte under den
hysteriska barndomen med dess onaniskrick
och undvikande av sann Kristustro, inte hel-
ler under Infernokrisens brottningar utan
under den tid, di han skrev sina >>bli

bticker>>, vilka verkligen innehiller lysande
passager av autentisk och levande kristen-
dom.

Men den saken hinner Norman i sin be-

tydelsefulla avhandling inte beriira.
S. S-e

Bengt G. Sdderber gz Saenska

kgrkomdlningar frd.n medeltiden. 4 fi,rg-
planscher, 164 planschbilder i djup-
tryck, 62 bilder i boktryck. Stockholm
1912, Natur och Kultur.

Denna stitiiga volym ir vlrdefull i
dubbelt hlnseende. F<irfittaren vill >>genom

en <iversiktlig skildring av det svenska

muralmileriets historiska utveckling under
medeltiden ge ett begrepp om vlrdet och
omfinget av den vildiga, nationella konst-
skatt vi iger i dessa milningar och pi
detta sitt bidra till helhetsbilden av det
rikast skapande skedet i Sveriges konst-
historia>, Men dessutom 96r denna bok
uppenbart, att denna >>rikast skapande> tid
frin 1100-talers mitt till 1t20-talet var
Sveriges stora katolska tid, och att nigot
liknande aldrig skapats senare, under den
>>protestantiska>> tiden.

F<irfattaren kan konstatera: >>Vi iger i
Sverige ett rikare bestind av medeltida
muralmileri in nigot annat hnd norr om
Alperna. I sjiilva verket torde vil nlstan
alla vira kyrkor'vid slutet av medeltiden
ha haft nigon form av milad vigg- och
valvdekoration.>> Skine ir virt f<irnimsta
landskap, vad romanskt mileri betriffar
(1100-12t0). Frin Lund strilar det ut
till Gdtalandskapen, Gotland intar alltid
en intressant, ofta tiverraskande slrstill-
ning. Dir m6ttes handelsvigar och konst-
f6rbindelser mellan Ryssland-Bysans till
Skandinavien och even till England. Vi
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fir dlr inblick i urgamla kristna samman-
hang mellan Ost och Vist. Men st<irsta
delen av det svenska medeltida kyrkomile-
riet hirstammar frin den gotiska tiden
(12t0-13t0), mestadels frin 1400-talet
och lt0O-talets bdrjan. Annu si sent som
pi lI60-talet inspirerade den katolska tron
konsten och konstnirerna.

I kapitlet om Kyrkomilningar och pie-
teten anstiller fiirfattaren en allvarlig kul-
turhistorisk betraktelse: En utbredd reli-
gi<is indifferens och bristande kunskap om
den medeltida konstens sakrala underlag
har fjirmat den frin den moderna betrak-
taren. Denna konst lyser med ett inre ljus.
Den berlttar helig historia. Man miste
lira sig att fdrsti den. De enklaste bygg-
nadsverk visar den fulla harmoni mellan
form och innehill, som ir den store kons-
tens kinnetecken. Men vem fdrstir i dag

de kristna symbolernas inneb<ird?
Fdrfattaren sjilv har lyckats att tringa

in i denna virld, som ter sig si frimmande
fiir vir sekulariserade tid. Med stor in-
Ievelse f6rdjupar han sig i den kristna
ikonografien och de problem denna stiller.
Men han lyckas ocksl intressera liraren

- 
inte blott fackmannen utan ocksi den

olerde 
- 

f6'r detta viktiga skede i svensk
historia. Hir ftirenas sjilvstindig uppfatt-
ning med den finaste v<irdnad fdr imnet.

Mitte Bengt G. S6derbergs bok bidraga
till att vlcka fdrstielse fdr vir katolska
forntid och gliidje 6ver detta dyrbara
kristna arv.

Ad elganclis J ae gersc hmid OSB

A Catbolic Com.mentary on Holy
Scripture. London 19i3, Thos. Nel-
son & Sons. 1312 s.

Editorial Committee: Dom B.
Orchard, Rev, E, F. Suffcliffe, Rev.
R. C. Fuller, Dom R. Russel.

Katoliker som liser engelska har i den
nyligen utgivna Catbolic Commentary f&tt
en ovlrderlig hjllp fOr sina bibelstudier.
Frin protestantiskt hill fanns .y'u redan
Peake's och Gore's enbandskommentarer,

men fdreliggande verk iir bide stdrre och
utfdrligare. En rad anglo-saxiska forskare
i olika linder har medverkat till att delge
allminheten resultatet av modern bibel-
vetenskap, och Nelsons fdrlag har gett ver-
ket en litografisk utstyrsel av hiig klass.

Verket lr bide reallexikon och kommen-
tar. Efter en rad inledande artiklar om
kanon, bibelns sprik, textkritik, inspira-
tion osv. ( 8 3 sidor) fdljer allminna ar-
tiklar om Gamla testamentet 

- 
Israels

historia, judisk religion, kronologi etc., till-
sammans ung. 80 sidor.

Si fdljer en kommentar av GT vers fiir
vers med inledande artiklar till varje en-
skild bok. Denna delen upptager runt ttO
sidor.

Andra hilften av verket uppdelas pi
liknande sltt 

- 
f<irsc allm'dnna artiklar

ovet 126 sidor om textkritik, synoptiska
problem, Kristi person och lira, Paulusbre-
ven osv.; sedan kommentar vers fiir vers
6ver 3J0 sidor med inledande artiklar till
varje bok. Ett utomordentligt register
upptar 80 sidor, och referenser ir litt att
hitta di boken ir indelad i numrerade
spalter, som i sin tur bokstaverats paragraf
f6r paragraf. 12 <iversiktliga kartor av-
slutar verket.

Det ir sjilvfallet att alla artiklar ej kan
vara av samma virde och att alla problem
inte kan behandlas utfdrligt, men alla med-
verkande Ir min med kenda namn. En
utf,tirlig biografi ges till alla artiklar, och
referenser iir bide till bdcker och till tid-
skrifter,

Bandet ir i kvartoformat (19 X 26
cm), men ej ohanterligt stort, och re-
gistret fdr att man inte behiiver spilla rid
pi att sdka llnge efter enskilda frigor.

Vi 6verliter it andra att bediima kom-
mentaren ur en fackmans synpunkt, men
har ingen tvekan om att rekommendera
den pi det varmaste it var och en. Priset,
t4.4.0,, ir mycket sk:iligt fdr en si god
hjalp till djupare k'innedom om och f<ir-
stielse fiir katolsk syn pi bibeln.

Lars Rootb
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Litteratur

Sturmius Griin OSB:
Glaube sls Last und Erl}sang.
Mi.insterschwarzach 1,9 t 7, Vier-
Tiirme-Verlag.

Ftirfattaren behandlar pi ett fcirnimligt
sitt de trossvirigheter som den moderna

- 
innanfiir och utanf<ir kyrkan stiende 

-mlnniskan mdter, Boken har vuxit fram
ur minga diskussioner med katoliker och
icke-katoliker, och den bibehiller diskus-
sionsformen. Den visar en stor klnnedom
om den moderna filosofiska och teologiska
litteraturen i lmnet och en lnnu sttirre
om den moderna minniskan.

Dec dr mycket vilg6rande, att av

minsklig begrlnsning eller svaghet be-
tingande problemen inom kyrkan inte diil-
jes. Boken ir ett gott exempel pi en apolo-
getik, ner den lr som bist: ej negativt
fcird<tmande och f<irsvarande utan positivt
uppbyggande.

Leonard von Matt-Val-
ter Hauser: Franz aon. Assisi.

200 fotoplanscher, 112 s. text.
Viirzburg 19l2,Echtet.DM 24: 

-,

-t 
Frangois d'Assise. Briigge

7952, Descl6e. Bfu 2602 
-,

200 fdrnimliga fotografier liter fiir oss

uppsti ett liv, som levdes f6r 700 ir sedan:

kyrkor vari Franciskus bad, hus som han
bodde i, fiiremil han hade i bruk 

- 
och

utdver dessa omedelbara minnen landskapet
med sina olivtrid, sine djur och mlnniskor.
trIan fir kinslan, att det varit ett varmt
hjlrta som styrt kameran. Texten samman-
{ogar bilderna med franciskanskt enkla och
innerliga ord till en livsenhet.

Hela verket lr en lovsing, en Franciskus-
och en Melianitalien-symfoni. Det f6relig-
ger bide pi franska och pi tyska. Fdr
Franciskusvinncrna lr det en v'dikommen
giva; de som innu inte klnner och elskar
det ilskvlrda heigonet, borde inte fdrbiga
denna stitliga volym.

Augusi Brunner: Glaube
und Erkenntnis. Miinchen 19t1,
K<isel. DM 8: J0.

Att ordet tro anvlndes i mycket skif-
tande betydelser, behiiver hlr i landet inte
framhlvas, Det beh6vs alltsi mycket vil
en analys av dessa olika betydelser.

Brunner undersdker tron som ett grund-
llggande fenomen i det minskliga livet och
som en hillning, som fordras fdr att den

mlnskliga personligheten skall kunna ni
sin fullindning. Detta leder till ett resul-
tat, som liter <iverraskande: den ikta tron
ger siker kunskap och Ir kunskapens fcirsta
och frlmsta kalla. Allt iivrigt vetande 

-even naturvetenskapens resultat, som syns

oss si sikra och kontrollerbara 
- 

har en

tro till sin filosofiska ftirutsiittning (se

Brunners artikel i Crctlo 7952t18ft).
I ljuset av dessa undervikningar sklr-

skidar frirfattaren den religidsa och den
kristna trons visen och viktiga relationer
inom det mlnskliga livet. Den llsare, f<ir
vilken frigan om tro och vetande har bli-
vit en livsfriga, fir hlit en troende filosofs
svar.

Vi begagnar detta tillfiille att henvist
'dven till andra filosofiska arbeten av pater
Brunner, fcirst och fr'imst Erkenntnis-
theorie (Kdln 7948), Grunclfragen der
Philosolltie (Freiburg 79), Der Stut'enbau
der VeIt (Miinchen 1910) (se lven artik-
larna i Credo 19J0: 11l ft; l95l:283 ft).
Dir genomftir f6rfattaren skarpsinnigr och
kra{tfullt en personlig konception, som

vuxit fram under m6tet med minsklig-
hetens stora tlnkare bide inom den antik-
skolastiska traditionen och i den nyare ti-
dens filosofi 

- 
en konception, som urgdr

ett av de viktigaste bidragen till det mo-
derna tinkandet.

Hs
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Katolske lasare

Birgittafiireningen, vars >dndamil iir utgivning och spridning
av katolska skriftern, har 6vertagit ansvaret fiir tidskriften Crelo.

>Till medlem av ftireningen upptages envar katolikl Det dr sty-
relsens fijrhoppning, att si minga som miijligt genom medlemskap

sti5dja Credos fortsatta existens.

Medlemsavgiften 2ir 5 kr. per ir eller roo kr. fiir stiindigt med-
lemskap. Den erhgges genom iiis?ittning pi postgiro rg fi 53,
Sirgittafiireningen, Stockholm.

Styrelsen:

Caruo SaNr'Onr (ordf.)

Canrx AoeruEr* Josu Hrunnncnn Bo Gonrnon

KanrN Spanas Devro Ass.tnssor G6sre Lrr,ronorn

*sckreterare; adress Ymsenvlgen r,Johanneshov, tel. 48 8467

Dominikanernas Bokhandel
Linn6gatan 79 - STOCKHOLM 0 - fel 623861

Tnolras MnnroN: Waters of Silence .. Kr. 14: z5

FIrNnr Lusec: Katholizismus als Gemeinschaft..... t 2r:75
JacquEs Menrrerx: Att and Scholasticism . ...... . .. > 8: -Ett nytt uppniirksamnat verk: Initiation Th6ologique

(l band) u 78:5o

Missalen och biinb6cker pi olika sprik, trucifix, stafyer, rosenkf,ansar,

tavlor, kort, medaljer (av konsrniiren Py m. fl.)
Moduata priser. TiJl,landsorten snabb expedition.

Uppsala t9s3. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB 533073


