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SEDÄN SIST

Katolska faran i Vadstena

Närmast med ett leende har katoliken under de senare åren tagit del
av särskilt pingstvännernas landsomfattande kampanj mot katolicismen.
Den är nämligen så hjalplös 

- 
så alltigenom okunnig och desorienterad,

annars säkert uppburen av personligen mycket hyggliga människor utan
större mått av gudagåvan omdöme.

Vill man ha en inblick i det själsläge som ligger bakom sådana kam-
panjer, kan man med fördel ta del av en alarmartikel i tidningen Dagen
angående den katolska faran i Vadstena. >Birgittinerhemmet har utbyggts
till regelrätt romerskt konvent>>, heter det förtrytsamt. Man kan undra,
varför ett regelrätt romerskt konvent skall vara så mycket fArf;rligare i
Birgittas stad än ett Betel- eller Salemkapell. F<;rklaringen ges 

- 
på ett

rörande sätt 
- 

i artikeln. >>Nunnorna i Birgittaklostret ägnar sig inte åt
någon kärleksverksamhet, som exempelvis lutherska kyrkan eller frikyr-
korna>, heter det. Att jämföra ett litet gästhem, lett av en handfull nun-
nor, med hela kyrkor är besynnerligt; i katolska kyrkan finns som bekant
en >kärleksverksamhet> som gott kan tävla med frikyrkornas. Men vik-
tigare år att konstatera: artikelförfattaren känner inte det andliga livets
elementa, han anar inte, att ett andligt liv i bön kan rymma minst lika
mycket av kärlek, offer och insats som den beskäftigaste filantropi.

Följer man nu med författaren in i kapellet, händer någonting hemskt:
>Den förnämliga orgelns underbara toner förmår inte skingra den mystik
som slår emot besökaren.>> Mystik tycks här betyda skumrasksmussel och
konstigheter, ungefär. Men det blir värre: >När så priorinnan och hennes

följeslagare glider ( !) in i rummet, blir stämningen i det närmaste kuslig.
Man liksom känner dunsten ( !) från de medeltida klostrens hemligheter
strömma emot en.> Det är med andra ord skräckbilderna från den pro-
testantiska propagandalitteraturen och från Fältskärns berättelser som går
igen: munkar blandar gift, dricker alkoholstarka drycker, förför nunllor
och har det på allt sätt skönt och bekvämt.

Om birgittinerna i Vadstena heter det vidare: de >blir papismens fängar,
får en enkel bostad i klostret, i den s. k. klausuren, enkel föda, nunne-
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Sedan sist

dräkten, avskildhet och försakelse och lydnadsplikten under Rom>. För-
fattaren tror alltså, att munkar och nunnor är fängar. Han anar inte, att
en munk eller nunna när som helst kan lämna sitt kloster och bryta det

- 
frivilliga! 

- 
löfte han eller hon avgivit 

- 
utan att bli eftersatt av

poliser eller hundar. Konsekvenserna är där 
- 

men de är av andlig art och
sammanhänger med brytandet av ett heligt löfte. Frihet att. gä sin väg
har självfallet alla.

Värre är författarens föreställning, att enligt katolsk uppfattning en

protestant skulle vara en >förtappad människa>. Här liksom överallt är
det massiv okunnighet som talar. Man kan inte vredgas på sådana skri-
ys1isr- de är mest rörande i sin okunnighet och sin skräck. Alla sådana

galenskaper kommer att upphöra, först när en saklig upplysning om vad
Katolska kyrkan är hunnit spridas över hela vårt land. De bildade skikten
är redan informerade 

- 
och många vanföreställningar är bortblåsta. Men

det är en lika viktig uppgift att skingra dem hos de stora mindre bildade
skikt, till vilka denne djupt uppskakade reporter hör.

Katolska faran i Norge

Lektor Olav Storstein är en duktig och konsekvent norsk marxist,
som skriver om bl. a. klassisk norsk litteratur. På sin femtioårsdag in-
tervjuades han i Yerdens Gang, FIan var minst sagt bekymrad. Världen
var i sanning vrång:

>>Det er ju katolicismen som rykker fram gjennom modernismen! Når
den har vunnet fram i litteraturen, vil kravene komme om ä gjgre skolene

om i det katolske bilde. Så får vi altså en reaksjonrr retning som den

Daniel Flaakonsen och Håkon Stenstadvold krevde i en diskusjon jeg var
med i, at det måtte mer kristendom i skolene og at vi måtte få latin
akkurat som i gamle dager.>

Mer kristendom och mer latin i skolorna - 
man förstår lektorns fasa.

Men saken var allvarligare än så:

>Det forferdelige var at den forsamlingen vi var i og som var blitt
snytt for kristendom og latin, tiljublet Stenstadvolds demagogiske fram-
stilling.>

I samma intervju klagar lektorn över att det inte finns något >åndsliv

med kamp i> i dagens Norge.
Tänk om detta skulle ha något samband med lektorns och hans me-

ningsfränders försök att döda kristendomen i Norges land?
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ÄxGLÄRNÄS UPPGIFT

T\.t kristna trosläran om änglarna har i vära d.agar kommit i bak-
L-l grunden. Kyrkofäderna under de första århundradena hade en betyd-
ligt starkare känsla ay att mänsklighetens historia utspelades inom ramen
av ett betydligt mer omfattande andligt fOrlopp.

Änglarna innebär en väldig utvidgning av våra andliga perspektiv,
och det finns anledning att begrunda deras existens i ett ögonblick, då

den synliga världens gränser viker undan till oerhorda djup och astro-
nomerna bakom de for oss iakttagbara stjärnorna konstaterar andra stjärn-
världar och andra vintergator bakom dem för oss bekanta, ja, säger oss,

att stjärnhimmeln omätligt och oavlåtligt tänjs ut i rymderna. När sam-

tidigt världshistorien växer ut till svindlande proportioner och vi upp-
täcker, att den redan före människans inträde räknar med epoker på

miljoner och åter miljoner år, förefaller oss ofta vår framställning av
kristendomen alltför trång. Vi begränsar ju vårt intresse till mänsklig-
hetens historia.

Säkert intar vad som rör mänskligheten och dess historia en relativt
blygsam plats, när det inordnas i de kosmiska sammanhangen. Ändå
skall här dess plats framhållas, inte inom den synliga världen utan den
osynliga. Vi vill visa upp, att den kristna uppfattningen av tingen ger
utblicken mot ett omätligt kosmos, sammansatt av andliga världar, i
vilkas inre mänskligheten bara utgör en avsöndrad andlig värld. Och
vi gör det, därför att detta perspektiv på tingen tycks motsvara nägot
av den längtan, som just nu rör sig i själarna.

I en tid då människorna känner sig som medborgare i en omätlig
värld, kan vi kristna visa dem, att kristendomen är en värld med ännu
större utsträckning. Änglarnas teologi som ju vidgar gränserna för det
andliga kosmos, motsyarar, tror jag, just denna dimension.

Ånglarnas liturgi.

Vi finner i Skriften olika namn för särskiljandet av de olika kate-
gorierna änglar. Efeserbrevet nämner furstligheter och väldigheter, mak-
ter och herradömen, keruber och serafer. De första kyrkofäderna ser

dem på ett och samma plan. Änglarna utgör den andliga vårldens ple-
rorna (f.ullhet).Enligt Origenes och Gregorius av Nyssa räk-
nar hela skapelsen hundra ånglar eller änglavårldar. De symboliseras av
tabernaklet, som Moses skådade på Sinai, och som är en avbild av den
himmelska världen, det vill säga Kristus, i vilken hela skapelsen skapades.
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>Allt vad som innehålles i beskrivningen av tabernaklet: pelare, ringar,
keruber, betyder övernaturliga makter, vilka äro i Ordet och stödja värl-
den enligt den gudomliga viljan> (Mose leunad.). Gregorius av Nyssa
låter mänskligheten f.ränbörjan ha tillhart detta änglapleroma, från vilket
den senare störtades ner. Kristus söker på nytt upp den för att föra den
tillbaka till änglarnas sfär, medan dessa vid himlaportarna väntar på sin
fallna systers återkomst.

Hår år ännu inte tal om någon hierarki. Hos Clemens av Alex-
a n d r i a möter vi emellertid en hierarkisk rangordning bland ånglarna.
Enligt honom bildar skapelsen en uppåtstigande hierarki, som från Ordet
över ärkeänglar och änglar når ner till människan. Vidare påvisar han, att
varje rangordning bildar en föreningslänk mellan den föregående och den
efterföljande. Härvid spelar inflytandet av alexandrinska uppfattningar
in. Ännu tydligare framträder detta hos Dionysius Areopagita.
Den klassiska indelningen i de nio änglakörerna, sammansatt^ ay tre
hierarkier, som var och en består ay tre rangordningar, gär tillbaka på

honom. Var och en av dessa rangordningar mottar sitt ljus från den
närmast högre och delar med sig det åt de lägre.

Dionysius beskriver mycket fint de olika rangordningarnas attribut.
Om den första hierarkin, serafernas, kerubernas och tronernas hierarki,
och dess natur säger han:

>De är helt rena, inte bara i den meningen, att ingen fläck och ingen smuts någon-
sin förorenat dem, och att de inte är underkastade lagen för vår materiella fantasi,
utan framförallt därfor att de är otillgängliga f& verje förfallets princip. Likaledes

är de kontemplativa. Därmed vill jag inte säga, att de fattar andliga ting förmedelst
synliga symboler, utan jag menar därmed, att de är kringflutna av ett ljus, som över-
går allt förstånd, De är därtill fullkomliga, inte därför att de skulle vara i stånd att
förklara de under symbolernas mångfald förborgade hemligheterna, utan därför att de

i sin höga och innerliga förening med Gudomen och under beröring med de gudomliga
tingen förvärvar den höga insikt, som är utmärkande för änglarna> (Hierchia caelestis,

vII).

Det är den hellenistiska världens trånad hem som talar wr denna under-
bara ånglateologi. Det är ett typiskt drag för det orientaliska tänkandet
att söka verkligheten i den andliga och eviga världen. Detta kommer till
uttryck i den platonska iddvärlden. Nu uppskattar emellertid varje kul-
tur den aspekt i evangeliet, som står i relation till dess egen genius. Den
grekiska anden hade en åstundan att kunna gripa om en tidlös värld
av rena andar. Denna benägenhet utgjorde en fara för insikten om Tre-
enighetens sanna natur och kunde så när ha gjort Logos till ett under-
ordnat element. Så snart denna fara skjutits åt sidan, fann åtrån efter
en översinnlig värld sitt uttryck i uppfattningen om änglavärlden.

200



Änglarnas uppgift

För Platon ligger den sanna kunskapen i betraktandet av id6erna. För
den grekiske mystikern betyder gnosi; på samma gång kunskap om
Gud och betraktande av änglavärlden med dess hierarkier och olika
ämbeten. Mänskligheten har en gång tillhört denna himmelska sfär.
Den kristne gnostikern när pä kontemplationens väg änglarnas samhälIe.

Han vandrar samman med dem i höjderna. F{an tränger, åtminstone i
de ögonblick då hans betraktelse lyfter honom över det jordiska, in i
tingens innersta hemligheter.

Denna den himmelska hierarkins teologi övertas av den senare teologin.
Den hänryckte medeltiden. Framförallt finner den sitt uttryck i de

högsta verken av dess mystik, såväl hos den helige Bernard som hos

den helige Thomas och den helige Bonaventura.
Den helige Bernard genomvandrar i sitt verk De Consi.deratione

alla tillvarons kategorier, tills han kommer till änglarnas värld. Han
beskriver därpå deras hierarkier; vid anblicken av dem fylls hans själ
av hemlängtan, han upptändes av en het önskan att fA låta sin själ vila
ut i detta fädernesland.

Den helige Thom as har i Stnnm.a Tlceologica ågnat, ånglarna under-
bara artiklar. Flans bemödanden gäller framförallt att utforska deras

natur. Änglarna är inte underkastade tidens lagar, men de har en för
dem säregen art ay fortvaro. De lever över rummet. De utövar en direkt
makt över den materiella världen, men de kan likafullt inte på samma
sätt inverka på en annan skapad intelligens. De känner alltså varken
framtiden eller nådens mysterier och inte heller de rysta tankarna hos

en förnuftsvarelse.
Det skulle -vara en intressant uppgift att följa änglateologins utveck-

ling i konsthistorien. Medeltidens konst står under inflytande av
Dionysius' teologi om hierarkierna. Man behöver bara tånka på portalen
i Bourges, där änglarnas hierarki omger Kristus i hans majestät, eller
på Fra Angelicos framställning av Marias kröning. Motreformationens
konst ger kanske ännu mer plats åt ånglarna. Dess favorittema är Kristi
eller Marias himmelsfärd, varvid hela naturen liksom tycks lyftas upp
till änglavärlden, befriad f.rän sin materiella tyngd. På dessa bilder kom-
mer den mystiska hemlängtan till uttryck, det stora drag hos denna
epok, som man finner så utpräglat hos Johannes av Korset och Frans
av Sales. Den som fordjupar sig i P. Senaults helgonlovprisningar från
1600-talet, häpnar över den oerhörda plats som änglarna intar i dem.
Senault ansluter sig här till sin tids religiösa och kulturella huvudström.

Änglavärlden framtråder för oss i Skrif ten som Guds hovstat.
Den är så att säga hans skapade utstrålning, hans härlighet, som följer
honom överallt, emedan Guds harlighet består i att bli kend och älskad
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av andligr varelser. Så möter den oss i Gamla testamentet. I början av

Jobs bok t. ex. visade sig Guds söner för Jahve, och vid världens skapelse

utstötte de glädjerop. I Daniels bok får profeten se ett uråldrigt väsen

på tronen, omgivet av ett stort antal andar: >Tusen gånger tusende voro
hans tjänare; tiotusen gånger tiotusen stodo där till hans tjänst> (Dan.
7: 9-10).

Också Johannes' Uppenbarelse sysselsätter sig ingående med detta tema,
frarnför allt i skildringen av det himmelska Jerusalem, änglarnas egent-
liga område. >Och jag hörde en röst av många änglar runt omkring
tronen och de levande väsendena och de äldste och deras antal var tusen
gånger tusen> (Uppb. l: 11). På ett annat ställe ser vi Kristus som

triumfator mitt bland himmelens härskaror: >Han var klädd i en blod-
bestänkt dräkt, och hans namn är: Guds Ord. Och härskarorna i him-
melen följde honom på vita hästar och kledda i vitt och rent linne>>

(Uppb. 19: 13). Påfallande är, ar.t änglavärlden i dessa texter framställs
som en mångfald, varigenom den rycks in i ett oändligt perspektiv.

Änglarna flockas kring den heliga Trefaldigheten, och det är deras

första uppgif.t att lova Gud. De är ju Guds härlighet, och när de visar
Gud ära, så betyder detta, att de frambär åt honom all harligher som
lever i dem själva. Detta änglarnas lov utgör den himmelska liturgins
väsen, ja, genomströmmar de andliga varelsernas stora gudstjänst.l Den
helige Johannes påvisar detta för oss i sina Uppenbarelser (Uppb. f t l2).
Eftersom Kristus ensam är himmelens överstepräst, och eftersom det
enda offret frambäres av honom, sä tar ånglarna upphörligt del i offer-
handlingen. Därav förklaras deras roll inom liturgin, särskilt i mäs-
san, som ju är själva det himmelska offret, åskådliggjort genom de sakra-
mentala gestalterna.

Mässan är helt uppfylld av änglarnas närvaro. Redan i början bekän-
ner den jordiska församlingen sina synder i närvaro av hela det himmelska
hovet och framförallt ärkeängeln Mikael. Det år det storartade sceneri

som dominerar hela mässoffret. Yid Gloria, änglahymnen, förenar sig

den jordiska församlingen med den himmelska liturgin. En hemlighets-
full ängel för i epiklesens högtidliga ögonblick offergåvan till Guds upp-
höjda altare. Rökelsen, symbolen för församlingens böner, frambärs i
högmässan på förbönen av den helige Mikael, som står på rökelsealtarets
högra sida. Prefationen slutligen förenar oss med alla de himmelska hier-
arkierna till Sanctus, den mest upphöjda w änglarnas böner, der de för-
kunnar Guds ojämförliga helighet och ouppnåelighet.z

För det andra består deras uppgift i att bevara, beskydda och försvara

' Jfr Erik Peterson: Das Bucb uon den Engeln- 1934.
' 7fu Jern Danidlou: Origåne. Paris 1948, s. 46 f.

202



Änglornas uppgift

allt, vad Gud är och Gud beträffar. Änglarna är det heligas, dvs. kon-
sekrationens, väktare. Därför vakar de över allt som blivit invigt.
De vägrar allt orent tillträde till Gud. Så ställdes efter syndafallet en
kerub vid ingången till det förlorade paradiset, nådens rike, för att
förhindra tillträdet dit med det brinnande svärdet, vilket betyder det-
samma som reningsortens eld, den heliga elden, som motsätter sig all
smuts och förtär varje synd.

När Gud träder fram på jorden, omger änglarna honom oavlåtligt för
att förhindra, att någonting orent nalkas honom. Samma roll har också

keruberna, om vilka Hesekiel talar som dem Gud tronar över för att
förkunna sin upphöjdhet över allt skapat (jfr Ps. 80:2; 99: l), De
hindrar allt profant att närma sig Gud. Till Jesajas vision (Jes. 6: l-4),
som man måste fästa uppmärksamheten på, när man talar om det heliga,
har den helige Bernard skrivit en underbar kommentär av följande
innehåll: Med två vingar dolde de sitt anlete. Dessa vingar betyder den
outsägliga lycksaligheten i den beundran, vari betraktelsen av Gud och

hans tillbedjan försänker dem, en betraktelse som låter dem ta del i hans

harlighet. Dessa vingar döljer Gud f0r aft förhindra, att den onde betrak-
tar honom. De bländar hans blick, men i stället för att upplyfta honom
störtar de honom i avund.3 Det är änglarnas uppgift att hindra förstån-
det att alltför haftigt trånga in i Gud.

Liksom ånglarna omger Gud och skyddar hans helighet, så vakar de

också över allt som är invigt åt Gud. De omger det ävenledes med en
mur av eld, en hemlighetsfull Aura, ett tempel. Änglarna uppfyller
Guds hus, Kyrkan, och bereder där en atmosfär av vördnad. (Här kan
erinras om gudsskändaren Heliodorus i 2 Mack. 3:22-30, som gisslades

av ånglarna.) Detta är också innebörden i det hemlighetsfulla ord av den

helige Paulus, enligt vilket kvinnorna skall vara beslojade av vördnad
f<;r de i kyrkan närvarande änglarna.

Änglarna är väktarna av själarnas tempel och därför skyddsänglar.
De vakar också över barnens renhet och omger dem med en skyddande
utstrålning: >Sen till att I icke förakten någon av dessa små; ty jag

säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min Faders ansikte, som

är i himmelen> (Matt. 18: 10).

Ånglarna och nationerna

Ruysbroek ser Guds mysterium i bilden av >ebb och flod som en

enhet, som strömmar ut som en trefald men åter samlar sig till enhet>>.4

t S:t Bernard: De aerbis Isaiae lll ad finem, cap. 104.t Ruysbroek: Das Reicb der Geliebten.
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Denna det gudomliga livets lag gäller på samma sätt för hela den and-
liga skapelsen.

Så är det stora helgonets liv, för att nu upprepa ett ord av den helige
Bernard, en evig ebb och flod; ty själarnas rop rycker aposteln bort
från Gudsbetraktelsen, och betraktelsen för honom i sin tur från aposto-
latet tillbaka till enheten. Också i änglarnas värld härskar denna lag.
De är enligt ett ord av kyrkofäderna liturgerna, den heliga Trefaldig-
hetens tillbedjare. Men på samma gång är de också Angeli, budbärarna,
förmedlarna av Guds gåvor, de som frumför hans meddelanden. Lyck-
ligare därvidlag än vi fullgör de sitt uppdrag utan att darfor upphöra
att >skåda Faderns ansikte>>. Därmed ställer de framför aposteln ett ideal,
som han oavlåtligt bör sträva att uppnå, idealet av en fullkomlig enhet
mellan verksamhet och kontemplation eller snarare ett i den gudom-
liga viljan så helt inbäddat handlande, att det samtidigt i sig innesluter
betraktelsen av hemligheten om världens återlösning.

Enligt den kristna traditionen birjar änglarnas roll som verktyg åt
den gudomliga viljan med förvaltningen av den synliga världen. I Johan-
nes' IJppenbarelse ser vi dem som beskyddare av elementen, av elden
(6A:21) och vattnet (16: 18). Därmed fullf<;ljs den äldsta judiska tradi-
tionen. I Henoks bok har änglarna makt över sol och måne och stjärnorna
(43: 2). De styr blixtens och åskans väg, och de leder havet vid tygeln
(60:2). De vakar över vatten, vind, dagg och regn (60:21). Den roll
judendomen anvisar änglarna är så omfattande, att den helige Paulus ser

sig föranlåten att inskrida mot vissa urartningar (Gal. 4:9; Kol. 2: t).
Den kristna traditionen bygger emellertid vidare på dessa skriftställen.

Athenagoras skriver:

>Skaparen och världsdemiurgen har genom det från honom utgående ordet delat upp
änglarna och givit dem anvisningar, för att de skall ta sig an elementen, himmeln,
världen och allt det som lever i den, samt dess harmoni>> (Apologia X),

Även Origenes är av samma uppfattning:

>>Änglar är satta över alla ting, över landet, över luften och elden, dvs. över ele-
menten. De tjänar också Logos som verktyg vid styrandet av alla djur, växter och
stjärnor på himmelen> (Hom. in /os. X 6). >>Icke utan osynliga sryresmäns ledning
bär jorden allt det som man betecknar som produkter av naturen, kväller vattnet fram
ur marken och strömmar in i källor och bäckar samr bevaras luften ren, så atr den
håller denr vid liv som andas den> (Contra Celsuru 8, 3l).

Men Ordet låter änglarna på särskilt sätt ta del i uppenbarelsens och
återlösningens upphojda verk. Redan i Gamla testamentet borjar denna
änglarnas roll; de blir här förmedlare mellan Gud och människan, verk-
tyg för den gudomliga nåden. I första Mosebok framträder de som Guds
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följeslagare, när han i mänsklig gestalt uppenbarar sig för Abraham vid
ekarna i Mamre (18:1 ff.). Ett underbart ställe visar dem som förmed-
lare mellan himmeln och människorna (78: 10-22), I Nya testamentet
får vi veta, att änglarna meddelade Mose lagen: >Förordnad blev den
genom änglar i en medlares hand,r (Gal. 3: 19; jf.r Apg. 7: i3). Sådant
lärde redan judendomen i Jubildernas bok (I: 27-29). Den roll som

Gamla testamentet anvisar ånglarna, röjer dess underordnade ställning i
fOrhållande till Nya testamentet. Kristus själv, änglarnas Flerre (Hebr.
1: i ), förkunnar den nya lagen. Därav framgår änglarnas missionerande
uppgift: >Jag har sänt en ängel framför mitt ansikte för att bereda
vägen för mig> (Mal.3:1). De deltar i det begynnande, föregripande
frälsningsverket och bereder genom vad de osynligt viskar in i själarna
marken för Ordets mottagande.

Gäller denna hemlighetsfulla förberedelse endast och allenast Israel?
Den kristna traditionen tänker inte så: den är tvärtom av den åsikten,
att också nationerna är anförtrodda änglarna, så att de skall kunna göra
dem beredda att ta emot uppenbarelsen. Såtillvida kan man här tala om
en änglarnas missionsteologi i ordets egentliga mening.

Denna låra har sin utgångspunkt i Septuagintateologin. Femte Mose-
boken (32: S) anmärker härvidlag: >När den Högste gav arvslotter åt
folken, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av änglarna.>>

I den hebreiska texten heter det: r>efter antalet av Israels barnr>. Septua-
gintas översättning ger emellertid en riktig tolkning, som finns från
början i varje tradition och sedan vidareutvecklades av judiska skrift-
ställare. Naftalls testantente berättar, att den helige Mikael före folkens
förskingring uppmanat vart och ett av dem att välja sig en ängel. Med
de sjuttio herdarna i Henohs bok (al, 19) menas de änglar som givits
hednafolken till ledning.

Denna tradition övertas av kyrkofäderna. Origenes skriver i anslutning
till femte Nloseboks text, att >>Herrens andel är Jakob, hans lott Israel
och änglarnas andel de andra nationerna> (De princ. I, f :2). >Vi får
inte tro)>, tillägger han, >att dåliga änglar leder varje provins, och att
dessa provinser och områden inte är anförtrodda åt goda ånglar>> (Hom.
in Luc. I2). Han visar upp för oss den situation, som änglarna befann
sig i vid Kristi ankomst: >Många herdar (- folkens ledare) måsre anses

för ånglar, som människorna blivit anförtrodda åt. Var och en av dessa

änglar bemödade sig om att \ara beskyddare för dem som blivit anför-
trodda honom, men de behovde hjalp till detta, så atr de nationer som
scod under deras beskydd, också blev bra styrda.>

De sista citaten för oss mitt in i problemet om hedningarnas öde och
missionens mysterium. Inte heller de hedniska folken saknar beskydd av
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änglar som fått dem anförtrodda åt sig av Gud 
- 

detta inte bara för
att de skulle beskyddas utan också straffas och förmås till det goda. Vi
kan därför mycket väl tänka oss, att den >demon> som Sokrates talar
om var Greklands ängel, och att Buddha eller Zoroasther, Gandhi eller
också Tagore inte skulle haft så höga ingivelser utan änglarnas bistånd.

Men på samma gång har nationerna också sina demoner, som låter
tillbedja sig i gestalt av idoler eller falska gudar, som fjättrar dem vid
sig.5 När ett virrvarr av villfarelser förmår grumla den av änglar mot-
tagna sanningen till och med hos de bästa hedningarna, måste det till-
skrivas dem.6 Före Herrens ankomst ser sig änglarna ur stånd att beftia
de dem anförtrodda nationerna ur demonernas band. Därför längtade
de så brinnande efter Kristi ankomst och bad i de hedniska folkens namn,
och på så vis föregrep de den fullkomliga lovprisningen vid tidernas
slut och påskyndade Återlösarens ankomst. De utgör den fullkomligaste
förebilden och det bästa exemplet för de missionssjälar, som Kristus i dag
pä nytt anförtror nationerna, dem han numera köpt med sitt blod. De
har blivit dem anförtrodda, för att de i avvaktandets tid innan nationerna
inträder i kyrkans enhet skulle genom sin förbön påskynda frälsningens
timme.

I Gamla testamentet liksom också hos hednafolken är änglarnas närhet
tecknet pä att Gud är fjårran. I Nya testamentet däremot är de, enligt
en djupsinnig anmärkning av Gerhard Kittel, ett tecken på hans när-
varo.? De är ju Ordets andliga utstrålning, förkunnelsen av hans här-
lighet. Liksom de omger honom i hans eviga preexistens, så ledsagar de

honom på hans världsmission som hans missionärer. Origenes finner
underbara ord för detta änglarnas deltagande i Ordets mission.

>När änglarna såg de himmelska härskarornas furste dväljas på jordisk ort, foljde
de efter sin Flerre på vägen i lydnad mot rösten från den som gav dem till väktare
åt sina trogna. Änglarna tjänar dig till din välgång. De har blivit skapade åt Guds Son,

för att de skulle tjäna honom, De säger till varann: När han steg ner i en kropp, när
han beklädde sig med dodligt kött, bar sitt kors och dog för människorna, varför dröjer
vi då, varför gör vi ingenting, varför sparar vi oss? Kom, änglar, och låt oss stiga ner
från himmelen! Så lovade en mängd av den himmelska härskaran Gud och förhärligade
honom, när han föddes som Kristus. Änglarna är överallt> (Hom. in Ez.).

Även evangeliet är helt uppfyllt av deras närvaro. Om vi först inte
lägger märke till det, så beror det väl därpå, att liksom Kristus när han
blir människa döljer sin härlighet, så stannar också änglavärlden i bak-
grunden av det skådespel, som då utspelas. Men de himmelska här-

u Origenes: Hon. in Gen. lX 3; Contra Celsum Y 30.u Origenes: De firinc. llI 3,2-3.t Kittel: Theol'Vörterbucb l, Art. aggelos, s. 83.
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skarorna är hela tiden där, ja, nirvarande i varje ögonblick: >Eller menar
du, att jag icke kunde bedja min Fader, och han skulle sända mig mer
än tolv legioner änglar?> (Matt. 26: 53).

Det är karaktäristiskt för änglarna detta att de alltid träder tillbaka
för sin Herre och aldrig fäster uppmärksamheten på sig själva. I sin till-
bakadragenhet är de en förebild för missionären, som aldrig skall binda
själarna vid sig utan alltid sträva att utplåna sig själv inför Honom och
föra dem till Kristus. Därför säger också Döparen: >Ffan måste växa
och jag avtaga.> Kristus jåmför också Johannes Döparen med den ängel
som går framför honom.

Detta gäller också för missionären. FIan gör inte sitt verk, han gör
inte heller sitt fäderneslands verk. Nationernas onda änglar låter sig av
hedningarna i alla tider tillbedjas i nationens kult, vars bottensats de

så att säga bildar. Men den sanne missionären gör sig till hedning med

hedningarna för att vinna alla för Kristus.
Den kontemplativa blicken når ut över de synliga tingens värld: då

tråder Kristi mystslisl 
- 

utöver sin förnimbara reflex 
- 

frarr' för den
betraktande i sin realitet som himmelska tilldragelser, omgivna av äng-
larnas härlighet. Sålunda ser man på Altdorfmålningen av Kristi födelse,
hur himmelen över Jungfrun som ammar barnet genomskimras av ängla-
världens tillbedjan. Gabriel är ängeln som kungör. Han uppenbarade
för Daniel mysterierna med den tillkommande Kristus. Han visar sig
för Sakarias i templet och går före Ordet till Jungfrun i Nasaret.

Änglar är närvarande vid födelsen, förkunnar för herdarna det glada
budskapet och sjunger Gloria in Excelsis. De framträder vid alla väsent-
liga handelser i evangeliet. De kommer fram f& att tjåna Jesus efter
frestelserna och låter oss samtidigt ana ekot av den andliga kamp, som
utspann sig i en himmelsk förhistorias djup mellan Mikael och hans

härskaror och Satans ånglar, De tröstar Kristus i hans ångest, när den
sista kampen med denna världens furste utspelar sig: >En ängel från
himmeln syntes för honom och styrkte honom.> I de ärorika mysterierna
ser vi änglarna uppenbara den uppståndnes härlighet för Magdalena och
de fromma kvinnorna. De åtföljer Jesus vid hans ärorika himmelsfärd,
hans upphöy'else över alla änglavärldar ända till Faderns högra sida (Ef.
1:2L). Vid tidernas slut skall de återkomma med honom, denna gång
som strålande förkunnelse av Ordet vid hans återkomst (Matt, 24: 3l),

Men mellan himmelsfärd och återkomst ligger Kyrkans tidrymd. Här
är den egentliga tiden för missionen, den tid, då mänsklighetens frälsning,
som reellt förvärvades av Kristus, måste meddelas alla människor. Där-
vid spelar nationernas änglar på nytt en stor roll. Kristus mottogs av
dem med hänförelse. Länge hade de ju bemödat sig om de hedniska
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nationerna utan att skörda mycken frukt. Origenes ser deras förebild i
evangeliets herdar 

- 
som i sin tur föreställer folkens herdar (ledare) 

-för vilka ånglarna förkunnade Åtedösarens ankomst.

>>Många herdar måste betraktas som änglar, som människorna anförtrotts åt. Alla
behövde de hjälp för att kunna leda de till dem överlämnade narionerna.Di"rf& komockså
ängein för att förkunna Jesu födelse och den sanne Herdens ankomst. Det fanns t. ex.
också en herde i Makedonien, som behövde Guds hjälp, och därför visade sig en make-
donier för den helige Paulus, Herdarna behövde Kristi ankomst. Det var en stor glädje
för dem som omsorgen om nationerna blivit anförtrodd, när Herren kom till världen.

Den ängel, åt vilken Eg1'ptens angelägenheter blivit anförtrodda, drog av Kristi
ankomst stor fördel för landets omvändelse. Ty dessförinnan förmådde änglarna uträtta
föga för de dem anförtroddas frälsning.>>

Helt och hållet i motsats d;rtill försöker nationernas onda furstar, som
genom Kristi kors mist sin makt (Kol. 2: I1) att motsätta sig hans
herravälde.8

Från denna stund går nationernas änglar i förbund med apostlarna,
så att inte Kristi seger skall förlora sin verkan på folken. >Änglarna står
hjälpande vid apostlarnas sida vid utövandet av deras predikoämbete och
vid fullbordandet av det glada budskapets rrerk>>, säger Origenes (Hom,
im Nuno. ll,4). >>Petrus har en ängel liksom också Paulus och de andra
apostlarna och deras medhjälpare>. Stöter apostlarna sig också på mot-
ståndet från nationernas furstligheter och framstår missionen alltså som
en andlig kamp, varvid det gäller att rycka folken undan de makter som

håller dem fängna, så vet de ändå, att de kan räkna på änglarnas hjalp.
De står bredvid dem som förbundna på det inres valplats och bereder
på ett osynligt sätt själarna för deras ord. Annorlunda framstår inte
den makedoniernas ängel för oss, som den helige Paulus hänvisar till,
och som ber honom att bringa det glada budskapet till Europa. Som med-
hjälpare vid Japans omvändelse kallar änglarna också en människa, Juste
de Bretenniöres. Ja, också i de kontemplativa sjålarnas stillhet, i rena

barnahjårtan, överallt där beredskap finns, låter de hedniska nationernas
ånglar sin enträgna kallelse utgå genom att be apostlarna vara dem
behjälpliga vid de fjåttrade folkens befrielse.

Särslziljandet au and.arna

Som apostlarnas förbundna hjälper änglarna dem också att. {orm
själarna och bygga upp Kyrkan. Alltså kan vi tala om kyrkornas änglar.

>>Liksom i en stad, där det ännu inte lever några födda kristna, en av de tillstädes-
kommande, en lärare, en själarnas herde, som leder dem fram till tron, strax blir biskop

t >Också du hade tagit parti för en av furstarna. Då kom Jesus och ryckte bort dig
ur det ondas makt. Men var och en av oss har alltjämt sin fiende, som försöker föra oss
till sin furste> (Origenes: Hom. in Luc. 72).
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för dem som han undervisat, så blir också de heliga änglarna furstar för dem som de

hopsamlar i de olika nationerna, och som de främjar genom sitt arbete och sin tjänst.>>"

Sålunda åger varje kyrka samtidigt en synlig biskop och en osynlig
ängel, som bägge söker överträfra varandra i iver.lo I denna text fram-
träder biskopsämbetet som en utvidgad form av apostolatet. Liksom äng-

larna ätar sig omsorgen om kyrkorna, fer de också sörja för de döpta

sjålarna.
>>Kom, o ängel, mottag genom ordet den, som vänt sig bort från den gamla vill-

farelsen, demonernas lära; har du mottagit honom så värm honom och ingjut liv i
honorn som en god läkare; han är ju ett helt litet barn; tag emot honom och giv
honom den andra födelsens dop.>>"

Så bistår >skydds>-änglarna pä' alla sätt de själar som anförtrotts åt
dem, i det de bär fram deras böner till Gud och meddelar dem Guds
ingivelser. Vi måste tillågga, att de goda änglarnas handlingar motyerkar
demonernas; ty liksom varje människa har en god ängel, så står också
en ond skyddsdemon vid hennes sida. >Alla människor åtfaljs av två
änglar, en god som eggar dem till det rätta och en ond, som lockar dem
till det onda.rrt'Före dopet ägde den goda ängeln nästan ingen makt
över själen, och den onda behärskade den. Efter dopet farhåller det sig

tvärtom, men den onda ängeln försöker ändå alltid att uppehålla själen
på vägen till heligheten.

Det är hela innehållet i läran om andarnas verksamhet. Det utgör en

betydande del av den traderade kristna fromheten. Den helige Ignatius
av Loyola har underbart framställt det i sina regler om särskiljandet av

andarna, den psykologiska parallellen till den dogmatiska betraktelsen
över de tyä fanorna. I fräga om den syndiga själen består den goda

andens verksamhet i att utdela samvetssting, medan den onda ängeln
lugnar själen. Hos den själ som strävar till Gud, är förloppet omvänt.
>>Medan den onda anden försänker henne i sorg, förlamar henne och

oroar henne, ingjuter den goda anden mod och kraft. i henne, skänker
henne tröst och tårarnas gåva, upplysning och frid, i det den lättar all-
ting för henne och röjer undan hindren.> Det är alldeles tydligt, att
denna lära fanns redan under de första kristna århundradena. Origenes
har mycket bidragit till dess utveckling. >Vi slår fast, att de tankar som

framgår vr vära hjärtan ibland härstammar från oss själva, men att
de många gånger framkallas av onda makter eller sändas av Gud och

de heliga änglarna> (De princ. Ill 2,4).
o Origenes: Hom. in Num. 77,4.
to Origenes: Hom. in Luk. tz,
- Origenes: Hom. in Ez. Betråfrande läran om änglarnas verksamhet i det andliga

livet enligt Origenes jfr Dom Bettencourt: Doctfina ascetica Origenis. Roma 1947.
" Origenes: Hom. in Lak. 12.
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Denna lära om andarnas särskiljande utgör huvudtemat för den helige

Athanasius i hans levnadsbeskrivning över den helige Antonius, en bok
som alltför ofta avf.ärdas för flyktigt.la Det heter där:

>Väl är det möjligt och ingalunda svårc atc skilja på de goda och de onda änglarna,

ifall Gud ger nåden d:irtill. De heliga änglarnas anblick förvirrar inte. Lugn och sakt-
mod utgår från dem, så att glädje och. glättigt mod drar in i själen. Det blir den

möjligt att tänke utan att förvirras eller uppröras' Längtan efter det himmelska goda

bemäktigar sig den. Men där de onda änglarna drar in för de förvirring med sig. De
skriker, larmar och ropar som illa uppfostrade människor och stråtrövare har för sed,

varigenom själen förskräckes. Förvirring och oordning bemäktigar sig dess tankar; därtill
kommer dödsfruktan och slutligen onda lustar.>

Också den helige Gregorius av Nyssa, som likaledes var en lärjunge till
Origenes, instämmer i denna lära:

>>Den som övar dygd, erfar Guds hjälp över sin natur, ett bistånd som fanns där
redan förut, eftersom det sätter in med vår födelse, men som vi först då blir medvetna

om, när vi blir tillräckligt förtrogna med det eviga livet. Så ser människan sig mellan
två färdkamrater fullfölja de mest motsatta syften. Den goda anden verkar i själen på

så r'is, att han förehåller henne de belöningar hon hoppas på och ger henne en försmak
av Guds gåva; den andra däremot bjuder henne sinnliga fröjder, som inte längre lämnar
något utrymme för det goda utan fjittr* de svaga själarna vid denna jordens tid.>tn

Denna änglarnas verksamhet hänf<;r sig framför allt till det andliga
livets första ansatser. Deras roll ter sig alltid som förberedelse, sätter
arbetet i gång, i det att de gör själen hågad. Därför kunde de bereda

Marias sjal för att motta Ordet. Likaså gjorde de mänskligheten mot-
taglig för Ordet, uppfostrade den i Gamla förbundet och hade omsorg
>om den uppväxande bruden>, som det heter hos Origenes. Så beredde

de Guds vägar bland de alltjämt hedniska folken.
Detsamma gäller för det andliga livet.

>>Vem vet>>, skriver Origenes, >om de alltjämt i fruktan levande barnen behöver

änglarna och om inte änglarnas Flerre säger till de redan framåtskridna: Jag är hos

honom i bedrövelsen. Så länge vi är ofullkomliga och måste ha hjälp för att bli frit
fån vära fel, behöver vi en ängel; men har vi växt upp och tillbringat vår tid bland
lärare och pedagoger, då kan vi ledas av Kristus själv>> (Hon. in Matt, 13,26).

Så ger själens historia eq fullkomlig avbild av människosläktets egen;
ty även denna var en gång i barnaåldern och hade änglar till lärare, tills
den i Maria bereddes att ta emot Ordet själv.

Gregorius av Nyssa uttalar samma tanke: >Har själen nått ett visst
stadium, så blir självfallet broderns (ängelns) hjälp överflödig för den
nu framträdande kämpen.> Också Ignatius skiljer mellan den från äng-

'" Jft L""ts Bouyer: La 't'ie de Sahrt Antoine et la spiritualitö ilu monachisne frimitif.
'" Gregorius av Nyssa: ltie de Moise. Sources chrötiennes n. 67.
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larna kommande och den från Gud allena härstammande trösten: >Blott
Gud förmår att direkt och oförmedlat trösta själen.>

Detta ger oss anledning att än en gång framhålla änglarnas karaktär.
De är allestädes närvarande fast alltid i bakgrunden 

- 
i den Heliga

Skrift, i världen och i själarna. De vill inte någon ära och hyllning för
sig själva utan blott utbreda Herrens berömmelse, därigenom att de för
de andliga varelserna fram till honom. På sin väg möter själen i kon-
templationen på nytt änglarnas värld. Men nu stannar den inte vid
detta. Änglarna är ju väktarna vid den stad, dit den sunamitiska kvin-
nan kommer. Hon avkräver dem sin älskade, och genom sin tystnad
kungör de, såsom Gregorius av Nyssa säger, att den som hon söker inte
kan nämnas med något namn.

Änglarna är sålunda apostlarnas fullkomliga förebilder. De fullgör sin
tjänst utan att därvid förlora Treenigheten ur sikte, utan.att besmutsas

av sin beröring med världen, endast och allenast inriktade på att vinna
själarna för Kristus; när detta skett, drar de sig genast tillbaka utan att
behålla något för sig själva.

Jean Dani.ålou Sl

FÖRNUFTET oCH HJÄRTAT
Rel i gions f i.l o s o f is kn linj er i P as c al s t ön kan d e

T ." föregående artikel (Credo 1954273 ff.) utpekade vi rationalismen,
I humanismen och jansenismen som de tre starkaste iddhistoriska krafter
som påverkat Pascals tänkande. När vi nu stannar inför några religions-
filosofiska drag i hans tankar, måste vi betona, ^tt Pensöes inte utgör en
helhet, att de inte är ett religionsfilosofiskt system. De är bara byggnads-
stenar till en kristen apologi, som aldrig blev fardig.

Hur är nu Pascals religiösa tänkande beskaffat? Har han 
- 

m11en1s1iks1
och fysiker som han var 

- 
helt enkelt avstått frän att. konfrontera sin

tro och sitt vetande med varandra, eller har han övergivit vetenskapen
för att. bereda plats åt tron? Ansåg han att de är helt skilda områden, att
de rör sig på två olika plan? Måste hans religiösa liv kanske betraktas som
en privat sfär, ointressant från allmän synpunkt?

Pascal själv tyckte inte så. Hans Pensöes är just ett försök att koordinera
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förnuftet och tron; inte för att med matematikens förnuft bevisa trons
innehåll utan för att visa, att det är förnuftigt att tro, att det är män-
niskans bestämmelse att tro, att d.et är hennes privilegium att kunna tro.

Pascals rnönniskobild

Vi har tidigare sagt, att Pascal 
- 

sf6gl 
^tt. 

ha övergivit Descartes' apri-
oristiska metod i naturvetenskapen 

- 
vände sig till den empiriska. Han

upptäckte människan; det fu hon som efter hans omvändelse blir ut-
gångspunkten för hans tänkande.t Pascals etik är inte som hans samtida
Spinozas morallära 

- 
även den influerad av Descartes 

- 
en etbica ordine

geometrico d.eruorcstrata, en etik behandlad efter geometriska metoder;
den är antropologisk. Den erfarenhet som Pascal utgår ifrån, heter la
tnisåre de I'bontme, människans elände. Den människa Pascal möter i
Paris, Rouen, Port Royal och som han också upptäckte hos sig själv heter
cbirnöre, cbaos, sujet de contradiction, rnonstre incoruprehensible.

Metodiskt utvecklar Pascal detta genom att bevisa, hur människan över-
allt står i paradoxens tecken. Hon är stor i jämförelse med det intet, var-
ifrån hon kommer, men liten i jämförelse med världsalltet, det oändliga,
i vars mitt hon står. Hon bär inom sig liv och död. Hon har många kun"
skaper men känner varken det förflutna eller det tillkommande livet.
Hon är söndersliten av alla slags lidanden; för att undvika de egentliga
frägorna skapar hon sig illusioner, förströelser och sysselsättningar, som
hindrar henne att reflektera över sin verkliga situation. 

- 
Men män-

niskan kan tänka. Det utgör hennes storhet i världsalltet. FIon kan vara
medveten om sig själv, t. o. m. om sin egen svaghet, om sin kroppsliga
och moraliska ambivalens, sin lyckolängtan.

Sådan ter sig enligt Pascal erfarenhetens människobild. Här tar hans

apologi vid. Denna klyvning hos människan har, säger han, sin grund i
den mänskliga katastrof som heter arysynden. Oberoende av uppenba-
relsen har vi visshet om att arvsynden utgör den enda möjliga förklaringen
till människans nuvarande situation, ty i och för sig är människan en
annan. En god och allsmäktig Gud kan inte ha skapat henne sådan hon
nu är. Arvsyndens katastrof förstörde människans natur. Människans
naturliga krafter förmår följaktligen ingenting. fnte ens intellektet. Dess
prestationer i naturvetenskap och matematik är visserligen beundrans-
vård,a, men för människans egentliga väsen och kallelse betyder de intet.
Det är bara i nådens ordning som människan verkligen är människa. För-
nuftet ensamt räcker inte till.

t Fr. Mauriac redogör i inledningen till sitt urval ur
sida hos Pascal, framför allt för Montaignes inflytande
holm 1947 (Bonniers), s. 22 fr..
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P as cals kunskap s princi.p er

Inte ens inom den naturliga ordningen kan förnuftet tatta hela det
mänskliga livets verklighet. La raison ne peut m'ettre le prix aux cboses,

förnuftet avgör inte sakernas värde. Förnuftet ger abstrakt sanning, men
livet är konkret. Därför får människan sann och säker kunskap på

en dubbel väg: genom esprit d.e göometrie, matematiskt tänkande, och
esprit de finesse, tänkande utifrån hela människan, genom intellekt och
intuition, genom la raison et le ceur, förnuftet och hjärtat. Därmed har
Pascal övergivit rationalismen.

Vad innebär då intuitionen för Pascal? 
- 

Den är ett slags vision, en
omedelbar inre erfarenhet, som ger säker kunskap. Intuitionen upphäver
inte förnuftets resonemang utan kompletterar, stöder, stimulerar den. Det
matematiska tänkandet får inte tag i hela den konkreta verkligheten, det
f.attar inte hela livet, det når inte till själens grund och leder inte till
uppenbarelsens Gud. Men det har sin uppgift att fylla: det ger sanna

och säkra resultat inom naturvetenskapen och möjliggör såtillvida lösningar
på det praktiska livets problem. Men man får inte mena, att matematiken
kan ge en slutgiltig världsförklaring.

Intuitionen har därför 
- 

i medvetenhet om de verkligheter som inte
är tillgängliga Iör den matematiska metoden 

- 
en uppgift både på det

naturliga och det övernaturliga området.
På det naturliga området är det intuitionen och inte intellektet som

ger en helhetssyn. Intuitionen förmedlar insikten i de första principerna:
>Vi har kunskap om sanningen inte bara genom förnuftet utan också

genom hjårtat. Det är genom hjårtat som vi får kunskap om de första
principerna; tänkandet, som här är inkompetent, försöker art bestrida
dem.> På så sätt förklarar Pascal det faktum, att vära begrepp för tid,
rum, rörelse osv. är omedelbara och inte kan bevisas på diskursiv väg.
Vidare att vi har säker kunskap om motsägelselagens giltighet, innan vi
kan bevisa den matematiskt. Lärosatser sluter vi oss till, men principer
känner vi; båda delarna med säkerhet, fastän på olika vägar. För mate-
matikern Pascal är det inte en motsägelse, att en syllogistisk vetenskap
bygger på intuitiva förutsättningar och ändå ger säkra resultat. Intuitio-
nen är också den våg, pä vilken man når kunskap om de estetiska och and-
liga värdena. Även har blir det tydligt, att Fascal står främmande inte
bara för Descartes' dualism, som förklarar kunskapen om värdena med
id.eae innatae, medfödda idöer, utan också för den thomistiska uppfatt-
ning, som anser denna kunskap vara en intellektuell akt av samma art som
intellectus principiorum, kunskapen om de första principerna. Intuitio-
nen, hjärtat är slutligen, enligt Pascal, det enda organ som har förmåga

14-s43ozs Credo. 35:eårg. Nr5. 1954 213
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att uppfatta det oändliga. Hjärtat blir således kunskapsmedlet för moralen
och religionen.

På det övernaturliga området har intuitionen en dubbel uppgift: den

skapar förståelse ftir de moraliska och religiösa värdena, och den lämnar
bevis för religionens sanning. Intuitionen leder nämligen människan till
ödmjukhet, till bot och bön. Genom >hjärtat> kommer på det viset hela

den rika asketiska och mystiska traditionen in i Pascals världsbild och får
där en bestämmande plats, vilket fram gär av de krav han ställer på sig
själv och andra. Han skulle inte ha varit en helhjärtad lärjunge till Port
Royal, om han inte fordrat ett rent hjårta som främsta förutsättning för
kunskapen om Guds sanning och för ett möte med Guds egen verklighet.

Kristendomens sanning bevisas enligt Pascal genom hjärtat, som känner
att kristendomen på sätt och vis är naturlig för människan, inte bara på
grund av dess lära om arvsynden människan ju säges ha kännedom
om genom förnuftet 

- 
utan därf.ör att den är just den religion som

människan innerst inne har behov av. Det är endast kristendomen, som
överensstämmer med människans natur. Ett annat säkert bevis för kris-
tendomens sanning utgörs av den Heliga Skrift 

- 
fc;r varje hjärta som

möter Gud och Kristus.2 Slutligen behandlas profetiorna, Jesu underverk,
kyrkans fortsatta existens och många andra bevis utförli$ av Pascal.

Det rör sig ingalunda om matematiska bevis, men de har full giltighet för
dem som älskar sanningen, som vill hänge sig åt sanningen, vill göra

sanningen. Hjärtat har sina egna resonemang; även de ger säkerhet och
visshet.

Tro ocb uetande

Denna hjärtats filosofi placerar förnuftets >)rena>>, >vetenskapliga>> tän-
kande i andra rummet, då det inte tjånar människans egentliga uppgifter.
Man har försökt tolka Pascals yttringar i en riktning, som >räddar> för-
nuftet i hans tänkande. Pascal förkastar, säger man, inte förnuftet i och
för sig utan endast dess felaktiga användning, när t. ex. andra kunskaps-
principer helt uteslutes. Hela hans apologi syftar ju till att uppvisa trons
och i synnerhet arvsyndslärans förnuftsenlighet.3

' Visst är det sant att den Heliga Skrift har en avgörande betydelse i Pascals liv och
tänkande. Det framgår redan av den i vår första artikel citerade texten i Mönorial Men
att på grund av denna >bibliska uppenbarelsetro>> kalla Pascal representant för den >>evan-
geliska kristenhetens fromhetstyp> (Bohlin: Pascal II, 182) är nog ett alltför okritiskt
övertagande av Fr. Heilers definition av den katolska fromhetstypen som >)mystisk>> och
av den protestantiska som >biblisk>. Något mera försiktigt behandlas denna distinktion
och dess tillämpning på Pascal av Cl. \flebb: Pascal's fihilosofhy ot' reli.gi.on (Oxf.ord 7929,
kap. IV).

" Charles Journet: Yeritö de Pascal (St. Maurice 19i1). Kanske it f&1. litet för ivrig
att göra Pascal till en skolastisk tänkare: >>N'est-ce pas la prevue qu'il faille ici, pour
la vraie intelligence de Pascal, tirer Pascal ä saint Thomas... (s. 117)?
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Pascal bekämpar förvisso det matematiskt-vetenskapliga tänkandets
diktatur. Han kämpar mot ett förnuft som skall ersätta tron, ett förnuft
som vill stänga in oss i denna synliga värld, som leder till skepticism. F{an
tröttnar aldrig att upprepa, att förnuftet ej förmedlar hela verkligheten,
att vetenskapens förutsättning är tron.

Men Pascals relativisering av förnuftet betyder mer än blott ett för-
kastande av dess ensidiga användning, som t. ex. i humanismen och
rationalismen. Hans kritik gäller förnuftet självt. Genom arvsynden
har människans natur blivit helt korrumperad. Före arvsynden var män-
niskans natur toute di.ffårente de notre, helt olika vår nuvarande. Nu måste

den tvingas till rätt underordning och riktig användning. Och då har
hjertat den främsta uppgiften. >Vi känner bilden av sanningen men be-

sitter endast dess förvillelse.>> >>Det finns ingenting till den grad konformt
med förnuftet som att förneka förnuftet.> Ingen katolsk.tänkare, vare

sig före eller efter Pascal, vänder så radikalt upp och ned på S:t Thomas'
lovsång till skapelsen, dess ordning och värde.a

Antinomien mellan de naturliga kunskapsprinciperna står kvar. För-
nuftet äsyf.tar enhet, men livet är mångfaldigt. Viljan, hjårtat söker det
oändliga, men den naturliga verkligheten är begränsad. Förnuftet får
kunskap om det oändliga på abstrakt sätt, men hjertat äger konkret
kunskap 

- 
dock blott om det som är ändligt. Ou Ia aeritö sans plaisir, ou

Ie plaisi.r sans ueritö, sanning utan glädje eller gladje utan sanning. Filoso-
fiens sista ord är skepticism.

Men skepticismen övervinnes hos Pascal. Filosofien år för honom inte
det sista. Antinomierna, som sätter tes mot antites, visar den naturliga
kunskapens relativitet. Den dialektiska metoden uppenbarar den naturliga
ordningens inre motsägelse, som övervinnes endast i och genom uppenba-
relsens övernaturliga ordning. Filosofien förbereder således kunskap om
sanningen på negativt sätt 

- 
men kan inte själv skänka denna kunskap.

Gudsbeuisen

Gudsbevisen är enligt Pascal gagnlösa, farliga och oförnuftiga. De är
gagnlösa, ty de ieder inte till uppenbarelsens Gud, ej till Jesu Kristi Gud.
Återlösaren kan inte bevisas utifrån den naturliga ordningen. Därför är
försök i denna riktning till ingen nytta inom den faktiska frälsningsord-
ningen. Gudsbevisen år farliga, ty de bringar människan låt\ därhän,
att hon nöjer sig med filosofernas Gud. Naturforskningen leder bara till
deisternas Gud. Men det är endast Jesu Kristi Gud, uppenbarelsens Gud
som bevarar oss för pessimism och skepticism. Gudsbevisen är slutligen
oförnuftiga, ty människans metafysiska struktur är orienterad mot uppen-

n H. Meyer: Gescbichte der abendländischen Veltanscbauung l]y', 142.
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barelsens Gud, mot hjärtats gudsförnimmelse. Men inte kan man bevisa

det man skall älska!
Man kan ändå inte såga, att Pascal förkastar alla gudsbevis. Han låter

Gud tala dessa ord till människorna: >>Jag fordrar inte en blind tro av
eder.>5 Förnuftet har möjlighet att nä fram till en gudsuppfattning, som

närmar sig uppenbarelsens Gud. Det rör sig om gudsbeviset ex gradibus,
sådant man möter det hos S:t Augustinus6 och 

- 
i liknande form 

- 
äver,

hos S:t ThomasT. Av tingens kontingens, dvs. ay deras begränsade full-
komlighet, kan man sluta sig till Guds fria vilja, som har skapat dem
med sin egen oändliga fullkomlighet som förebild. I all synnerhet är Gud
kallan till alla sanna ting, ty de måste ha gått ut ifrån själva sanningen.
Men en sådan kunskap om d.et oändligas existens blir endast för tron
kunskap om Guds existens.

Tron ensam spränger den ram som den mänskliga naturen är inscängd
i, Skepticismen övervinnes av uppenbarelsen, Med >tron>> menar Pascal

ett tillstånd; Dieu sensi.ble cu.r. ceur. Gud, som är kärleken, upphöjer hjär-
tats resonemang 'till tro. Gud är verksam i människans hängivenhet för
sanningen. Människan gör intet annat än att ställa sitt hjärta till förfo-
gande. För Pascal är inte insikten utan hängivenheten den sista och vikti-
gaste mänskliga grunddispositionen.

Gud-Kristtts-Kyrkan
Gud är för Pascal Deus absconditus, den fördolde Guden. Särskilt är

Guds frälsningsplan förborgad för oss. Det viktiga i uppenbarelsen är
inte uppenbarelsen av Guds inre liv utan frälsningsverket. Tillbedjan och
tacksägelse gäller inte så mycket Gud i sig själv som hans fria viljebeslut.
Men Deus abscondi,tus säger än mer: Det är inte bara så, att Guds liv
och uppenbarelse överstiger människans naturliga fattningsförmåga, utan
Gud gör allt möjligt för att försvåra människornas kunskap om honom

- 
profetiornas dunkel, mandomsanammelsens ödmjuka, vardagliga yrtre

har denna innebörd. Liknande tankar framträder för övrigt i oratoria-
nernas fromhetsriktning och har där som syfte att ån mera upphöja Gud.

Den Gud, som människan får kunskap om, är enligt Pascal endast
>>Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Inte filosofernas och de lärdas Gud
utan Kristi Gud.> Kristus är nyckeln till att förstå både Gud och män-
niskan, att känna både livet och döden. Betraktelsen Le tnltsllys de lösus
avslöjar Pascal sådan han är. Där har vi hjärtats resonemang, som förnuf-
tet inte äSer.Dir,liksom i hans Mörnorial eller i Bön till Gud. oru sjuk-

u Satsen finns emellertid som marginalanteckning, men har senare srrukirs. Jfr 6dit.
Brunschvicg, s. 524 not 2.

o De libero arbitrio lI, c. 12 och 13.7 S. Th. lq2a3.
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domens råtta bruk, anar man, att Kristus och hans liv inte bara stod i
medelpunkten för Pascals tänkande utan att det verkligen var Kristus,
som uppfyllde tystnaden i lidandets nätter och under sjukdomens år.

Här är det, som Maritain anmärker, ett långt avstånd mellan Pascal och
hans provinsialbrev och räknemaskin. Den som han älskade talade till
hans hjärta.8

Gudsgemenskap finns enligt Pascal d;rf.ar inte i själens ensamma upp-
lyftande och innerliga gripenhet utan i underkastelsen under den histo-
riska uppenbarelsen, i bundenheten vid Jesu Kristi person. Men Jesus
Kristus fortsätter sitt liv på jorden: >>Kristus kommer att ligga i döds-
kamp intill världens slut>, heter det i Le myståre de Jäsus. Pascal accep-
terar den paulinska bilden av lemmarna i Kristi kropp och låter Jesus
säga: >Jag är närvarande genom mitt ord i Skriften, genom min ande och
mina ingivelser i Kyrkan, genom min makt i prästerna och min bön hos

de troende.> Pascal anser det vara omöjligt, att de som av hela sitt hjärta
älskar Gud inte också skulle känna Kyrkan.

Med >Kyrkan)) ayserPascal den konkretaKatolska kyrkan, vil-
ken utifrån traditionen auktoritativt utlägger oklara s'tällen i bibeln, vil-
kens lära år ofslbar i kraft av Guds inspiration, och vars sakrament är
den enda vägen till frälsningens nåd, så att det utanför denna kyrka inte
finns någon syndaförlåtelse. Det är påvarnas hierarkiska och monarkiska
kyrka. Därför heter det konsekvent redan i Mö'rnorial: >Underkastelse
under Jesus Kristus och under min själasörjarer>, och på samma sått t Le
ruystöre de Jönrs: >Spörj din själasörjare till råds, när mina egna ord blir
dig en anledning till ondska, Iäfånga eller förvetenhet.rre

Gud 
- 

Kristus 
- 

Kyrkan, det är den slutgiltiga konsekvensen arr

hjärtats resonemang. Att acceptera detta sammanhang var in'te latt for
Pascal. Det var ju påvekyrkan, som hade förkastat Jansenius' bok och
hans egna provinsialbrev. Men han kämpade sig fram och mötte Kristus
på denna väg.

Pascal i idöbhtorien.

Pascal är en av de tänkare, som markerar vändpunkten mellan medel-
tiden och den nya tiden. Oxfordprofessorn Cl. Vebb jämför Descartes
och Pascal som portalfigurer för den nya rtiden med Plato och Aristoteles
och deras betydelse för det klassiska och medeltida tänkander.lo I Pascal
är medeltidens bästa radition levande, men samtidigt hör han helt till

I J. Maritain: Pucal apologiste iReflexions sur I'intelligence (Paris 1924), s. 142,
' En bra sammanställning av Pascals tankar om kyrkan finns i den norske översätt-

ningen av Pensdes, Tanker, av P. Lutz OP (Oslo 7946,Dreyers), där de olika fragmenten
fraTlägges i ny gruppering. I Mauriacs urval beaktas dessa synpunkter tyvärr inie.

'" >)... our Plato and our Aristotle>>. L.c, s. J,
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den nya tiden. Han tar aystånd från ensidig intellektualism på trons
område. Han håller fast vid vårt tänkandes och värderandes förankring i
varandets ordning och vid det personliga >existentiella> engagemanget.

Denna tänkandets ontologiska grundval utgöres för Pascal av den reli-
giösa verkligheten 

- 
den enda verkliga ordningen är uppenbarelsens ord-

ning. Här står Pascal på medeltida mark. Logiken kräver därfar religiöst
handlande. Men i motsättning till medeltidens teocentriska ordning, där
religiöst handlande betydde att bryta upp till den egentliga verkligheten,
börjar med Pascal en antropocentrisk religiositet, vars främsta moment
innebär, act man >släpper taget> och riskerar undergången. Ty för Pascal

står Gud inte längre i det naturliga tänkandets centrum. Där står män-
niskan. Kristendomens centrala resonemang under medeltiden 

- 
och

ännu hos Ignatius av Loyola i exercitieboken - 
var ungefär detta: Gud

är den absoluta verkligheten och den absolute Herren; därför består mitt
mål och mitt livs lycka i att hälla mig till Gud. Men Pascal och den nya
tidens kristne resonerar ungefär så här: Jag har behov av lycka och frid,
och dem finner jag enbart i Gud; därför vill jag hålla mig till honom.

På så vis tillhör Pascal både medeltiden och vår egen tid, han är både

lsonservativ och progressiv. >Efcer tre århundraden är Blaise Pascal allt-
jämt inblandad i vära strider, han är levande>, säger FranEois Mauriac.ll
Det betyder inte, att vi utan reservation ansluter oss till honorn. >I den
himmelska Faderns hus finns, Gud ske lov, många boningar, och inte
var och en är beredd 

- 
till lycka för mänskligheten 

- 
att flytta in i

Pascals bostad.rtt Att inte heller han förde alla problem, som han ställdes
inför, till slutgiltig lösning och inte helt lyckades med sin apologi -vem skulle ha väntat sig annat? Somliga av hans tankegångar skulle idag,
efter att det Vatikankonciliet klart har uttalat. sig om uppenbarelsen och
de tvenne kunskapsordningarna: tro och vetande, onekligen kunna av-
färdas som )>supernaturalistiska>>, dvs. som ensidigt betonande nådens nöd-
vändighet. I själva verket har också traditionalismen och immanensapolo-
gien, som nedvärderar människans egen inneboende förmåga, of.ta begag-
nat sig av Pascals id6er. Även hans bevis för arvsynden, nämligen att män-
niskan frän början inte kunde ha skapats sådan hon iru är, strider moc

kyrkans låra, att. den övernaturliga ordningen är helt oförskylld 
- 

en
uppfattning som senast framlagts i encyklikan Huruani generis.ls

Att Pascal inte kan kallas för hemlig protestant, har redan sagts. Även
hans syn på arvsynden och på tron har >katolska> drag, däri att den inte
leder till något slags passivitet utan tvärtom utgör grundvalen för inten-

n L,c. s. 22.
' Meyer l.c. IV, 142.
'" Credo l9J0:302.
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siv bot och askes. Den blir motiv till att bära korset med Kristus. Detta
>att lida med Kristus för att också bli forharligad med honom> (Rom.
8: 17) uppställes uttryckligen av Tridentinska kyrkomötet som en av de

läror som skiljer den katolska tron från reformationens uppfattning.la
Dessutom torde också Pascals syn på kyrkan vara oacceptabel för refor-
mationens arvtagare.

Vår tids intresse för Pascal beror antagligen närmast på de >existen-
tialistiska> dragen hos honom. Hans tankar tar jw sin ucgångspunkt i
människan, i människans elände på liknande sätt som hos den tyska och
franska existentialismen.l5 Men Pascal utgår också ifrån den andra verk-
ligheten i det mänskliga livet: frälsningens och nådens realitet. Därmed
är han, om man så vill, en kristen existentialist. Man blir påmind om
Pascal, när man hos en av våra dagars kristna filosofer, Peter Vust, läser:
>>Om ni nu, när jag gär bort och går bort definitivt, skulle fråga mig,
om jag inte känner en trollnyckel, som öppnar den sista porten till livets
vishet, så skulle jag svara: förvisso. Och denna trollnyckel är inte re-
flexionen, som ni kanske skulle vänta av en filosof, utan bönen. Bönen,
menad som yttersta hängivenhet, gör oss tysta, gör oss till barn, gör oss

objektiva. En människa växer, tror jag, allt djupare in i humanitetens
dimension . . . i den mån hon förmår bedja .. . Bönen kännetecknar andens

djupaste ödmjukhet. > 
16

Här har vi det hjärtats resonemang som enligt Pascal upptäcker nådens
verklighet och ser den stiga ned till människan, från Gud genom Kristus
till Kyrkan. Här visar det sig, att ett äkta stycke pbilosophia et theologia
cordis fanns levande i honom 

- 
dsnnl hjärtats filosofi och teologi, som

alltsedan Augustinus över Bonaventura till Newman hör till katolicismens
bästa tradition. Hjärtats filosofi, som strävar efter att få likna Guds
hjerta 

- 
Kristi hjärta, som öppnades av ett spjut.

>>Förena mig med dig. . . Tag boning i mitt hjårta och min själ, för
att dår båra mina lidanden och för att fortsätta de lidanden, som ännu
fattas dig och som du fullbordar i dina lemmar, till dess din kropp nått
sin fulländnirg.rrtt

Peter Hornu.ng Sl
t' Denzinger: Enchiridion slmbolorum 804; Neuner-Roosz Der Glaube iler Kircbe 726.
' Meyer l.c. V, 420.
to Peter Vust: Eiz Abscbieilnuort (Mönster). Mera om Vust se Credo l9Jlt203 fr.tt Bön till Gud om sjukdomens rätta bruk. Svensk översättning i Mauriacs urval, s.

16 fr.
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öSTEN SJöSTRAND

UNDERJoRDTSK sÅxc

Nedanför graven som förgäves grävdes mot vargarnas vittring,
och ovanför ropen, de brända ryggarnas sveda, ropen mot oss,

Yang Kia Ping, den djupa steniga dalen, med smärtornas stup,
her dar vi levde i själens vilja, att finna de andra i Gud;
förtrogna med döden fann vi kärlek, helgade arbete och hem.

Och sommarn försköts från aprikosernas blommande Eden.

Den sommarn föll vattnet ännu ur skyn från klippornas brant -
bruset blev kvar när vi likt hundar tvangs ned på knän
att åta med virade vrister ur föraktets förfrusna skålar.
Yang Kia Ping, du sjönk i mörkret bräddat av rösternas skrän 

-stormen kom som vi väntat: dörrväktarn vräktes åt sidan,

natten rusade in 
- 

hur trapporna skälvde av rusande steg 
-madrassernas hö revs bort som bladen från böckernas omslag;

sidorna virvlade bort, med romare och grek, med fädernas ord;
vi själva trängdes hårt av vår fruktan, skulle förskingrats,
om icke i sin nåd Flerren Kristus bevarat vi1 fru[1211 

-ty de slog oss med nävar och rör, och ropade profetera,
Fader Seraphin slog de på ryggen med trän, och ropade hemnd.

Flämndens timme 
- 

något värkte nedanför slagen i dem själva.

Och slutligen räckte ej döden till att förstumma dess röst,
ej våldets litania, ej de som stod upp och vittnade falskt;
allt prövades i eld, vårt gemensamma verk, hos en efter en,
allt brändes till grunden ned, allt blev som det är skrivet.
Yang Kia Ping, vi såg dig nedanför grav^rna vi grävde,
ovanför den ropande massan, bortom smärtornas marsch,
vi hörde dig nedanför slagen, och nedanför smärtornas stup.

Yang Kia Ping, det största cistercienserklostret i Kina, brändes och förstördes somma-
rcn 1947.
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Underjordisk" sång

O ni som lägger grund utan kärlek, ni som bygger i sand,
som ersätter nästan med ting, tvingar envar att. tiga,
som låter partiet bestämma vad som är sorg och förtryck,
ni som väljer och vrakar i nöden, därför går nöden förbi!
O ni som vill skapa en rättvis vårld, utan kärlek, och döda

vi ger vårt armod till er, ni som nu följer med strömmen,
men själva en dag i sanning skall prövas av elden.

NOLI ME TÄNGERE-MOTIVET
En ikonografish. stu.die

,TZ riscus uppenbarar sig för Maria Magdalena efter sin uppståndelse>

I\- eller rnoli me tangere-motivet>, som det populärt kallas utan att
darfor alltid avbilda denna passage i evangelietexten 

- 
är ett motiv, som

ständigt återkommer i den kristna konsten. I den ikonografiska littera-
,turen finns det omtalat och beskrivet i samband med Kristi uppståndelse.

Såsom enskilt motiv är det mig veterligen inte behandlat.
Denna uppenbarelsescen finns endast utfödigt beskriven i ect av evan-

gelierna,Joh. Kap.20: 1-18. Den är omnämnd iMark. 16:9-10. Dessa

texter har inte varit direkt bestämmande för noli me tangere-motivets
ikonografiska utformning. Förklaringarna till dess olika skiftningar måste

man söka i kyrkofädernas kommentarer till evangelietexterna, i liturgien
och de liturgiska spelen och i någon mån i mysteriespelen.

Motivet förekommer mycket sällan i den fornkristna konsten. Det enda
säkra exemplet är en avbildning på ett halssmycke av guld, tillhörande
den berömda Monzaskatten. På den ena sidan av detta ser man en fram-
ställning av Kristi korsfästelse, på den andra knäböjer Maria Magdalena
framför den uppståndne Kristus.

Monzaskatten är en för forskningen utomordentligt viktig samling
oljeflaskor och enkla smycken, som såldes till pilgrimerna i Jerusalem på

Konstantin den stores tid. Enligt en allmänt vedertagen teori är de motiv,
som avbildats på dessa föremål, hämtade från den bildvärld, som fanns på
mosaikerna på kyrkobyggnaderna i Syrien och Palestina på 300- och 400-
talen, vilka nu gått förlorade. Dessa enkla suvenirer, som pilgrimerna
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förde med sig från Det Heliga Landet, kunde uppvisa de första bildcyk-
larna med motiv från evangelierna.

Denna syriskt-hellenistiska konst kom att visa sig mycket livskraftig.
Den fortlevde fram till den islamska erövringen, då den emigrerade till
Karl den stores rike och fick stor betydelse för den kristna konsten i
västerlandet.

Av exemplet på halssmycket kan man således dra den slutsatsen, att
noli me tangere-motivet redan förekom i den syriskt-hellenistiska konsten.
Den bysantinska konsten undviker nästan helt och hållet detta tema.
>Kristus uppenbarar sig för Maria Magdalena efter sin uppståndelse> är
ett av de motiv, som skiljer de båda skolorna åt. Bysans illustrerar Matteus-
evangeliet, dvs. de två kvinnorna, som vidrör Jesu fötter, och de väster-
ländska skolorna framställer Johannesevangeliets version. Detta förhål-
lande har sin yttersta orsak i att de bysantinska kyrkofäderna ansäg, att
äran av att först ha sett Kristus efter hans uppståndelse tillkom hans mo-
der Maria.

Det är således i den karolingiska konsten, i dess handskrifter, elfenbens-
plastik och metallkonst, som man först finner noli me tangere-motivet i
den västerländska konsten.

Inom konstvetenskapen kan man inte isolera ett enstaka religiöst motiY.
Det kan visserligen förekomma ensamt på andaktsbilder eller som prydnad
på liturgiska föremåI, men om man vill trånga in i dess symbolvärld,
måste man göra klart för sig, i vilka yttre sammanhang, dvs. bildcyklar,
som det förekommer. Nolime tangere-motivet förekommer i tre olik a

s t ö r r e b il d s am m a n h a n g: uppenbarelsecykeln, legendcykeln och
konkordanscykeln.

I den karolingiska konsten kommer motivet in i den s. k. uppenba-
r e I s e c y k e I n. Denna kom att få stor betydelse som ersättare till direkta
avbildningar av Kristi uppståndelse under tidig medeltid ända fram till
gotiken. Avbildningar av Kristus direkt uppstigande ur graven förekom
endast i undantagsfall i den tidiga kristna konsten. Man använde sig i
stället av symboler eller de händelser som föregick uppståndelsen, t. ex.

Kristus nedstiger i dödsriket, ett omtyckt motiv i den bysantinska kon-
sten, där man dock oftast ersätter uppståndelsen med himmelsfärden.

Den västerländska konsten upptog som tidigare nämnts den syriskt-
hellenistiska traditionen. Här fu det oftast ängelns budskap till kvin-
norna på påskmorgonen, som får utgöra beviset på Kristi uppståndelse.

Ur detta motiv utvecklar sig bruket att framställa den Uppståndne när han
visar sig för kvinnorna eller f& lårjungarna. Enligt den franske ikonogra-
fen Emile Mäle sammanhänger detta med de liturgiska spelen. Det är myc-
ket troligt, att motiven populariserades genom inverkan från dessa spel.
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Men de kan inte ha givit incitamentet till de första uppenbarelsemotiven,

eftersom det i handskrifter finns exempel pä sädana ända från 800-talet.

Halssmycket från Monza måste också sägas tillhöra denna kategori.

På 1200-talet kommer motivet in i en ny bildsvit 
- 

l. gen dcykel n.

Här ligger tonvikten inte längre på skildringen av Kristi uppståndelse,

utan noli me tangere-motivet är med som ett led i berättelsen om den

heliga Maria Magdalenas omvändelse och liv. Maria Magdalena-gestal-

ten har alltid varit ett invecklat problem, som ännu inte kan anses slut-
giltigt löst. Enligt en tradition, som går tillbaka på Augustinus och efter
honom Gregorius den store, är Maria ftän Magdala identisk med den

anonyma synderska, som omtalas i Luk. 7:37, och med Maria av Betania,

Martas och Lazarvs syster. Denna uppfattning ligger till grund för den

romerska liturgien och därmed också för framställnin garna i den väster-

ländska konsten. I liturgien hedras hon framför allt som botgörerska. Hon
har sin plats efter Maria Guds moder i allhelgonalitanian. Man har kallat
henne apostola apostolorum., apostlarnas apostel, eftersom hon av Kristus

fick uppdra get att förmedla budskapet om hans uppståndelse till lär-
jungarna. Det är av den anledningen, som hon ensam bland alla kvinnliga
helgon med Jungfru Maria delar åran av att Credo reciteras i hennes

mässa.

Evangelietexten om hennes omvändelse (Ltk. 7z 36-t0) har sedan

äldsta tider använts för att symbolisera människornas omvändelse och

botgöring, så t, ex. på torsdagen i passionsveckan och kvartemberdagarna

i seprember. Dom Fernand Cabrol skriver om denna företeelse: ,>I evan-

geliet har kyrkan velat påminna om' att det är ödmjukhet, ånger och

kärlek, som ge oss möjlighet att. fä förlåtelse för vära synder.>>

Maria Magdalenas egenskap aY >ställföreträdande botgörerska,, har

också avspeglat sig i konsten. På en tymPanonrelief i Neuillien-Donjon
(Allier), Frankrike f.rän 1100-talet (bild 1) ser man de heliga konung-

arnas tillbed jan av Maria och barnet. Gudamoderns tron är placerad över

två stora odjur, ett lejon och en drake enligt psaltarpsalmens ord: >Super

aspidem et basilicum ambulabis, conculcabis leonem et dragonem, (Pt.

90, enligt Vulgatan). På den underliggande arkitraven har man återgivit
syndafallscenen och bredvid denna synderskan, som tvår Jesu fötter vid
måltiden i fariseens hus. Dessa bilder äro symboler för syndafallet, bot-
göringen och återlösningen. Detta sätt att avbilda kallas konkordans.

Concordia ueteris et noui testamenti. är en bildcykel, som ända från 400-

talet varit allmänt förekommande i den kristna konsten. Den bygger yt-
terst på en teologisk riktning, som har Origines till upphovsman och

som sedan fullföljdes av de kappadociska teologerna Gregorios av Nyssa

och Gregorios av Nasians. Enligt deras teologi ha h:indelser och Personer
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i Nya Testamentet direkta fOrebilder i det Gamla. Adam anses vara en

förebild till Kristus, syndafallscenen har ett symboliskt sammanhang med

bebådelsen. Eftersom syndafallet skedde genom en kvinna, skulle det
också gottgöras av en kvinna, Evas olydnad försonades genom Marias
lydnad.

Det finns emellertid en mycket gammal tradition, enligt vilken Maria
Magdalena uppträder som antityp till Eva. Detta förhållande har påpekats

av Pater Jean Dani6lou Sj i en artikel i la Yie Spit'itu.elle i lr,aj 1949 >>La

typologie de la femme dans l'Ancien Testament>. Han skriver bl. a.:

>Denna typologi, som har mera anekdotisk än dogmatisk karaktär, grun-
dar sig på parallellismen mellan paradisets trädgård, där Eva vänder sig

bort från Gud, och uppståndelsens trädgård, där Maria Magdalena såsom

den första tror på Kristi uppståndelse. Eftersom en kvinna tog initiativet
tiil olydnaden genom att locka Adam till synd, borde också en kvinna
vara den första som trodde, och förmedla budskapet till lärjungarna.>>

Man finner detta tema för första gången hos Hippolytos och senare hos

Gregorios av Nyssa. Det återkommer i Valafrid Strabos Glossa Ordinaria,
en av medeltidens mest använda kommentarer över bibeln. Detta arbete
anses vara en av de viktigaste källorna för medeltidskonstens ikonografi.

En av de märkligaste bildsviterna arr människosläktets urhistoria och
Kristi frälsningsverk finner man på de reliefprydda bronsdörrarna på

domen i Hildesheim (omkr. 101t. Bild 2).Hår är noli me tangere-mo-
tivet sammanfört med Evas skapelse. Att de båda motiven stå i k o n-
k o r d a n s har påpekats av E. Panof ski lDle deutsche Plastih- d.es 11. bi.s

13. labrbunderts, d,el I, sid. 71). F{an anser emellertid, att det är i sin
egenskap av himmelfärdsmotiv, som noli me tangere-motivet här står i
konkordans med Evas skapelse. Man kan dock fråga sig, om inte typologien
med Magdalena som antityp till Eva och parallellismen mellan paradisets
lustgård och trädgården där Kristus visade sig för Maria Magdalena ligger
närmare till hands som förklaring på de båda motivens konkordans.

Denna tradition får också stöd i liturgien genom en exultetrulle från
Monte Cassino i Italien. Mellan 900-talet och 1100-talet utbildades i
Italien seden att diakonen på påskdagens morgon uppstämde en lovsång
till det heliga påskljuset och de gudomliga mysterierna: >Exultet jam
angelica turba caelorum, exultet divina mysteria 

- Nu juble himlarnas
änglaskara, nu juble de gudomliga mysterierna. . .> Texten var präntad
på en pergamentrulle, och till varje strof hörde en illustration. Den fjärde
strofen på ovannämnda exultetrulle (1190) har följande lydelse: >Christus
ab inferis victor ascendit 

- 
l(1is1ss uppstod som segrare ur dödsriket.>

Den illustreras med Adam och Eva i paradiset. Den påföljande bilden visar,
hur Kristus uppenbarar sig för Maria Magdalena. Den korresponderande
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texten lyder sålunda: >Haec sanctificatio noctis fugat scelera, culpas lavat

- 
pe1rrl natts helighet fördriver brotten och rentvår från synderna.>>

Samma slag av konkordans framträder mycket tydligt på tympanon-
skulpturen över mittportalen på katedralen i Strasbourg. I reliefens mitt-
axel ser man ett träd. På vänster sida har Kristus håmtat upp Adam och
Eva ur dödsriket. På höger sida knäböjer Maria Magdalena för Kristus.

Sambandet mellan noli me tangere-motivet och Kristus i underjorden
belyses ytterligare av en elfenbensdiptyk från mitten av 1400-talet (New
York, Metropolitan Museum). Konstnären har här sammanfört de båda

motiven till ett genom att placera Kristus i mitten och därigenom använda
samma Frälsargestalt till dem båda. Till vänster knäböjer Maria Magda-
lena. Till höger ser man bilden från underjorden.

Men det finns också {all, dfu noli me tangere-motivet står i konkor-
dans med ett gammaltestamentligt motiv i egenskap av uppståndelsemotiv.
På en valvbåge i katedralen i Vorms från 1300-talet sammanställes sce-

nen >Ormen upphöjes> med Kristus på korset och hans uppenbarelse för
Maria Magdalena efter sin uppståndelse. Därigenom blir båda betydelserna
av ormens upph<;jelse belysta. I den tidigare symboliken enligt ioh. l: 4
symboliserar den Kristus på korset: >Och såsom Moses upphöjde ormen i
öknen, så måste Människosonen bliva upphojd.> Enligt kyrkoläraren
Ambrosius är den upphOjda ormen också att betrakta som symbol för
uppståndelsen och ododligheten. I detta f.all är alltså den upphöjda ormen
förebild både för Kristus på korset och uppståndelsen, som här illustreras
av noli me tangere-motivet.

Konkordans föreligger också, när motivet står som illustration
till texter ur Gamla Testamentet. När motivet sammanföres med föl-
jande strof i psaltarpsalm 9:11 ,Ty Du övergiver inte den som söker
dig>, syftar detta på attMaria Magdalena ensam stannade kvar vid grayen,
då de andra kvinnorna och lärjungarna hade givit upp hoppet om att
finna Jesu döda kropp.

Slutligen kommer också brudmystiken in i uppenbarelsemotivet, när
det står som illustration till Höga Visan 3: 1: >Jag vill söka den som min
själ har kar.> Noli me tangere-motivet representerar här den sökande
själens möte med den himmelske brudgummen. Denna konkordans har
stöd i liturgien. Den citerade versen ingår i episteltexten på Maria Magda-
lenas dag den 22 juli.

När man närmare bOrjar undersöka noli me tangere-motivets k o m p o-
sition, märker man snart, att man måste skilja mellan två stora grup-
per. Den ena utgöres av de motiv, där den tomma graven och änglarna
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upptar större delen av bildytan. Maria Magdalena tycks endast vara med

som vittne till de övernaturliga händelserna vid graven. Det första ex-
emplet på denna kompositionstyp finns på en karolingisk handskrifts-
illustration från 900-talet, Kodex Egberthi (bild 3). Giotto använder
sig av detta framställningssätt på den berömda fresken i Arenakapellet i
Padua på 1300-talet. Att direkt ange varifrån konstnären har hämtat sin

inspiration, är alltid vanskligt. Men när man ser denna typ aY motiY,
frapperas man av hur väl de illustrerar den berömda påsksekvensen

Yictinme paschali laardes: >Säg oss Maria vad du såg på vägen? Jag såg

den Uppståndnes ära. Jag såg änglarna hans vittnen, ja1 såg svepningen
och bindlarna. Han är uppstånden Kristus mitt hopp, han går före eder

till Galileen.> Sekvenserna blir vanliga i mitten på 800-talet. Det finns
således anledning att tro, att motivets utformning har påverkats av den

berömde påsksekvensen.

I den andra kompositionstypen är graven med änglarna försvunnen.
De två figurerna uppträder i ett landskap. Oftast är motivet komponerat
så, att Kristus och Maria Magdalena mötas på var sin sida om ett träd.
Det första exempel, som finns av denna typ, år en frankisk elfenbens-
platta, daterad till slutet av 1000-talet (bild 4). Detta framställningssätt
finns påpekat och beskrivet hos många författare. Ingen av dem nämner
tidpunkten för motivets framträdande i konsten. Trädet skall enligt deras

tolkning markera, att uppenberelsescenen sker i Josef av Arimateas träd-
gård. Dylika naturskildringar är emellertid ytterligt ovanliga i den tidiga
kristna konsten, dar allt har en symbolisk betydelse.

Två personer placerade på var sin sida om ett träd år ett mycket gam-
malt mociv. Temat förekommer redan i den persiska konsten, där de tvä
adoranterna pä var sin sida om Hom, Irans heliga tråd, år av mycket
gammalt ursprung. Detta tema har i stor utsträckning överförts till den

kristna konsten genom förmedling av vävnader.
Den första kristna konsten är inte nyskapande i formellt hänseende.

Den upptager i många fall former ur hellenismen, som tillföres en ny
symbolik eller om man så vill ett nytt andligt liv. Ifrågavarande korn-
positionstyp, som kallas >adoranterna kring trädet>>, användes f<;rst till
syndafallsmotivet. Formeln för d,etta är alltid Adam och Eva, som mötas

vid kunskapens träd. Det finns framställt på målningar i katakomberna
redan under 100-talet. Man kan således konstatera en formell släktskap
mellan syndafallsmotivet och noli me tangere-motivet, som det framställts
på den frankiska elfenbensplattan. I båda fallen år tvä figurer, en manlig
och en kvinnlig, placerade på var sin sida om ett träd. Det finns emeller-
tid en annan grupp, som också räknas till samma urtlp, adoranterna kring
trädet, nämligen figurerna omkring det på 3O0-talets sarkofager före-
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kommande korset med lagerkransen och Kristi monogram. På en av dessa

sarkofager (bild t) finns vid korsets fot en uppenbarelsescen. Trädet är
här förvandlat till eft kors. Till vänster om detta befinna sig två kvinno-
figurer, den ena står i bakgrunden, den andra är halvknästående och
sträcker ut handen mot en manlig gestalt. Denna bild föreställer Kristus,
då han visade sig för de två kvinnorna efter sin uppståndelse. Den halv-
knästående är utan tvivel Maria Magdalena. Det lagerkrönta korset med
duvorna symboliserar både Kristi död på korset och hans uppståndelse.
Det är utmärkande för den första kristna konstens karaktår av triumf,
att man under samma symbol förenade korsfästelsen och uppståndelsen.
Korset blev förvandlat till livets träd, eftersom Kristi död var en förut-
sättning för uppståndelsens under.

Om man jämför uppenbarelsescenen på sarkofagen med den frankiska
elfenbensrelie{en, märker man genast en påtaglig likhet i kompositionen.
Kristusfiguren står till höger och Maria Magdalena till vänster på båda
motiven. Trädets grenar på elfenbensreliefen bilda formen av ett kors.
Längst ute på sidorna urskiljer man två fäglar.I detta moriv på en sarko-
fag frän 300-talet finns alltså urtypen för den frankiska elfenbens-
reliefen.

Det är inte ikonografiens uppgift att undersöka de stilhistoriska på-
verkningar, som utgör bakgrunden för denna likhet. Man kan endasc

ytterligare understryka det faktum, att d.et är under 300-talet, som i
huvudsak formlerna för den kristna ikonografien bildades. Detta forhål-
lande är förklarligt, då man betänker, att det var under denna period,
som den mesta patristiska litteraturen skrevs och diskussionerna kring
dogmerna lrar som mest intensiva. Den första stora förändringen i den
kristna konstens ikonografi kom inte förrän på tloO-talet, dä den fran-
ciskanska mystiken f<;rde in den på andra banor. En del motiy övedevde
även denna förändring. Till dessa hör den här beskrivna noli me tangere-
typen. Så sent som på 1100-talet ser man på glasfönster och på fristående
skulpturgrupper inne i kyrkor, hur Kristus och Maria Magdalena mötas på
var sin sida om ett träd, en tradition som således har sitt ursprung i 300-
talets konst.

Av denna undersökning framgär, att trädmotivets ikonografiska typ
uppkom på 3oo-talet och att den kommer tillbaka i den romanska kon-
sten på slutet av 1000-talet. Vidare kan man konstatera, att trädet inte
är med för att markera, att uppståndelsen sker i Josef av Arimateas träd-
gård, utan åtminstone i 1O00-talets och 1100-talets konst är en framställ-
ning av livets träd.

Kristus och Maria Magdalena mötas alltså vid livets träd. Som förut
nämnts har noli me tangere-motivet en formell likhet med syndafallsce-
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nen, där Adam och Eva står på var sin sida om kunskapens träd. Denna
likhet är säkert inte en tillfallighet. Det ligger nära till hands att tänka
sig, att parallellismen mellan paradisets lustgård och uppståndelsens träd-
gård och Maria Magdalena som den nya Eva har legat till grund för tråd-
motivets ikonografiska utformning.

Detta noli me tangere-motiv skulle således i bild ge uttryck för den

symbolik, som så vackert tolkats av den helige Odon (Abbot i Cluny,
f. 879, d.943 i närheten av Tours) i en av hans Sermones: In ueneratione
Sanctae Mariae Magdalenae (Joh. tZ-ts):

>Här blir förvisso Guds mildaste godhet mot kvinnokönet uppenbar. Då nämligen
genom en kvinna döden hade fått tillträde till världen, ville han 

- 
för att kvinnokönet

icke {ör alltid skulle smädas 
- 

låta uppståndelsens glädje bebådas för männen av kvinnan,
genom vilken dödens sorgebud hade förkunnats, Som om han ville säga: äv dens mun,
av vars hand du tagit emot dödens bägare, hör nu uppståndelsens glad.iebud.' Och såsom

genom den saliga, alltid jungfruliga Maria, som är världens enda hopp, paradisets portar
öppnats för oss och Evas förbannelse upphävts, så har genom den saliga Mar.ia Magdalena

kvinnokönets smälek utplånats och vår uppståndelses härlighet, som har sitt ursprung i
Herrens uppståndelse, utlovats. Därför uttydes Maria utmärkt som havets stjärna. Ty
fastän denna tolkning särskilt passar till Gudsmodern, genom vilkens jungfruliga födsel

rättfärdighetens sol strålat fram för världen, så kan den dock likaväl tillämpas på Magda-

lena, vilken kom till F{errens grav med välluktande kryddor och som den första har be-

bådat för världen hans uppståndelses glans.

Och om lärjungarna fått namnet apostlar dårför art de ha sänts av honom till att
för all skapelse förkunna evangeliet, så har den salige Maria Magdalena icke mindre sänts

till apostlarna för att ur deras hjärtan borttaga tvivel och otro i fråga om uppståndelsen.>

Aina Rynell

>Den protestantiske skribenten tycks inte ens ha ställt sig frågan, vad vi egentligen

satt i helgonens ställe. Här i Sverige utställes inga helgonreliker, men man vallfärdade
till Gustav Vasas döda ben, när de härom året stördes i sin griftero. Franciskus, som

på många sätt inkarnerade evangeliets ande, broderskapets och kärlekens, har en kyrka i
Stockholm, som han borde ha speciell rätt till, gråbrödernas gamla kyrka, som nu kallas

Riddarholmskyrkan. Där firas inte längre gudstjänst 
- 

endast turister betraktar höljene
för det som en gång var riksens karskhet eller ynkedom. Till dags dato har ingen funnit
det egendomligt, att just Franciskus mist sin helgedom till förmån för en människo-
dyrkan som vår kyrka sanktionerat. Vad har vi i Marias ställe? En feminiserad Kristus,
och psalmer där de modersbundna projicerat längtan efter modern, som tvådde sitt
barn och sedan drog det till sig och slöt det i sina armar, in i en bildvärld av blods-

tvagningar som utestängt många av dem som allra bäst behövt det från gemenskapen

med Kristus, till vilken Maria kan föra människors barn.>
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1

ven Lidmans nyaste band memoarer, det tredje, Mand.oms möda
(Stockholm 1914, Natur och Kultur), fortsätter den linje som fOr-

fattaren började 19i0 och kanske bäst har karaktcriserat med sina egna
ord: >Jag skulle genom åren alltid förbli mig lik i min absoluta och omed-
vetna själviskhet - svikande allt och alla för denna mitt väsens innersta
dröm om ett liv i skönhet och för skönhet.> Fast Lidman pä andra ställen
alls inte för skönhetens utan for ärlighetens skull >lämnar allt och alla
i sticket> och fast skönhet och ärlighet ingalunda är adekvata ting, så vet
vi ändå vad det för honom gäller, nämligen att va;ra sig själv. Det är den
innersta intentionen också i tredje bandet.

Inget tvivel om att i dessa memoarer röjer sig en man som förstår sig
på att berätta, att fängsla och att använda språkets och den överlägsna
personlighetens magi, och som hänsynslöst intränger i gömslen som men
gärna täpper till. Det finns i dem också för Sveriges kulturhistoria värde-
fulla ställen, där denna art av litteratur träder in i sina legitima rättighe-
ter. Lidman tillhOr ju en familj, d;r militärer, sjiinofficerare, högre stats-
tjänstemän har spelat en roll. Också tredje bandet kan - och kanske
ännu mera än de bägge föregående - bekräfta för oss att han som bara
få av sina svenska samtida begriper sig på ett ge det roande, intressanra,
briljanta. Vi läser med spänning och är inte sällan tacksarnma fOr de
impulser, som flödar ur hans tillsynes aldrig sinande vitalitet.

Vad som emellertid i detta sammanhang intresserar oss, är inte Sven
Lidman som den erkände författaren han är, utan Sven Lidman som för-
fattare av minnen, vilka - uttryckligt eller underförstått 

- samridigr
skall vara kristen bikt. Är dessa biicker kristen litteratur?

Om vi undersöker hur han själv ställer sig till saken, så är som nämnrs
hans innersta intention i dessa minnen att framställa sitt eget jag och
knappast något annat. Redan detta betyder, att det kristna måste komma
pä andra plats. Lidman är emellertid på denna punkt liksom på så många
andra aldrig helt konsekvent. FIan låter sig inte gripas, inte tagas på
orden. Medan Strindberg, som kände och tänkte genom tingen på ett
ojämförligt djupare och allvarsammare sätt, led oerhört av att han inte
kunde förena skönhet och arlighet inom sig (i breven 1SS4 till Jonas Lie),
så slår Lidman utan betänkligheter ihop båda delarna.

På liknande sätt förhåller det sig med frågan, om der är livsbikt eller
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kristen bikt han vill ge oss. Många gånger fastslår han, att >Kristi
blod utplånar synd>, alltså den äkt-kristna trosbekännelsen. FIan åter-
kommer också ständigt på nytt dll den omvändelse, som utgör den bety-
delsefullaste händelsen i hans utveckling. Slutligen är det inte lätt att
se bort från att han under ett helt liv har tillhört Sveriges ledande kristna,
och att också hans brytning med Lewi Pethrus för honom inte betydde
någon avgörande fc;rändring i religiöst avseende: han har forblivit pingst-
vän. Allt detta kan med rätta leda till uppfattningen, atr hans minnen
utgör kristen bikt, ett slags modern augustinism. Man har anledning
fräga, om det i realiteten förhåller sig så.

2

De tre hittills utgivna banden representerar dtt årervändande till hans
{ör ett kvartsekel sen övergivna författarskap; inget direkt återvändande
till den ursprungliga utgångspunkten men ett återvändande så att säga i
spiral. Det som står i centrum, är heller inte den kristna förkunnelsen
utan självporträttet, även om Lidman gör ett försök att pressa in den ena
saken i den andra.

Detta återvändande förberedde han redan i Resan till domen, 1948.
Han gör där sin stora avräkning med Lewi Pethrus, av vilken bl. a. skall
framgä, att ledarens diktatur och hans förvandling av sekten till ett in-
dustriföretag var orsaken till att Lidman bröt förbindelserna. Trots tviv-
let på Lewi Pethrus' person verkar inte argumenteringen övertygande.
Man frägar sig, varför Lidman upptäckt denna brist först efter mer än err
kvartssekel och hur Lidman i Ord ocb blld kunde markera sin vänskap
med Lewi Pethrus vid en tidpunkt, då personlig fiendskap och tvivel
redan hade inställt sig. Hade schismen uppstått av religiösa grunder, så

skulle som närmaste följd ha uppstått en teologisk strid och avskiljandet
av en ny sekt under Lidmans ledning. Det var emellertid ingalunda fallet.
Vari låg då spänningen, när den i grund och botten inte var av religiös art?

Efter sin secession började Sven Lidman planera och skriva etr verk av
betydande omfattning, just dessa minnen, som redan genom sin karaktär
betyder ett avståndstagande från sekten. Den verkliga orsaken till bryt-
ningen tycks alltså ligga i privata förhållanden, men tar nog inte fel, om
man i första planet söker den i den djupa otillfredsställelse, som - frånsett
besvikelsen att ha blivit berövad en roll - sekten bereder diktaren och
skriftställaren. (En liknande reaktion finner vi ju i Bertil Malmbergs av-
ståndstagande från Oxfordsrörelsen, låt \ara att. rörelserna är väsentligt
olikartade.) Lidman har begagnat sig av ett uppenbart åsidosättande med
motsvarande maktförlust för att äntligen glida undan den pingstvän-
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nernas >radikala pietism>>, som han L92l föredrog framför den katolska
kyrkan, men som nu hotade att ta död på hans litterära existens. >Kanske

år jagbara en... liten sångfågel,>, skriver han i sitt avskedsbrev, >vilken
känner att atmosfären runt omkring den så småningom förgiftas och nu
flyr för sitt livs skull och 

- 
f.U att rädda sin sjäI.>

Låg denna >själaräddning> uteslutande däri, att han äntligen kunde få
rå om sig själv? Kanske inte uteslutande. Men i mycket hOg grad. Förfat-
tarens nya utvecklingsfas styrker vår förmodan, att schismens huvudmotiv
inte är att söka i religiöst tvivel utan i Lidmans kamp för sin personligt-
litteråra existens.

Tonen i minnena härleder sig ur kraften hos en människa som vill
gestalta sig själv. Allt kommer an på suveräniteten hos det andligt pro-
ducerande jaget, säger den man som i mer än ett kvartsekel uppträtt som

sektpredikant och sektpredikant av r^rtg, och hänvisar för bekräftelsen
av denna sats till en gestalt, som i dag kanske mer än någon annan är
antipoden till varje sekteristiskt sinnelag, nämligen Thomas Mann! Den
författare som bl. a. skrivit lngen lurar Gud. och andra moderna upp-
byggelseskrifter, orienterar sig efter principer, som står i oförsonlig mot-
sättning till varje slags >uppbyggelse> och särskilt den >kristliga uppbyg-
gelsenrr. Det är intressant men föga konsekvent.

Lidman,skulle heller inte vilja dra den fulla konsekvensen av sin nya
väg, som för honom in i samma läge som många profana diktare och för-
fattarc utan försöker rättfårdiga sitt företag som ett augustinskt. Viljan
att offentligen gå >ända ner till bottensatsen> av sin existens motiverar,
att han framlägger sin levnadsberättelse som en >>kristen bekännelse>.

Men här föreligger ett avgörande missförstånd. Lidman, som översatt
Augustinus' bekännelser till modern svenska och uppenbarligen tagit
starkt intryck av kyrkofaderns hållning, förväxlar sin monolog som

han själv anser stå i det kristna tecknet med den bönebikt som för Augu-
stinus till en dialog med Gud.

3

Lidmans >ärlighet> är förvisso inget principiellt nytt vare sig i Sverige
eller i världslitteraturen. Den går tillbaka till det genombrott som Strind-
bergs bikter förorsakat i Norden och torde ha funnit ytterligare stöd i
Frankrike 

- 
hos Rousseau, Stendhal, Gide. Likaså låter sig vissa relationer

fastställas till psykoanalysens på den sexuella kärnpunkten fixerade blick
men också till moderna sekters offentliga självuclämningspraxis, särskilt
då Oxfordrörelsens. Lidman smälter samman alla dessa element till en ny,
levande och personlig enhet men råkar därvid in i en attityd, för vilken
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en stor del av den svenska kritiken inte med orätt använt ett uttryck
som är känt från patologin, nämligen exhibitionism. Redan detta visar,
vilken överväldigande roll som monologen, ja, monomanin här spelar och

hur föga det kan vara tal om en dialog sådan som den Augustinus prövar i
sin bönebikt.

Lidman skildrar sin pojktid som präglad av könsdriften. Den sexuella

nyfikenheten sysselsätter honom vid nyss f.yllda sex år till den grad,, att
den låter honom begå en handling mot sin i kistan liggande fader, som

leder tankarna till berättelsen om Noas söner. Läsaren känner medkänsla

med den ovanliga intensitet, som liksom ett öde pråglar redan det omed-

vetna barnets driftliv. På samma gång känner han sig bortstött av bru-
taliteten i den självutlämning varmed en på gamla dar memoarskrivande

författare avkläder sin egen fars person. (Detta moment har framhållits
i Ingemar Fledenius' recension.) Vi kan i Pauli brev läsa, att den av mo-
dernisterna detroniserade skamkänslan år en betingelse sine qua non för
en kristen. Det vill säga: en viss >>bottensats>> hos den bekännande kan
inte utsägas offentligt utan att den sårar, även om risken av ett förtigande
skulle för författaren medföra ett minus i ärlighetsgraden.

Samma avklädande av sig själv och andra upprepas pä flera ställen. Id6n
att ofientligt gä >ånda ner i bottensatsen av existensen>> ger Lidman inte
bara en förevändning för det berättigade i en sådan självframställning
utan också för en 

- 
kristen generalbikt. Dagboksutdragen understryker

denna intention. För Lidman betyder bägge delarna visserligen ett och

detsammal på så vis löper han, legitimerad inför sig själv, så att säga amok.

I andra bandet av memoarerna skriver han: >>Den kristnes resa i kloaken.

Ja, jag berör här oerhörda väsentligheter i mitt eget livsöde. Jag stiger

så djupt ner, att jry i detta ögonblick måste säga: iag såger sanningen
mer, än nfu jag för första gången formulerade mina tankar som verklig
själv- och självuppgörelse.> Den följande bekännelsen består ddri, att för-
fattarer' bokstavligen låter sig beskådas i >kloaken> Iör att visa nödläget i
sin av könsdriften dominerade pubertetsålder. Detta är någonting nytt i
Nordens litteratur och kanske också i världslitteraturen. Avträdet blir
belyst för att >bottensatsen,> ska låta sig skåda i detalj.

Frågan år bara, om en så hänsynslös självbespegling någonsin kan för-
enas med en atmosfär av genuint religiöst liv. Här gäller det ju ett
antingen-eller, dvs. lagar som tvingar f.örtattaren till ett avgörande val.
Ett medvetande, som med litterär finess utmålar perversa eller pornogra-
fiska detaljer, kan omöjligen samtidiSt vara uppfyllt av religiös hangi-
velse. Nemo potest duobus dotninis seruire: aut en.im odio babebit, et

alterum diliget: au.t unurn sustinebit, et alteruno contetnnet> (Matt. 6: 24)
är ett Flerrens ord, som gäller också i litterärt hänseende.
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4

Att självbefläckelsen kan vara ett föremål för bikt och av största be-
tydelse för en religiös förvandling skall ingen förneka, som tar ordet de
profwndis i betydelsen samvetsprövning på allvar. Det finns inget avsteg
som skulle vara >tör dåligt> eller belagt med tystnadsplikt, därför att
den som bekänner skäms för att yppa det. Skoningslöshet mot sig själv
är just kravet på dem som beslutat sig för >efterföljd>; varje pryderi
betyder här på samma gång svaghet. Inget ont alltså om intentionen att
gå ned till >bottensatsen>. Den är alla ticiers kristna fordran.

Men den fråga som här ställts rör sig inte om en kristen självrannsakan,
som ju är en religiös angelägenhet, utan om det sätt på vilket detta formas
litterärt och överlämnas åt offentligheten. Det är kort sagt skillnad,
om syndabekännelsen utsäges i hemlighet i biktstolen eller om den genom
trycksvärtan sprids i tusentals exemplar. Hos Lidman b e d e s inte >sjä-
lens bottensats> in i den kristna rymden 

- 
den ropas med den borne

skriftställarens suveränitet ut och exploateras, inte så sällan i klart
medvetande om det litterära sensationsvärdet. Och inte bara detta -tonen hos den som här biktar blir ofta så humoristisk och cynisk, att den
mest påminner om animerade herrsällskap, där bekännelsen vid vin och
cigarrer går i den renommerande vitalitetens tecken eller andas en önskan
att fä upprepa njutningen och mindre blir ett uttryck för den inre för-
krosselse, ur vilken den kristna bikten endast och allenast har sin mening.

Lidman prisger sig själv, ja, blir ofta till den grad sin egen clown,
att han griper läsaren. Men på det hela taget åger detta prisgivande rum
på ett sådant sätt, att det i själva verket på nytt upphäver sig självt. Egen-
kärlekens fenomen år lått att genomskåda hos den som handlar omed-
vetet. f sublimerade fall kan den emellertid dölja sig i tusen former, och
man måste först se tvärs genom ytskikten hos de olika attityderna för
att bakom dem konstatera grundläggandet arr en ny stegrad självkänsla,
som uppstått just genom förintandet av den tidigare. Varje psykolog vet
detta. >Självförakt är den dolda fåfängan>>, säger redan Hebbel, >ty det
sig föraktande måste samtidigt också vara det sig aktande.>

>Kristens resa i kloaken?> Ja! Men inte med litterär make-up utan i
hemlighet och anonymt. Som ett offer.

Just i vår tid debatteras överallt hur långt den kristna litteraturens om-
råde skall acceptera inbrytningar av oförvandlad och naket framställd
perversitet. Diskussionen om Gide och Genet, om Graham Greene, om
Lidman, Flartman, Ahlin berör detta. Man känner ä ena sidan den tidi-
gare litteraturens traditionella bundenhet (även om argumentet redan
tidigare blivit alltför billigt). Å andra sidan är man inte sällan rädd för

233



Robert Brau.n

act blamera sig om man ställer sig mot den moderna uppriktighetens
intention och blir därför benägen att ge det hänsynslösa >sanningssägan-

det> hemortsrätt också i den kristna litteraturen. Protester mot övergrepp
skjuts undan till >moralteologiens,>, >uppbyggelseskriftens> område. De
som kritiserar pornografiska bekännelser, måste räkna med att bli stämp-
lade som litterärt reaktionära, borgerligt förstockade.

Trots detta förefaller inte den betänksamhet oberättigad, som i dag

vägar varna för en barbarisering också av den kristna litteraturen. Vi får
ett begrepp om hur den skulle komma att se ut, om bekännelser av Lid-
mans sort finge oförhindrat storma in i den. Självutlämnelse av detta slag

måste i vilket fall som helst skiljas frän de bikter som alltifrån Paulus och

Augustinus fram till Kierkegaard, Ferdinand Ebner, Theodor Flaecker har

givits oss som förebilder, när det gäller allvarlig kristen självanalys.

Robert Brau.n

DE KRISTNÄ OCH ENHETEN
En leknarc funderingar

T\ rt heter i trosbekännelsen att kyrkan är en och allmönnelig. Kristi
L f uöversteprästerliga bön> i Johannesevangeliets sjuttonde kapitel gäl-
ler inte minst enheten: ))att de skola vara fullkomligt förenade till ett,
så att världen kan förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem,

såsom du har älskat mig>. Hela sammanhanget är så utomordentligt hög-
tidligt bjudande, uttrycker en så lidelsefull önskan, att dessa ord för en

katolik kan bli det avgörande motivet som omöjliggör varje tanke på skils-
mässa från kyrkan, hur allvarliga farhågor och hur skarp kritik han än

kan hysa gentemot hennes utformning, väg och metoder. De kan, om
uttrycket tillåtes, nagla honom förbehållslöst fast vid kyrkan som vid ett
kors 

- 
ett pinoredskap och ett frälsningsredskap.

Katoliken blir sålunda, helt oavsett den känslomässiga entusiasm han
kan uppbjuda inför kyrkan i hennes konkreta gestalt, fullt och fast
övertygad om att varje kyrkosplittring är av ondo, att de som, av vilka
motiv det vara må, bryter sig ut ur kyrkans synliga gemenskap, handlar
absolut fel, och att alla påkallade reformer kan och bör fullföljas inom
kyrkan. FIan tror vidare att kyrkan till sitt väsen bevarar sin fullkomliga
enhet, hur många sådana schismer som än kan inträfra, och även om den

katolska kristenheten skulle bli numerärt underlägsen.
Men varje schism är icke desto mindre en sorglig åderlåtning för kyr-
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kan; om den än inte förmår döda henne, så kan den dock försvaga henne
på ett katastrofalt sätt. Ingenting kan ersätta en skadad lem annat än
lemmens återinsättande i funktion: varje förlust av en del av kristenheten
innebär ett påtagligt utarmande av kyrkans liv, för århundraden framät.
och kanske för alltid 

- 
tills en återförening skett.

Detta år lätt att iakttaga i kyrkans historia. När kontakten med den
österländska kristenheten på åttahundratalet praktiskt taget upphörde
att vara levande, blev stympningen snart märkbar även i den övriga
kyrkan. Brytningen med traditionen från de grekiska fåderna blev väl
aldrig fullständig; denna tradition levde kvar främst i munkväsendet och
även, fastän uttunnad, i teologin. IJtarmningen blev kännbar framför
allt på mystikens område. Den medeltida och ännu mer den nya tidens
mystik kan betecknas som i viss mån >psykologiförgiftad>: den skolastiska
metoden liksom Johannes av Korsets metod, med andra ord så gort som
hela den västerländska kyrkans tradition, kretsar omkring den mystiska
uppleuelsen på ett sätt som hotar att ställa själva ntysteriet i skuggan.
Visserligen finns även hos de grekiska kyrkofäderna redogörelser för
>själens väg>>, men de minutiösa beskrivningar och analyser av själstill-
stånd som är typiska för den västerländska mystiken å,r här okända.
Den österländske mystikern är på ett helt annat sått teocentrisk" ån den
västerländske. Likaså är den österländska kyrkosynen mycket mer in-
riktad på de gudomliga realiteterna i kyrkans inre liv än på den sociolo-
giska aspekten, som spelar en så dominerande roll i väscerländskt tänkande.

I den romerska kyrkan medförde den latinska hegemonin naturligtvis
en viss latinsk ensidighet. En perspektivförskjutning som innebar att män-
niskan ryckte ett gott stycke närmare centrum för den religiösa intres-
sesfären och att kretsen kring den f<;r Gud reserverade platsen i detta
centrum drogs snävare; en rationalisering av tänkandet, beledsagad av en
viss förgrovning och förenkling av begreppen; ett alltmer dominerande
legalistiskt drag slutligen 

- 
dessa ting bar i fortsätrningen vittnesbörd

om skilsmässans utarmande verkan på den katolska kyrkans liv. Till detta
kom en alltmer ökande centralisering av kyrkoorganisationen.

Reformationen framkallade den teologiska och disciplinära reaktion
som representeras av Tridentinska mötet. Dess tänkesätt och riktlinjer
blev obrutet normgivande fram till våra dagar. Det gällde att konsolidera
kyrkan mot hotet från heresierna. Men i stället för att erkänna och ta
upp de välmotiverade tankegångarna inom reformationsrörelsen 

- tanke-
gängar som ibland just var ägnade att korrigera en del av de förskjut-
ningar i det religiösa tänkandet som blivit en följd av den bysantinska
schismen 

- inriktade man sig på att ensidigt betona de aspekter av låtan
som underskattats eller förnekats av reformatorerna.
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Gunnel Vallquist

En heresi uppkommer när en del av sanningen bryts ut ur helheten 
-den romerska kyrkan frångick inte denna helhet; den förnekade inte

>den andra sidan av saken>>, men den lämnade den i skugga, lät den förbli
obearbetad under långliga tider. Detta gäller till exempel så viktiga ting
som Bibelns plats i det personliga fromhetslivet; det allmänna prästa-
dömet; nådens klara primat i rättfärdiggörelsen (i stället överbetonades
gärningarnas betydelse). Hela läran om kyrkan influerades av denna en-
sidighet: den medeltida teologin hade ingen systematisk ecklesiologi, och
den som nu kom till fick en tillspetsat polemisk uppläggning som i hög
grad har försvårat och f<;rdrojt det kyrkliga tänkandets utveckling i
mera irenisk och mindre ensidig riktning.

Ovanstående resum6 av ett komplicerat skeende är givetvis alltför kort-
fattad för att kunna vara fullständig, och åtskilliga nyanseringar skulle
vara önskvärda.

En frigörelse ur det eftertridentinska tänkandets trånga ram har gjort
sig alltmera märkbar på nittonhundratalet. En verksamt bidragande
faktor blev därvid den thomistiska renässans som öppnade portarna mot
vidgade perspektiv och småningom förde vidare mot fornkristet och mera
centralt bibliskt tänkande. Man har alltmer borjat falla tillbaka på det
gemensamma kristna arvet från före splittringen, och detta måste öppna
väsentligen ökade möjligheter för enhetens förverkligande. Vidare kan
iakttagas en växande förståelse för icke-latinska mentaliteter: så t. ex.
strävar man överallt att bevara den inhemska liturgin i de orientaliska
kyrkor som återvänder till Rom, i stället Iör att som tidigare skett kräva
en latinsk likriktning.

Allt detta är tendenser som gör sig gällande i kyrkan som sådan, men
det vore ett misstag att föreställa sig att inte den enskilda katoliken här-
vidlag har sina förpliktelser. Den katolska kristenheten består ingalunda
enbart av de officiella kyrkliga myndigheternai att, dessa är så starkt
dominerande som de är bör icke inleda individen i frestelse att bli ett lik
i lasten i stället för en levande lem i en organism som kräver att var och
en gör sin insats på den plats där han blivit ställd. Och vad kan då kato-
liken som individ göra för att gälda sin sktld i kristenhetens splittring?

Viktigast är givetvis den djupa, personliga delaktigheten i Kristi egen

vilja: att längta efter alla kristnas enhet, att älska det i kyrkan som är
hennes gudomliga livsprincip, att vilja allas delaktighet dari. 

- 
Det låter

inte märkvärdigt, men vill man fördjupa och verkligen leva sig in i det
som uttryckes i dessa få och fattiga ord, så skall man finna att ett helt
liv inte räcker till för det.
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De kristna och enbeten

Det gäller emellertid också att aktivt verka för enheten. Och här synes

det mig som om vi i gemen vore alltför mycket inriktade pä vad andra
kristna har att göra för att återställa enheten. Det enda fruktbärande
vore tvärtom att koncentrera oss på vad ui själua kan göra.

om enhetens förverklig"rra" *arr]'innebära de splittrade kristnas åter-
vändande till den katolska kyrkan, så kommer det an på den romerska
kristenheten att möjliggöra och underlätta ett sådant återvändande. För-
visso icke genom att kyrkan gör avkall på något för henne konstitutivt
och absolut 

- 
det vore att förskingra det av Gud åt henne anförtrodda

pundet. Men genom att bringa till fullödig utveckling den allmännelighet
som finns nedlagd som princip i själva hennes väsen. Det är en princip som

kräver praktiskt förverkligande i obegränsad skala, och här återstår det
mesta att göra på det personliga planet.

Det är varje katolsk kristens självklara plikt att i sitt eget religiösa liv
liksom i eventuell förkunnelse sträva efter den allsidigbet som kan göra

honom bättre förtjänt av namnet katolik. Det gäller för var och en att
hos sig själv bekämpa de förenklingar i reaktioner och tänkesätt som

ligger så nära till hands i en oliktänkande och kanske rentav fientlig
omgivning. Det gäller att mitt i dagens och tidens konflikter och problem-
ställningar hålla fast kontakten med de bibliska kallor som är en garanti
för jämvikt i både tänkande och fromhetsliv. Det gäller att upprätthålla
vår vilja till trohet mot, bela Kristi budskap och inte bara eller ens >>sär-

skilt> mot den del av det som vi anser ha svikits eller misskänts arr and,ra.

Det gäller att vara beredd att ödmjukt lära också av and.ra kristna som

kanske båttre än vi vårdat någon del av det kristna arvet 
- 

även om
det skulle ha skett på helhetens bekostnad. Vi kan ha nytta av att erinra
oss hur Kristus gång på gång som exempel f<;r de >rättrogna> ställer upp
mindre >renläriga> som i något avseende båttre förverkligar ett religiöst
ideal.

Om kyrkan skall bli allmännelig (katolsk) inte bara till sitt väsen -vilket hon är 
- 

utan även till sin utformning, det beror på varje katolik.
Och på den fulla utvecklingen av allmänneligheten beror till slut enheten:
de från oss skilda kristna har rätt att vänta att de autentiska religiösa
krav som ofta varit determinerande för deras skilsmässa från oss verkligen
och i eminent grad kan tillgodoses i den katolska kyrkan. Att något tvivel
någonsin kunnat räda, att. tvivel fortfarande kan råda om den saken, det
är den katolska kristenhetens synd. Sedan må de andra kristna själva
rannsaka sina samveten och se vad d.e kan göra.

Gunnel Yallquht
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KÄTOLSKA

Arbetarprästerna och Franktike-
missionen

Efter stormen kring arbetarprästerna i
vintras har det varit ganska tyst om dem,
i varje fall i dagspressen. Man minns att
de kyrkliga myndigheterna ställde de fran-
ska arbetarprästerna inför ett ultimatum:
antingen underkasta sig Roms villkor eller
se sig berövade sitt prästerliga uppdrag.
Roms villkor gick främst ut på att arbets-
tiden måste begränsas (tre timmar!) och
politisk aktivitet undvikas, samt att präs-
terna inte längre skulle bo isolerade utan
sammansluta sig i gemenskapsgrupper, var-
andra till stöd.

Om motiven för detta ultimatum för-
des en het diskussion. Nu när dess vågor
lagt sig kan man väl utan större svårighet
inse att motiven var ganska blandade. Det
kan säkerligen inte bestridas att de kyrkliga
myndigheterna leddes av i första hand re-
ligiösa bevekelsegrunder: omsorgen om det
andligas primat i prästens verksamhet, öns-
kan att befria kyrkans budskap från di-
rekta politiska ställningstaganden i klass-

kampens tecken. Och härvidlag är det
otvivelaktigt att just fransmännen har en
konstant svårighet att hålla sig utanför
politiken; ett kraftigt ingripande syntes av

den anledningen vara nödvändigt.
Men man torde lika litet kunna bestrida

att vid sidan av det aktiva avståndstagan-
det från den direkta klasskampen och dess

mera drastiska metoder fanns en outtalad
preferens för sakernas hittillsvarande ord-
ning i det politiska. Visserligen var fruk-
tan för klasskampen och kommunisternas
frammarsch givetvis stor, och vidare in-
såg man (i varje fall gjorde en del av
kyrkans ledare det) att förlusten av arbe-
tarklassen vägde tungt på det kyrkliga
skuldkontot, men å andra sidan ville man
inte stöta sig med representanter för den
kapitalistiska regim som kyrkan visserligen
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i princip förklarat sig ogilla men vars an-
hängare rent privat är henne ett troget
ekonomiskt stöd i en tid då de statliga
myndigheterna snarare bekämpar än under-
lättar kyrkans verksamhet. Dessa förmögna
katolska privatpersoner hade också genom
kraftiga påtryckningar i Rom 1åtit förstå
att de inte ämnade tolerera arbetarpräster-
nas insyn i deras företags interna förhål-
landen.

Båda dessa sidor av saken måste ha spe-

lat sin roll Säkerligen skulle kyrkan emel-
lertid ha låtit arbetarprästerna fortsätta
om endast de politisk-ekonomiska intres-
sena stått på spel. Men nu stod man dess-

utom inför fakta som från rent reli-
giös synpunkt måste vara oroande, Och
bakom alla mänskliga hänsyn kan man väl
ganska klart se hur kyrkan med sin över-
naturliga intuition gjorde ett ingrepp som
väl inte var det till sättet lyckligaste men
dock i sak nödvändigt. Det synes alldeles

otvivelaktigt am experimenrer behövde av-
brytas och en större klarsyn vinnas. Och
troligen är det ingen risk fiir at inre der
väsentliga och bärande, der posirivt levande
i arbetarprästernas experiment också i fort-
sättningen skall leva vidare i nya verk-
samhetsformer (om dem vet vi ännu abso-
lut ingenting). Man behöver bara dra sig
till minnes tolvhundratalet med dess sam-
hällsomvälvningar och ty åtföljande kyrk-
liga anpassningssträvanden. Försc nlgrt
misslyckade försök, kvävda i sin linda,
därefter tiggarordnarna som i sig förenade
allt det positiva de tidigare {örsöken inne-
hållit och samtidigt undgick den >>svär-

mar>>karaktär som var föregångarnas far-
liga svaghet. Sådan är Kristi kyrkas okuv-
liga inre förnyelsekraft.

Förmodligen kan man uppskatta de ar-
betarpräster som underkastade sig och sade

upp sig från sina heltidsanställningar (det
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blev framför allt kring den punkten som

problemet koncentrerade sig) till två tredje-

delar av samtliga: så gjorde i första hand

alla ordenspräster, dominikaner, franciska-
ner och jesuiter, men också många världs-
präster.

Men arbetarprästerna är bara en del av

den enhet som heter >>Mission de France>,

Frankrikemissionen, Denna omfattar flera
hundra präster och seminarister vilka har

det gemensamt att de utbildats att bedriva
mission i egentlig mening i de socialskikt
i Frankrike som är avkristnade och därför
kan betraktas som missionsfält utanför de

vanliga församlingarnas räckvidd. Prästerna

är till största delen lantarbetare men också

hantverkare, fiskare, stuveriarbetare och fa-
briksarbetare. Denna >>Mission de France>>

hade sitt utbildningscentrum i Limoges;

det stängdes för ett år sedan i väntan på

att Rom skulle ta definitiv ställning till
missionens utformning.

Nu har >>Mission de France>> fått nya sta-

tuter från Rom; konstitutionen >>Omnium

ecclesiarum>> förordnar om öppnandet av

ett nytt seminarium i Pontigny (det namn-
kunniga cistercienserkloster som i senare tid
bl. a. varit kulturcentrum i Paul Desjardins

händer; de berömda Pontignydekaderna
samlade under tiden mellan de båda

världskrigen gräddan av den franska in-
telligentsian). Seminariet ställs, liksom hela

missionen, under ledning av en prelat som

under sig skall ha en generalvikarie (ingen-
dera har i skrivande stund blivit utnämnd),
bosatt i Pontigny: det hela står sedan di-
rekt under Rom och är alltså undandraget
den lokala stiftsledningen (i Sens). En

överinseende roll skall spelas av nuntien
Marella, vars praktiskt-kyrkliga inflytande
i Frankrike på så sätt blir ökat i en ut-
sträckning som väl kan tänkas få politiska
komplikationer till följd, eftersom franska
staten kanske ogärna ser att den påvlige

nuntien har någon annan verksamhet i
landet än den som är av rent diplomatisk
karaktär.

I Pontigny skall nu de kandidater som

befunnits lämplisa få en allsidig utbild-

ning för sitt krävande kall, för att sedan

ställas till respektive biskopars förfogande
landet runt.

Hur det skall gå för de missionärer som

vill arbeta på fabrik vet man alltså fort-
{arande inte. Den springande punkten för-
blir arbetstiden, och det anses rätt allmänt
att den drakoniska bestämmelsen om tre
timmar, som i praktiken omöjliggör den

>>solidaritet>> med arbetarvärlden som är
grundtanken i arbetarprästernas kail, så

småningom kan komma att upphävas om

tillfredsställande garantier ges för att präs-

ternas andliga verksamhet inte blir lidande.

Det förtjänar härvidlag att påpekas, att
arbetarpräster fortfarande verkar både i
Tyskland och Belgien, där inga sanktioner
företagits mot dem; de arbetar som förut
på heltid. Vidare finns det i Frankrike
vissa ordenspräster som fått fortsätta lik-
nande verksamhet, säkerligen emedan deras

livsform varit mera tillfredsställande orga-
niserad än de vanliga arbetarprästernas.
Bland dessa märkes i första hand Charles

de Foucaulds orden >>Les Petits Fröres de

Jdsus>>, som liksom den kvinnliga grenen

>Les Petites Soeurs de J6sus>> rekryteras
med oerhörd hastighet och kanske skall
visa sig vara Försynens redskap i vår tid
på samma sätt som tiggarordnarna var det
för sjuhundra år sedan.

Den kanske märkligaste underrättelsen
har framförts mycket lågmält och med
bestämt awärjande av all publicity. I Lyon
har den välkände Mgr Ancel i spetsen

för två präster och två icke prästvigda
ordensbröder inköpt ett uselt ruckel i sta-
dens fattigaste del samt slagit sig ner där
för att. leva i fattigdom av sina händers
arbete. De båda bröderna har heltidstjänst
på fabrik (de är ju inte präster och alltså
oförhindrade till sådant), prästerna har
lyckats få tretimmarsanställningar i enlig-
het med kyrkans villkor, biskopen slutli-
gen har arbete som kan skötas hemma.

De arbetarpräster som inte underkastat
sig de kyrkliga direktiven har behandlats
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med ovanlig mildhet: principiellt borde de

ha blivit exkommunicerade, men därav
tycks åtminstone hittills intet ha blivit.
Hierarkien är angelägen om att upprätt-
hålla kontakten med dem, och denna öns-
kan är ömsesidig. Kanske hoppas man få
en jämkning till stånd så att kyrkan små-

ningom lättar på villkoret om arbetstiden
och arbetarprästerna går med på de övriga
villkoren. Tydligt är i varje fall att bi-
skoparna respekterar deras ärlighet mot det
samvetskrav som förbjudit dem att lämna
arbetet 

- 
även om man anser en under-

kastelse objektivt önskvärd. Det är ju också

i detta fall inte fråga om en olydnad som

kan uppfattas som ett sökande.av det egois-

tiska bästa: man vet väl att för de präster

som kvarstått i arbetet har detta val varit
det från alla synpunkter hårdaste och svå-

raste 
- 

det enklaste och närmast till hands
liggande för dem måste ha varit att lyda.
Och en arbetares liv väljer ingen frivilligt
definitivt, annat än av en ganska ofattbar
grad av kärlek. Allr detra har kyrkans
biskopar haft hjärta och intelligens att
förstå 

- 
därav deras exceptionella lång-

modighet.
I dagarna har på Editions de Minuit ut-

kommit en >>vit bok>> där de präster som
stannat i fabrikerna publicerat snert sagt
allt väsentligt som skrivits i saken samt
dessutom en ganska kraftfull programför-
klaring. Troligen får man betrakta denna
publikation som ett ganska odiplomariskt
drag som kan komma att försämra de
obotfärdigas situation. Kardinal Feltin har
publicerat ett avståndstagande i pressen.

Gunnel Vallquist

Påven och det moderna kriget

Den 30 sept. 19t4 gev Pius XII (enligt
Osseruatore Romano 2/10 19t4) audiens

för den 8:e kongressen w Association Må-
d.icale Moniliale, v*vid han höll ett tal
om läkarens etiska plikter. 

- 
Det ver

redan femte gången sedan 19i2, som påven

tog ställning i dessa frågor. 
- 

Nu gällde
det bl. a. särskilt dec moderna krigets pro-
blem. Är ett sådant krig överhuvud taget
tillåtet? Utan tvivel, sade Hans Helighet,
är det en svår förbrytelse, som kräver de

strängaste inomstatliga och internationella
sanktioner, att sätta igång ett sådant
krig utan rättvis orsak (dvs. utan att man
tvingas därtill Senom en ytterst svår och
uppenbar orättvisa, som inte kan hävas på

annat sätt). Ja, själva den principiella frå-
gan, om ett krig med atom-kemiska och
bakteriologiska vapen överhuvud taget kan
anses tillåtet, får först då väckas, om det
under förevarande förhållanden måste be-
traktas som yttersta försvarsmedel. Men
också då måste man ännu av alla krafter
bemöda sig om att undvika kriget genom
internationella förhandlingar eller årmins-
tone att hålla det inom sådana gränser,
att dess verkningar inte räcker längre än
försvaret kräver.

Men om användandet av detta medel
för med sig, att det onda, som uppstår
därav, inte mer kan hållas under mänsklig
kontroll, måste dess bruk helt enkelt för-
kastas som omoraliskt. I ett sådant fall
skulle det inte längre röra sig om försvar
mot orättvisor eller om nödvändigt skydd
för rättmätig egendom, utan om hänsyns-
löst förintande av allt mänskligt liv inom
dessa vapens räckvidd. Sådant är under
inga som helst villkor tillåtet.
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A.Bysddn, N. G. Ge jvall,
C. H. Hjortsj& Heliga Birgit-
tas reliker. Lund 19i4, Gleerup.

R. Vehner SJ: Från Ansga-
rius till Karin Olsdotter. Åtta sek-

ler au Sueriges kyrkobistoria i ta-
beller. Stockholm 19i4, Ansgarius-
förlaget.

Bliitenlese aus d.en Offenbarungen
d.er bl. Birgitta uon Scbweden. Zng
19i4, Stiftung Lehrerseminar St.

Michael.

Heliga Birgittas reliker vill vara ett ve-
tenskapligt arbete men är en from bok,
som mera sätter känslan än eftertanken i
rörelse. Den är from i ämnesvalet, i den
pietet varmed relikerna undersökes, i rö-
kelsedoften inför de helgon och kyrkans
män som den behandlar. Det är svårt för
den icke skolade att bakom fromheten
återfinna den vetenskapliga kärnan.

Boken är ett teem-work, bestående av

en medicinsk-antropologisk undersökning av
benen i Birgittas relikskrin i Vadstena
klosterkyrka, och en historisk undersökning
av reliksamlingens historia och data om de
personer som har antagits vara represente-
rade med relikben. Det historiska avsnittet
är 

- 
som det förefaller i ovanligt hög

grad 
- 

fullt av anekdotiskt uppradade
notiser och kuriositeter. De är intressanta
att läsa, men om deras sammanhang med
den vetenskapliga undersökningen lämnas
läsaren många gånger i okunnighet. Men
materialet är samlat och uppställt så art
boken för den icke initierade läsaren är
direkt uppbygglig. 

*

Från Ansgarius till Karit Olsclotter vill
vara en from bok men är ett vetenskap-
ligt kompilat som mindre väcker fromma
känslor än vetenskaplig kritik. Den är kort,

sammanfattande, uttrycker många saker i
få ord, men så långt ifrån rapsodiskt att
men faktiskt pä varje rad kan följa den

röda tråden: den katolska medeltidskyrkans
grundläggning, blomstring och fall. Fakta
valda med en oväntad fullständighet, korta
allmänna inledningar till varje kapitel 

-man skulle vilja' ha en liten europeisk ut-
blick även i börjrn av kap. 5-7 

-, 
och

framför allt de sista kapitlens många
glömda data från hyrkotampen på tloo-
talet gör den lilla broschyren till en fängs-
lande läsning och ger talrika uppslagsändar
för en historiker.

Givetvis är det svårast att på ett objek-
tivt sätt skildra medeltidskyrkans fall i
vårt land, eftersom sista ordet säkerligen
ännu ej på länge kommer att bli sagt

kring problemet reformationen i Sverige.

Denna broschyr förfaller visserligen inte
till fromma tillrättalägganden. Men dec

finns öppna frågor där {örfattaren tagit
deciderad ställning. 1520 Ligget han utan
tveken ansvaret för Stockholms blodbad
på Kristian II och anser Gustav Trolle
endast >>inblandad>>. Detta tenderar till ett
tillrättaläggande av fakta, ty endast ett
fåtal forskare fritar idag Gustav Trolle
från del i ansvaret för Stockholms blodbad.
Likaså är omnämnandena av Johannes Mag-
nus säkerligen något för avgjort positiva.
Hans åtgärder till medeltidskyrkans värn
åren som ärkebiskop 7t23-1t26 syns inte
ha varit alltför många och övertygande
(jfr t. ex. Olsson: Stat ocb klrka i Suerige
uid medeltid.ens slut), Inte heller är lin-
jerna i kyrkomännens inställning till unio-
nen så klarlagda, att man l4iZ kan säga,

att Jöns Bengtsson Oxenstierna gjorde upp-
ror >mot den av svenskarna valde kungen
Karl Knutsson Bonde, Kristian I:s rival>>.

Upprorer l4J7 krn inte bara hänföras till
unionsstriderna utan har inrikespolitisk,
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bl. a. även ekonomisk, bakgrund (se t. ex.
Ingvar Andersson: Sz:eriges historia, sid.
I 1e).

Kartan över svenska kloster kommer en

framtida forskning säkerligen att kunna
både fullständiga och utarbeta mera i
detalj. 

*

Bliitenlese vill vara en from bok 
-och är det också. Den kan ochså med

fördel användas som uppbyggelsebok, och
borde därvid bli ett samvete som säger:
när skall Birgittas uppenbarelser äntligen
komma ut på modern svenska, nej, när
skall de äntligen läsas, förstås, betraktas
och levas av människor i det land där
hon själv föddes och tillbragte en stor del
av sin levnad, det land hon till slut ur-
förde sitt livsverk för? Skall vi svenskar
bli de sista som förstår henne och för hen-
nes kallelse vidare?

Tore Nlberg

Sven Stolpe: Franciskas 
-Iärjunge ocb diktare. Stockholm

1914, Gummessons. Kr. 5: 25 / 6: 7 f .

Författaren kallar sin bok om den helige
Frans >>en populär framställning> som >>stö-

der sig på kända verk> 
- 

och därmed
karakteriseras också bäst biografins för-
tj änst.

På något sätt är S:t Franciskus av As-
sisi känd för de flesta, men det är nog
bara få,, som äger en mera ingående kun-
skap om honom. Hur skulle det också

kunna vara fallet, då det fattas lätt till-
gänglig litteratur, i synnerhet på svenska.

- 
Men nu finns en bra biografi, skriven

med säker blick för det väsentliga hos

S:t Franciskus och för detaljerna i hans
liv, med snabbt flytande stil och med
lagom hänsyn till den moderna läsarens
stilla, undrande frågor.

Också det är en fördel, att den unge
Frans, före sin konversion, framscälles
mera realistiskt än ofta brukligt är som
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>den rike köpmanssonen, som levde ett
ohämmat ungdomsliv> men ändå redan bar
inom sig fröet till den Kristi lärjunge,
han senare blev: >>Kärleken till de fattiga
var medfödd hos honom> och höviskt skick,
parat med uppriktig vänlighet öppnade för
honom allas hjärtan. Ur denna rika jord-
mån växte helighetens frukt fram sedan
hans kärlek till de fattiga genom nåden
fått kärleken till Kristus, den fartige, till
bärande grund och djupaste motiv och
sedan hans livsoptimism blivit till >>den

fullkomliga glädjen>>, då han på fuilt allvar
börjat att följa Kristus efter >>på ödmjuk-
herens och enkelhetens väg>.

I. G.

Gustaf Armf eltr Minaög
till Kyrkan. Polsk övers. 19i4.

Gustaf Armfelts Min 1,äg till Kyrk-an,
som tidigare översatts till tysha, norska och
holländska, har denna höst utkommit på

polska i översättning av redaL,tör B. Ku-
rowski i Lund med ett förord av ärke-
biskop Gawlina i Rom. Ärkebiskopen fram-
håller särskilt Baron Armfelts vänskap för
Polen, som hade sin grund inte minst i
det faktum att banden mellan Polen och
Vatikanen aldrig brutits. Han uppmanar
de polska läsare, som nu är spridda över
nästan hela världen och ofta lever en-
samma i protestantisk miljö, att liksom
Baron Armfelt orubbligt stå fasta vid sin
katolska tro och i stället för att svika
fastmer söka att hos sina medmänniskor
väcka intresse och vördnad för Katolska
kyrkan och skingra gamla fördomar.

Den polska översättningen är på samma
gång avsedd som en orientering över pro-
testantismen. Till alla spörsmål som Baron
Armfelt berör i sin skrift har fogats sär-
skilda fOrklaringar, och det är säkert för
första gången som många av de polska
läsarna konfronteras med dylika problem.
Som underlag använder översättaren citat
av olika katolska författare så art läsaren
av den på så vis utökade upplagan kan
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li ett klart begrepp om det som skiljer
den Katolska kyrkan från övriga kristna
samfund. Kunskapen härom är nödvändig,
framhåiler ärkebiskop Gawlina, och han
tillägger med ett ord av den helige Petrus:
>Vinnläggen eder just därför på allt sätt
om att i eder tro bevisa dygd, i dygden
kunskap... Den åter som icke har detta,
han är blind och kan inte se>) (2 Petr.
7:5, 9).

Upplagan har prytts med en bild av

Madonnan i Vilno, som Baron Armfelt
hade särskild vördnad för.

E. Adamek

Sigurd Dahllöf: Kristus-
dilder. Götebory 7954, Oscar Isac-
sons boktryckeri.

Sigurd Dahllöf publicerar regelbundet
små dikter i den katolska pressen 

- 
ofta

placerade på blygsam plats och förbisedda
av många. Han hör till de stillsamma och
inåtvända, han deltar inte i dagens litte-
rära stridslarm, han ihågkommes aldrig av
sensations-recensenter eller av stipendie-
nämnder. När han nu samlac en volym
Kristusdikter, utgivna på eget förlag, vill
man uppmana den katolska publiken att
stödja hans förer.ag, Inte bara därför att
detta * katolska dikter, utan också där-
för att det är vackra, ofta fordjupade
dikter med sin egen signatur. DahllOf fOr-
söker sig i den svåraste av alla former,
den stora enkelhetens. Men han saknar i
denna form inte djärvhet 

- 
han är ingen

epigon, han nöjer sig inte med det tradi-
tionella formspråket. >Förblindad av din
strålglans, förintad av din skönhetsmakt,
skönjer jag genom skurar av ljus ditt an-
lsls> 

- 
det är en brinnande och intensiv

formulering. Kristusandens närvaro gestal-
tar han i denna mycket enkla strof:

Du fyllde mitt rum och mitt hjärta
med din andes doft och ditt anletes sol,
och jag inandades dig
så som man inandas bergens renhet
och vårens blomsterdoft.

Var för sig kan dessa dikter kanske före-
falla bleka, men när man ser tillbaka över
hela samlingen, finner man sig stå inför
en djupt och allsidigt gestaltad upplevelse.

Här möter dock en svensk diktare, som

samlar sig kring det största av alla motiv

- 
mötet med Kristus. Han känner kon-

sekvenserna av att stå för denna erfaren-
het: >>Människorna säga: 

- 
Vad är detta?

Du är icke längre en av oss. Ditt ansikte
är en annans.>>

Det finns i hans bok dikter, som för-
svagas ev ett traditionellt bildspråk, men
i atdta dikter slår det ut flammor:

Blodbesudlade
äro dina armar.

Det är som grepe
du om all världen,

tryckte den in
i din plågas famn,

på det att allt kött
måtte törnekrönas,

fastnagias,
korsfästas.

I naiv legendstil skildrar Dahllöf andra
andliga upplevelser 

- 
ängeln som går över

en bro 
- 

>som eld uti hans spår det
brann>> 

- 
eller Gud som under de väldiga

tankebyggnadetna glr och lyser med sin
lykta >in i de omedvetnas kammare>>. Dahl-
iöf tar avstånd från vad han kallar >små-
ordens snattrande gråsparvspladder>> och
>>storordens skrällar>, han vill något helt
annat-vilaniGud,

Man läser hans bok med tacksamhet,

Sten Stolpe

George Berkeley: Vald.a

skrifter. Stockholm 19i4, Natur
och Kultur.

Björck och Börjessons serie Berömda filo-
sofer h& till de för modern svensk bild-
ning grundläggande verken; den är allt-
jämt lika lockande, och man önskar bara
att den måtte fortsättas. Vid dess sida har
Natur och Kultur startat en ny serie, Ie-
uande filosofisk litteratur, i vilken redan
utkommit band över (och av) Descartes,
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Antika skeptiker och Försokratiker. Att
märka är, att urvalen föregås av särdeles

sakkunniga inledningar 
- 

grekerna presen-

teras således av prof . Albert Vifstrand,
Descartes av prof, Marc-Vogau,

Det sist utkomna bandet är ägnat it
George Berkeley; översättningen är gjord
av Anna Sjöstedr och för inledningen står
återigen prof. Marc-Vogau. I urvalet in-
går Avhandlingen om >principerne för
mänsklig kunskap>, Tre dialoger mellan
Hylas och Philonous, Berkeleys märkliga
predikan >>Passiv lydnad eller den kristna
läran att inte göra motstånd mot över-
heten, bevisad och försvarad enligt princi-
perna i naturens lag>> samt slutligen Två
brev tiil Samuel Johnson.

Inledningen tar på ett intressant sätt
ställning till den gamla tvistefrågan, om
Berkeley verkligen kan inräknas bland de
kunskapsteoretiska >>idealisterna> (i Häger-
ströms och Phaldns mening). Marc-Vogau
menar, att dr Johnson totalt missuppfat-
tade Berkeley, då han under det berömda
samtalet sparkade till en sten och sade:

>>Så här vederlägger jag den (nämligen
tesen om materiens icke-existens)>, Berke-
ley har aldrig förnekat stenens materiella
existens, Han har bara förnekat, att den
existerar utan att uppfattas, I anslutning
till de filosofiska anteckningsböcker från
1707-08, som A. A. Luce lutgav 1944,
kan man nu komma Berkeleys verkliga
tankegång närmare.

S. S-e

August Kubizek: AdoU
Hitler. Graz 19i3, Leopold Stocker
Verlag.

En ungdomsvän till Hitler, själv musiker,
berättar här om sin samvaro med den bli-
vande diktatorn. Boken hor till de få värde-
fulla dokumenten i den väldiga litteraturen
om Hitler. Den visar hans påfallande be-
gåvning och självständighet, hans starka
estetiska intressen, hans brutalitet och käns-
lighet. Man betraktar med intresse bilderna

244

av hans föräldrar. Särskilt moderns egen-
domliga ögon gör intryck, här skulle en

närmare analys behövas 
- 

skulle verkligen
inget brevmaterial {innas bevarat? Huvud-
intrycket är begåvning och farlighet. Alla
försök att toika Hitler som en simpel
gangster är orimliga 

- 
det var detta som

på sin tid gjorde Johannes Vickmans pole-

mik så löjlig. Hitler är ett geni, men ett
geni som snart nog ställde sina krafter i
satanismens tjänst. Hur detta gick till, är
en angelägen uppgift för forskningen att
utreda.

S. S-e

F.rl-nz Kaf ka: Breu tillMi-
lena. Srockholm 19J4, Vahlström
och Vidstrand.

Milena Jasenka var Kafkas översäctarinna
till tjeckiska, och mellan dem uppstod en

kärlek, som emellertid huvudsakligen tog
sig uttryck i en brinnande brevväxling och
till slut avbröts på ett sätt som för Kierke-
gaards förhållande till sin fästmö i tan-
karna, Milena fördes senare till koncentra-
rionslägret i Ravensbriick och dog där
efter en för sent urförd operation, vilken
emellertid räddade henne från gasugnen.

Milenas egna brev till Kafka känner vi
inte, men Kafkas erbjuder en sillsam läs-
ning 

- 
en häftig, i alla sina yrttingar

rörande och gripande lidelse, som bara har
det felet, att den aldrig kan föra till nå-
got annat än ömsesidig plåga.

Boken hör till de stora kärleksdokumen-
ten i europeisk litteratur. 

- 
översätt-

ningen är i regel god, men den vanställes
av särskilt ett svårt missförstånd: på sid.

176 översätter Viveka Starfeldt det tyska
>LJntreue> ldet fu f.rägr om Milenas make]
med >otro>> i stället för med >>otrohet>!

S. S-s

B o S e t t e r I in dz Tabu. Stock-
holm 19i4, Bonniers,

Det finns i Bo Setterlinds lyrik elemen-
tära religiösa upplevelser, inte sällan ge-
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staltade med stor poetisk finess, Han är
utan tvivel en frände till den unge Alm-
qvist, Han är emellertid lika teoretiskt
oklar som denne.

I sin sista romrn Tabu' 
- 

den hade ur-
sprungligen ett osmakligare namn, som

förekommer inne i texten 
- 

har Setter-
lind presenterat en religiös teori 

- 
eller

snarare en religiös diskussion. Han lägger

den i munnen på en fallen kvinna, Maria,
på Capri som sörjer sin döde man och tror
sig genom honom som ar död ha mött
den helige Ande och fått ett barn med

denne. Kvinnan är alltså en hysterica, en

galning. Verkligheten ses nu uteslutande
genom denna besatta människas ögon -Setterlind betonar alltid starkt, att han
själv inte får förväxlas med sina roman-
figurer.

I boken uppträder en präst, som är full-
komligt orimlig; bl. a. skulle han med väl-
behag se en bordell och dess verksamhet.
Maria vänder sig vredgad mot honom och
den kyrka han representerar. Undersöker
man, vad hon har att säga, befinns det
vara ganska obetydligt. Kyrkan har rätt
i allt 

- 
utom i en sak: >Döden var Gud,

och eftersom denna sanning är nyckeln
tiil alla de övriga sanningarna och Kyrkan
inte har lämnat ut den till människorna,
har kyrkans prästerskap aldrig kommit så

långt, att de öppnat dörren in till Kristi
egen förkunnelse,>> I själva verket 

- 
den

enda förnuftiga tanke som kan läggas in i
formeln att döden är Gud, nämligen Guds
makt också över döden, är ju jusr förkun-
nad av kyrkan! Man mister emellertid lus-
ten att polemisera, ty polemiken träffar
en romanfigur, vilken framställes som en
galning, inte en klok människa.

Det återstår att komma underfund med
varför Serterlind ständigt väljer att pre-
sentera galna människor. Och varför han
i denna bok väljer att skildra en präst
som är från början till slut orimlig, som
inte existerar utanför författarens egen fan-
tasi.

Der Grosse Herder. Nachscblage-
uerk fiir Vissen und Leben. Band
3, band 4, band i. Freiburg im
Breisgau 19i4, Herder.

I tredje till femte bandet av Der Grosse

Herder får man ånyo bekräftat vad man
redan märkt i de tidigare banden ^v ny-
utgåvan: nämligen att utgivaren inte en-
dast nöjt sig med att hålla det gamla och
med rätta berömda verket på den moderna

vetenskapens och det nutida tänkandets
nivå. Han har uppställt de enskilda artik-
larna om möjligt ännu mer översiktligt:
genom två slags tryckstil är det viktiga
framhävt före det sekundära. Der Grosse

Herder är för övrigt irite bara ett rik-
haltigt uppslagsverk utan även en enastå-

ende bilderbok för vuxna. Den, som blädd-
rar i den, blir alltid fängslad av något.
På 1800-ta1et hämtade den ambitiösa säll-
skapsmänniskan i sitt >>konversationslexi-

kon> samtalsstoff för tebjudningar och ba-
ler. Men Herders verk är mycket mer än

ett sådant lexikon. Fackmannen, som under
trycket av en högt specialiserad forsknings
fordringar söker dllförlirlig orientering
över ämnen, som han inte behärskar, har
här en handbok av solitt vetande. Och
den som strävar efter äkta humanitet, fin-
ner i denna upplaga saker och värden
ställda under perspektiv, som sträcker sig

bortom vardagslivets hets.

Tredje band.ets omfångsbeteckning Yon
Drehacbse bh Geobolittk är symbolisk för
verkets försök att uppfylla både teknikens
och humanismens krav. Hur nära de båda

områdena sammanhänger, märker man vid
läsningen av den artikel som handlar om
Film. Filmen ses inte bara utifrån teknisk
och ekonomisk utan även från estetisk,
sociologisk och folkpedagogisk synpunkt.
Ett ämne av särskilt intresse i detta band
fu Jorden. En hel rad illustrationer visar
människans olika och ofta överraskande
relationer till sin planet, Vi får urförliga
astronomiska och geologiska uppgifter be-
träffande jordens historia och en översikt
över den långa väg, människan måst vandra

S. S-a

24'
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vid utforskninten av sin hemvist. Ett av

de medel, som människan skapat sig för
att behärska jorden, lärntägea, skildras på

åtta sidor under månge aspekter, Den mest
skiftesrika delen av jorden är Europa. Hir
tillfogas en mängd uppslagsord som inte
upptagits i tidigare upplagor. Är detta ett
tecken på att Europx äter gi,r moc bättre
tider eller är de många nye begreppen

bara symptom på nya vanskligheter? -Om vi trots allt beröm ändå saknar något
i det här bandet, skulle det r, ex. vara om-
närnnande av en så pass betydande svensk

historieskrivare som Erik Gustaf Geijer,
llen även ett stort upplagt verk kan inte
uppfylla alla önskningar,

Med utgivandet av fjärde bandet har
hal{ten ev hela verket fullbordets, ty även
tionde bandet 

- 
ett lexikografiskt novum

som tidigare anmälts i Credo (l9t3t 187 f)

- 
har redan utkommit. Fjärde bandet

innehåller en hel del artiklar om stora
länder som Storbritannian, lndien, Italien
och Japan. Också här åskådliggöres texten
rikligen med statistiska tabeller, planscher
och kartor. På historiskt område utmärker
bandet sig genom förräfiliga framstälI-
ningar av det antika Grekland, Hansan,
furstehusen Habsburg och Hohenzollern,
lnfufolket och IIrtiterna. Artikeln om
GIasmåIeri illustreras med härliga planscher
i färg. Den omfångsrika artikeln om lesus
Kristus tar hänsyn till såväl den katolska
som den protestant;ska ståndpunkten.

I lcmte bandet belyset särskilt tre et-
tiklar uppslagsverkets aktualitet. De be-

handlar tre begrepp som - 
fastän helt

skilda från varandrr 
- 

är betecknande
för 1900-talets liv, nämligen Krafttuagen,
Krieg och Krcås. Automobilen har blivit
en behärskande faktor i trafiken, i ekono-
min och samhället. Medan den ännu för
en generarion sedan var förbehållen ett
visst samhällsskikt, har den i våra dagar
blivit ett fortskaffningsmedel för allmän-
heten. I Amerika har utvecklingen gått
så långt att var tredje person har bil.
l9J2 hade Sverige, liksom Frankrike, en

på var sextonde invånare. Teknik och na-
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turvetenskap tjänar människan och gör det
låttare att leva, men är också de mest
hotande L.rafterna. Kriget ligger över oss

som en mardröm. Der Grosse Herder frtm-
häver inte bara dess folkrättsliga och poli-
tiska utan 

- 
som sig bör 

- 
också dess

moraliska sida. Ett annat hot i vår tid är
cancern. Vetenskapen är ännu ur stånd att
bekämpa den på allvar. I en utförlig ar-
tikel behandlas kräftsvulsternas art och
uppkomst samt den förebyggande terapin.
Bland artiklarna från området iddhistoria
intresserar oss särskilt den om Kierkegaard.
Denne store tänkare och människa ägnas

en kort men mångsidig framställning. Lä-
saren orienteras inte bara om yttre data
utan också-om hans andliga betydelse.

Fristen för subskription av hela verket
går ut den 1 jan. 19iJ. Den som vill ha
verket till nedsatt pris, måste alltsi be-
sluta sig.

7nf

Leo Veisma ntel: Albrecht
Dii.rer, d.er junge Meister,

Albrecbt Diirers Brautfahrt in ilie
V elt. Freiburg-Miinchen 19 J 0, Karl
Alber.

Historiska romaner har den nackdelen,

att man i dem inte kan urskilja, vad som

verkligen har hänt och vad som är upp-
diktat. Men de har den fördelen att det
i dem inte rör sig om torra framstäilningar
utan om vackra berättelser, som man ännu

en gång kan bli som lyckliga barn in{ör.
Det är Leo Veismantels särskilda för-

måga att skriva berättelser, som liknar
sagor. I föreliggande två böcker visar han

det på nytt. Han har redan skänkt oss

flera romaner om konstnärer, och nu har
han fördjupat sig i Dörers liv och i 1t00-
talets historia. I den första av de här an-

mälda böckerna berättar förf. om Dtirers
barndoms- och ungdomstid och framför
allt om den inre kamp, som förde den

stora målaren fram till preliminär klarhet
över sina mänskliga och konstnärliga upp-
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gifter. Den andra boken skildrar mästerens

smärtsamma väg mellan två kvinnor. Den

ena är hans hustru, som han enligt den

tidens bruk gifte sig med på föräldrar-
nas önskan. Den andra hjälper mästaren

till ett avgörande konstnärligt uppvak-

nande. Konflikten löses genom att Diirer
är hustrun trogen 

- 
något som hos Veis-

mantel blir mer än ett sedvanligt happy
end.

Dörers sympatiske gestalt levandegörs in-
för läsarens ögon. FIan är ett barn av sin

tid och följer dess vanor och tänkesätt.
Men ändå höjer han sig över tiden och

går sin egen väg. Veismentels böcker öpp-
nar vägen till en betydande människa och

till hans oförgängliga verk.

Varia

Liturgisches Jabrbuch, utgiven av Litur-
gisches Institut, band 3,Il l9tt (Mihrster

i. V., Aschendorff) innehåller referat och

diskussioner vid den betydelsefulla tredje
internationelle liturgiska studieträffen 14-
18 sept, 1953 i Lugano. Det är pastoral-
liturgiska framställningar till den liturgiska
förnyelserörelsens grundtema, de troendes

aktiva deltagande i gudstjänsten, och bi-
drag till en del specialfrågor, som den

liturgiska forskningen just nu sysslar med.

Det är imponerande och på samma gång

mycket glädjande, att få del av detta mål-
medvetna, systematiska arbete för en re-
form av liturgin, vilket redan börjat bära
frukt i synnerhet beträffande reformationen
av >den stilla veckan> före påsk.

Catholica, Jahrbuch fiir Kontrouerstbeo-
logie, ärg. 10, I (Miinster i,V. 19J4,
Aschendorff ) har som vanligt fullödigt
innehåll. Heinrich Fries framställer den

omdiskuterade protestantiske teologen Bult-
manns intentioner i ljuset av den katolska
teologin. Heinrich Schlier ger en över-
blick över Kyrkans enhet i S:t Pauli tän-
kande. Georg Schiickler undersöker ur-
sprunget och innebörden av det s. k, teolo-
gisLa beviset ur liturgin: bönens lag -

trons lag. Bernhard Stasiewski skildrer det

Tridentinska kyrkomötets förhistoria med

särskild accent lagd på frågan, varför det

kom till stånd så pass sent. Utgivaren själv,

Robert Grosche lämnar ett bidrag till frå-
gan om Skriftens >andliga> mening. Som

sedvanligt följer en avdelning över böcker

och tidskrifter och - mycket välkommen

- en översikt över kontroversteologisk lit-
teratur, den här gången från 1952/19t4.

Bokförlaget Desclde de Brouwer, Paris

(Service Etranger, Bruges, Belgien) har
tillsänt oss en del värdefull litteratur' både

gammalt och nytt. L'attente ilu Messie

(r9t4) innehåller en serie studier av flera
katolska teologer i Belgien och Holland
över ett av de viktigaste bibliska proble-

.men: Messianismen; grundade både på det

Gamla Testementet och det Nya.
R. Bernard OP: har i en fjärde upp-

laga utgivit sin omtyckta mariologi: Ie
mystöre cle Marie (19t4). I översättning
från tyskan utkom en introduktion i den

>nya> påskaftonsliturgin med texter;
Charles Becker: La nuit Pascale.

Jean Galot SJ: Le ceur ilu Christ
(1913) undervisar om Jesu Hjärtas för-
hållande till Fadern, till Maria och till oss

människor på basis av Skriften. Dom
Georges Lef ebvre sammanställer i
sin lilla bok Prilre pure et puretö ilu ceur
texter av den helige Gregorius den store

och den helige Johannes av Korset om den

>rena bönen>>, dvs. den bön som innebär
själens förening med Gud och >hjärtats
renhet>>, dvs, hjärtats fullkomliga under-
kastelse och uppgivandet av det egna jaget

- två begrepp som spelar en stor roll i
den monastiska traditionen alltsedan öken-
fäderna. M. M. Philipo n OP La doc-
trine spirituelle de Don Martnion (79f 4)
vittnar om den store benediktinens bety-
delse för den katolska spiritualitetens histo-
ria - han har blivit läromästare f.& alla,.

Här föreligger en utförlig framställning av

hans andliga väg i anslutning till hans eget

liv och andliga utveckling. Till översättning-
arna hör också Josef Pieper-Flenri
R asko pv fe crois en Dieu (1953), en

247



Litteratur

katekes för vuxna, som på 160 sidor bju-
der det mest väsentliga ur troslänn med

en tillämpning på det praktiska kristna
livet, en presentation av den Helige Skrift
och en principiell överblick över kyrko-
historien. Kyrkans situation i dagens Jugo-
slevien skildras trv en initiend berättrre i
IJne ägl*e da silence, Catboliques de
Yougoslaaie, där det blir uppenbert, att det
verkligen föreligger en kyrkoförföljelse
från den jugoslaviska regeringens sida.

Professorerna vid det katolska universi-
tetet i Louvain utmärker sig genom flitig
litterär verksamhet. Några av dem har ut-
givit några studier om Abertö et Yeritö
(Louvain 19i4, Publications universitrires)
som bidrag till det ämne som förelagts vid
200-årsjubileet av Columbie University.
Louis De Raeymaeker skriver om sanning
och fri vetenskaplig forskning enligt kardi-
nal Mercier, grundläggaren av universitet i
Louvain. Albert Dondeyne ger en filosofisk
betraktelse över {rihetens och srnningens
begrepp och deras inbiirdes förhållande,
varvid han också går in på frågan om
kristen tro och frihet. Jacques Leclercq
undersöker frihetens moraliska och sociala

värde, Joseph Nuttin frihet och psykologisk

sanning, Roger Aubert vilken frihet som

lämnas den katolske historikern vid hrns
forskning, Charles Moeller frihet och san-
ning i den litterära kritiken och slutligen

Jean Ladriåre forskningens frihet i natur-
vetenskaperna - kort en bok som på sina

188 sidor rymmer mycken värdefull kun-
skap i ett ämne som alltid är aktuellt.

Louis J a ns s e n s publicerar tre före-
läsningar han hållit vid universitetet i
Fribourg över utgångspunkternl för den
katolska socialläran, över auktoritet och
det allmänna bästa samt de mänskliga rät-
tigheterna och auktoritetz Droits fiersonals
et aatoritö (Louvain 19i4, Nauwelaerts),

Till qlut åter två fromma srker: '91'olf-

gang Czernin OSB har i nyupplega utgivit
sina betraktelser över communiosångarna i
det romerske missalet: Ein Leib - ein Brot
(Freiburg 19f4, Herder) och jesuitpatern
Paul Coulet SJ fortsätter serien av

sina predikoföredrag i domkyrkan i Bor-
deaux med lesas, le Christ d.ans nos ties
bumdnes (Paris 19f4, Spes), föredrag om
Kristus som den kristna människans livs-
kraft och vägvisare på jordevandringen.

I. G.

*<

Dominikanpatero Louis F. Deltombe har på Gleerups Universitetsbokhandelns födag
utgivit en bok om Åktcnskapet, en utförlig framståillning av Katolska kyrkans syn på äktenskap
och sexualliv, Boken kostar kr. ro:5o, Vi Lommer senare med en anm?ilan.
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