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SEDAN SIST

Synd ocb Suerige

En amerikansk journalist har i Time skrivit om svenska fiirhillanden
och gett en forferande bild av den sexuella ldsligheten i virt land. F<ir-

fattaren har gjort sig skyldig till en del mindre betydande fel. Men hans

artikel lr i huvudsak korrekt. Han har kommit i kontakt med fru
Ottesen-Jensen och hennes ftirfarliga propaganda, han har konstaterat den

svenska ungdomens djungelmlssiga promiskuitet, vilken ir ett bevisbart

faktum, han har sett skilsmlssosiffrorna, och han har i Expressens :u;n9-

domsreportage llst uttalanden av en ung, fdrhoppningsfull svensk yng-
ling, som av intervjuaren tillets ofientligt f.ramfora fiiljande skamliishet:

>Jag har egentligen ingen moral. Och jag skulle aldrig gifta mig med en

flicka, dirfor att. iag gjort henne havande. Varfor skulle jag offra min
frihet f6r ett barns skull?>

Anstlndiga utlinningar hipnar infiir dessa f<jrhillanden, vilka ir en

direkt f<iljd av fru Ottesen-Jensens och hennes kumpaners verksamhet,

och som natufligtvis ytterligare beflsts genom att de utan kritik slis

upp av sensationspressen. Fru Ottesen-Jensens forsiik att slingra sig frin
resultaten av hennes egen propa ganda 1r ynkliga. Man kan bara lisa
hennes egna uttalanden fdr att genast se, att den utlindske journalisten

i allt visentligt trdfrat rltt. Sverige har all anledning att skimmas iiver

den uppr<irande normlcishet som hos oss framkallats i och med att reli-
gionens bud fOrhinats och skjutits undan och omd6meslosa agitatorer

f<jr fri karlek firt gora sig gillande med statliga understcid.

En sak kan tillaggas. Nir det i lag stadgades, under vilka f<;rhillanden
svenska kvinnor fick begira abort, framtridde en yngre likare med tvi
mlrkliga utredningar. FIan visade dldr, att i ett mycket stort antal sidana

kvinnor, som enligt lagen hade full rltt till abort och som ocksi begirt
sidan, genast Indrade mening, bara man lugnt och vinligt talade ut
med dem. Det visade sig, att de egentligen skyggade fcir dessa mord och

helst av allt ville f<jda och behilla sina barn. Men de var suggererade av

abortpropagandan.
Den amerikanske journalisten har ritt och er vlrd tack fiir den upp-

riktighet, med vilken han pekat pi de kriiftsir som f. n. tir pi virt land.
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Sed.an sist

>De faror som hota virt moderna folkhem> framhiver med ritta Erik
\irellander i Su.D. (2/t lgtr) ligga frimst pi det etiska omrEdet. En
icke mingtalig men dess mera h<igr6stad skara av intellektuella har lyckats
att for stora delar av virt folk riva ned det normsystem som tidigare
reglerade dess liv. Aven sjilva grunden har raserats, ddr har icke hmnats
sten pA sten. Men dessa i det destruktiva starka krafter ha icke fcirmitt
att bygga upp nigot annat i stillet, och foljden ar att svenska folket
nu icke har nigot annat att samlas kring in standarden, som anses b<ira

stiga med minst tre procent om iret, motsvarande f<ir den enskilde en
pils, en televisionsapparat, en bil osv.>

Kat ols k d. ernons tr at ion

De belgiska katolikerna har demonstrerat, trotsat polisfd,rbud, hcigt och
tydligt markerat sin existens och sina krav.

Situationen har irriterat mingen. Ftir oss ter den sig som upplyftande.
Minniskor i hundratusental klmpar med fuedliga medel fcir icke sina
jordiska f<irdelar utan f<ir sin tro, f<ir ritten att fi katolsk undervisning,
fcir mdjligheten att delge sina barn det hcigsta av allt 

- 
det stora katolska

arYet.
Ingen mlnniska kan forestllla sig mcijligheten av att svenskar skulle

demonstrera ftir en sidan sak. De kan demonstrera mot skatterna och
mot motboken och en del andra saker. Men att klart och tydligt, i mass-
demonstrationer, ge uttryck fcir tacksamheten mot Gud och hans Son,
vir Frllsare, och kravet pi undervisning i liyets stdrsta vlrden, evangeliet
och det stora kristna andliga arvet, det 'ir f . n. inte svenskmannased.

Lyckliga Belgien!

CLAUDEL, KRISTEN OCH DIKTARE

T "" djuplodande analys har Charles du Bos gjort intressanta iakttagelser
I rcirande de franska klassikerna. I deras liv har sjilva den fundamentala
enheten sakna*. FIos nistan samtliga 1600-talsf<jrf.attare finns en klyv-
ning av personligheten, nlmligen i dels f.orfattare, dels mlnniska som
sidan, dels den kristna individen. Racine, som sedan han itervint till
ett kristet liv avstod fr8,n att skriva tragedier, ir ett gott exempel.t

-t 

5" y. l.lo"tonz cbailes du Bos, s. 49.
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Clauilel, kristen ocb dihtare

Om Paul Claudel miste man siga raka motsatsen. Det finns inte hos

honom nigon skiljelinje mellan mlnniskan som minniska, som kristen

och som diktare. Hela hans fdrfattarskap ger uttryck f6r vad han bir
inom sig som minniska och som kristen. Flans konversion hindrade honom

ingalunda frin, att skriva. Den blev i stillet utgingspunkten fdr utom-
ordentligt betydande lyriska och dramatiska verk. Paul Claudel har talat
mycket litet om sig sjilv. Gunnel Vallquist skrev under strecket i Su. D.
(10/12 1954): >Han hyser en utpriglad motvilja mot och, vad mera

lr, saknar tydligen helt intresse for allt vad introspektion heter.> Den
som vill lera klnna Claudel, miste begagna sig av den intervjuserie' som

han f<jr n&gra ir sedan blev fiiremil f<ir i fransk radio och som Jean
Amrouche samlat och publicerat under titeln Mdrnoires improuisds. Clau-
del har alltid sett pi sitt fdrfattarskap som en fdrkunnelse. Alla hans

dikter och pjiser har direkt vuxit fram ur hans kristna dvertygelse. Detta
innebir i sjlilva verket ingen tendens till sjiilvbespegling. Han fiirkunnar
inte sitt jag wtan sin tro, vilket ir nigot helt annat. Detta gdr, att man

inte kan fijrsti Claudels verk, om man inte klnner minniskan Claudel.
Tvi perioder i hans liv b<ir sirskilt uppmirksammas: ftir det firrsta

hans konversion, fiir det andra den stora moraliska kris som han genom-

gick vid sekelskiftet och som blev anledning till pjlsen Partage de Midi.
Claudel hade under sin barndom inte varit sirskilt religicis, fastin han

fitt en traditionell katolsk uppfostran. Under gymnasistiren i Paris f6r-
lorade han de sista resterna av denna ytliga religion. Hela miljiin, bide
bland lirare och kamrater, var materialistisk. Det var den tid, dA psyko-
loger lirde att tanken inte Ir nigot annat ln en hjlrnans sekretion. Paul
Claudel hade inte lingre nigra ideal. Ffan hste juridik utan entusiasm.

Han var blaserad och levde ett ganska tygelliist liv. I juni 1885 llste
han Arthur Rimbauds lllurninations och strax ddrpi Une saison en enfer.
Vad Rimbaud egentligen aysett med dessa dikter, har varit och er fort-
f.arande mycket omdiskuterat. Men Claudel har alltid betecknat motet
med dessa dikter som utgingspunkten far hela sin inre omvllvning. >F6r
fcirsta gingen slog dessa verser en spricka i den materialistiska iskidning
som holl mig fingen. De gjorde det <ivernaturliga nlstan fysiskt levande
f<ir mig.> Ett halvir senare besiikte han julmlssan i Notre-Dame. Det
blev en besvikelse. Men eftersom han >inte hade nigot sirskilt fcir sig>,
gick han ocksi till aftonsingen. Di h?inde det som han har berlttat i
gripande ord:

>Gossktiren i vita skjortor och eleverna frin Saint-Nicolas du Chardonnet-skolan, som

assisterade dem, sjiing just vad jag senare skulle fi veta var Magnificat. Sj?ilv stod jag

bland miingden intill andra pelaren frin ingingen till koret, till hager pi sakristisidan.

Och det var di det skedde, som priglat hela mitt liv. Med ens rtirdes mitt hjlrta och JAG
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Micbel d.e Paillerets

TRODDE. Jag trodde si reservationsltist och med en sidan kiinsla av att hela min varelse
lyftes upp, med en si m?iktig iivertygelse, som inte liimnade plats fiir nigot som helst
tvivel, att sedan dess inga bdcker, inga resonemang, ingen av alla de tillfiilligheter som

intrlffar i ett riirligt liv kunnat fi min tro att vackla eller ens kommit den vid. Jag hade
pliitsligt haft en smlrtsam klnsla av Guds oskuld och eviga barndom, en outsiiglig uppen-
barelse. Och nlr jag, som jag ofta gjort, f<irsiiker iteruppliva de minuter som f<iljde pi
detta enastiende <igonblick, iterfinner jag de skiftande detaljerna, som i sjllva verket
barr vx en enda glimt, ett enda vapen, som den gudomliga fiirsynen begagnade sig av f<ir
att ni och f6r sig iippna ett stackars frirtvivlat barnahjlrta: 'Vad de som tror ir lyckliga!
Och om det iindi skulle vara sant? Det iir sant! 

- 
Gud existerar, han ir nbra. Det ir

nigon, det Ir ett vlsen lika personligt som jag! 
- 

Han llskar mig, han kallar pi mig.'
T&rarna stet upp i mina iigon och jag bdrjade snyfta, och den spriida slngen Aileste

bidrog ytterligare till min riirelse. En mycket ljuv riirelse, i vilken dock blandades en
kinsla av forfiran och nistan fasa, Ty mina filosofiska iskidningar var orubbade. Gud
hade f6raktfullt lSmnat dem sidana de var, och jag sig ingenting som kunde indras i
dem. Och religionen forefoll mig fortfarande som samma samling orimliga anekdoter,
dess prister och de troende ingav mig samma motvilja, som grinsade till hat och avsmak.
Mina isikters och mitt vetandes hela byggnad stod fortfarande kvar, och jag sig inget
fel pi den, Det var barz det att jq ha,de gitt ut ur den. En ny och fruktansvlrd varelse
med ohyggliga krav pi den unge man och konstnir jag vat hade uppenbarat sig, som
jag inte visste hur jag skulle kunna f<irena med nigot av der som var min omvlrld. Sinnes-
tillstindet hos en man, som man pi ett iigonblick ryckte ur ur hans skinn och stoppade
in i en frimmande kropp mitt i en oklnd vlrld ir den enda jlmfiirelse jag kan finna
fiir att uttrycka detta tillstind av fullkomlig ridvillhet.>>

Claudel hade alltsi med en ging blivit kristen i djupet av sitt inre.
Men det gillde nu att frin detta sjllens djup sprida evangeliet till hela

hans visen. Centrum var kristet, men feltet i <ivrigt var fortfarande
hednaland. Under de fyra ir, som faljde pi hendelsen i Notre-Dame,
ftirde Paul Claudel en hird inre strid. Han betecknade den sjllv med
Rimbauds ord: >Le combat spirituel e$ plus brutal que la bataille
d'hommes. Dure nuit! Le sang s6ch6 fume sur ma face. - Den andliga
striden 5r mera brutal ln en strid man mot man. Svira natt! Det torkade
blodet ryker pi mitt ansikte.> FIan sdkte ltisa den inre konflikten mel-
lan tron och sin tidigare livsiskidning. Det var sA mycket som han inte
kunde formi sig att acceptera! Det tog ling tid att komma till klarhet.
>Lingsamt och smiirtsamt dagades efterhand i mitt hjirta tanken att
konsten och poesin ocksi Ir av gudomligt vesen, och att kottets lust
lingt ifrin att .vara niidvindig iir till skada f<ir dem. Ffur avundades
jag inte de lyckliga kristna, som jag sig kommunicera!>

F6rst fyra Lr ef.ter den fiirsta upplevelsen mottog han nattvarden i
Notre-Dame pi juldagen 1890. Han var frin och med nu en praktiserande
katolik. Ingenting kunde hidanefter rubba hans instillning.

Men den frid han hade f.&tt utesliit inte fortsatt kamp, inre konflikter,
svira kriser.
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Clauilel, kristen ocb diktare

Han valde diplomatbanan och lemnade snart Frankrike. Han kende

en stark dragning till den vida oceanen, han ville liksom lga hela viirl-
den. Men 3 andra sidan kinde han, hur bittert och smlrtsamt det ir att
limna sitt land, sin jord och att befinna sig ensam i en frimmande vlrld.
De Verser i landsflykt som han skrev under denna period 

- 
ni1m21s

bestlmt i Shanghai l89t 
- 

bir vittnesbtird om denna inre kamp.2 Unge-
flr samtidigt pib<irjade han en serie prosadikter, Connaissance de l'Est.
F{an betecknar detta verk som ett album med minutiiisa och detaljrika
teckningar, men )>man miste klnna, att bakom landskapet ett drama
pigir>. Ett drama pigick i sanning i Claudels inre. FIan hade for alltid
fitt tillbaka sin katolska tro. FIan hade ett yrke och gjorde karriir. Han
var samtidigt en diktare, sorn redan hade kommit med betydande verk.
Men han kunde indi inte sli sig till ro. Han klnde, att >framtiden var
ovissr>.

Han hade limnat mycket bakom sig, och han s6kte mera nyktra former
f6r sin dikt. Vrirlden ir hlrlig, och den f.&ngar diktarens intresse. Men
bakom den synliga vldden finns nigot annat. Den iivernaturliga dimen-
sionen hade ftirst Rimbaud och sedan Kristus sjilv uppenbarat for Claudel.
Men f<ir att f.atta denna ir askesen n<idvindig sivil p& det poetiska som

pi det rent andliga planet. HIr 1r en konflikt ofrinkomlig. Man kan
inte tjlna tvi herrar.

Jag flydde f.i,f)ingt. Yart iag flydde fanns Din lag.

Strick vapen, lydde den. G<ir dina portar vida
f<ir gisten! Hjlrta, lir att skilvande fdrbide
Nigon inom mig som Ir mer jag sjiilv ?in jag!

(Yers i landsllykt YII)

>Claudel llskade att beretta>, skriver Madaule, >>att han frin Mal-
larm6s tisdagsundervisning pi rue du Bac (det var nog snarare rue de

Rome) hade bevarat f.dljande i minnet: betriffande varje sak miste man

s. a. s. friga den sjllv, vad den verkligen har att ge. Men svaret fir man

endast pi villkor att man genomtringer den. Det ir ibland llttare och

i va{e fall slkrare att som benediktinmunken dra ner sin kapuschong

fcir dgonen fdr att inte llngre se nigonting annat in det enda nodvlndiga.
Men detta lr inte poetens kallelse. Han vill 'se allt, komma i besittning
av allt'. Allt iir fcir honom nddvlndigt. FIan Ir som en som sltter ut
snaror, men han fir inte lita sig fingas i sin egen lek.>

Vid den nyssnimnda tidpunkten visste Claudel emellertid inte innu,
cm hans verkliga kallelse var diktningen. Sommaren 1900 var han pi
semester i Frankrike. Han begav sig di till benediktinklostret i Ligugd

' Svensk tiversettning av Ivar Harrie i BLM 19372778.
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Micbel ile Paillerets

och beglrde att fi bli novis. Men klostrets fcirestindare ridde honom att
tills vidare fortsitta som diplomat och resa tillbaka till Kina. >Det var>,
berittar han, ,mycket smirtsamt fcir mig, ty ett offer som det jag just
gjort 96r man inte tvi ginger i livet.>

Nu biirjade den moraliska kris, som blev en ny vindpunkt i hans

liv. Hans tro var hel, men han var Indi som en sirad minniska, utsatt
fiir mingen frestelse. Partage de Miili 'it dramat om den frestelse han
rikade in i och om hans fall men ocksi om segern. Krisen varude flera
ir och limnade spir efter sig i hela diktarens liv och verk. Flans st6rsta
drama, Siilenskon, som skrevs tjugo ir senare, kan betraktas som den

litterira avslutningen pl Partage d.e Midi's kris.
Denna kris gav Claudels produktion en ny inriktning. Pjlsen heter

ocksi pi svenska Ndr dagen uiinder. Liksom minniskan Mesa i dramat
hade mlnniskan Claudel mist krossas av moraliska nededag, f<ir att Guds
nid skulle tringa igenom hans sjll och skapa ett nytt hji'rta i honom.

Claudels biografi efter denna period ir litt sammanfattad. Han gifte
sig 1906. Han hade <ivervunnit den otillitna kerleken, vilket inte be-

tyder, att siret var alldeles lakt. Det enda som har skall nlmnas er, 
^tthan fcirutom sina lmbets- och familjeplikter och sitt allt rikare forfat-

tarskap ignade mycken m<ida och tid it att i andligt avseende hjalpa
andra. Gud hade inte givit honom prestens kallelse. Det ingick dock i
hans uppgift att med profetens rcjst fcirena sjllasilrjarens omtanke. Hans
brevvlxling med minga minniskor, kenda eller okinda, blr vittnesbcird
dirom. Man har fcirebritt honom hans hirdhet, ;a t. o. m. orittvisa mot
Andr6 Gide. Men genom dessa mlnniskor, som han silunda kom i kon-
takt med, klnde han, vilken skadlig inverkan Gide hade pi ungdomen.
>Jag har fitt massor med brev frin ynglingar som ropade pi hjilp>, siger
han, ,och nistan alltid har jag vid brirjan av deras ofta mycket allvarligt
snedvridna instillning till livet funnit samme man i bakgrunden. Det
ir detta som i hog grad bidragit till denna min vredesattityd gentemot
Gide. Han har gjort mycket ont . . . Jag har foljt efter Gide och hjelpt
pi f<itterna dem, som han hade gjort halta> (Mdmoires iruprouisds, s. 224).

Det ir givetvis inte mcijligt att her ens tillnirmelsevis ge en fiirestill-
ning om rickvidden av Claudels verk. Hans forfattarskap strlcker sig
dver en period pi sjuttio ir och omfattar med undantag av romaner
praktiskt taget, alla kenda litter'd"ra genrer: reseskildringar, kritik, poetik,
filosofiska, moraliska och estetiska essier, bibelkomme^tarer, en ytterst
rikhaltig korrespondens och framfcir allt lyrik och dramatik.

Jag skall dock forsoka ge en glimt av hur Claudel ser pi virlden, sig
sjilv och sin poetiska kallelse.

t4



Clauilel, kristen ocb diktare

I ert av sina Fetn stora Oden i Magnificaf, som han skrev vid sitt fiirsta

barns f<idelse, uttrycker han sig si hlr:

- 
Och nu lr jag ej llngre nybiirjare men en man

pi livets middagshttjd, som vet,
hiller in sitt lopp, stir uppritt i hela sin styrka

och lugnt blickar omkring sig.

Och den ande, det brus, du ingivit mig,

har jag format till ord, till dikt och gestalter,

som talat i mitt hjirta med skilda rdster.

Och nu avbryts den linga debatten'

Och jag h<ir, hur jag sj:ilv infdr dig 
- 

ensam och en annan 
-

b6rjar sjunga med tvifaldig klang som fiolen,

di striken spelar pi dubbla strlngar'

Ty f<ir mitt jordeliv her har jag blott denna yta av mull
och den aldrig f<irlorade sikten
mot de sju <iver varandra sig vllvande sflrerna av kristall'

Du lr hos mig, och jtg gitt att sjunga fiir dig'

fiir dig ensam, med gl?idje min hciga visa.

For att f<jrsti Claudels attityd infiir skapelse och den roll han menar

sig ha som fdrfattare, kan det vara intressant att iemfiira honom med

hans samtida och vln Romain Rolland.
I ett sjlilvbiografiskt fragment siger Rolland, att hans fiirsta och star-

kaste kinsloupplevelse i barndomen hade varit >ett dunkelt, efterhengset,

ibland upproriskt, ibland resignerat: 'Jag 'dr finge' ... Nlr jag vid 16

eller 17 irs ilder llste Hamlet, hur genljird inte under mitt flngelseYalY

dessa broderligt vilklnda ord:
'Vad har ni gjort Fortuna, mina goda Yenner' efter hon skickar er

hit i flingelse? - I flngelse? - 
pa16a1k ir ett fingelse. - 

Di ?ir

virlden ett fingelse. - Ett v?ildigt fengelse, i vilket det finns minga

celler, hekten, torn . . .'
Nigra rader lingre fram>, fortsitter Rolland, >ett ord' ett magiskt

ord, iippnar diirren for obegrlnsade fiirhoppningar: 'O Gud, jag kunde

vara innesluten i ett ncitskal, och dock betrakta mig som konung i en

obegrinsad rymd.' Det ir hela mitt livs historia, (Le Yoyage i'ntdrieur,

s, 17, 23-24),
Denna kinsla ay att vara f&nge hade claudel otvivelaktigt upplevt

men pi ett helt annat sittl och hans konversion ir 1886 hade blivit ut-
gingspunkten fdr hans frigiirelse.

Vllsignad vare Du, min Gud, som befriat mig frin avgudarna. . .

Viilsignad vare Du, min Gud, som befriat mig frin diiden. . .

Viilsignad vare Du, min Gud, som befriat mig frin mig sj?ilv. . .
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Michel cle Paillerets

Det, som hade hillit honom fingen, var >avgudartaa>, irrliror och vill-
farelser, dciden, som >genom synden kommit in i vidden>, och det syndiga
jaget. Det var inte jorden, som var fengelset. Virlden 1r ett uttryck ftir
Guds vilja, och minniskans uppgift ar 

^tt, 
finna Gud genom denna syn-

liga och iterl<ista virld. Jorden Ir en vlg till Gud. Diktarens uppgift ir
att pL alla t?inkbara sltt besjunga denna virldens och livets rikedom,
att ge uttryck it alla livets olika aspekter, de ljusa och de mcirka, de
gladjerika och de smirtsamma. Livet viller fram inom honom liksom en
oemotstAndlig striim, som miste fi sitt utlopp i dikten:

Kiittet f<jder k6tt, och minniskan barnet,
som ej hdr henne till, och sjllen
ordet, som talas till andra sjilar.

Som briistet <iverfl<idar av modersmjd,lken,
si fl<;dar frin diktarens inre
det ord han talar till andra. , .

Viilsignad vare Du, min Gud, som ftirt mig in
i detta min middagshiijds land . . .

Se denna jord, som 1r din rena skapelse.

Befria den frin de otrognas och orenas ok,
frin amorderna! Ty det Ir blott fiir Dig
och ej fcir dem som den har blivit till.

Fiirl<is den genom mig ifrin den lovsing dig tillkommer
och lit den 

- 
sisom hedningen som trlngtar efter dopet 

-i sin hela vidd fi del av makt och evangelium!

(Magnificat)

Man gnuggar sig i 6gonen, ner man liser i studenttidskriften Lunda-
gi.rd:

>Den religiositet, som kom in i hans (Claudels) liv redan di han var
19 ir gammal, hans strenga moralism och hans ofta tjuriga konservatism
har emellertid inte haft nigon s k a d li g inverkan pi hans dramatik,
framfcir allt inte pi hans kristna dramer; dfu dr det rvertom den ex-
pansiva lyriken, som er det mest pifallande.>

Den sista satsen torde vil vara riktig.
Men erklnnas skall, att en minniska, som >fitt religion pi hjZirnan>

- som Amalric siger om Mesa i Partage de Midi - alltid kommer att
Yara en g&ta f.ar amor6erna.

Micbel de Paillerets
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PAUL CLAUDEL

MADONNAN KLOCKAN rz

Klockan ir tolv. Jag ser kyrkan. Jag miste gi in.

Jesu Kristi moder, jag kommer inte f<ir att be.

Jag har ingenting att offra och ingenting att beg},ta.

Jag kommer bara, moder, f6r att se pi dig.

Se pl dig, grita av lycka, veta detta
att jag lr din son och att du lr hir.

Bara ett litet iigonblick, medan allting stannar av.

Klockan tolv!
Vara med dig, Maria, pi den plats dlr du ?ir.

Inte sega nigonting, se pi ditt ansikte,

l&a hjirtat sjunga pi sitt eget sprik.

Inte sega nigonting wtanbara sjunga, dlrfiir atthjdttat er fiir fullt,
som koltrasten som iippnar sitt hj2irta i pliitsliga drillar.

Dlrfor att du ir vacker, derfi;r att du lr obefllckad,
kvinnan, intligen iterupprlttad i niden.

Minniskan i hennes fiirsta renhet och slutliga fullendning,
sidan hon utgick av Gud i sin fiirsta herlighets morgon.

Outsigligt intakt derfor att du ir moder till Jesus Kristus,

som ir sanningen i dina armar' d i t t enda hopp, din enda frukt'

Dlrf6r att du lr kvinnan, en gammal, glomd kerleks Eden,

vars blick pl<itsligt trafiar hjirtat och fir samlade tirar att v'ill,,.

Dirfcir att du riddat mig, dirfiir att du rlddat Frankrike,
derfdr att landet liksom iag var nigot du hade i dina tankar,

derfdr att i det iigonblick di allt brakade samman, det var di du ingrep,

dlrfiir att du Innu en ging riiddade Frankrike,
dZirfiir att klockan ir tolv, derfdr att vi har denna dag idag,

dlrf<ir att du dr hir fdr alltid, helt enkelt derfor att du 'dr Maria,
helt enkelt darfOr att du existerar. Jesu Kristi moder - i^S tackar dig!

(6uers. au S, S-e)
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FRAN PROTESTANTISMEN
TILL KYRKAN

\ [ottattningarna mellan protestantiskt och katolskt framstir ofta som
IVlociverstigliga inte minst dirf<ir att de till sin natur ir si samman-
satta. Liromotslttningar, psykologiska motslttningar betingad,e av nario-
nella och historiska faktorer, det hela tillsatt med de 6msesidiga firrdomar-
nas och vanfcirestillningarnas kraftiga jismedel; resultatet blir en volu-
min6s, bitter och stenhird anrittning som ryvirr utgiir den h?ilsovidliga
husmanskosten f6r gemene man bland bide prlster och lekmln inom bida
llgren. Dlrf<ir tu alla irliga f<irs<ik till saklig och fdrdomsfri analys av
begreppen och deras insittande i ett stiirre och klarare sammanhang nigot
som alla som verkligen cinskar de kristnas enhet miste bli tacksamma fiir.

Sidana f<irs<ik mdter man nu faktiskt di och di pi bide katolskt och
protestantiskt hill; de priglas av god vilja till verklig f6rstielse, av en
irenisk och opolemisk instlllning, av ett av caritas upplyst intellectus. Det
ir dock sillsynt att vederb6rande lyckas si leva sig in i de oliktinkandes
iivertygelse och mentalitet att resultaret verkligen blir gott.

Fader Louis Bouye r (Du Protestantisme d I'Eglise. Coll. [Jnarn
Sanctam, Ed. du Cerf, Paris 19t4,660 frcs) har ovanliga fiirutsittningar
att yttra sig initierat om bide protestanrism och katolicism, dE han tidigare
varit luthersk prist och nu 1r katolsk, medlem av oratorianernas ordens-
sillskap (som iven Newman tillh6rde) och professor i teologi vid Institut
Catholique i Paris. Ffans nyutkomna bok i Imnet stir ocksi pi en excep-
tionell nivi; den prlglas inte bara av en evident intellektuell hederlighet,
vilket ir slllsyntare in man skulle vilja tro, uran synes mig ocksi ge
uttryck fcir en fcirstielse fiir andra trosbekinnelser, som man inte ofta
moter i detta slags litteratur. De aggressioner och ressentiment som annars
alltf<ir ofta pri,glar konvertiters instillning dll den kyrka de tivergivit
(vilken den sedan 5r), tycks Bouyer vara kemiskt fri ifrin. Med andra
ord: hans bok ar ett utmirkt exempel pi autentisk, >fullvuxen> religion,
inte himmad och f<irkrympt av det lngsliga behov att hevda der ena
genom att nedvirdera det and,ra, som lr typiskt f<ir andliga >pubertets-
kriser>.

A andra sidan fir man vil konstarera, att det Ir en omiijlighet att ens
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med den irligaste tanke och den varmaste sympati lyckas giira rlttvisa

it en kyrka som i.rte ir ens egen. Ingen katolsk framstlllning av Pro-
testantismen, ingen protestantisk av katolicismen lir existera, i vilken de

>avportritterade, verkligen kan klnna igen sig - fysn om man fcirut-

sett^er att ingenting hos dem sjllva l?igger hinder i vigen ftir en objektiv

klarsyn.
Bouyer pipekar inledningsvis att katoliken, om han kunde tringa ige-

nom en yttri, fAr honom frimmande och fiirvirrande form, hos protestan-

terna skulle finna en djup, inre religion, f<irvinande besliktad med klas-

siska katolska fromhetstyper. - Det giller ocksi att inse att det inte Ir
trots men tack aarc sin protestantism som protestanterna kan vara even

ur katolsk synvinkel >autentiska kristna>.
Detta f<irklarar Bouyer genom att belysa vad han kallar reformationens

positiva principer, nimligen sola gratia eller llran om frllsningen av nid
l["rr", totn llit eller laran om rittflrdiggcirelsen genom tro allena, soli

Deo gloria 
"ile, 

dett konsekventa vagran att tillerkinna nigonting skapat

,rigott som helst del i avgcirandet om minniskans frilsning, samt vad man

for symmetrins skull kunde kalla sola Scriptura eller hivdandet av den

Heliga Skrift som enda rittesnciret f<ir kyrkans tro.

Betriffande sola gratia understrykes kraftigt att man inte, som ibland

gjorts pi katolskt och kanske iven visst protestantiskt hill, bdr fatta detta

b"gr"pp som en sorts dispenserande frin etiska krav och etisk strlvan.

O.tt" ir"*gir klart av anforda Luthercitat lr En kri.sten mdnniskas fri.'
bet. - Anmirkningen ir ncidvlndig men elementir; intressantare er den

yrterst klara dokumenteringen av katolska kyrkans trosllra i samma ftiga.
Man talar ofta om katolsk >gbrningslira>, och forst bor slgas att de

foreteelser som hirvidlag frin protestantiskt hill ftirdijmes i regel fcire-

faller katoliken frlmmande och oigenk:innliga, och, om han har kunskap

om sin religion, likasi klandervirda som de ter sig fcir protestanten. Men

iven om ingen katolik skulle kinna igen sin tro i de - ofta helt ofrivil-
ligt - ftirvridna bilder som milas upp av den >>romerska girningsllran>,
,A a. d"t indi ett faktum att moderna katoliker, kanske i nedirvd reak-

tion mot protestantismen, kanske i iinskan att visa sig mera tillmtites-

giende mot en alltmer sekulariserad humanism, har en tendens ^tt fram-
stilla sin syn pi mlnniskonaturen si optimistiskt som mirjligt. Om det

silunda finns minga katoliker som oglrna vill medge att minniskan
absolut ingenting f<irmir av egen kraft fiir sin egen frllsning, si Ir denna

ovillighet dock ingenting specifikt katolskt, ty den delas av mingfaldiga
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protestanter i vir tid. Det ?ir hcigst troligt, slger Bouyer, att det hlr r<ir

sig om en nittonhundratalsfcirdom som hos itskilliga katoliker Ir starkare
ln sjilva deras katolicism och hos itskilliga protestanter starkare In deras
protestantism.

Katolska kyrkans stindpunkt nir det glller att definiera nidens allena-
rid.ande roll i frllsningen ir emellertid helt klar. Fcir att fi reda pi den
bor man vanda sig forst och frimst till de dogmatiska definitionerna; dessa

hirrcir vlsentligen frin kyrkomcitena i Orange och Trient. Av dern frarn-
gir med all <inskvlrd tydlighet att den katolska kyrkan uttryckligen lir
att hela mlnniskans frilsning sker av nid allena; >i frilsningsverket
kommer allt frin Gud, Iven vir medverkan, ty man kan inte diri sir-
skilja nigon andel som skulle vara enbart vir och inte hirrcira frin Gud,
allt gotts upphov>. >Det Ir Gud, och endast Gud, som hos oss skapar
bide vilja och formiga, iven den grundliggande vilja genom vilken vi
endast liter niden fi grepp om oss.> - Thomas ab Aquino, vars teologi
jw {&r anses som speciellt representativ f<ir den katolska kyrkan, talar inte
annodunda.

Om det i protestantismens lera om sola gratia inte lig nigot annat In
det positiva framhivande av niden som hir itergivits, si funnes ingen
anledning vare sig till en protestantisk schism eller till ett katolskt anatema.
Men denna lira, som i sin positiva form erkinnes av den katolska kyrkan,
har ocksi fitt en negativ sida, som Bouyer visserligen bestimt hivdar ir
sekundir men icke desto mindre reell. Denna negativa sida kan samman-
fattas i termen >forensisk> rittfirdiggiirelse. Luther pistir silunda inte
bara att det ir Guds nid allena som frilsar oss (vari han alltsi Ir ense

med den katolska kyrkan) utan lven att niden d?irvid inte fiirendrar
nigot inom oss. Denna tes finner man som ovan nlmnts knappast i de
sammanhang di Luther rdr sig pi det personliga, etiska livets omride,
framf<ir allt inte nir han ir ute i pastorala syften. Diremot kommer den
fram i stark relief si snart han blir invecklad i polemik; di driver han
den lingre och lingre: niden frllsar oss oberoende av eventuell sinnes-
lndring eller helgelse; ingen sidan Zindring kan ske; bor inte heller ske;
att pisti motsatsen ir en f6rolimpning mor den kristna grundtanken,
och si vidare.

Allt detta ir emellertid, slger Bouyer, fullkomligt om<ijligt att, hdlvda
med strid av Nya Testamentet, inte ens av enbart Paulus. Luthers centrala
upplevelse av rdttf.d.rdiegdrelsen genom tron allena grundar sig pi lisningen
av Romarbrevets sjunde kapitel, men hela den moderna exegetiken ir ense

om att detta inte fir skiljas frin ittonde kapitlet, om man vill fi klarhet
i Paulus' helhetssyn pi mlnniskans f6rhillande till niden. Medan det
sjunde kapitlet skildrar den fallna mlnniskans syndan6d ger det ittonde

60



Frdn Protestantismen till kYthan

en herlig vision av barnaskapet i Gud. >Den forensiska rittfirdiggiirelsen,
en r?ittfirdiggcirelse som skulle vara oberoende av varje invlrtes f6rendring
och av den nya fcirmiga som givits mlnniskan att giira handlingar som i
sig sjilva ir Gud behagliga ir inte en paulinsk lira utan en lira som med

all sikerhet ir ofdrenlig med hela Pauli firrkunnelse.>

Bouyers framstillning av Luthers syn pi niden och girningarna ar

kanske inte helt tillfredsstillande. Man fir inte glomma att det i Luthers

skrifter finns itskilliga formuleringar, bestlmda utifrin en konkret iigon-

blickssituation, som 1r inacceptabla iven fiir protestantisk dogmatik.

Luther var en profetnatur som riirde sig med paradoxalt sliende argu-

ment, han var ingen systematiker; den saken overllt han it andra, och

vill man ha reda pi den unga lutherdomens normativa utsaSor' ir det

slkrare att srika sig till bekinnelseskrifterna. I den lutherska kyrkans be-

kinnelse utsiges visst inte att girningarna skulle vara obeh<ivliga, men

tvirtom att rittffudiggrirelsen si verkar i minniskan att hon kan utfcira
goda glrningar. Tron kan inte existera utan att giira goda girningar, men

den frigar inte efter dem. - Skillnaden mellan katolsh och protestantisk
uppfattning irhdr ibland hirfin, och slkerligen vore det fruktbirande att
i storre utstrlckning gi till de stora katolska mystikerna samtidigt som

man vinder sig till de systematiska teologerna. I sjllva den religiosa in-
stlllningen skulle man i praktiken finna ringa eller ingen skillnad.

Parallellt med sola gratia-motivet gir sola fi'd'e-motiYet. Nir Luther
hevdar att minniskan med egna girningar inte kan gora nigot fcir sin

frllsning, stir han alltjimt pi katolsk mark: den katolska teologien, slr-
skilt den som ligger i linje med Augustinus och Thomas, understryker
kraftigt att endast Gud kan verka minniskans frilsning, att alla hennes

egna anstringningar utanf<ir tron pi Guds nid ir och f<;rblir fruktlcisa,
att endast denna tro pi niden kan verka hennes frllsning. Men nlr
Luther gir lingre och siger att tron inte behdver producera nigra som

helst girningar, varken yttre eller inre, ja, att inte ens klrleken till Gud
ir n<idvindig fiir minniskans frllsning, si kommer han givetvis i bjiirt
opposition mot den katolska liran.

I samband med motslttningen mellan tron och kerleken till Gud korn-
mer Bouyer in pi Anders Nygrens Eros och Agape. Han hlivdar att Ny-
gren understryker denna motsittning till den grad att han i den vill se

den springande punkt som skiljer protestantismen frin katolicismen. Ny-
gren framhiller att lutherdomen just hlrvidlag visat sig ensam verkligt
trofast mot eyangeliets nyskapande kraft. Men, slger Bouyer, det pris

han di miste betala ir si h6gt att det kanske 5r den bista vederliggningen
av hela hans system: han blir, om han vill vara konsekvent, tvungen att
ta avstend frin de johanneiska skrifterna sisom varande redan besmittade
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av den katolska villfarelsen. An mera: kan han undgi att ta aYstend frin
lagens sammanfattning sidan de synoptiska evangelierna ger oss den: >Du

skall alska Herren din Gud av alk ditt hjiirta och av all din sjil och av

allt ditt f<irstind, och din nista sisom dig sj?ilv>? >Att hevda att den av

tron rattf'drdiggjorde som roPar till Gud: 'Abba, Fader', inte llskar Gud

eller inte beh<iver ilska honom for att vara rittfirdiggjord lr slkerligen

au hevda en felaktig och evident absurd slutsats, 
- 

med denna kraftfulla
salva avslutar Bouyer sitt angrepp pi Nygren.

Den personliga, individuella aspekten pi religionen lr grundllggande

fdr protestantiskt tinkesitt. Och hirmed menas ingalunda den begrin-
sade och negativa innebdrd som ofta, inte minst pi katolskt hill, inllgges

i ordet individualism. Det glller tvlrtom en instillning som syftar ut
<iver sig sjiilv till en djup autenticitet i f<trhillandet mellan minniskan
och hennes Gud, en autenticitet dir mlnniskan samtidiSt finner sig sjllv
och fcirlorar sig sjilv ur sikte i det totala mottagandet av Guds nid. Bouyer

pipekar eftertryckli gt att denna positiva individualism 5r grundllggande
f<ir Luther och att man med skil kan och b<jr skilja mellan den och en

frin katolsk synpunkt mera negativ, som tycks kunna grundas pi senare

utliggningar av Luther, t. ex. nir denne polemiserar mot formeln fides
caritate formata, den av kedeken >formade> tron. Det giller alltid att
minnas att den positiva individualism som Ir en konsekvens av Luthers
llra om rdttfdrdiggorelsen av tro ofrin\omligen vilar pi objektivismen
i principen sola grati.a.

Allt detta ir, siger Bouyer, grundtankar som spelar en visentlig roll
lven inom katolicismen. Hela den katolska askesen syftar till slut endast

till att llra den enskilda minniskan att hon miste satsa sig sj?ilv i sin tro
och sitt fromhetsliv, att ingenting kan dispensera henne frin det subjektiva
jasigande utan vilket hon aldrig kan tillgodogcira sig de objektiva rike-
domar som bjuds henne i tron och sakramenten.

Protestantismens traditionella avsky fcir samvetstving och yttre pi-
tryckningar ir som bekant betingad till stor del av de uppenbara missfiir-
hillanden som i det avseendet ridde i den senmedeltida, degenererade

symbiosen arr stat och kyrka. Denna avsky 1r helt i linje med den funda-
mentala regel i katolsk moralteologi som tiderna igenom varit ridande
trots alla skriande motsigelser i praktiken, nimligen att varie handling
som inte utfirres fritt saknar religi<ist virde inf<ir Gud, och att mlnniskan
i fiirsta hand ir skyldig att folja sitt eget samvete, iven om det skulle
leda henne bort frin den objektiva sanningen.

Det Ir ett beklagligt faktum att den individualistiska tendensen hos

protestantismen pi katolskt hill i motreformationen har bem6tts med en

onyanserad auktoritetsdyrkan. >Ingenting kunde solidare och olyckligare

62



Frdn lrotestantismen till kyrknn

inplanta i protestanternas levande 6vertygelse tanken att varje personlig
religion absolut miste vara stringt individualistisk.>

Soli Deo gloria, siger Bouyer, ir det komplement som Calvin tillfiir
Luthers sola gratia och sola fid.e. Om minniskans individuella frllsning
fcir Luther tycks sti i centrum, si kommer den i Calvins belysning att
frimst te sig som ett moment i Guds suverina handlande. Hir finns ingen
motsittning, men synvinkeln ir en annan: i samma skeende ligger beto-
ningen i ena fallet pi betraktelsen av minniskans frllsning av nid allena,
i det andra pi betraktelsen av Guds transcendenta handlande.

Hlr kommer calvinismens mystiska aspekt tydligt och klart fram. Om
inte detta alltid insetts och erkints, si beror det pi en oriktig kunskap
om vad mystik egentligen ir. Mystik 1r inte odlandet av andliga upp-
levelser, utan jagets gliimska av sig sjllvt i trons tillbedjan av den fiirdolde
Gud som bor i ett otillgiingligt ljus. Bouyer visar att liksom den lutherska
grundtanken leder sina rcitter direkt tillbaka pi den rhenlendska mystiken
kring Eckehardt och Tauler, si Ir den calvinska mystiken direkt besliktad
med det cistercienserska kravet pi tillbedjan i anda och sanning, det till
det yttersta driyna kravet pi kysk stringhet i gudstjinst- och andaktsliv.
Samma stringhet m6ter senare hos Johannes av Korset, som av katolska
kyrkan upphojts till normativ storhet i f.riga om mysdkens teologi.

Johannes av Korset gir i sitt andliga renhetskrav si lingt som man
<iver huvud taget kan gi: inte nog med att man for att finna Gud miste
vinda sig bort f.r6,n alla ofullkomliga bilder av gudomen, si som cister-
cienserna krivde nir de fitrbjdd skulpturer och milningar i sina kyrkor;
iven virt intellekts och vir fantasis uppfattning om Gud miste vi <iver-
skrida och civerge i >sjllens m6rka natt>. Inte heller den religidsa upple-
uelsen fir tillmltas nigot egenv d.rde, ty den kan hirrira frin annat hill an
frin Gud; att vilja se och mita sina egna eventuella >framsteg> ir ocksi
en sorts egenvilja 

- 
det enda kriteriet pi ett sant gudsfdrhillande Ir den

fullkomliga civerlitelsen av den egna viljan i tron pi Guds omskapande
allmakt.

Nir Luther hevdade riittfirdigg6relsen av tron allena, sola fide, ville
han ingalunda, som vissa tolkningar sedan har velat g<ira gillande, bereda
vlg fdr nigon moralisk slapphet. Han understr<ih tvirtom, som ovan
framhillits, ofta hur de goda girningarna spontant miste vlxa fram hos den
av tron rdttf.i,rdiggjorde, som frukterna pi ett friskt trid. Men Calvin gir
innu lingre. Fijr honom stir belgelsen som den omedelbara fortsittningen
av en verklig r,d:ttf.irdiggiirelse. Helgelsen lr slutligen ingenting annat 'dn
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rittflrdigg6relsens fulla utveckling. Pi denna linje har sedan Barth och

hans llrjungar arbetat vidare.

Utifrin barthianismen fcirklarar Bouyer med pifallande inspiration hur

vissa katolska uttryckssitt och fiireteelser maste te sig rent blasfemiska

fcir en protestant van vid dessa bibliskt stringa fromhetsnormer. FIir
syrres det vara ay st6rsta vikt att man pi katolskt hill tar i noggrannare

<ivervigande den exakta innebtirden av de ord man begagnar. For en ka-

tolik ir det sj?ilvklart att exempelvis epitetet >helig> anvlnt om en men-

niska absolut inte betyder detsamma som nir det anvinds om Gud som

ensam iir helig i ordets egentliga betydelse. Men fiir en Protestant ter sig

sidana uttry&ssett som vittnesbcird om ingenting mindre in avguderi.

Det finns itskilliga exempel pi liknande <imsesidiga missfcirstind som till
stor del bottnar i rena vokabulirsvirigheter. Man borde allvarligare striva

att undvika dylikt - 
den bysantinska schismen motiverades ju delvis av

liknande sprikliga oegentligheter, och sidana har sedan dess inte upph6rt

att komplic"r" o"h fAtgika fiirbindelserna de olika kristna kyrkorna emel-

lan.

Principen om Bibeln som allenaridande auktoritet ir, slger Bouyer,

sekundir for Luther i den meningen att den inte utgjort nigon premiss

frin vilken han utgitt utan tYertom blivit den givna konsekvensen av

den stora >uppteckten> sola fiile, sola gratia, en uppteckt som han kom

fram till vid llsningen av Romarbrevet. Hlvdandet av Skriftens auktoritet

har inte i fiirsta hand nigon negatiY innebiird si att Luther eller Pfotestan-
tismen i allmlnhet dermed omedelbart ville awisa traditionen. Detta ir
nigot som kommit till, kanske inf<ir den katolska sidans defensivt en-

sidiga beton ande av kyrkans auktoritet. Men det bibliska argumentet UPP-

stilldes i urprotestantismen mycket mindre mot katolicismen ln mot ana-

baptister och usvlrmare)>; man drevs mindre av behovet att bekempa den

t yrktig" auktoriteten in dem som inte ville acceptera nigon annan auk-

toritet in sin egen. Ftirst mot slutet av Luthers liv finner Bouyer den

restriktiva, ,r"g"iirr" tendensen att avvisa all annan auktoritet, in Bibelns

- 
men inte klart utformad utan snarare som en mdjlighet.

Den senare protestantismen kommer att sti mellan tvi eldar: i ena sidan

faran f.or >illuminism>, fiir total subjektivism i anabaptisternas anda; i
andra sidan risken att mafl i reaktion mot denna tendens faller in i den

>fundamentalistiska> tendens som gtir hela kristendomen till en biblisk

bokstavstro. Men, siger Bouyer, varken den ena eller den andra av dessa

ytterligheter ir representativ f6f Protestantismens djupa vlsen. Detta

finner han dlremot vil uttryckt i den calvinistiska liran om samstlmmig-
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heten mellan >>Andens ingivelse> och Skriftens inspirerade text, en lara

som ingalunda behijver inneblra att den isolerade kristne frikopplad frin
den kyikliga traditionens enhet skulle ritt kunna tolka Bibeln.

For den frot.rt"ntirka traditionen har Bibeln stindigt varit det skapande

Ordet, lr"rir"*a i de frommas hjlrtan, Ordet som Kristus talar till sitt

folk genom tiderna. >Gud ir her ingen abstraktion; han ir Livet och

Livgiiaren, och kyrkan framstir som hans egendomsfolk som han skapat

och "llt framgent kallar och formar genom att i det inblisa sin egen

Ande.> De rikaste vittnesbord om denna bibliskt kontemplativa fromhet

finner man i den protestantiska konst som fitt sina mest eminenta repfe-

sentanter i en Rembrandt och en Bach.

Bouyer visar si att den protestantiska bibeltraditionen i denna positiva

form, lingtifrin att sti i motsats till den katolska traditionen tvirtom
.rtt.y.k", den i dess klassiska innehill sidant vi finner det hos Augustinus,

Thomas och Duns Scotus. Katolicismen i nyare tid har visserligen, delvis

i polemiskt syfte, givit cikad tyngd it traditionens betydelse och kyrkans

ariktoritet, men ingenstides hivdas nigot annat an att Guds ord i Skriften

miste vara det abrol.tta rlttesnciret och den suverina auktoriteten for

alla liroimbetets stellningstaganden och att kyrkan dirigenom alltid 1r

bunden till Bibelns auktoritet. (Hiirvid kan man med skil pipeka att

Bouyer f<;rbigir en mycket viktig invindning: det ir m<ijligt, siger den

utomsteende, att den katolska kyrkan i sina dogmproklamationer anser sig

vara och verkligen ir bunden av Skriften, men ingen protestant, alltsi

ingen som inte redan undfitt tron pi kyrkans egen gudomliga auktoritet

kaln utifrin Bibeln komma till entydig insikt om att exempelvis de tre

sista dogmer som Rom proklamerat skulle vara bindande fijr kristet tin-
kande och kristen tro.)

I vir tid har den katolska kyrkan ft&ngitt den restriktiva hillning till
inte bibelordet som sidant men de troendes formiga att med fiirdel ta

direkt del av det, som beklagligt nog varit ridande under de sista irhund-

radena. En biblisk renlssans inte bara i teologin utan i det katolska from-

hetslivet har vuxit fram med oerhiird kraft. Denna renlssans utgcir na-

turligtvis ett ytterst gliidjande fenomen inte bara i och fiir sig utan ocksi

fitr de ekumeniska m<ijligheterna, de miijligheter till samfdrstind pi cen-

trala punkter och pi ett djupare plan, som dirmed ges'

Ne-, prot"rtantismen negativt kommit att stilla upp Bibelns auktoritet

m.ot kyrkans har den rikat in i en itervindsgrind, ty Bibeln skulle inte

existera om vi inte hade kyrkans auktoritet, och fiir iivrigt har den exe-

getiska forskningen med all iinskvird tydlighet visat hur Nya Testamentet

irin b<irjan .rpp?"ttade, som etr kyrkans vittnesbiird om sig sjllv sisom

den organism ii vilken Kristus givit i uppdrag att fdrkunna evangelium.
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Det var icke minst den auktoritet, som apostlarnas skrifter tillerkindes
genom kyrkans liturgiska bruk av dem, som blev bestlmmande fcir fast-
stillandet av Bibelns kanon. (Denna argumentering ir typisk fcir den
dialog mellan dtiva som iven den irligaste debatt mellan katoliker och
protestanter tycks hoppl<;st dcimd till att bli. Resonemanget ar oangripligt
frin katolsk stindpunkt; f.r&n protestantisk behciver man bara svara att
sjllva det absoluta i synen pi Bibelns auktoritet gcir traditionens mellan-
komst onodig 

- 
Skriftens auktoritativa kraf.t ir sidan att den banar

sig vlg tvlrsigenom alk att den fitt den plats den har i kyrkans liv ir
bara ett bevis pi dess egen inneboende gudomlighet, som kyrkan helt enkelt
inte kan undgi att se och erkinna. Den ortodoxt protestantiska synen
pi Bibelns auktoritet skulle nistan kunna kallas sakramsnssl 

- 
den verkar

oberoende av det minskliga handlandet i kyrkan, tvirsigenom det. Med
andra ord: denna syn omfattar Bibeln med samma slag av tro som den
katolikerna 'agnar tradirionen. I bida fallen blir det till sist friga om en
ren trosakt.)

Efter att ha konstaterat A e a sidan hur reformationens positiva prin-
ciper bildar ett even frin katolsk synpunkt omistligt helt och i andra
sidan hur dessa positiva principer stindigt och ofrinkomligt bojs <iver i
negativa formuleringar som inte fore{aller lvara pi nigot sitt n<idvindiga
konsekvenser, frigar man sig varifrin dessa negativa element egentligen
kommit.

Om den katolske teologen villigt gir med pi att det i evangelicts per-
spektiv inte finns nigon vig frin minniskan till Gud, si pistir han i
andra sidan att protestantismen spirrat den vlg som gir {rin Gud till
minniskan, nir den vill ftirbjuda Gud att inom minniskan framskapa en
mrijlighet till gensvar och samverkan. >Till slut ir det detta och endast
detta som den katolska kyrkan f<irebrir protestantismen som system. Guds
ord lir oss si kategoriskt som det garna ?ir m<ijligt att Gud visar sin storhet
geoom att ge och att ge sig sjilv; han Ir den levande och livgivande
Guden.> Protestanterna har inte i Skriften kunnat finna denna nedsliende
vlrldsbild, siger Bouyer, men de har heller inte hittat pi den sjllva. Den
fanns helt enkelt i den filosofiska virldsbild som ridde inom den slutande
medeltidens dekadenta skolastik, nominalismen med Luthers profet Occam.

Det karakteristiska fcir Occams system liksom fcir nominalismen i all-
mlnhet var en radikal empirism som inte vill veta av substansbegreppet
och forklarar varje vital fdrbindelse mellan olika varelser omiijlig. Minni-
skan ir instlngd i sin egen immanens liksom Gud i sin transcendens.

Di blir ocksi fcirestillningen om en gudomlig nid som forindrar och
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omskapar minniskan helt om<ijlig. F<ir att niden skall kunna vara Guds

giva miste den alltsi vara nigot utom oss sjilva, och vir tro miste f6'rbli
liksom instingd i oss sjllva. >Ty i Occams system ir varelserna antingerr

domda att leva som monader ogenomtrlngliga fiir varandra, eller ocksl
miste deras individualitet helt enkelt uppliisas.>

Att situationen vid reformationen blev si ohjelplig berodde alltsi enligt
Bouyer vlsentligen pi att de katoliker som f<irst siikte vederligga de

protestantiska teserna sjilva var fingna i samma filosofiska universum som

motstindarna.Detta gallde inte minst Erasmus, som silunda varken kunde
inse det positiva i reformationens tendenser eller sltta fingret pi den sjuka
punkten i hela systemet. Dirav ocksi protestanternas dkade iivertygelse

om att de hade ritt, eftersom de visste med sig att de miste bevara sin
positiva grundintuition och denna tycktes om<ijlig att skilja frin de nega-

tiva teserna. Ingen av parterna. kunde nimligen ett enda iigonblick komma
utanf6r alternativet: antingen miste niden frllsa mlnniskan utan att
verka nigon f<irindring inom henne, eller ocksi miste den frllsa henne

med hennes sjilvstlndiga medverkan, vilket ju inneblr att det alltid'i'r
minniskan som miste frilsa sig sjilv. Och hela Erasmus' traktat om den

fria viljan gir ut pi att, visa inte hur niden pinyttfiider minniskonaturen
utan hur denna inte ir si fcirdirvad att den indi inte kan utretta nigot
f<ir sin frilsning. >Betraktelsesittet i De liberc arbitri.o skiljer sig dirmed
lika mycket frin Bernards traktat De gratia et libero arbitrio som Luthers
syn i De serao arbitrlo. Luthers och Erasmus' syn pi saken dr for <ivrigt
exakt densamma, de kommer bara ut ur alternativet it var sitt hill. Att
siga att Gud och minniskan medverkar i rittfdrdiggcirelsen betyder bide
fcir Erasmus och f<ir Luther att deras respektive handlande Ir att likna
vid tvi min som bir samma b<irda. Allt som den ena g<ir innebir firlj-
aktligen ett minskande av den andres insats. Eftersom Luther har iter-
upptickt nidens allenaridande roll i frilsningen miste han alltsi krlva
att minniskan inte har nigot att g6ra.

Bernards och hela den sunda katolska traditionens instillning ir diremot
den, att pi ett sitt Gud gor allt och pi ett annat minniskan miste g<ira

allt eftersom hon ingenting har; lcisningen heter mlnniskans totala be-
roende av niden, men i detta beroende iterfinner hon det i syndafallet
ftrrlorade livet vid sjllva klllan. Att denna klassiska nideuppfattning legat
alla parter s& fjdrran vid tiden fcir reformationens genombrott ir den
frlmsta orsaken till den kyrkosplittring som blev f6ljden

(Den protestantiska tanken tycks genomgiende sillsamt ofcirmiigen att
inte missuppfatta den katolska lldran om mlnniskans delaktighet i frlls-
ningsverket. Det f<irefaller som om bakom denna konstanta vegran att
forsti lige en obestimd fruktan att Gud inte skulle kunna behilla sin
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storhet om inte minniskan vlgrades rltten att spela en roll. Det ir som

om Guds majestit miste innebira minniskans krossande: hans nid tycks
pi nigot sitt forminskas om minniskan tillites att samverka med den i
ett handlande av religicist virde. Den katolska traditionen har dlremot
alltid med Augustinus hevdat att nir Gud krciner minniskans firrtjinster
krciner han sina egna givor 

- 
allt sker av nid, men Gud har velat att

minniskan skulle vara en levande arbetare, inte ett diitt verktyg. Det ir
svirt att se vad i den liran som behtiver stA i motsittning till det virnande
om Guds suverinitet som protestantismen med full rltt ser som si vi-
sentligt.)

Borttappandet av den sunda teologiska traditionen blev en f6ljd av den

filosofiska dekadensen. Att nominalismen var en svirt dekadent avliggare
till den klassiska skolastiken ir utan vidare klart; men framf<ir allt var
det fijrlusten av det thomistiska analogibegreppet som skulle visa sig ka-
tastrofalt. Endast med hjilp av detta kan nlmligen mysteriet, klrnan i
den kristna tron, bevaras utan att reduceras till antingen en dimbildning
utan konsistens eller en stelnad absurditet. Analogia entis kan sigas vara
Columbi iigg i det religionsfilosofiska tlnkandet: det ir ett sltt att fram-
hilla i ena sidan att det gudomliga aldrig kan vara av samma natur som

det minskliga och i andra sidan att det menskliga ingalunda fiirdenskull
Ir utan m<ijlighet att komma i fiirbindelse dirmed: det gudomliga kan
med andra ord etablera en verklig dialog med det mlnskliga. Och detta
resonemang spelar en visentlig roll i den katolska ldran pi alla de punkter
som i denna artikel behandlats.

Bouyer framhiller med skirpa att en praktisk nominalism stindigt ftir-
blir en fara inom den katolska kyrkan, all principiell thomism till trots.
Det ir denna praktiska nominalism med dess ofrinkomliga antropomor-
fistiska konsekvenser som bir skulden till att protestantiska tinkare in
i dag kan vara fast,6vertygade om att det av katolicismen hevdade analogi-
begreppet i sjllva verket inte ir nigot annat in ett fiirsijk att reducera
det gudomliga till mlnsklig nivi eller berciva det sin suverlnitet. Och
{orfattaren brinnmlrker >varje teologisk konstruktion som gir ut pi inte
att situera mysteriet, erkinna det och undersiika vilka krav det stlller pi
det mlnskliga tinkandet, utan kanske omedvetet vill reducera och uppltisa
det, smilta in det i f?irdiggjorda kategorier som naivt fcirutsittes ade-

kvata. . .>

I fortslttningen sysslar fiirfattaren med att visa dels hur protestantis-
mens positiva principer i praktiken gir en mer eller mindre fullstiindig
uppl<isning till miites genom sin olyckliga fcirening med de negativa;
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hiirvid drar han upp:de mest frapperande exemplen pi hur protestantis-

mens grundt^nk^r-prr^doxalt har fcirbytts i sin motsats just inom de pro-

testantiska rimlrkena: puritansk moralism i stillet for tron allena, huma-

nistisk religiositet i stillet for soli Deo gloria, en totalt subjektivistisk och

liberalistisk bibeluppfattning i stillet f<ir Skriftens absoluta auktoritet.
Bouyer ser i vickelseriirelser av den tyP som uppstod kring Arndt,
Zinsendorfi och \{resley den visentliga m<ijligheten till en sann protestan-

tisk f<irnyelse som ocksi skulle nirma protestantismen till den katolska

kyrkan. Och boken utmynnar i slutsatsen att denna kyrka ensam iger
mojligheten atr tyersigenom teologiska h<ig- och ligkonjunkturer of<ir-

falskat bevarajust det som protestantismen framfiir allt vill sli vakt om-

kring.
Bokens senare del synes mig mindre tillfredsstillande in den f<irra. For

att den skulle bli si allsidigJ uttiimmande som man hade anledning att
hoppas av de inledande och centrala avsnitten skulle det ha fordrats att
parallellt med undersokningen av protestantismens utveckling i praktiken
hade gitt en motsvarande undersiikning av katolicismen. Visserligen pi-
visar Bouyer kort men kirnfullt under framstillningens ging hur det

f<irenklade och odiplomatiska handlingssitt som alltid ligger nirmast till
hands nlr man vill reagera mot ett misstag eller ett missfOrhillande, nim-
ligen att etminstone i praktiken dverbetona den andra sidan av saken och

gi till motsatt overdrift, beklagansvirt ofta f&tt r&da i den katolska kyr-
kan, vilket lett till att protestantismen vuxit ytterligare fast i sin protest.

Men fcir att hans framstillning skulle ha kunnat <ivertyga iven oliktln-
kande hade nog behiivts en mera detaljerad och systematisk underscikning

av de ensidigheter och negativa tendenser som alla principer till trots dock
tidvis i praktiken har utvecklats pi katolskt hill. Likadant ir det med

klarliggandet av de punkter dir en <ikad vitalitet inom protestantismen

kunde medfcira ett nirmande till Rom 
- 

det borde ha kompletterats aY

ett pivisande av de punkter pi vilka katolicismen kunde fiireta en upP-

rensning eller en aktualisering av latenta livskrafter fcir att gcira det m<ij-

ligare f<ir protestanter att i kyrkan kinna igen Kristi sanna brud.

Gunnel Vallquht
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EN NORSK BOK OM KYRKA OCH TRO

@rnu 1f Ranheims aterr Om tro og uantro. Essays. Oslo 1954,Dreyer.

-f Sankt OIaf , de norska katolikernas utmerkta tidskrift, liste man i
I slutet av hdsten en stor artikel av docent Daniel Haakonsen om >en ny
stor katolsk fiirfattare>. Om @rnulf Ranbei.mseter och hans debutbok
Om tro ocb uantro skrev Haakonsen, som annars inte ir biijd for 6verord:

>At vi her i landet, si snart efter Sigrid Undsets dgd skulle bli velsignet med en slik
rpst pi ny, en slik bro over til alle redelig tenkende mennesker utenfor vir egen krets,
det er mer enn men pi menneskelig grunnlag kunne vente eller regne med.>

Haakonsen har rltt. Ranheimsaters bok ir en hendelse i Nordens
katolska liv. Antligenborjar spira, vad anonyma prister i decennier under
utomordentliga svirigheter sAtt.

@rnulf. Ranheimsrter ir egentligen artist, och har tidigare bl. a. gjort
sig ett stort namn som bokkonstnir; han har ocksi sjilv ritat det utmirkt
:vackra omslaget till sin bok, vilket Dreyers fodag gett sin vanliga fcirnima
utstyrsel.

Ranheimsrter skriver inte teologi, heller inte fackvetenskaplig filosofi.
FIans genre ir den fria religiiis-filosofiska essayen - fcirvisso en farlig
form, dir frestelsen till ytlighet och alltfcir snabba slutsatser ofta ligger
nira. Men i denna svira genre ir han en mlstare. Jag vet inte, att vi
tidigare pi nordiskt sprik har nigon motsvarighet till dessa konstnlrligt
utarbetade, starkt personligt formade, of.ta i brinnande symboler eller
muntert drabbande bilder kulminerande kristna essay€r. Chesterton ir
hans mistare.

Bokens fcirsta avsnitt behandlar )urooorr*rns tankekors, vilket bety-
der, att fa>rfattaren hugger rakt in i den aktuella kulturdebatten i de

nordiska landerna, dlr man alltjimt - utan nirmare eftertanke eller
kontroll - tror sig kunna fcirsvara en humanistisk minniskotro gentemot
en metafysiskt baserad religion. Med en humanist menar fcirfattaren en
)man, som forenar en ateistisk livssyn med en alldeles bestimd wppfatt-
ning av minniskan, hennes plats och m<ijlighet i universum>. Virldsalltet
lr en mekanism >som existerar av sig sjilvt, oberoende av nigon metafysisk
orsak>. Livet saknar varje mening. Mlnniskan 5r >den sista och subtila
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produkten av det fysiska universum och delar dess ijde. Vi ir som skott
pi en ett kosmiskt korallrev, som ynglar i mcirkret utan mil eller mening.>

Den antropocentriska humanisten hevdar mot denna bakgrund ett >trots

allt>: det finns >lndi> ett slags mil for minniskan. Chesterton pekar pi
en skillnad mellan minniska och djur:

>>Om man vill fi en karl att dricka sina tio visky, klappar man honom i ryggen och

siger: 'var en man!' Men ingen, som ser en krokodil i fiird med att sluka sin tionde

upptlcktsresande, ltlappar den pi ryggen och slger: 'Var en krokodil!'>>

Detta beroende pi att vi inte har nigon fcirestillning om vad en full-
komlig krokodil, utstdtt frin ett krokodilernas Eden, egentligen skulle

varu f.or nigonting. Minniskan diremot har sin frihet. LItan denna blir allt
tal om minniskovirde meningsldst. Men just denna frihet kan bli >den

fadigaste fienden till humanistens hoppu. Ty vad hindrar, att minniskan
stlndigt begagnar denna sin frihet till att gora det onda? Dirmed fdr-
svinner ju hela mlnniskolivets mening. I detta dilemma brukar humanisten

havda, att det onda inte uttrycker nigot visentligt och grundhggande
hos minniskan. Fcirfattaren stiller mot denna tro pi mlnniskans egentliSa

godhet, vad vi faktiskt aet om minniskans natur. I:[an uppvisar i eleganta

och spiri.tuella resonemang, vilka orimliga motsigelser humanismens men-
niskosyn rymmer. Den som filrsoker bota mlnniskan f<ir hennes djupaste,

typiskt minskliga tendenser, hennes lingtan efter olndlighet och evighet,

krossar sjilva mlnniskans bild:

>Dlrf<ir ligger den vettiga kristna invindningen mot den antropocentriska livssynen

och den antropocentriska moralen inte i att den lr hednisk (om den ?indi vore det!),
inte i att den lr omoralisk, inte i att den lr tygellcis - 

utan i att den ir in i diiden

trikig.>

Det kan vara en fruktansvlr d fara i att fiirhina den minskliga grund-
tendens, som rest Indiens tempel och Frankrikes katedraler:

>Det kommer fdrmodligen bli en stor kommande psykoanalytikers uppgift att till dess

yttersra kellor fdlja den f<irfirliga nevros som gjort knlleden till minniskans stelaste led.>

Gunnar Heiberg har en ging 
- 

liksom tusen banala humanister fijre
honom 

- 
sagt, att man glider sig it kristendomens diid, men >>det som

aldrig kan dir, er minniskornas religiiisa lingtan>>. Ranheimsrter svarar:

>Det 1r en replik, vars omedvetna cynism bara kan jimfiiras med den en iisterllindsk

despot kan antas kinna, nlr han gliider sig it den rikt boljande och djupt mlnskliga
balett hans ttirstande slavar framftir, nlr de letar efter vatten i iiknen eller siiker en utvlg
frin lejongirden.>

Humanistens fors6k att fidda religionen och fitrlagga den till denna

fiirgiingliga vlrld bottnar i tankelittja. Till sist stir humanisten infiir en
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svir gita: kristendomen, som ?ir byggd pi l<ign och patologiska drommar,
dr indl >det mest bestiende vi klnner i historien>. >Lcignen ir en sam-

fundsbyggande kraft. Minniskan vill, torstar efter, lever pi och blomstrar
i bedrigeriet.>

I den andra uppsatsen, Md.nniskobilde og nt'ennesk-euerd'' kontrastetas
den humanistiska minniskobilden med den kristna. Om man avvisar

tanken pi en skaparakt, miste mlnniskan forklaras >nedifrin>; i samma

<igonblick blir det ocksi omiijligt att uppstella nigra som helst moraliska

normer. Det intressanta ar, att man pi en rent >>empirisk> verklighets-
tolkning aldrig kan basera ett enda demokratiskt eller humanistiskt ideal

(som likhet eller frihet eller individens egenvird") - 
diremot kan detta

schema med utmirkt framging anvlndas i rent sataniska politiska system'

I sjllva verket ir minniskovirdet en metafysisk konstruktion, hemliis i
en religi<is virld: hela dess motivering, hela dess livskraft ligger i religiosa

aspekter. Om en ateistisk humanist fcirsvarar mlnniskovirdet, beter han

sig som Chestertons minnesvirde professor, som fcirst holl en lard fore-
lisning om att minniskan bara ar ett djur och sedan gick till ett politiskt
mcite och protesterade mot att arbetarna blir behandlade 

- 
som djur.

Nu forhiller det sig si, att mlnniskan tydligt ser, att hon ir beroende,

ir betingad. Men i sjllva denna iakttagelse ligger beviset f6r att hon

ocksi ar nigot annat an bara betingad och beroende. Man kan nimligen
inte urskilja, vad man ir identisk med! Dir finns ocksi nigot annat. Vad
di? Kristendomen ger svaret: mlnniskan ir en skapelse, en andlig per-

sonlighet, vars definitiva utveckling och fullkomning inte ligger inom
historien och naturen: >til dem faller bare biproduktene av dens virkelig-
gjorelse>. Minniskan har visserligen iven ftir den kristne sitt mil i sig

sj?ilv 
- 

men detta mil 1r inte identiskt med henne sjilv. Mlnniskan lr
organiserad av Gud, har sin mening i Gud. >>Kristendomen ensam tiller-
kinner minniskan en si svindlande virdighet, att, hon kan bli firrtappad.>

I sista hand har vi att vi,lja mellan >ett mysterium, i vars ljus allt blir
klart, och en s. k. naturlig f6rklaring, som slir undan benen under vira
djupaste intuitioner och invecklar oss i en lndl<is massa absurditet och
cynism>.

Nlsta stora avsnitt behandlar Tro ocb auktoritet.Ranheimsrters kristna
kunskapslira bygger pi den iakttagelsen, att vi i sista hand alltid 1r be-

roende av vittnen, eftersom vi icke sjilva kan kontrollera allt. Det blir i
sista hand viljan som rrbestemmer sig til troens akseptation>. Vi kan be-

visa existensen av en skapande Gud 
- 

men icke av trons Gud. Vi tror i
sista hand endast och allenast dirf& att Gud sjilv har talat. ,rStlmmer
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vir erfarenhet och vira f<irnimmelser med dessa vittnesbdrd, si dess bettre.

Stimmer de inte, si siger dettabara nigot om virt ftirvinda sinne, ingen-

ting om deras sanning.>> Tron ir inte i sista hand ett anammande av

pistienden utan ett fOrhillande mellan personer:

>>om jag ?ir tillr'dckligt stollig, kan jag mycket vil vigra *tt tro p3' Amerikas existens:

det lr logiskt m<ijligt, att hela historien har slutit sig samman i en stillatigande konspira-

tion, genialt iscensart och genomfdrd, fdr att inge mig en illusion. Det ir rent logiskt

miijligt. Men inte moraliskt, inte minskligt sannolikt'>>

varje tros- och tillitsakt. fu dirfor en kris, ett spring. och har man

tagit springet 
- 

vilket man ocksA gcir, nir man sitter tro till ett veten-

skapligt pistiende 
- 

glr det inte sedan an att komma med kompromisser

".h tag" som de norska protestantiska teologerna i den hallesbyska hel-

vetesdiskussionen: >>Kristus ir Guds uppenbarade ord, men endast om vi
fir modifiera hans syn pi det eviga helvetet och det ouppli;sliga lktenska-

pet en smula.r>

I samma (andra) avsnitt behandlas ftigan om skriftens auktoritet och

gisslas den protestantiska subjektivismen. Skriften upplcises i idel tolk-
ningar, om kyrkan icke tillerkannes en verklig auktoritet, den som Kristus

uttryckligen gav i arv it sina apostlar och deras arvtagate. Kyrkan lr
inkarnationens fortsittning och frukt. Det gir inte an att \sr och en

sdr upp och fcirklarar, att vid en viss tidpunkt barjade kyrkan urarta -
ty l,,.rn avgcir den saken? Kyrkan miste hevda ofelbarhet, om den skall

kunna kriva lydna d. 
- 

Anstdtens probleru fu det tredje avsnittet i detta

andra kapitel om tro och auktoritet. Det kan inte hat tef.ereras men visar

forfattaren pi hiijden av talang och inspiration.

Efter dessa tvi fiirsta avsnitt fOf;* fr* Ranheimsrter en rad uppsatser

under (den minst sagr overraskande) rubriken Tankar om takksigelsen.

Det visar sig, att forfattaren her valt en mycket personlig och ovanlig

vig in till de hciga mysterierna - 
han ralar om giva och tacksamhets-

kensla, om den ofirrlosta tacksamheten och den o{ullbordade kommunio-

nen, om skapelsehistorien och svaret pi tacksigelsens impuls, om mln-
niskans splittring och arvsyndens mysterium, om inkarnationen och det

frllsade livet, om kyrkan som tacksigelsens universum, om liturgien som

tackslgelsens liv och om katedralen som det stora tackoffret - 
redan

d"rrrr"-.tpprikning av hans underrubriker torde ge en antydan om gingen

av hans tankar. Den firr vilken upplevelsen av livet som Sledie och tack-

samhet er en nestan oitkomlig f<irestlllning, leser med sirskild behill-
ning dessa besjllade och brinnande uppsatser. Ranheimsrters Srepp ir hir
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kanske mer originellt, in han sjilv fiirstir 
- 

han talar i sjllva verket
samma sprik som kyrkans mest inspirerade flder, han nirmar sig den
sanna kristna stillningen till universum; frin denna gitfulla kinsla av
tacksamhet och skuld kan han utveckla minga av katolicismens stdrsta
hemligheter. Han hinner ocksi i en civedigsen essay skissera motsittningen
mellan Vigelands efterkristna utvecklingsapoteos 

- 
nigot av det ohygg-

ligaste i den ohyggliga naturalismens epok, en skakande demonstration,
utan konstnirens vetande, av att minniskan utan Gud blir diid 

- 
och

den gotiska katedralens mlnniskotolkning, slkert den mest genuint kristna
vir kultur kinner. Man frestas att citera sida efter sida av dessa fina och
nobla utredningar, men man fl'r noja sig med att hinvisa till boken.

*

I sjilva verket 1r detta en bok av sidan rang och betydelse, att varje
svensk katolik borde skynda att. skafra sig den. Inte efter Sigrid Undset
och Johannes Jprgensen har nigot pi samma ging si skOnt och djup-
tringande pi nordiskt sprik skrivits om kristet liv och om kyrkan, om
mlnniskan och om Gud. Forfattaren'i,r ocksi en lysande stilist. Jag kande
mig litet tveksam, d3, jag i Daniel Flaakonsens jublande recension hste
fiiljande: >Som sprog betraktet er boken s3,'uhgrt', som dikterisk f6lsom-
het, stil og form si ny, at moder Norge vill fi en god grunn til i vrre
takknemlig for den.> E6ter att upprepade ginger ha lest boken vill jag
understryka och instimma i omddmet. I en tid av slappt och still<ist efter-
naturalistiskt jolt 

- 
den Hans Heibergska dekadensen 

- 
har Norge pl<its-

ligt fitt en stor forfattare. Det ir en gladje att vet^, atr det ir den
katolska trons sanning som har inspirerat honom till hans sk<ina och djup-
sinniga bok.

Suen Stolpe

MARXISTISK OCH SAKRAMENTELL
HISTORIA

Eto, marxismen ir historien den process, genom vilken mlnniskan f<ir-
I vandlar sig sfllv i det hon med sitt arbete fdrvandlar de ekonomiska vill-
koren f<ir sin existens. Pi det sociala planet ir uttrycket fiir denna process
klasskampen, genom vilken den uppitstigande klassen, som morsvarar
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framtidssamhallets inunderliggande ekonomiska struktur, trlnger undan

den exploaterande klassen, som i sin tur ir ett uttryck ftir en overvunnen

inunderliggande struktur. Att existera betyder att engagera sig i denna

klass och pi si sltt samarbeta med historiens egen rcirelse.

Nu hlnder det mycket ofta, att de kristna nlr de vill g6ra motstend

mot marxismen for fram en social doktrin som bara'ir dennas kristna

motbud. D1rfor att de inte sciker kristendomens efiektivitet pi det plan

som verkligen ir dess eget, ger de sjilva bidrag till den gingse marxistiska

synen och placerar sig pi dess omride 
- 

i stlllet for att hoja sig <iver

detta och ni upp till ett autentiskt kristet plan. Det verkliga sYaret

ligger i en kristendom, som blir till fullo upp- och utlevd, och i ett sakra-

mentellt liv 
- 

de kristna b<ir inte leva som eskapister i sin kristendom

utan skall utgiira aYantgardet i historiens verkliga riirelse.

Vi kan visa detta genom att vilia ut ett par perspektiv som 
- 

hur

paradoxalt det in vid f<irsta <igonkastet kan te sig 
- 

tilliter oss urskilja,
hur det lr just i de mest overnatudiga, de mest essentiella och fdr kristen-

domen mest karakteristiska verkligheterna - 
sidana som sakramenten -

som vi finner det djupaste svaret pi virldens problem. Alla dessa realiteter

blir di ftir oss inte nigonting sidoordnat i virt liv utan alldeles motsatsen

- 
dess hjirtpunkt; de blir inte skyldigheter, som man klarar av for att

komma pi god fot med Gud, utan ett totalt och reellt engagemanS.

Ett av de drag som utmirker nutidsminniskornas mentalitet ir att,

uppfatta den virld, i vilken de lever, som historia. vi kan iakttaga det.

overallt. Detta beror pi att mlnskligheten, i och med att dess kunskaper

blir allt mer omfattande, allt mer upptecker, att den befinner sig i vixt;
det beror ocksi pi att vetenskapen litit oss se, att det fore vir historia

fanns en minsklig firr-historia. Ett tinkande, som inte rlknar med detta

fiirlopp i tiden, med denna nya dimension, som antiken knappast anade,

ar hj?ilplcist. Tanken utvecklades fcirst i Hegels filosofi men har sedan

blivit av allt stirrre vikt i vir moderna vlrld 
- 

och detta inte minst just

tack vare marxismen.
Men den form, som denna nya insikt fir i det marxistiska tinkandet,

ter sig mirkvlrdigt tring. Marxismens centrala tanke 1r den, att historiens

realitet lr det dialektiska, genom vilket minniskan skapar sig sjllv, dvs.

si sminingom konstruerar minskligheten genom att omforma de mate-

riella f<irutsittningarna for dess tillvaro. F<iljaktligen miste de mest effek-

tiva individerna och den moderna virldens hi;ltat bli vetenskapsminnen

och arbetarna; diktarna, konstnirerna, filosoferna och helgonen fir sti
i andra rummer. F<ir Marx finns det bara tvi essentiella minniskokate-
gorier: vetenskapsmannen, som gcir uPPteckter' och arbetaren, som fdr-
verkligar de villkor vilka kommer att forbittra minniskans existens.
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Denna filosofi ir uppenbarligen mycket stimulerande frir dessa tvi mln-
niskogrupper: den gor dem till historiens egentliga barare. Etapperna i
minsklighetens historia ir sten-, jirn-, ingmaskins-, elektricitets-, radio-
och atomenergi-ildrarna.Detta Ir den enda realitet som verkligen betyder
nigonting: allt det <ivriga ar barc en dverstruktur. De havarmar som be-
stemmer det minskliga framitskridandet ir teknikens olika kategorier;
enda medlet att fi minskligheten att rora sig framit er att utveckla tek-
niken.

Vad som ger denna iskidning dess styrka, Ir att det inte bara ar friga
om'att lira minniskan att ti ett teoretiskt grepp om verktigheten utan
ocksi om att hjilpa henne att engagera sig genom att uppyisa detta en-
gagemangs mening och virde. Detta ar inte nigon grov materialism utan
ett slags humanism, en minniskouppfattning som 

- 
iysn om den ir

alltigenom ateistisk 
- 

iindi ger minniskan fcirsta rummet: det ir verk-
ligen en minniskoreligion: mlnniskan ir det hcigsta virdet for mlnni-
skan, hon ir sin egen skapare. Att erklnna Gud ir nigonting degraderande
och for<idmjukande, att forkasta Gud blir fiiljaktligen en oavvislig fiirut-
sittning for en sann humanism.

Det ir alltsi inte en mer eller mindre bleknad kristen humanism vi
b<ir stilla upp emot marxismen. Om det kristna tlnkandet ter sig svagt
vid marxismens sida, si beror d.etta p3, att det inte i tillricklig grad stcider
sig pi sin essentiella princip, pi det faktum att kristendomen Ir en Guds-
religion, en gudomlig historietolkning. Det som bygges i historien, d,r f.or
den kristne inte bara ett minskligt samhille utan ett mlnniskans gudom-
liga <ide. Vi kan aldrig <iverflygla marxismen, om vi inte en glng for alla
inser, att det ir kristendomen som skapar den verkliga historien. I dagens

vlrld kan man iakttaga en vildig kamp mellan dessa tvi rivaliserande
historietolkningar. Kristendomen ir i sjllva verket ocksi i sin grund en
historia och inte en fcirestillning om en idealvlrld mer eller mindre utanf6r
de minskliga realiteterna. Kristendomen ensam kan tolka hela d,et histo-
riska skeendet och ge det dess definitiva innehill.

Vlrldens historia i kristen mening ir innerst den heliga historien, histo-
rien om Guds stora verk i tiden, genom vilket han med sin skapande
andes oemotstindliga makt konstruerar den verkliga mlnskligheten, den
eviga staden. Om vi vill fi tag i den kristna synen pi historiens mening,
miste vi alltsi kunna gi utanf<ir den skenbara och yttre historien och i
stillet tringa in i den verkliga historia, som vixer fram i mlnniskans
inre; den enda makt som kan hjelpa oss att fatta denna, ir den Helige
Ande. Vi finner det visentliga i Skriften, som ir en berittelse om Guds
stora verk, som i viss mening kan sigas beskriva >Guds seder> och det
s?itt pi vilket han frambringar skeendet. Det ir endast i den grad som vi

76



Marxhtisk- ocb sakram'entell bistofia

lever av Skriften som verklig realitet, som vi kan uppticka och fatta
universum enligt Gud.

Skriften bArjar med en historisk tes om skapelsen, visar oss sedan Guds

forrsama aktivitet genom skeendet: han utvlljer Abraham till ledare fiir
sitt folk och sluter ett forbund med honom: sedan f<ir han sitt folk pi
sina vigar. Och har mdter vi en viktig id6: denna heliga historia som

Gud skapar stir i strid med den som minniskorna vill giira (alltsi den-

samma som Marx uppteckte). Frin fijrsta stund finns det tvi sorters

historia: den som minniskorna vill gtira 
- 

med de instrument som heter

hiigmod, sinnlighet, imperialism och vild: krigens, f6rf0ljelsernas, fingen-
skapernas blodiga historia. For minga minniskor finns det ingen annan.

Vid sidan av denna mlnskliga historia finns den historia som Gud skapar;

genom den bygger Gud sitt rike och fcir minniskorna pi sina vigar. Gamla

testamentet ger ett typiskt exempel pi dessa tvi tendenser i den konflikt
som mot varand.ra stiller profeterna, som har den kristna historiesynen,

och jordens mlktiga, som alltid fiirfciljer dem.

I historiens centrum kommer Guds Son sjilv genom inkarnationen; han

tar minsklig gestalt, fcirenar sig med minskligheten' renar den med sitt
blod och inf<ir den ftir alltid i Faderns rike efter att f6rst ha befriat den

frin d<iden och synden. Vad minniskan soker, Ir en befrielse, det ar attt

skaka av sig den fingenskap, i vilken hon lever, men denna fingenskap
ir inte av ekonomisk utan av andlig art. Arvsynden Ir inte kapitalismen,

som fcir marxismen 1r det hdgsta onda. En mlnsklighet, som befriats frin
all social ncid, skulle lndi fortsitta att leva i misir, nimligen i synd. Marx
sade, att nlr man befriat minniskorna frin den ekonomiska fingenskapen,
skulle virlden bli lycklig. Han bedrog sig, ty kvar stir den andliga niiden.

I Sovjetryssl and ir mlnniskorna kanske pi det ekonomiska planet befriade,
men de befinner sig trots detta och pi ett alldeles frappant sltt i djup
andlig f6rtvivlan.

Marxismens aktivitet ir alltsi av ytligt slag, den nedstiger aldrig i
mlnniskoehndets verkliga djup. Naturligtvis miste vi klmpa mot den

sociala ndden, men denna Ir endast reflexen aY en annan mycket diupare,
som ir av inre slag: synden, dtiden, Satan. Och den som befriar oss frin
denna verkliga fingenskap, 1r Jesus Kristus och han ensam. Flistoriens

syfte lr, siger marxisterna 
- 

och vi med dem 
-, 

att befia mlnniskanl,
men vi pistir, att ingen annan in Jesus och de som fciljer honom kan g<ira

det. Det ir missionlrerna och de kontemplativa som ir mlnsklighetens
verkliga befriare. Om vi inte klart inser, att det inte ir som en social

replik av marxismen utan genom att bemiktiga oss hela kristendomens

verklighet som vi biir klmpa, kommer vi alltid att kenna bss mindrevir-
t C"r^ravr Le conmunisne et la morale, sid, 71.

77



lean Daniilou Sl

diga. Vi har slkert ocksi en uppgift pi det sociala och ekonomiska planet,
men inte f<irst och sist; det finns nigonting betydelsefullare och djupare:
att fortsetta Jesu Kristi verk f<ir mlnsklighetens frilsning.

Naturligtvis fiirnekar inte marxismen, att kristendomen ir en stor och

skcin sak, att den tillfort virlden avgcirande vlrden, men vad den utfcirt
i det ftirflutna ar avslutat, menar man, fdr nlrvarande befinner sig kris-
tendomen i kris, och en fly era i miinsklighetens historiaboriar: man har

hunnit fiirbi kristendomen och befinner sig pi marsch mot en framtidens
religion. Den kristne av idag svarar pi detta med en trosbeklnnelse: man

kan inte >passera> Jesus Kristus, i honom ir slutet nitt, han ensam Ir den

siste, jordens eviga ungdom. Det 1r han som alltid iir den nye, den utanfiir
vilken det inte finns nigonting, och i vilken allt funnit sitt hogsta mitt.
Med honom har den viktigaste hendelsen i minsklighetens historia in-
trdfrat; f<iljaktligen vantff vi oss inte av nigot slags framsteg, vilket det
varar'r.i, nigonting som kan fi samma betydelse som det vi redan iger i
Jesus Kristus. I honom har vi oindligt mycket mer in vad nigon teknik
eller nigon revolution kan komma att sklnka oss.

F<ir marxisten ir historien lnnu inte avgjord; dess blick ?ir foljaktligen
riktad mot framtiden. For den kristne Ir historien innerst redan avgjord,
och den avgorande hendelsen ligger i centrum, inte i slutet. Dirftlr finns
ingen total risk. Och accepterandet av en frllsning, som Kristus skenker,
och som inte ir virt eget verk, er en eskatologisk aspekt av denna insikt
om virt innersta beroende, som utg6r vir grundliggande religi<isa attityd.
Men betyder detta att vi for den skull inte har nAgot att giira? Det skulle
vara si, om det efter denna avgcirande hendelse inte skulle kvarsti en

fundamental uppgift att fullg<ira f<;r i sjelva verket alla mlnniskor. Hir
mciter missionens mysterium, storheten i missionlrsidealet. Den heliga
historien ir den nuvarande, den i vilken vi lever, vars instrument vi ir 

-som ftrrr i virlden profeterna 
- 

i och genom virt arbete pi att till alla
minniskor sprida, vad Kristus har skinkt oss.

I Kristus ocb tiden observerar Cullman, att i ett krig finns dels den dag,

di den avgcirande striden vinnes, dels den dag, di rr.ar' tAgar in under
triumfbigen. Mellan dessa tvi ligger ett visst tidsmitt. Uppstindelsen lr
frilsningens Stalingrad, den dag di segern vanns; men Kristus har velat,
att vi skulle f& deltaga i segern, och nigra strider iterstir. Segern beror
inte av dessa strider, den ir redan vunnen. Det kristna hoppet 1r vissheten

om denna seger tillsammans med en vantan pi att fi del av .den definitiva
freden. Den aktuella historien Ir den kamp, genom vilken Gud behagar
knyta oss till sitt verk, tills han vunnit sin ritta, suverlna plats i allas

hjdrtan. Det ir detta som utgiir den faktiska historien 
- 

och inte kon-
flikterna eller allianserna mellan folken och klasserna.
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Si kan vi fatta, hur kristendomen verkligen Ir den sanna historien, och
hur detta att existera betyder att ta del i denna historia: det ir friga om
att befia miinniskan men i en helt annan mening ln marxismens. Men
hur sker nu denna befrielse? Den sker framfcjr allt genom sakramenten,
vilka 

- 
fot att iter anknyta till Cullman 

- 
lr fortslttningen i vir

vidd av Guds stora verk i Gamla och Nya testamentet.
Detta ir just vad som utmirker de sakramentala handlingarna, A ena

sidan Ir de aldrig nigot annat In >imitationer> och >representationer)>
av Kristi dod och uppstindelse: >Vi som har diipts i Jesus Kristus, det lr
i hans dcid som vi blivit d<ipta.> Sakramenten Ir ingenting annat in en
reproduktion av Kristi pristerliga girning, genom vilken allt nitt till sitt
slut. A andra sidan har sakramenten en dold aspekt. Det ir endast tecknet
vi ser, realiteten f<irblir osynlig.

Sakramenten 1r alltsi handelser i en tidsrymd, som betyder spinningen
mellan uppstAndelsen och parusien. De lr minnesmlrken civer uppsdn-
delsen och permanent >profetia> om dess manifestering. Evkaristien som
>dokument> och >det nya ftirbundet> hindrar oss att gliimma den essen-

tiella hlndelse, genom vilken denna allians definitivt blivit sluten 
-genom fcireningen i Jesu person av en gudomlig och en mlnsklig natur

och genom den av korsets blod renade minniskonaturens inforande i Tre-
enighetens sfir. Evkaristien som eskatologisk miltid d,r prefigwrationen av
det himmelska gistabudet, av fiireningen med Kristus i hela hans herlig-
het, i hans Faders hus.2 Pi samma ging fiirhindrar den under vintan pi
parusien genom denna fiirsmak av den himmelska f<idan att minskligheten
tr<ittnar pi att vlnta och i stlllet sciker sin mittnad i den jordiska nI-
ringen.

Men jag har gitt f<irbi en annan viktig sida av den tid som ir vir.
Mellan uppsdndelsen och parusien 5r tidens innersta innehill missionen,
som bdrjade pi pingsten, och som kommer att fortsetta fram till Kristi
iterkomst, eftersom 

- 
som evangeliet siger 

- 
villkoret fcir denna hans

iterkomst ir evangeliseringen av hela vlrlden. Men fiir denna mission,
som ir historiens verklighet under profanhistoriens yta, ar sakramenren
de viktigaste instrumenten. Apostlarnas mission innebar egentligen att
d<ipa: >Gi ut'och undervisa alla folk. D<ip dem i Faderns och Sonens och
den Helige Andes namn.)> Det ir i sjilva verket genom dopet vi inneslutes
i den messianska gemenskapen, i Ecclesia; genom dopet blir vi delaktiga
av de messianska virdena. Konfirmationen utrustar den vuxne kristne
pi ett avgcirande sitt med de profetiska karismer som gor honom till ett
aktivt instrument fcir missionsverket. Och evkaristien ir det enhetens sak-

' Yves de Montcheuil: La signification eschatologique du refas eucbaristique, Rec. Sc.
Rel., sid. 10 ff.
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rament som kring herlighetens Kristus, nlrvarande i f6rsamlingen, samlar

alla folk f6r att genom hans hander offras till Fadern.

Det Ir dessa sakram entala akter som ir de verkligt stora hendelserna.

De betecknar nigonting vida stcirre dn alla tankens eller vetenskaPens stor-

verk, alla stora segrar eller revolutioner. Dessa utfyller skenhistorien' men

de beriir aldrig den verkliga historiens djup. De Ir storheter i friga om

intelligens eller kroppslighet. Men sakramenten er storheter ifriga om

karlek. >Jesus Kristus>, siger Pascal, >har inte gjort nigra stora uPPteck-

ter, men han var helig, helig, helig - helig fiir minniskorna, fruktans-
vird ftir demonen., Det ir detta som vi inte i tillricklig grad litit oss

genomtringas av. Genom den vikt som vi tillmiter sidana jordiska stor-
hs1s1 - vetenskapen, penningen, historien, staten - giir vi dem till av-

gudar, trots att forsta budet siger, att vi skall dyrka Gud och ingen

annan in Gud.
Guds aktivitet utdvas just i sakramenten. Vi antydde nyss, att det finns

en djupare fingenskap in den ekonomiska och kapitalistiska, nimligen
den andliga, ett beroende inte av penningens utan av miirkrets makter.

ur denna fingenskap kan vi lcisas endast Senom dopet. En enda kan i
sjilva verket befria oss ur den andliga fingenskapen, Jesus Kristus, som

genom sin dird nedstigit i d<idsriket och i nijdens djupaste avgrunder, och

som genom sin uppstindelse f<ir alltid har krossat dcidens Portar och upp-
stigit som segrare ur helvetet, <ippnande fiir hela mlnskligheten vigen till
en andlig befrielse. Dopet lirer oss, siger Paulus, do med Jesus Kristus for
att uppsta med honom och tillsammans med honom upPstiga till Faderns

h<igra sida. Dopet gavs i de fiirsta kristna irhundradena under pisknatten
och framtrader der som fortsittningen av det stora befrielseYerk som Gud
genomfiirde, di han befriade sitt folk frin Egyptens ok den fcirsta pisken

och frin helvetets ok under den andra. Och den tredje pisken ir inte
bara en liturgisk minnesfest <iver de tvi tidigare utan en autentisk fort-
slttning aY samma realitet.

Dopet ir ett befrielsens mysterium men ocksi ett skapelsens. Det ir
enligt Paulus en palingenes, en andra genesis. I begynnelsen svlvade Guds

Ande som en duva iiver vattnen och framkallade den fiirsta skapelsens

biologiska liv. Det ir densamma Ande, om vilken evangeliet sager att
den <iverskuggade Maria, obumbrabit tibi, for att i henne istadkomma

den andra skapelsen, nidens universum, den gudomliggjorda mlnsklig-
hetens vlrld, der Kristus ir den evigt uppgiende solen. Dopet ir ingenting
annat ln denna iterskapelse av varie mlnniska. Om minniskan nedstiger

i de vatten, som fitt sitt liv av Andens kraft, uppstiSer hon sedan rege-

nererad, f<idd pi nytt, iterskapad i Kristus, frin och med nu tillhiirande
den andra skapelsen. Marxismen ser i mlnniskan mlinsklighetens demiurg,
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som oavlitligen skapar mlnskligheten genom att omforma dess ekono-
miska infrastruktur. Men lika litet som marxismen kan befria minniskan
ur hennes djupaste fingenskap, lika litet kan den skapa en verkligt ny
minsklighet 

- Jesus Kristus ir den verkligt nya minniskan, homo no-
ai.ssimus.

Vad som giller dopet, glller ocksi alla de andra sakramenten och hela

kristendomens hushillning, som ir alltigenom sakramentell. Jag skall har
bara upptaga ett annat exempel, missan. Missan lr i essentiell bemirkelse
och i aktuell mening Kristi pristerliga aktivitet i sakramentell form. Men
denna Kristi pristerliga aktivitet, genom vilken han forharligar Fadern,
ir historiens slut, avslutandet av skapelsen, genomfiirandet av den gudom-
liga planen. Skapelsens mil ir i sjiilva verket Guds ira, dvs. erkinnandet
frin den andliga frihetens sida av hans suverina herlighet. Alla folks och
alla religioners offer genom historien har inte varit nigot annat in lika
minga f<irs<ik att erkenna Guds allmakt. Men de var endast figurae, ty
de offrande tillh6rde i sjilva verket syndens vlrld, vilken enligt Augusti-
nus >ir byggd pi sjzilvklrlek intill fcirakt for Gud>. Kristi lidande dir-
emot manifesterar >kerlek till Gud intill forakt firr jaget>. Kristus visar,
att Faderns vtlja ir si full av kerlek, att det ir vil v'irt, att allting offras
fiir den. Gud er f<irharligad i Kristus; och ingenting, inget ondskap i
historien, kan ftirhindra detta. Men detta slutmil miste spridas ut till
alla minniskor, och genom Kristus skall >all lra> tillf<jras Fadern.

Missan ir alltsi egentligen redan tingens fullbordan. Den som fdrenar
sig med Kristi pristerliga aktivitet i missan, fullgcir den absoluta akten,
i vilken hans yisens totalitet och sjllva grunden fcir hans existens fir sitt
uttryck. Gud Ir nirvarande, men hans nirvaro ir innu dold i sakramen-
tet. Vi befinner oss innu i vlntans stadium. Detta sammanhinger med
att parusien innu drcijer. Denna vintan villar mingen oro. Daniel Hal6vy
har antytt, att detta fcir honom betytt en stor svirighet: >Kristus har
sagt, att han skulle komma tillbaka 

- 
men han kom aldrig. Och nu har

folken tr6ttnat pi att vinta och har vlnt sig till andra ledare.> Men
Kristus har ocksi sagt, att fore hans iterkomst miste evangeliet forkunnas
iiver hela virlden. Att parusien dr<ijer, beror just p3, att vlrlden fcirst
miste i sin helhet evangeliseras.3 Det dr ddrlor det tilamod, som krives
av alla individer och folk som hunnit bli d<ipta, ir grundat pi k?irlek.
De vlntar till den stund, di hela virlden ir med. Missan Ir genornfcirandet
av uppgiften 

- 
i en form avpassad just efter denna vintetid.

1 Oscar Cullmann: Le caractire eschatologiqae d.u d.euoir missionaire, Rea. Hist. Phil.
Relis. 1936, sid. 2ro fi.
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Marxistisk och sakramentell historia 
- 

vi har stlllt de tvi emot rrar-
andra som representerande tvi olika verklighetsplan, och vi har fiirscikt
uppvisa, att endast den sakramentella historien ticker bela den minskliga
existensen. Betyder detta, att det inte finns nigon fcirbindelse mellan de

tvi? f)en historiens rijrelse som marxismen beskriver - ir den fullstlndigt
frlmrnande fcir rcirelsen i den heliga historien? Svaret blir ja, om man
tinker pi den tolkning som marxismen ger, nir den kommer med ansprik
plt att. fcirklara bela tillvaron. Men svaret blir nej, om man betlnker, att
de v,erklighetselement som marxismen upptar verkligen representerar reella

minskliga villkor. Om man tror, att den ekonomiska historiens dialektik
kan ge en definitiv och utttimmande l<isning pi mlnniskoproblemet, si
misstar man sig. Det finns ingen frilsning utanfor Kristus och hans sak-
ramentella liv. Minniskan ir fullkomligt oformcigen till sj?ilvfrlilsning.
Ingen uppfinning, ingen revolution kan lcisa hennes tides innersta drama.

Men om profanhistorien inte kan frilsa, si ir den i alla fall en del av

vad som en ging skall frilsas. Kristus har i sjilva verket inte kommit fiir
att ersitta den minsklighet han skapat med en annan. FIan har kommit
for att befria denna mlnsklighet ur dess andliga slaveri. Lika absurt som
den profana historiens ansprik pi att kunna fullborda minniskans tide lr,
lika absurt vore det att inbilla sig, att man genom att ta del i vetenskaplig
forskning eller politisk aktivitet skulle kunna befordra virldens frilsning

- i sj?ilva verket konstituerar vi sjilva en del av det som miste frllsas.
Det 1r uppenbart, att den mlnniska som en ging skall forharligas just
ir den minniska som vi ser omkring oss. Och vad som griller pi det indi-
viduella planet, glller ocksi pi det totala. Profanhistolign - kulturernas
och civilisationernas historia - intrider i den heliga historien, i den min
som genom denna skapas en minsklighet, vilken genom sakramenten botas
frin sin andliga sjukdom.

Kyrkans verkliga historia lr historien om hur de sjllar som levat i
fingenskap befrias genom dopet och evkaristien. I denna historia * det
helgonen som spelar den st<irsta rollen.

Jean Dani.4lou Sl
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.*l';iff*,1,1ffi"t*i'. sad and rclemn priests

still sing for Richard's soul.>

T"g .tr". ensam med Shakespeare och det fiirflutnas skuggor i den pirlvita

J dT**"rr, vilken lindade 
"tt" 

t;"a som i lager av bomull. Fram mot det
-stitliga pelar- och flygelprydda gria hus, som hyser en av de uchantries>

Sh"kJrp""r" talar om i Henty V, svepte parken sina sammetsmattor under

drrrrg", av lummiga gamla trld. I den tystnad som brett sig iiver allt

seda.r flock afnl' ay leksystrar i gri och vita drikter, som hela morSonen

stackar hci i volmar pi ielten, fiirsvunnit in till >None> i klosterkapellet,

ljusnade sorrrm"rhirrrlen 6ver det gri och griina Devonshirelandskapet. I
i* g 6 sitg jag Dartmoors gristensmassiv i linga majestitiska vllvningar

liksom tXga i vd,g mot det osynliga havet.

D"t v"i egenJomfigr atr rinka pi att all denna stitliga frid och skdn-

her var grrrnd"d pi eJt grymt mord och att i historien om dess tillblivelse

en viss roll spelades av den vina men smitt patetiska engelska prinsessa,

vilkens ,rtf"tiig" fader inte kunde komma ut med hennes hemgift - tills

slutligen kung Frik av Sverige var ridderlig - eller fOralskad - nog att

t" h"irr" rrt"r, ,do*ryr. Ty hade inte Filippa som nybliven drottning vall-

fdrdat. till det redan berbmda Vadstena-klostret och pi den vlgen haft

med sig sin fars hovmarskalk, Sir Henry FitzHugh, baron av Ravensworth

skulle val aldrig Birgittinerorden si tidigt kommit till England! Medan

drottningen hor abbeditsan, Gerdika Hadlevsdotter iidmjukt anh6ll om

lran att-bli kapitelsyster, besiikte Sir Henry klostrets prister och briider

och blev si slagen av den lerdom och fromhet han mcitte, att han Senast

sklnkte ett av sina gods, Flinton, till Orden, pi villkor att n&gra av dess

represenranter skulle komma till England och grunda ett kloster ddr- Hans

h.rr", kroniska penningbekymmer lade hinder i vigen f<ir Jorsalaf ararert

Sir Henrys fro**a plan; den fdrverkligades f<irst av Flenry V, som vil
ocksi piverkades av sin milda syster. Men framfor allt ville den nye

krrrrg"r, sona sin fars mord pi Richard II och irkebiskopen av York, en

slekting till hovmarskalken. I stiftelseurkunden till den nya Orden talar

,.gr"r"r, vid Azincourt om sig sjiilv som >)en sann son av Fridens Gud>

och fortsitter: >att e{tersom det ir sant och bevittnat att den heliga

Birgitta genom gudomlig inspiration instiftade en from Orden i sitt namn

o.h 
"., 

Hi*l"tr fick lAftet att varhelst ett kloster av den grundades skulle

i det landet fred och endrikt rida,.. .> thus we, as a true Son of the

God of Peace do found, ordain and for ever establish a certain Monastery

6* - sstorz
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of the Order of St.'Augustinel, called ,of St. Saviour and we will and
decree that it shall be called the Monastery of St. Saviour and St. Bridget
of Syon through all successive ages>.

Det mitte legat nigot i detta sista, ty Syon Abbey lr inte bara det
enda innu kvarvarande av de kloster, som grundades direkt frin Moder-
huset i Vadstena 

- 
det skedde 14lt --- utan det lr ocksi den enda reli-

gi<isa kommunitet frin medeltiden i England, vilken i obruten gemenskap
civedevat reformationens,stormar och <iver trehundra irs landsflykt. Bene-
diktinorden vill kanske g<ira Birgitrinerna rangen stridig, ehuru dock
endast ett mindre antal engelska benediktinmunkar fortsatte en sorts
sammanhillning efter landsflykten till Douai.

Nyss hade jag vid >Sext> h<irt den trettiofem systrar starka nunne-
skaran, osynliga i sitt kor, sjunga den >plainsong>, vilken tillh<ir Ordens
Mariabreviarium, som Syon Abbey numera efter exilen &ter f&tt taga i
bruk. Enligt den Heliga Birgitta hade ju Frllsaren sjllv dikterat den f<ir
henne: >Pi det det mi vara allvar i lovsingen, renhet i tankarna, flit i
civandet av tystnadens dygd men framfrir allt i <idmjukhet och i villig
lydnad.>

Efter gudstjinsten tog the Lady Abbess, Dame Mary Magdalen Nevin,
omgiven av priorinnan Moder Mary Francis och negra systrar, emot mig
i klostrets stora ljusa mottagningssalong. Jag satt pi den ena sidan av det
glesa trlgaller, som avskirmar systrarnas avbalkning och pi den andra
skymtade skaran av vinligt vilkomnande gestalter i sina gri och vita or-
densdrlkter med Birgittakronorna iiver det svarta dok, som tlcker deras
hjissor och rena stilla ansikten, prlglade av den speciella nunnefriden, i
de vita halsklidernas ram. >The Lady Abbess> och >Dame>'dr jw fina
titlar, men om jag vintat mig h<iga later skulle jagha bedragit mig. Dame
Mary Magdalen, som lr Syons femtiosjunde abbedissa i rltt nedstigande
led, var en liten rundlagd dam med ett klokt, brett ansikte och vinligt
leende, forskande <igon. Ingen kunde tagit emot frlmlingen frin Birgittas
land med vlnligare och enklare hj?irtlighet. Men detra iir ju endast i
enlighet med Ordens 61adi1i611s1 

- 
>Simplissima et mansuetissima>

siger ju kanonisationsprocessen om dess stiftarinna med ord, som vll
iterger hennes starka visens scitma. Alldeles som i Moderhuser for den
nya grenen nere i Rom, som svenskan Moder Elisabeth sriftat for nira i0
ir sedan (men dir hade ju helgonet sjllv levat och d<itt!), kende man iven

' Eftersom Laterankonciliet * 72lJ fdrbjudit stiftandet av nya ordnar, till:it Urban V
den Heliga Birgitta att uptera sin regel som->konstitution> pi Augustinusregeln.
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i detta hus ** vilket hon aldrig betrltt - som om hon varit med iiverallt,
den lilla kvinnan med den fasta blicken och det vina leendet, vilken
trider fram f6r oss i Margareta Kempes kr6nika. Denna fantastiska bor-
garefru frin Lynn, som tillbringade hela sitt liv pi pilgrimsflrder till olika

helgonskrin, kom visserligen inte till Rom fcirrln fyrtiotvi ir efter den

heliga Birgittas d<id. Men hon rikade nigra av helgonets forna husfolk,
som med r<irande tydlighet mindes att hon varit >godly meke & pat she

had a lawhying face>. Den gamle man som <iversatte detta den gamla

italienska tjlnstekvinnans omdome om sin matmor fiir >dis creature> (som

Mistress Kempe alltid kallar sig sj?ilv), talade fcir egen del om, att hait
blivit mycket f<irvinad <iver att h6ra, att Fru Birgitta varit ett helgon,

ddrfor att >hon alltid varit si hemtrevlig (homely) och vinlig mot alla

mlnniskor som ville henne nigot> . . .
Ocksi jag k?inde trevnaden och friden, som tycktes vara tradition har,

och hemkinslan fcirh<ijdes av att ett par av systrarna, som besokt Sverige

och den nya grenens kloster i Djursholm, innu talade och fiirstod litet
svenska. Syon Abbeys nunnor 5r, som tillhdrande den gamla grenen - i
motsats mot den flya - helt kontemplativa och lever inom nigot stringare
klausur.

Men ingen mi tro att inte iven de har mycket arbete av bide intellek-
tuell och manuell art. Sk6tseln av det stora huset, tridgirden och en del

av jordbruket, som systrarna sjllva har hand om, tar it sin tid. Lirdom
och fiirfattarskap har ju ocksi alltid h<irt till Birgittinordens traditioner.
Bland systrarna som jag skymtade genom gallret fanns syster Mary Domi-
nic, >i virlden> miss Helen Redpath, fcirfattarinna till en fdrtjlnstfull
biografi >God's Ambassadress>, 6ver den Heliga Birgitta. Den stitliga
priorinnan var si att sega en kollega genom sin egenskap av redaktor fiir
klostrets tidskrift, Tbe Poor Soul's Friend, sikallad emedan den ir organ

fiir ett virldsomsplnnande bdnefcirbund f6r avlidna katoliker. Men iven
de andra systrarna visste gott besked om Protestantiska fcireningar fiir
Birgittatraditionens frimjande och likasi hade Syons livliga fiirbindelser
med olika internationella Birgittaforskare. De mindes med gl?idje ett besiik

av Emilia Fogelklou och talade om att de tillsammans med henne bett
Fader Vir vid gallret, som skilde dem it.

Gudstjinsten, som tar sex timmar av deras dag, och deras iivriga plikter
gjorde ju att de di och di miste limna mig ensam. Men si ofta som tiden
medgav kom de tillbaka fiir att hjelpa mig tillritta med studiet av de

oskattbara gamla dokument och handlingar' som via draglidan under gall-
ret fcirdes i mina hender. Jag liste urkunder * alla slag: givobrev frin
engelska 14- och li0Otals-aristokrater under klostrets stormaktstid och

frin portugisiska kiipmln och fromma adelsdamer under landsflyktens
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ir. I min hand lades det dokument genom vilket drottning Mary iter-
stiillde till Syons dess gamla egendom vid Twickenham, Isleworth, som

den fitt av Henry V, men som Flenry VIII r6vat frin dem. Det var
undertecknat med kardinal Reginald Poles signatur, en fot h<ig men inte
viird papperet den skrivits pi tvi ir senare, di Marys halvsyster, Elisabeth
eftertriidde henne pi tronen - och tog igen sin fars tjuvgods! Den mirk-
liga kriinikan frin landsflyktens {arliga ir av n<id och lventyr, som -egendomligt nog - aldrig publicerats annat In i den ovannimnda Ordens-
tidskriften fick jag ocksi del av och likasi av Syons martyriologium med
dess berlttelser om ordenshelgonen frin f6rfdljelserna under Elisabeth och
den franska revolutionen 

,&

Men kanske grep mig ingenting si mycket som klostrets >dddsbok>,

den liggare vari ir inskrivna namnen pi de Syons medlemmar, vlnner och
gynnare, vilka man dir under alla dessa sekler list och alltjimt hser
Requiemmlssor fiir. Liksom di man rlknar ett radbands kulor mellan
fingrarna, medan b<inerna glider genom sinnet, riknade jag raderna av

dessa namn och data: kungars och miktiga kvinnors, smi klosternovisers,

d<ida i sitt femtond e ir - liv och iter liv under si olika yttre forhillan-
den, i lra och rikedom, i fiirfiiljelse och fattigdom, gl<imda existenser och
liv som skakat vlrlden - det var dock inte det viktigaste. Det frlmsta,
det enda som betydde nigot, var det g6,mda liv de alla Innu levde i
biinernas obrutna kedja >in saecula saeculorumu.

Nigra svenska namn i den alfabetiska fcirteckningen fingade min blick:
Kristina Esbjiirnsdotter, Ragnhild Tidekadotter, >Anna Karilis and Kri-
stina de Swetha>. Fcirst sade de mig ingenting, sedan steg plotsligt for
mig bilder av ferden frin Vadstena majmorgonen 141.1, di de fyra syst-
rarna, tre noviser och tvenne Birgittinprister, Broder Johannes frin Kal-
mar och Dr. Magnus Hemigii, begav sig ut pi den linga vlgen till Eng-
land. De tvi pristerna itervinde, men tvi av de sju systrarna itersig
aldrig sitt hemland, utan levde och dog i det nya ordenshuset i Isleworth
vid Themsens strand, mitt emot Kung Henry V:s andra >Chantry>, kar-
tusianklostret Bethlehem. I 6ver hundra 3.r var Syons existens en lugn
och lycklig utveckling till allt st6rre inflyande i bide andlig och mate-
riell betydelse. Det ursprungliga klostret vid Twickenham blev Orden
snart fdr tringt och t431 miste den flytta till Isleworth li6s6 hOgre upp
utefter floden. Men alltjiimt lig dess kloster inom hdrhill for Bethlehems
kyrkklockorl en vacker tradition berittar att de blgge husen hade en
<iverenskommelse om att deras gudstj?inster skulle gripa in i varandra si
att lovsjungandet av Gud aldrig behOvde tystna. Stora jordagods utvidgade
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med tiden Syon Abbeys omride, men det bibehall alltjlmt sitt anseende

som >th€ most vertuose house in England>. Varje ir pi Alla sjilars dag,

berlittade Dame Mary Magdalen fiir mig, gjorde man en berlkning iiver
omkostnaderna f<ir nista ir och gav sedan enligt Birgittas regel bort 6ver-
skottet till de fatriga. En stor utgiftspost tycks dock ha giillt biicker;
klosterbiblioteket riknade di Orden f6rbjiids i England 14 000 volymer,
av dessa minga grekiska och latinska klassiker. Birgittinprlsterna ut-
mirkte sig sirskilt ftir sin lerdom, si t. ex. <jversatte en prist, Richard
Vythford tidigt Thomas a Kempis >Kristi efterfiiljelse> till engelska och

Richard Reynolds, ocksi han en birgittinprist, var en av sin tids hrdaste
mln och ber<imdaste predikanter, >en man av inglalik uppsyn och ?ingla-

likt liv>, slger en samtida om >Syons ingel>, som han kallas. Han blev
en av de fem fiirsta s. k. protomartyrerna, vilka steglades pi Tyburn ir
1I3i under Henry VIII:s regering. >Bl. Richard var den siste men under
det han bevittnade de andras grymma d6d, upphorde han inte ett iigon-
blick att uppmuntra dem genom att f<irehilla dem den stitliga bankett
de skulle f.i sitta sig till i himlen, i stillet f<ir den sorgliga frukost de

njutit pi Tyburn.> Efterit lades enligt tidens grymma sed en del av hans

kvarlevor ut pi ett pelarekapitll utanfcir klosterporten ftir att varna dem

dirinne fiir vad som skulle handa dem sjllva om de tredskades. Detta
kapitll slipade sedan systrarna med sig pi alla sina irrfirder sedan klostret
stingts och menigheten uppl6sts av kungen ir 1r39. I kapellet hade jag

likasi beundrat en annan relik - den flera meter h<iga marmorbilden av
den heliga Birgitta, som fiiljt dem pi deras landsflykt och bragts tillbaka;
di de ?intligen ir 1861 itervlnde ur >den babyloniska fingenskapen>.
En tredje relik, som de ocksi troget fiirt med sig bort och tillbaka igen
var korset frin den forna klosterkyrkan i Isleworth - dar deras egendom
numer tillhiir det hertigliga huset av Northumberland. Syon Abbeys sigill
med kung Henry, knib<ijande vid den heliga Birgittas fdtter, den be-
r<imda Syon-kipan frin 130O-talet och framfdr allt deras helgons reliker,
>ett ben av den heliga Birgitta och ett lingt ben av den heliga Katarina,
inneslutna i silver>,lyckades de ocksi ta med sig och bevarade dem under
alla onda och goda skiften tills de, ironiskt nog, blev frinnarrade sina

skatter av en >from> trosfrinde i samband med ett misslyckat f<irs<ik att
i bcirjan av 1800-talet itervlnda till England.

Att h6ra Dame Mary Magdalen och hennes nunnor ber'atta om dessa

landsflyktens ir i Nederlenderna och Flandern, i Frankrike och Portugal,
var som att h6ra en from pikareskroman, si full var denna kr<inika av
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fantastiska |ventyr, hird kamp mot fattigdom och n6d, men ocksi ofta
nog <iverhingande livsfara i dessa religionskrigens bistra tider, di tros-

motslttningar och politiska intrigspel tillsammans virvlade sin hlxdans
kring de fdrsvars- och hemlirsa kvinnorna. Inte minst den historiska bak-

grunden till systrarnas personliga 6den, en blodig och mtirk vlvnad av

rlnker och f6rdomar, forfolielser och maktstrlvan, var djupt fings-
lande. Men vad som gjorde det till en speciell upplevelse att hiira systrarna

berltta om landsflyktens tid, d3' de jagad,es frin det ena landet till det

andrairiver 3l &r,var att de talade som om de personligen upplevat allt-
sammans, si stark var deras identifiering av sig sjilva med sin ordens-

gemenskap, att sjilva tiden inte existerade f<ir dem. >Vb . . . sade de om
allt. - >Vi flydde frin Mechlin till Rouen>, berlttade de. - >Vi hade

en sidan hemllngtan> anmirkte Dame Mary Magdalen t. ex. litet ur-
siktande, di det blev tal om det misslyckade experimentet med &terflytt-
ning till England. Men det skulle ta f<ir mycket utrymme att ocksi bara

helt flyktigt iterge systrarnas <iden under dessa ir, di de aldrig Yisste om

eller hur snaft tidens motsittningar eller hciga herrars godtycke skulle

omiijliggirra ftir dem att negonstedes fi en varaktig stad. Ibland brdt sig

inisstrogna grannar, uppeggade av kalvinistiska predikanter, in i deras

kloster. Men en aflnal ging var det en drucken hop av katolska spanska

soldater som trlngde in i klausuren och bortriivade allt av vlrde den

lyckades finna. De yngre bland systrarna svivade ju i en speciell sorts

f.ara; det hade hint mer in en av nunneordens medlemmar, som fallit i
kalvinistiska truppers hander, att de tvingats spritt nakna 16pa gatlopp
genom deras liger. Frin AntwerPen, efter >den spanska terrorn> &t lJ76
slndes darfdr en del av de yngsta nunnorna fitrkl:idda till England f<ir

att de, samtidigt som de s6kte skydd hos de trosfrinder, vilka innu i
hemlighet var trogna den gamla tron, ocksi skulle tigga ihop underhill
till de systrar som var kvar i utlandet. De och nigta av de birgittin-
prister, som antingen itfriljde dem eller senare siikte hjlilpa dem, arreste-

rades dock nistan alla snart efter framkomsten och fick sitta flngslade i
flerc 3r. Bland dem var den kecka syster Elisabeth Sanders, vars djirva
flyktfiirs<ik, som till slut lyckades, piminner om en iventyrsfilm med en

kvinnlig Douglas Fairbanks i huvudrollen. Det var hon, som, di hennes

domare piminde henne om att hela hennes livstid skulle gi 3t att betala
de b<iter hon idomts, fiir att hon ej ville omfatta den nya leran, keckt
svarade att >di fick hon och drottning Elisabeth vil giira upp den saken,

di de rikades infor himmelens domstol, men till dess tinkte hon fi
kredit>. Av de nio ir hon tillbragte i England var sex fingelseir, innan
hon Intligen lyckades iterfdrena sig med sina medsystrar, som under tiden
flytt till Rouen. Diir bodde de i fjorton ir, tills marken ocksi dir begynte
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brinna under deras fdtter till foljd av striderna mellan spanjorer och

fransmln, hugenotter och den Katolska Ligans mln. Ordens mingiriga
generalkonfessor, Fader Seth Foster, och dess dugliga abbedissa, Moder

Elisabeth Hart, ansig di att, eftersom spanjorerna inte hngre kunde hilla
sin hand over Orden, det besta den kunde gora var att ta sin tillflykt till
Portugal, som pi den tiden var spansk besittning.

Efter en resa, full av faror, otur och strapatser nidde de efter flera
mi.nader intligen Lissabon. I denna stad, dir de levde i nlstan trehundra
ir, dagades intligen lugnare fiirhillanden; deras orden begynte gi en har-
monisk utveckling till miites. Fcjr att hindra vidare svirigheter med det
lokala pristerskapet lyckades birgittinsystrarna fi pivebrev pi att de

direkt lydde under den Heliga Stolen. Bestlmmelsen frin landsflyktens
ir att ordensmedlemmarna miste vara av engelsk nationalitet ftirnyades
och stirktes. Det enda undantag som gjordes frin denna regel var di
den fcir sin stora fromhet vijrdade portugisiskan Leonore de Mendanha
blev abbedissa &r 1649 under namnet Birgitta. Det var under hennes tid,
som en v?ildig brand lade Ordens kloster och kyrka i aska, men delvis
tack vare den veneration, i vilken hon h<ills <iver hela landet, lyckades

man emellertid fi si snabbt bistind med iteruppbyggandet, att bide
kyrka och kloster redan ir 16J6 stod f;rdiga igen 

- 
i stcirre skala In

fcirut, vilket ju var niidvindigt di systamenigheten hela tiden vixte.
En brittisk sj<ikapten som pi 1670-talet. angjorde Lissabon uppger namnet
pi 28 systrar och talar om att de holls >in good esteem>, inte bara av
portugiserna utan av alla som kom till staden. Men han smiler it att >de

alkjdmt ventar och tror att de skall fi itervinda till hemlandet>. >Jag
undrar dock om inte deras harpor kommer att rosta pi triden, innan de

blir i stind att sjunga Sions singer i England>, skriver han spydigt.
Hundra ir dfuefter rev ett fruktansvirt jordskalv iter ned Birgittin-
ordens kyrka och kloster; systrarna miste bo i tilt mitt bland ruinerna,
och det hade kanske varit f<irlitligt om de di, likt sjiikaptenen, begynt
tvivla. Men iterigen kom hjilp, denna ging lven frin England, dir man
b<irjat betrakta dem i ett nytt ljus och pi vissa hill si smitt kinde sig
stolt <iver detta envisa engelska systraskap, som istlllet for att dci ut grun-
dat dotterkloster, sisom skett i Portugal i mitten av 1600-talet! (Man bor
ej fdrvixla detta med den gren som en spansk kvinna, Maria del Escobar,
grundat i Valladolid 2J Lr 66rut under en modifierad regel; denna ir
upphovet till de spanska birgittinerna, som numera Sger fem klostet i
Spanien och tvi i Mexiko.) Det portugisiska klostret stingdes emellertid,
trots sitt stora konvent pi iiver 60 nunnor under 1800-talets tredje dekad
di antiklerikala och antireligicisa riktningar fitt makten i landet. Det var
inte minst dessa myndigheters avoghet och deras frirsrik att erren konfiskera
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det engelska husets egendom, som gjorde att Ordens ansvariga ledning

begynte underscika, oin inte tiden intligen kunde vara mogen f<ir St.

Bridget of Syon's systrar att iterv'inda till sitt hemland. Dar hade man
ju ocksi biirjat fi en annan syn pi isikts- och religionsfrihet in innu i
borjan av 1800-talet, dA systrarna gjort sitt forsta misslyckade f<irsdk

att fi komma tillbaka. Abbedissan Mary Joseph Carter blev slutligen den,

som fick gledjen att efter linga underhandlingar f<ira sin skara tillbaka till
England, till ett tillfalligt hem i Spettisbury i Devonshire - der den

dock bodde kvar i 2l &t, innan den, med en mellanlandning i Chudleigh,

- ocksi det i Devonshire - 
fick sitt nuvarande stitliga hem i Marley,

South Brent.

- >Vi var ju blott en spillra av den forna rikedomen, di vi kom hem.

Av Ordensprlsterna och br<iderna fanns inga kvar; de hade alla d<itt ut
under landsflykten och inga nya kommit i stillet. Men>, sl<it abbedissan,

>fast vi bara var en liten skara pi tretton kvinnor hade vi vixtkraften
kvar. En stadig strcim av postulanter och noviser har sedan dess aldrig
upphiirt att fsrnya vira led och lven om ej alla forblivit nunnor har
dock minga stannat kvar. Och vem vet, kanske Gud en ging uppvlcker
it oss Birgittinprester och -br<ider pi nytt. . .>

Di jag omsider lemnade Syon Abbey ringde kapellklockan iter till
gudstjinst: dess klang genom det fridfulla diset minde mig om den tid
di Henry V:s bigge >Chantries> pi iimse sidor om Themsens vatten fyllde
luften med sina klockors ljud, kallande till de gudstjinster de i en stlndig
striim av ikallan lit stiga mot himlen. - Si tom och tyst luften blev i
vlrlden di denna obrutna lovsings strcim dimdes upp!

Men fast Bethlehems klockor inte lingre ljod, hade Syons aldrig tyst-
nat. Den Skallan'Moder Birgitta begynte f<ir fem och ett halvt sekel sedan

- 
j^g hiirde den Innu ljuda har, outtri;ttlig, glad och modig.

Anna Lenab Elgstr\rn

90



KATOLSKA PERSPEKTIV

Den Helige Faderns ftedsProgtam

Pduen Pius XII:s senaste iulbudskap b&-
jar med en hinvisning till att hans linga
pontifikat dominerades fiirst av >kriget med

vapen), sedan av >det kalla kriget> och nu
de senaste iren av >den kalla freden>. Han
sjilv har alltid ansett det som sitt slrskilda,
av Fcirsynen honom givna uppdrag, att
>fiira minskligheten genom tilmodiga och

nistan utmattande bem<idanden tillbaka pi
fridens vigar>.

Nu, di julfesten f6r sextonde gingen fi-
ras under hans pontifikat, >hevdar minga,
att det kalla kriget si sminingom har efter-
tratts av en period av avspinning mellan de

motsatta ligren . . . en avspinning som man

- 
icke utan ironi 

- 
tsgsglna1 som 'kall

fred'. Vi medger gerna' att denna kalla fred
utgiir ett visst framsteg i den miidosamma

mognadsprocessen fram till den egentliSa

freden. Dock ir det Innu icke den giva,
som kommer frin Betlehems hemlighet, dlr
'Guds, vir Frllsares, godhet och kiirlek till
minniskorna uppenbarades' (Tit. 3: 4).>

>>Vad avser man i sjllva verket i den

politiska v?irlden med 'kall fred' annat ?in

den blotta koexistensen av olika folk, upp-
ritthillen genom rldslan fcir varandra och

<imsesidiga besvikelser? Den blotta koexis-

tensen f<irtjiinar emellertid icke att kallas

en fred, sidan den kristna traditionen har
hrt sig att definiera den hos en Augustinus
och Thomas av Aquino trar'quillitas
ordi.nis (etr ordningens lugn). Den kalla
freden iir blott ett olustigt provisorium,
vars varaktighet betingas av en iimsesidig

klnsla av fruktan, av en djup oslkerhet i
berlkningen av de f<irefintliga krafterna.
Hir finns intet av den r'dtta 'ordning', som

fiirutsltter en mlngd relationer samman-

strilande till ett gemensamt rittvist och
riktigt mil. Genom att utesluta varje band

av andlig art mellan de likt brottstycken
bredvid varandra existerande folken 5r den

kalla freden ritt llngt ifrin den frid som

fiirkunnas och efterstr'dvas av den gudom-

lige Mistaren, nimligen en frid, som grun-
dar sig pi sinnenas enhet i samma sanning

och samma karlek . , . och som yttrar sig i
harmoniskt samarbete pi livets alla omriden

- 
de politiska, sociala och ekonomiska ej

uteslutna,>

Koexistens i fruktan

Den Helige Fadern ger sedan en trifiande
karakteristik av det labila, enbart pi fruk-
tan baserade >fredstillstindet> mellan de

wi grupper, som existerar bredvid varandra
utan att leva med varandra. >De til var-
andra, dlrfdr att de sjllva icke vill gi un-
der.> Bida fruktar den andras militira och

ekonomiska makt och bevakar noga var-
andras framsteg pi dessa omriden. Bida be-

hirskas av skrick fdr de nyaste vapnens

katastrofala verkan. Men hela denna hill-
ning visar ocksi, att man pi politikens om-
ride inte mer >>riknar med andra fdrnuf-
tiga och moraliska principer 

- 
dem har

man efter minga besvikelser gjort sig av

med i ett anf all av yttersta misstr6stan.

Fastmer sltter man trots allt hela sin tillit
till kriget som om det skulle vara enda ut-
vigen att fi <iverleva och enda regulatorn
f6r de internationella relationerna. Man litar
si att s'dga pi det man mest avskyr'>

>Men denna politiska hillning har fiir-
mitt minga, ocksi bland statsminnen' att
ta upp hela problemet om krig och fred till
ompr<ivning och att uppriktigt friga sig,

om krigets undvikande och fredens beva-

rande icke miste stikas pi ett hiigre och

mera minskligt plan 5n det som behlrskas

enbart av skrick. Pi si vis har allt.flera
bdrjat opponera sig mot tanken, ett man

miste n<ija sig med att blott existera bred-
vid varandra och avs'dga sig mera vitala
relationer med den andra gruppen; att man

ir tvungen att leva alla sina livsdagar i en
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atmosfir av enervegnde fruktan. De har
itergitt till att betrakta problernet krig och
fred som en friga om djupare och kristen
ansvarighet infcir Gud och morallagarna.
Visserligen inglr ocksi i detta f<ir?indrade

iett att se saken 'fruktan' som tygel f<ir
krigdt och sporre fiir freden, men h'dr rcir
det sig om en hllsosam fruktan inftir Gud,
imoralordningens garant och vlktare, och
dermed 

- 
som psalmisten llr 

- 
om vis-

hetens begynnelse (Ps. 111: 10).>
' >FIar man iiverf<irt pioblemet till detta
htigre och fiir fiirnuftiga varelser enda vir-
diga plan, framstir klart det absurda i den

lira, som hlirskade i de politiska skolorna
under de senaste irtiondena, nimligen att
kriget skulle vara en av de minga tillitna
formerna for politiskt handlande, att det
skulle vara den ntidvindiga och liksom na-
turliga utgingen av obotliga konflikter tvi
liinder emellan. Kriget skulle silunda vara
ett faktum bortom all moralisk ansvarighet.
Lika absurd och oantaglig ?ir uppenbart den

?ivenledes sedan hnge accepterade principen,
att starsmannen som fiirklarar krig men fcir-
lorar det, blott fir anses ha begitt ett poli-
tiskt misstag och att han i inter fall finge
anklagas fiir moralisk skuld eller fiirbry-
telse, derfdr att han icke bevarat freden
fastin det stitt i hans makt.>

Pius XII piminner sedan om att han ir
1939 gjort allt fiir att hilla tillbaka de mot-
satta parterna frin krig. >Men just den
f<irut nlmnda, absurda och omoraliska upp-
fattningen om kriget lat illa Vira bemd-
danden stranda.> Krigets fruktansvlrda
fiiljder >avsl<ijade dess ansikte sidanr det
verkligen ser ut: icke ett mer eller mindre
lyckat spel med intressen utan en mer and-
Iig in materiell tragedi f<ir miljoner minni-
skor; icke ett riskerande av nigot vlrde
utan fcirlusten av det hela; en hendelse av
enorm rickvidd.> Ar 1944 vlckte pivens
rop: >krig mot kriget> genklang i vida
kretsar; han ser i dag i den >kalla freden>
en f<irberedelse till en ftirnuftig liisning.

>Pi si sltt synes den kalla freden, trots
dess inkonsekvenser och brister, visa viigen
till en autentisk moralisL ordning och till

92'

erklnrandet av Kyrkans llirt om det ritt-
visa och det oriittvisa kriget, om det tillitna
och det otillitnr i att gripa till vapen.>

>Detta mil uppnis sikert, om man frin
bida sidorna med upprilrtigt, ja, religiiist
sinne iter biirjar betrakta kriget som hii-
rande till den moraliska ordningen, vars
<ivertriidande utgiir en verklig moralisk
skuld, som icke bliver utan straff. Detta mil
uppnis, om i praktiken politikerna, innan de
avviger fdrdelarna och riskerna av sina be-
slut, fiirst och frlmst vet med sig, att de
personligen lr underkastade morallagen, och
d:irfiir behandlar frigan om krig som en
samvetsfriga inf<ir Gud. F<ir att befria vhrl-
den frin ingestens mara finns under nlr-
varande omstendigheter intet annat medel
in att itervinda till gudsfruktan, som icke
fdrnedrar den, som l5mnar sig it den, utan
tvlrtom bevarar honom fiir vaniran i den
enorma fcirbrytelse, som varje icke pi-
tvunget krig utgiir. Och vem skulle kunna
f<irundra sig iiver att fred och krig pi detta
sitt visar sig sammanlrlnga med den reli-
gidsa sanningen? All verklighet kommer
frin Gud; just i detta avsdndrande av verk-
ligheten frin dess ursprung och slutmil
ligger roten till allt ont,>>

>Dlrav fi;ljer ocksi uppenbarligen, att en
fredspropaganda, som hirriir frin nigon,
som fdrnekar all tro pi Gud, alltid verkar
mycket misstinkt, ur stAnd att fiirminska
eller borttaga den ingestklnsla fruktan in-
ger 

- 
om den icke rent av sittes i ging av

taktiska syften, f<ir att framkalla etr till-
stind av upphetsning och f6rvirring.>

>Den nu ridande koexistensen i fruktan
bjuder pi det viset pi blott tvi mtijligheter:
antingen den avancerar till en koexistens i
gudsfruktan och dlrmed till ett samliv i
sann fred, inspirerad och iivervakad av Guds
moralordning; eller den kommer att allt
mer hopdraga sig i en iskall f6rlamning av

det internationella livet; de faror, som di
hotar, kan redan nu fcirutses. Atr fdrhindra
folkens naturliga expansion skulle i sj?ilva

verket till slut betyda, att de drevs till det
fdrtvivlade utbrott, som men just vill und-
vika: till kriget. Dessutom 1r intet folk i
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stind att i det oiindlisa f,orts'itta rned kapp-
rustningen utan &atastrofala verkningar .{6r

utvecklingen av dess normala ekonomi. Till
och med avtal, som fiirpliktar till nedrust-
ning, skulle dL vta fiirg'dves. Ty om guds-

fruktan som moralisk underbyggnad fattas;
skulle sidana tiverenskommelser blott bli en

ny kella till iimsesidigt misstroende.>

Koexistens i uillf arelse

Tvi villfarelser, vissa ekonomiska upp-
fattningar och vissa nationella tendenser,

giir en fruktbirande koexistens omiijlig.
>Ekonomin utiivar genom sin till synes

obegrinsade f<irmiga att producera otaliga

vlrden och genom mingfalden av sina rela-

tioner en dragningskraft pi minga tv vlta
samtida, som lovar mer ln den kan hilla.>
I sin tilltro till den moderna ekonomins

miijligheter enas fdr en gings skull bida
llgren.

>Pi den ena sidan llr man, att mbnni-
skan, som ju visat sidan makt att bygga upp

en fiirtr5filig teknisk-ekonomisk struktur
ocksi kommer att bli kapabel att befria den

mlnskliga tillvaron frin alla de brister och

allt det onda, den nu innu lider av, och pi
si s?itt istadkomma ett slags sjnlvfrllsning.
Pi den andra sidan i sin tur vinner den

uppfattningen terrlng, att fredsproblemets

ldsning miste siikas hos ekonomin och der i
synnerhet hos en av dess specifika former:
frihandeln.>

Den helige Fadern refererar hir till den

amerikanske ekonomisten Richard Cobden,

som i sina Sfeecbes on questions of publlc

Policy (London 1s70) framstiller frihan-
deln som den bista vlgen >att nlrma m?in-

niskorna till varandra, att iivervinna mot-
slttningar, betingade av ras, tro och sprik,
och att f<irena hela minniskosllktet i en

varaktig fred>>.

Hindelsernas ging har visat, hur illuso-
risk en sidan uppfattning lr. >Ocksi hos

dem, som ftirfektar denna princip, finns ju
i sjiilva verket inte denna frihet 

- 
och av

den andra sidan f<irkastas den som absurd.>

Om det ir sant, att det mellan den mora-
liska viirlden och den ekonomiska rider re-

pefipeUia

lationer av orsak och verkan, krlver den

ritta ordnirrgen, att moralen gittes friimst.
>Ty det tillkommer moralen att med sin

and4 vlgleda och genomtringa ocksi eko-

nornin.> Blir denna rangordning en realitet,
utgiir ekonomin i sin tur ett fast stiid fiir
moralen och dlrmed fdr freden. Ett felak-
tigt ekonomiskt system diiremot
t. ex. enskilda folk inom en grupp hensyns-

lcist mot de andra driver upp sin egen pro-
duktion och sin egen levnadsstandard -skulle medfdra ett fdrsvagande av hela

gruppen och ett hinder fcir gruppens sam-
manhillning.

Men viktigast 'rir, att >man giir klart fiir
sig, att de ekonomiska relationerna natio-
nerna mellan utgiir fredsfaktorer blott i den

min de f<i1jer naturrlttens krav och klr-
lekens ledning och tar hinsyn till de andre

folken samt tjinar den timsesidiga hjilpen>.
Det finns dock innu ett omride, d:ir fel-

uppfattningar innu mer iventyrar freden

ln pi det ekonomiska: det nationella.

>Medan den ena parten grundar sin starka

inre sammanhillning pi en visserligen fel-
aktig, ja, de primlra minskliga och gudom-

liga rlttigheterna krinkande mea likvil
effektiv tanke, gl<immer den andra, att den

faktiskt redan iiger en sann och i det f<ir-
flutna vilbepriivad idd och tycks i st'dllet

vlnda sig till politiska principer, som up-
penbart fdrstdr dess inbdrdes enhet.>

>Under de senaste tio iren efter kriget
hade en stark andlig fiirnyelse gripit an-

darna. Man ville skapa en stark enhet av

Europa tenom att 
- 

med folkens naturliga
livsbetingelser som utgingspunkt - 

gcira

slut pi de enskilda folkens rivalitet och

gemensamt slkerst'dlla ftirsvaret av var och

ens oberoende och fredliga utveckling.
Denna nobla tanke uttryckte i sig sjilv icke
nigon anklagelse eller nigot misstroende

mot den icke-europeiska vlrlden, itminstone
icke i den min denna hyste vblvilja fiir
Europa, Man var dessutom iivertygad om

att Europa hos sig sjiilv med lltthet skulle
finna den id6, som driver fram till enheten.

Men de diirpi f<;ljande hlndelserna och de

senaste iiverenskommelserna, som - 
troligen
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- 
fiirt till den kalla freden, har icke lingre

idealet av en brett anlagd f<irening av
Europa som grundval. Minga tycker i sjilva
verket, att storpolitiken hiller pi att iter-
viinda till typen nationalistisk stat: sluten i
sig sj?ilv, med inre kraftcentralisation, labil
i valet av bundsfdrvanter och i fdljd d?irav

icke mindre farlig iin den som florerade
ftirra irhundradet.>

>Alltf<ir snabbt har man gkimt de enorma

offer av liv och gods som denna statstyp
framtvingat och de fcirkrossande ekono-
miska och andliga biirdor, som den ilagt.
Men det vlsentliga misstaget med denna
statstyp ligger diri, att den sammanblandar
det nationella livet i egentlig mening med
den nationalistiska politiken. Det fiirra, som

utg6r ett folks rltt och heder, fir och skall
frimjas; den andra, som f<ider olndligt ont,
kan icke nog ftirkastas.>

>Det [r klart: om den europeiska gemen-

skapen fortsitter pi denna vlg, kommer
dess sammanhillning att bli mycket brlck-
lig i jimfiirelse med gruppen pi andra sidan.

Dess svaghet kommer slkerligen att bli up-
penbar den dag, di det glller att skapa en

fred, som skall reglera de innu svlvande
frigorna med omtanke och rlttvisa. Sig
icke, att under de nya f<irhillandena den

nationalistiska statens dynamism icke mer
utgdr en fara fdr de andra folken, emedan

den i de flesta fall icke fiirfogar 6ver den

nddvindiga ekonomiska och milit'ira mak-
ten. Ocksi dynamismen av en blott inbillad
nationalistisk makt, den, som fir sitt ut-
tryck mera i klinslor ln i girningar, verkar
fcirargelsevlckande, f6der misstroende och
misstinksamhet mot tiverenskommelser,
hindrar inbiirdes f<irstielse och dermed lo-
jalt samarbete och 'timsesidig hjllp.>>

>Vad blir under sidana omstindigheter
av det gemensamma band, som skulle sam-

mansluta Europas enskilda stater till en en-
het? Var skall man finna den stora och
effektiva id6, som kan g<ira dem starka i
fcirsvaret och ivriga i fiirverkligandet av ett
gemensamt kulturprogram? Nigra menar,
att denna id6 it att finna i det enhiilliga
bekimpandet av varje livsform hos den
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andra gruppen, rcm lr ett hot mot friheten.
tltan tvivel iir avskyn fiir slaveri rv stor
betydelse, men av blott negativt virde, ur
stAnd att sporra sinnena med den kraft, som

verkar i en positiv och absolut id6. En sidan
idd skulle diremot vara kirlek till den fri-
het, som Gud vill, och som stir i iiverens-
stlmmelse med det allmiinna bista eller det
ideal, som naturritten utgtir som grundval
fdr statens och staternas organisation. Blott
sidana och liknande andliga id6er, som re-
dan minga sekler tillbaka hcir till det
kristna Europas arvegods, kan vara en mot-
vikt mot, j^ 

- 
i den min de verkligen lir

levande 
- 

iivertriiffa den falska men kon-
kreta och starka tanke, som sammanbinder

- 
icke utan anvindande av vild 

- 
den

andra gruppen till en enhet: nlmligen id6n
om ett jordiskt paradis, som skall bli reali-
tet, si snart man hunnit stabilisera ett visst
socialt system, Si illusorisk denna idd in mi
vara, lyckas den dock 

- 
itminstone pi ut-

sidan 
- 

skaffa en kompakt och varaktig
och av den okunniga massen accepterad en-
het. Denna id6 vet atr uppegga sina an-
hlngare dll handling och uppoffring, Som
klrna av det politiska system, som den [r
uttryck f6r, ger den de politiska ledarna
stor <ivertalningsfiirmiga och deras 16r-
jungar mod att som avantgardister till och
med tringa in i den andra gruppens led.>>

>>Europa dlremot v'intar Iottfarande pi
uppvaknandet av ett medvetande om sig

sjllvt. Under tiden tycks det i minga trak-
ter pi jorden allt mera fdrlora sitt anseende

som vis ledare pi det sociala livets och kul-
turens omride. Ansvaret fiir denna tillbaka-
ging faller i sanning p& den nationalistiska
politikens sympatisdrer, som nu lr tvungna
att ge vika f<ir sina motstandare, vilka g;'ort

deras egna metoder till sina. I synnerhet
hos nigra folk, som hittills ansetts som kolo-
nialfolk, har den process av organisk mog-
nad till politisk sjilvstindighet, som Europa
bort leda med omtanke och hansyn, pli;ts-
ligt f<irvandlats till nationalistiska explosio-
ner, giriga efter makten. Man miste er-
kinna, att ocksi dessa ofrirutsedda eldsvidor,
till skada f6r Europas anseende och intres-
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sen, itminstone till en del lr frukten av

dess diliga exempel.>
>Riir det sig hir kanske blott om en

momentan fiirvirring fiir Europa? 
- 

Det
som i alla fall miste bli kvar och utan tvivel
kommer att bli kvar, 'dr det iikta Europa,
dvs. komplexet av alla de andliga och civila
vlrden, som Visterlandet hopbragt, him-
tade frin dess enskilda nationers rikedomar,
fdr att dela med sig av dem it hela vlrlden.
Europa skall lven framdeles, i enlighet med

den gudomliga Fiirsynens anordningar,
kunna fdrbli plantskola och utdelare av

dessa virden, om det Eter blir medvetet om
sin egen andliga karaktlr och avsvlrjer fiir-
gudandet av makten. Liksom dess kraft och
kultur i det fcirfluma var eminent kristen,
miste det besluta sig att Atervenda till Gud
och de kristna idealen, om det vill itervinna
grundvalen och bandet fiir sin enhet och
sanna storhet. Och om dessa klllor till en

del tycks ha sinat och detta band hotar att
springas och enhetens fundament att s<in-

dersmulas, faller ansvaret infdr historien och
nutiden pi bida de parter, som i dag stir
varandra emot i ingestfylld och dmsesidig

fruktan.>
>Allt detta borde utgiira tillrickliga mo-

tiv fdr miinniskor av god vilja i bida liigren
att bedja och arbeta fiir att m'dnskligheten
mi befrias frin makt- och hegemoniruset
och att Guds Ande iter mi bli vlrldens
hiigste styresman,>

Koexistens i sanning

Sista delen av pivens budskap lr en appell
till minniskorna att sluta upp mot de sy-
stem som hindrar den fredliga samlevnaden
genom att giira krigspsykosen permanent.

>Visst ir det bedriivligt att konstatera,
att splittringen av minsklighetens familj
tog sin biirjan bland mlnniskor, som kinner
och tillber samme Friilsare Jesus Kristus.
Men trots detta synes Oss den fiirtr<istan
berittigad, att man just i detta namn iter
skulle kunna sli en fridens bro mellan de
motsatta strinderna och iterknyta det nu
smirtsamt avslitna, fiirenande bandet.>

>Man fir i sjilva verket hoppas, att den
nuvarande koexistensen kommer ^tt fora
mlnskligheten nirmare freden. Men fiir att
denna f<irhoppning skall kunna uppfyllas,
miste denna koexistens pi nigot sltt bli en

koexistens i sanning. Men det gir icke att
bygga en sanningens bro mellan dessa bida
skilda vlrldar med mindre man tar de le-
vande minniskorna pi iimse sidorna som

broflsten och icke deras regimer eller sy-
stem. Ty medan man pi den ena sidan 

-medvetet eller omedvetet 
- 

Innu i stor
utstrickning bemiidar sig om att bevara
naturrltten, har det system, som rider pi
den andra sidan, helt frigjort sig frin denna
grundval,>

Tvi villfarelser finns h?irvidlag, som en

katolik aldrig kan acceptera: i ena sidan en

ensidig supernaturalism, som vill giira gll-
lande, att vi, som lever i frilsningens virld,
lr undandragna naturens ordning; i andra
sidan den meningen, att man miste accep-

tera detta systems kollektivistiska karaktlr
som >historisk sanning> och dlrmed som

Guds vilja.
>Den ritta vi'ger. dt en helt annan. I de

bida ligren finns miljontals av sidana som

- 
pi mer eller mindre levande s'dtt 

- 
har

bevarat de intryck de fitt av Kristus. Alla
dessa borde 

- 
tillsammans med de troende

och ivriga kristna 
- 

uppmanas till enh?illigt
arbete ftir att f6rnya den minskliga enig-
hetens grundval. Nog lr det sant, att den

offentliga maktens tryck kviver deras rtist,
som beslutsamt sitter in sina krafter fiir
sanningen, kerleken och anden, och att man
pi den andra sidan Ir alltfcir lngslig att
hdgt proklamera sina goda intentioner. Men
den politik som har satt enheten som mil
miste dlrfiir uppmuntra de ena och skaffa

sig eko hos de andra. I synnerhet pi den
sida, dir det innu icke stimplas som ftir-
brytelse att motsitta sig villfarelsen, borde
statsmennen iga stiirre sjilvf<irtroende, visa
fastare kurage, nlr det giller att hindra
miirka makters st?implingar, som jiimt strl-
var ett uppritta en vildets hegemoni;
de borde med stiirre vishet sammanhilla och
utiika antalet av de mlnniskor, som har en
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god vilja, sirskilt av dem, som tror pi Gud

- 
<iverallt kan fridens sak rlkna med

minga sidana krafter.>
Man fir vid enhesverket, tillfogar den

Helige Fadern, inte satsa vare sig pi dd

skeptiker eller pi de cyniker, som inte er-

kinner absoluta sanningar eller tar sin in-
spiration frln rnaterialismen. Och han av:
slutar sitt budskap med det allvarliga pi-
pekandet, att sanningen miste levas, spridas

och tillimpas pi livets alla bmriden. Likasi
kerleken och rlttvisan.

>De prister och lekmiin som frivilligt
sluter 6gon och mun infiir de sociala orltt-
visorna skulle inte hngre anses uppfylla sin

plikt 
- 

de Ir vittnen och anledning till
orittvisa engrepp mot kapaciteten av kris-
tendomens sociala aktion och mot rZickvid-
den av Kyrkans sociala lira 

- 
och dock har

hon med Guds nid givit talldsa och uppen-
bara bevis d5rpi Ziven under de senaste ir-
tiondena. Skulle detta ske, di skulle de

ocksi bli medansvariga i det faktum, att
grupper av ungdomar 

- 
och till och med

sjllasiirjare - 
undslssundom liter sig fiir-

ledas till radikalismens och progressismens

misstag.>>

>Annu v'drre konsekvenser ftir den sociala

och lven den politiska ordningen skulle

uppsti genom hillningen hos kristna -
hiiga eller ringa, mer eller mindre besuttna

icke ville erkenna och uppfylla sina

fiirpliktelser vid handhavandet av sin eko-

nomi. Var och en som icke lr beredd att i
rimlig grad anpassa bruket av sina privata

tillgingar till det allm'dnna bistas krav 
-

vare sig efter eget omdome, i enlighet med

sitt samvete, eller genom organisationsfor-
mer av offentlig karaktlr - 

handlar till
men fdr den ofrinkomliga principen, att
den ledande platsen i det sociala samhlllet
miste tillkomma det personliga initiativet
och ansvaret.>

>I demokratiska system kan man liitt
hemfalla 6t en sidan villfarelse, niir de en-

skildas intresse slttes under protektion av

kollektiva organisationer eller av partiet'
som skall tillvarataga summan av individer-
nas intresse hellre in allas vll, Pi si sitt
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rikar ekonomin l:itt under inflytande av

anonyma krafters politiska ' maktstriivan-
den.>

IG

Helgon ftit vrir tid

' Apropi det problern det onekligen inne-
bar att skildra helgonen f<ir vir tids min-
niskor limnar Clemens Ahrens i tidskriften
Geist und Lebea (1954 nr 6) en liten iiver-
sikt iiver moderna helgonbiografier, skrivna
av lekmin. FIan finner dir vissa gemen-

samma tendenser sorn siirskilt framtrider,
fastin det iir si helt olika sidor hos de he-

liga, som intresserat de skilda fdtf*tarna,
att man inte llngre kan tala om en bestiimd

litterlr-religi<is stil hos hagiografin.
Boothe Luce, konvertit och USA's am-

bassaddr i Rom, har gett ut en samling hel-
gonbiografier under titeln Helgon fiir vir
tid - ett vigspel enligt Ahrens, dlrfiir att
frestelsen ir stor att skriva si modernt och
akruellt, att man gir fitrbi sjiilva helighe-
tens fdrblivande betydelse. Olika ftirfattare
har fitt full frihet att skriva om det helgon

som intresserat dem mest, utan hinsyn till
mera objektiva urvalsprinciper' De enskilda

framstillningarna Ir av olika kvalitet, men

spriket ir genomgiende god journalistisk

stil. NIr man hmnat de traditionella miinst-
ren, har man dock olyckligtvis belastat

framstillningen med inledningar av rent
personlig art och med omstlndliga fdrkla-
ringar, Man har inte heller undgitt alltfdr
subjektiva, summariska och t. o. m. ytliga
omdiimen. Si har t. ex, Frans av Assisi inte
helt undgitt sitt romantiska skimmer. To-
mas Mertons biografi tiver Johannes av Kor-
set er inte fri frin en fl:ikt av andlig rutin.
Utmirkta ir Barbara Vards framstlllning
av den helige Tomas Morus och Reinhold

Schneiders studie 6ver Bernard av Clair-
vaux. Nir irlandskan Kate O'Brien skildrar
den stora Teresa, sker det ined iikta person-

Iig inlevelse och gripenhet inf<ir hennes na-

turs friskhet och riirlighet och hennes

kraftfulla aktivitet inda in i ilderdomen.

- Men ocksi dlr finns retoriska iiverdrif-
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t€r. 
-. Vad Krte O'Brien intresserar sig

f&, 'ir'mlnniskan Teresa; derfii,r fdrstike!
hon mlta hennes naturs och sjiils dimensio-
ner pi ett sltt som tilltalar nutida psyko-
analytiskt instlillda minniskor. Dock utgtir
ju sidant i den vlsentliga, av niden prlg-
lade bilden av ett helgon blott obetydliga
utanverk. Det genuina hos heligheten blir
pi si sltt nigot perifert, >en nyckfull
slump>.

Vi desillusionerade nutidsminniskot vill
se nigot av det ikta mlnskliga med all dess

svaghet hos helgonen; nir lldre helgonbio-
grafer fcirsiikte fdrtiga den sidan och lade
huvudvikten vid helgonen som >de beni-
dade>>, si att de miste sitt mlnskliga ansikte,
var det objektivt sett oikta, Vi i vir tur
fir inte tro, att denna >ikta miinsklighet>
Ir allt hos helgonen, iin mindre huvudsa-
ken.

Kampen mot der uttrycksl<isr traditio-
nella inom helgonbiografin, mot det som
Claudel i Sidenskon kallar >lutfiskansikten>
och >smi utstiillningar av dygder>, ir in-
ternationell. Henri Queff6lec, bekant genom
sin roman och film >Gud beh<iver miinni-
skorna>, f6r den pi sitt sitt. I sin bok om
Antonius i iiknen visar han, att det ljus
hans helgon utstrilar ir hans eger, inte la-
nat frln konstnlrer och teologer. Han vill
framstllla Antonius sidan han var, inre
skriva en legend eller roman. Med hjelp av
slkra klllor lever han sig in i den milj<;
som omgav helgonet. Han skriver kultur-
historia, nyktert och sakligt utan spirituella
utvidgningar. Men pi si sltt stannar Anto-
nius i sjilva verket >i i!knen>, utan inre
dynamik och ansikte, Det ir vlrdefullt att
veta, vad samtiden sagt om honom, men
detta Ir ingen fdrklaring av hans helighet.

Sven Stolpe ser i sin Jeanne d'Arc bio-
grafi djupare, fastin ocksi han bemddar sig
om rena fakta. Illusionsl<ist och utan
fromma klichder vill han veta, hur det
verkligen f<trhiller sig, iven om en skugga
av minsklig svaghet skulle falla pi hans
hjiiltinna. Och han flster fcirst som sist
stiirre avseende vid den kritiska Jeanne
d'Arc-forskningen in vid u*agorna av hen-

frerspektiu,

nes beundrare inom. kyrkan 
- om ocksi en.

del uppbyggliga drag i den tradirionella bil=i
den, av helgonet d[rmed miste fiirvisas dll
legendens omride, Kritiikt unders<iker han,
de bercimda >rdsterna> frin modern psyko-
logisk stindpunkt utan att indi uppliisa
dem i rena hallucinatoriska fenomen och
utan att 

- 
klokt nog 

- 
inlita sig pi de-

taljtydningar. Men det fdrefintliga doku-
mentariska materialet, i sig sj?ilvt egenartar
och skakande, ricker till fiir att icke endasr
visa fram Jeannes suverlna renhet, iiverras-
kande tapperhet och iivriga kristna dygder
utan ocksi den iivernaturliga hemligheten,,
mystiken i hennes liv, som g6r att till slut
endast den troende kristne kan fiirstl hen-
nes egentliga storhet.

Man kan kanske instlimma med Ida Giir-
res, nir hon i sitt fciretal till Stolpes bok
siiger, att viirdnaden f<ir helgonen avtagit,.
men att intressec f<ir dem stegrats. F<ir.

Ahrens ?ir det tydligr, att vi sciker miinni-
skor som Ir som vi sjilva 

- 
utrustade med

samma svagheter och utsatta fdr samma
frestelser som vi 

- 
som lever i en situation

liknande vir och dirf<ir tvingas giira samma
erfarenheter som vi 

- 
men som i denna ut-

satta och mingdimensionerade mlnsklighet
i Newmans anda realiserar den 6vernatur-
liga tron pi det kristna budskapet pi ett
omedelbart och sjilvstindigt sitt, Vad som
hos de heliga fiirst och frlmst intresserar
vir tids kristna lekmiin, ir inre det etiskt
fiirebildliga och mystikens stege till den
hiigsta fiireningen med Gud i sig sjlilva 

-det ir teologernas omride 
- 

utan bidadera
endast om den kristna fiirest'illningsvirlden
dlrigenom g6rs till konkret och trovlrdig
verklighet.

Det ir den kristnes prdvning i vir tid,
nir han lever i en mer eller mindre hednisk
omgivning, att han inte kan tro med samma
sjilvklarhet som tidigare generarioner. Och
det finns fi kristna, ocksi bland ordensfolk
och prlster, som fiirmir g<ira Kristus sl
nlrvarande i sitt liv, att de kan bli en tr'6sr
och styrka fdr andra. Dlrfiir, anser arrikel-
fiirfattaren, beh<iver vi stllla de heliga, som
kan allt detta, mitt ibland oss 

- 
och hiir
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har den moderna helgonbiografin, trots sin

hyperkritiska inst?illning och sitt ibland allt-
fdr psykologiserande och realistiska fram-

stlllningssltt, sitt berittigande.

Pau{Claudel Pt Gdtebotgs
Stadsteatet

LJnder namnet Nir ilagen aEnder togs pi
G<iteborgs Stadsteaters lilla scen i mitten av

mars upp Paul Claudels treaktare Partage

de Mldi. Detta var onekligen ett vigstycke

och ett experiment, och man frigade sig'

hur det skulle gi.
Claudel ir en kosmisk diktare. De en-

skilda tingen ir symboler f6r en verklighet
som gir ut6ver deras egen, den mystiska

och enda verklighet som ir tingen i sitt
sammanhang. Den verklighet, dir en del

av varat inte kan brytas ut ur det hela.

Dir allt ir relation till allt. Skapat av evig-

het till en kosmisk enhet av lovsing och

tillbedjan. Guds skapelse.

Dlr man och kvinna inte Ir tvi utan ettr

De komplettetat varandta' si, att de till-
sammans ir ett i Gud som har skapat dem.

Mannen nir sin frllsning och sitt ursprung
genom kvinnan. Till en man och en kv'tnna

skapade Gud dem av evighet. Innan man-

nen stir infiir den kvinna som ir han sjllv,
ir hans rop som ett rop i iiknen. Rastl6st

sdker han i universum efter sig sjilv. Men

nlr han funnit henne som Ir han sjilv, kan

han i hlnfdrelse slga: Detta ir jag, detta

lr Du, o Gud.
Ftir Claudel lr skaldens uppgift att stika

vinna kunskap om varats sammanhang, om

verkligheten. Denna verklighet ir en men

kan synas splittrad. Claudels dramer 16r sig

bide pi det inomvlrldsliga och pi det

utomvirldsliga planet. Men detta Ir en yt-
lig diversitet som svarar mot en djupare

liggande enhet. Personer, handling och si-

tuation befinner sig vid respektive storys

biirjan oftast inom det vardagligas och

jordbundnas cirkel. Men allt Indrar under

hand karaktlr. Allt stiirre delar av varat
engageras, det kosmiska perspektivet fiir-
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djupas, tills man kommer till en punkt di
det minskliga dramat slutar, stycket

sprlngs och stora lyriska floder vliller fram
i andltis hinfdrelse och tillbedjan. Allt ?ir

besj?ilat, Allt ?ir Gud. Det som ir reellt, nir
en innu h6gre grad av realitet, blir symbo-

liskt.
Denna iiverging frin det inomviirldsliga

till det andliga planet, frin dramatik till
lyrik; Claudels teater ir ytterligt svir att
pi ett fullt acceptabelt s?itt sceniskt reali-
sera. Partage de Midi fick ligga minga ir,
innan man 1947 vigade ta upp stycket i
Paris, och nigon stor publikframging har

det aldrig blivit. SvErigheten att fiirsti
Claudels symbolik och den andliga, stora

realitet denna er uttryck fiir har medf<irt,
arc hans sceniskt framf<irda dramer ofta
grovt misstolkats. Om detta varit fallet i
Claudels Frankrike, vad kan man di inte
vlnta sig, nlr ett av hans mest djuplodande
och svirspelade stycken fdr filrsta gingen

framf<ires pi en skandinavisk scen?

Man miste siga, att det var diiri't ev

Karin Kavli att ta upp Partage de Mid'i pi
G6teborgs Stadsteater. Det var ett typiskt
utslag av hennes fiirdomsfrihet, kanske

ocksi ett tecken pi att hon inte helt fiir-
stitt styckets svirighetsgrad. Den tilliinskan
om framging med pjisen, som Paul Claudel
personligen, endast tvi dagar fiire sin diid,

slnde Stadsteatern, var nog pi sin plats.

Erik Lindegren som stAtt fiir den svenska

tolkningen har inte haft nigon l:itt upp-
gift, och man kunde pi sina stiillen inte
undgi att mlrka, att han fallit f<ir frestel-

sen att >anpassa> texten. F6r scenbilderna

svarade Carl-Johan Strdm och f<ir regin

Torsten F{ammar6n. Vad sjilva framfiiran-
det betriffar, miste man nog konstatera'

att Gerd Hagman som Ys6 i ftirsta akten

var ontidigt vampig, och att den bullrande,
jovialiske, levnadsfriske och kvinnohung-
rige tiversten Kolbj<;rn Knudsen-Amalric
vil mycket poengterade'dessa sina epitet,

vilket gick ut iiver Tore Lindwall som

Mesa, vilken i fiirsta akten n'drmast kom att
framsti som en komplextyngd och enstiirig

skolpojke, detta ytterligare accentuerat av
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lventyraren och ekta mannen De Ciz, ele-

gant och, som jag tror, ganska {itt fttm'
stllld av Curt Masreliez. Andra akten var

den bista. Ys6 var mer sig sj?ilv (i clau-

delsk mening), och detsamma kan s'igas om

Mesa, nlr Kolbjiirn Knudsen var borta ur
sammanhanget. Deras intima miite pi den

kinesiska kyrkogirden var fint skildrat.
Men tredje akten blev nigot av en besvi-

kelse; dock ir att m'rirka, att man her

fiiljde inte originaltexten utan Barraults,

av Claudel godkinda scenversion. Det su-

blima, det symboliska, det andliga i den

claudelska texten vat delvis bortsopat. Slut-
akten i Mannens och Kvinnans, Mesas och

Ys6s siikande efter varandra, efter helheten,

efter enheten inftir Guds ansikte var redu-

cerad till slutakten i en banal och obskyr

kerlekshistoria av dussinformat. Dette trots
i och fiir sig mycket goda skidespelarpresta-

tioner, Orsaken iir dels att stika i den clau-

delska psaltarpsalmlyrikens ytterliga svir-
iiverslttlighet till scenf6rhillanden, dels i
okunnigheten om den andliga vlrld, i vil-
ken Paul Claudel hiir hemma.

Publiken har inte f<irstitt Claudel. I en

tidningsrecension pistods premiirpubliken
vara konfunderad iiver de >tviira kastning-

arna mellan djupaste diupsinne och gllttig
l<issleppthet>. Och detta 'dr efter vad det

f6refaller tlmligen typiskt. Man har upp-

fattat stycket som en amoriis och i stort
sett lettsam historia med vissa obegripliga

katolska och >djupsinniga> partier som ett
mer eller mindre onddigt bihang.

Trots detta 6nskar man, att det inte dr6-
jer alltfdr linge innan claudelsk teater iter
'dr aktuell her uppe hos oss. Si stor och av

si central betydelse ir den. Paul Claudel,

det kristna kosmos' diktare har f<;r alltid
sikrat sig en central plats i den v'isterlind-
ska kulturkretsen. Ingen kan komma f6rbi
honom, inte ens den, som av nigon anled-

ning anser sig beh<iva tvivla pi det, som fiir
honom var och f6r si minga andra ir
Verkligheten.

Rolanil Lahnesteclt

Atbetarnas kardinal

Kardinal Lercaro av Bologna 'ir i allas

mun pi grund av sin helhjirtade sociala

insats, skriver Scbtaeizeriscbe Kirchenzei'
tung (1955 nr l8). Fiirra iret uppbringade

han genom ett upprop till de besuttna me-

del till att i stadens periferi bygga en hel

koloni moderna bostadshus fiir arbetare'

Fiir en ringa hyra stillde han dir en dcl

tvi- och trerumsllgenheter till fiirfogande

f<ir unga par' som inte kunnet gifta sig pi
grund av bostadsbrist. Kort f<ire jul lim-
nade han personligen sjuttio sidana par

nycklarna till sina nya hem.

Kardinal Giacomo Lercaro ir sj'ilv en

robust 62-iring, fiidd i Genua som sjunde

son till en fattig fiskare och hamnarbetare.

Redan som ung prist visade han sirskilt
intresse fdr arbetarnas sociala problem och

deras lcisning i den kristna kirlekens anda.

Men hans verksamhet i stiirre skala b6r-
jade fiirst riktigt med hans utn'dmning till
Zirkebiskop av Bologna (hiisten 1952), en

srad sorn ir klnd f<ir det stora vilstindet
hos borgarklassen men inte mindre f<ir den

>r<ida> tendensen hos de talrika och ofta

mycket fattiga industriarbetarna. D'dr fann

))arbetarras kardinal> ett vitt arbetsfllt fiir
sin >praktiska kristendom>. Hans fiirsta

steg var att dat efter dag besdka fabri-
kerna i sjllva staden och dess omgivning

- 
kledd som enkel prist utan nigot som

helst tecken pi sin htiga virdighet och

utan sillskap - 
frir att fL redt pi arbetar-

f amiljernas lige och behov och f<ir att

finna ut de miijligheter som finns fiir att
hjlilpa dem. Till en bdrjan miitte han frin
arbetarnas sida likgiltighet eller t. o. m.

fientlighet. De vinde honom ryggen och

ville inte alls tala med honom. Men nlr
de slutligen mirkte, att det inte var en

>salvelsefull pratmakare> de hade att gtira

med, utan en uppriktig, verkligt hj?ilpsam

man, som kom frin deras egna kretsar,

f<irlndrades si sminingom deras hillning'
Kardinalen hade genast frin fdrsta dagen

av sitt lmbetstilltr"dde f6rvandlat stiirsta

delen av det 'drkebiskopliga palatset till ett
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hem f6r barn som genom tiversvlmningen
var utan tak iiver huvudet. Palatsets rym-
liga gird stlllde han till arbetarbarnens
fiirfogande som idrottsplats. Och blott
nigra veckor efter sitt hiigtidliga intig i
Bologna anordnade han en stor barnfest.
Han visar sig <iverhuvud taget sirskilt an-
geligen om och synnerligen uppfinningsrik
i att vinnaarbetarbarnens bevigenhet.>Den
nuvarande generationen>, sade han, >stir
innu i stor utstrickning under det {6r-
dlrvliga inflytandet av kriget och efter-
krigstiden. Men barnen utg6r ett hopp fdr
en moralisk f<irnyelse av hela nationen.
Men miste d?irftir i f<irste rummet bemiida

sig om att vinna deras sjllar.>
Fiir att vinna det >rcida Bologna> har

kardinalen startat sitt >samvetets felttig>.
>>Om arbetarna inte kommer till Kyrkan>>,

fiirklarade han, >>miste Kyrkan gi till ar-
betarna.> Kardinalen tog initiativet till
bildandet av sirskilda >brcidraskap>>, ett
slags >kristna stormtrupper>> eller >fly-
gande pristerskap>, bestiende av m'dn ur
olika religi<isa ordnar, mest siiner till ar-
betare och bdnder, och han gav dem i upp-
drag att bege sig mitt bland de ateistiskt
sinnade a'rbet^rr't och blra Kristi lira dit
den annars inte nir eller dir den medvetet
beklmpas. Framgingen var utomordentligt
stor: genom denna nya form av apostolat

lyckades man f6rmi tusentals arbetare att
llmna kommunistpartiet och iter vinda
sig till kristendomen.

F<ir att ge det sociala verket st<irre stadga

har kardinal Lercaro slutligen skapat en

s'drskild organisation, som han kallat >Fra-
terno Aiuto Cristiano - 

broderlig kristen
hjalp>. FAC har sina filialer i alla fiir-
samlingar av lrkestiftet och 96r beundrans-

vlrda insatser genom att f6rse arbetarna

och de fattigarc skikten av befolkningen
med billiga livsmedel, klider och andra

fiirntidenherer, vidare genom att pi prak-
tiskt sitt liisa bostadsfrigan och att tiver-
huvud taget s6ka fdrbittra livsvillkoren.
Den ekonomiska grundvalen fiir detta
enorme verk siikras genom frivilliga bidrag
av de besuttna, i synnerhet av industrierna.
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som inser betydelsen av denna sociala gir-
ning och f.ix allt sttirre fdrtroende till
kardinalens irliga uppsit och dlrftir girna
ger si mycket de kan.

Genom sina talrika karitativa fdretag
och de nya formerna av apostolat har >>ar-

betarnas kardinal> fitt rykte om sig i hela
Italien att vara en man som omsitter den

>>praktiska kristendomen> i handling. Men
han ger ocksi lingt utiiver Italiens grin.
ser ett efterftiljansvirt bevis f<ir det fak-
tum, att mycket gott kan utrlttas blott
man irligt vill.

Apropi >flerrens brtider>

skriver Knut Hagberg i Srz. D. (9/t 19tt)
som svar pi en annan insindare:

>Om trosfrigor l<inar det sig icke dis-
putera. Fiir mig som tror pi Inkarnatio-
nen ir fiirestillningen om Kristus som ett
nummer i en stor och blomstrande syskon-

krets nirmast en hidelse. Inte heller kan
jag finna att den har nigot st<id i bokstavs-

tolkning av evangelietexterna. Fullstindigt
otvetydigt ir Jesu f<irhillande till Maria
klarlagt i Joh. 19: 2s fr.; dtu han pi korset
anfdrtror sin moder it sin ilsklingsllr-
junge. Det skulle vara intressant att vete,

hur insiindaren anser detta stAmma iiverens

med den Heliga Jungfruns talrika barn-
skara.

Att de grekiska begreppen adelfoi och

adelfai pi arameiska och andra semitiska

sprik kunna betyda nigot annat en br6der

och systrar 
- 

dvs. barn av samma ftir5ld-
rat 

- 
'ir det genant att beh6va pipeka

f<ir en fackteolog. An i dag anvindes orden

bror och syster i arabiska hem som syno-

nymer fiir kusiner och sysslingar; det be-

tyder rltt och slett klansamh6righet. Att
katolska exegeter insett detta sakf<irhil-

lande, synes insiindaren tolka som argan

list.
. . . De semitiska shktbeteckningarna iro

av annan art en vira mantalsfdrteck-
ningars.>
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