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rrRanheimsaters bok är en händelse i Nordens katolska liv . . .
Jag vet inte att vi tidigare på nordiskt språk har någon motsva-
righet till dessa konstnärligt utarbetade, starkt personligt for-
made, ofta i brinnande symboler eller muntert drabbande bilder
kulminerande kristna essayer. Chesterton är hans mästare . . .
I sjalva verket är detta en bok av sådan rang och betydelse, att
varje svensk katolik borde skynda att skaffa sig den.rr

Som Stolpe
Credo nr 2 tgSS"

Tnonnes MenroN : Vägen till kontemplation.

Pris: hft. Kr. 9:5o, inb. Kr. rz:-.
rDenna bok innehåller exakt vad titeln lovar . . .

Utan att överdriva kan man väl säga, att Thomas Mertons bok
är en modern motsvarighet till Thomas a Kempis . . , Thomas
Mertons bok om kontemplation har blivit läst över hela världen;
nu kommer den i svensk översättning med ett budskap också till
vårt land, där den kristna mystikens språk blivit ganska glömt.>

K. Hagberg
Svenska Dagbladet.

A.I. Lurz: Kors och Altare,

Pris: hft. Kr. 8:5o, inb. Kr. rr:-.
rI denna bok av den lärde dominikanpatern bindes samman liturgi
och dogmatik, den enskildes tillbedjan inför Kristus i altarets
sakrament och en rätt lära om vad mässoffret och frälsnings-
mysterietinnebär...
Pater Lutz ger i denna bok allt vad man rimligtvis kan begära
av en teolog och själasörjare . . .))

Lechard Johannesson
Hemmet och Helgedomen nr ro r95S.



S EDAN S IST

Abortfrågan

I förra numret av Credo angreps den form av verksamhet som går un-
der rubriken >sexuell upplysning> och det i vårt land florerande legali-
serade abortväsendet. Dagens Nyheters kulturredaktör upptog dessa ut-
talanden till kritik och hävdade, att vär ståndpunkt är kärlekslös och

innebär ett förakt för utarbetade mödrar med många barn.
Detta är ett misstag.

Yad Credo påpekat är dels att en stor del av den svenska ungdomen

obekymrat lever i promiskuitet, dels att många av de legaliserade abor-

terna är omotiverade. Vi stöder oss här på undersökningar av dr Per Ar6n.
Vi ville uppmana Dagens Nybeters kulturredaktör att läsa uppsatsen >Den

förutsedda svaghetens oförutsedda styrka, i Suensha Läkartidningen 19 I 0 :

47;636 (nr 11). På kvinnokliniken i Uppsala intogs under tiden nov.
1948-maj 1949 83 kvinnor för >abortprovokation på den nytillkomna
social-medicinska indikationen>. 30 av dessa vägrade efter samtal med

läkaren att begagna sig av rätten till abort. De kom själva till insikt om

att >abort var en förkastlig lösning på problemen>. Ofta försvann tanken
på abort bara en tillfallig depression släppt. >Kunde man hjälpa en patient
i hennes bostadsbekymmer, bortf<;ll abortönskan omedelbart.> Mångas

motiv vat bara att >undvika att bli bundna av småbarn igen>. De hade

hoppats på >cykelsemester>, men så kom barnet emellan; detta (verkliga)
skal hade dock inte anförts för den intygsskrivande läkaren! Andra med-

delade, att de hade två eller tre barn och tyckte, att det räckte. . . I ett
fall hade patienten >>av sin svärmor uPPmanats att söka abort. Svärmo-

dern ansåg, att intet fick hindra hennes sons karriär . . .>>

De trettio patienter, som avstod från den abort de begärt och fått till-
stånd till, födde alla sina barn. Ingen har ängrat sig, >>de har visat stor

tacksamhet och glädje över sina barnn. Under samma tid sade sig nio
patienter >ångra tidigare utförd abortprovokation>.

Det viktigaste momentet i dr Ardns undersökning är detta: >Många

patienter ha också öppet erkänt, att det är den nya lagen och propagan-
dan kring den som givit dem impulsen till abort.>

Dr Ardn slutar:

,-ss3oz3 Credo, 36:eårg, Nrz, 1955 101



Sedan sist

>Sedan århundraden tillbaka ha de västerländska kulturländerna för-
dömt abort. Livets integritet har varit en ledande princip. Abortens lega-
liserande kommer säkerligen att utsudda de samvetsbetänkligheter fler-
talet abortsökande kvinnor dock innerst ha gentemot avbrytande av ha-
vandeskap. Förf. har nu redan hört flera patienter säga: 'Det är ju inte
längre orått att taga bort foster, och jag har nu medicinalstyrelsens till-
stånd, och därför vill jag ha det gjort.' Denna inställning måste ju öka
abortmentaliteten. Vid ett icke önskat havandeskap följer kvinnan lätt
minsta motståndets lag och sällar sig till de abortsökandes långa rad utan
att först pröva de möjligheter, som stå till buds för att, övervinna svå-
righeterna.

'Endast för ett f.ätal är sedan propagerade man mycket intensivt för ett
hOjande av nativiteten. Man talad.e om de små årsklasserna och det svenska
folkets förgubbning. Av denna propaganda hör man nu föga. Vi lida
fortfarande brist på arbetskraft och importera dylik från skilda väder-
streck. Samtidigt förintas tusentals foster årligen på våra sjukhus. Stora
penningsummor offras inom det sociala livet på mer eller mindre nöd-
vändiga reformer. Ett mycket stort antal barn skulle säkerligen kunna
räddas, om effektiv ekonomisk hjälp ställdes till förfogande för lösandet
av abortproblemet.>>

Okriti.sk hritik

I den utmärkta norska tidskriften Kirke og Kultur skriver i håfte 6,
1951, prof.essorn vid Menighetsfakultetet Sverre Aalen en artikel
>Er Luther en annen enn vi tror?>. Där finns en generalkritik av kato-
licismen, som man ville rekommendera till läsning.

Luther har visst inte begränsat det kristna arvet eller förvridit det. Om
Luther skär bort traditionen, så sker detta >för att över huvud ge plats för
Bibeln>. Katolicismen ger alltså ingen plats för Bibeln! När Luther talar
om >tron allenan, så sker detta, >>för att det över huvud skall bli plats för
tron i biblisk mening>. Katolicismen har alltså ingen plats för tron i
biblisk mening! När Luther vänder sig mot mässofiret, så sker detta, där-
för att detta inte kan förenas med >)rron på Kristi offer, som en gång för
alla tagit bort synderna>. Katolicismen lägger ett nytt ofier till Kristi
offer, den >tror icke verkligen på kraften i Kristo offer>>!

Sådant skriver en professor vid ett universitet i Norden, som alltid
brukar skryta med sina universitets och professorers kvalitet.

Man ville bara ställa en enda f.räga till denne professor. Hur vill han
f örklara, att allt, vad han i sin artikel säger om katolicismen står i strid
med den klart definierade katolska låran, med den lätt åtkomliga katolska
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Sedan sist

katekesen och med all katolsk erfarenhet? Hur vill han förklara, att om
en katolsk präst stode upp och bekande de dårskaper som här kallas ka-
tolska skulle han omedelbart mista sitt ämbete och avvisas som kättare?

Man upphör aldrig att förväna sig över detta: så frenetisk är protestan-
tens lust att vårja sig mot katolicismen, att han 

- 
i brist på verkliga argu-

ment 
- 

tvingas beskylla katolicismen för ståndpunkter, som denna i alla
tider uttryckligen avvisat som rena kätteriet!

Hur ser det ut i huvudet på en professer, som efter i varje något slags

vetenskaplig utbildning vågar framträda med sådana uppenbara falsarier?
Om professor Aalen satte sig att läsa dokumenten, kyrkomötenas be-

slut och den katolska katekesen, skulle han finna, att hela hans kritik fal-
ler samman. Han skulle då också upptäcka, att det verkligen finns en

avgörande skillnad mellan protestantism och katolicism, men denna är en

helt annan än den han konstruerar: den är exakt identisk med skillnaden
mellan protestantismen och evangeliet.

EN DOKTORSAVHANDLING
OM KÄTOLSKÄ KYRKÄN I SVERIGE

Arne Palmqv ist Die Römiscb-Katbolhche Kircbe in Scbtaeden nacb

1781. l. Das Afostoliscbe Vikarint 1783-1820. Akademisk avhandling. Upp-
sala 7954, Almqvist & Viksell. Kt.24:-.

\ /ete.rtk apliga undersökningar om den medeltida katolska kyrkan i
V Sverige hör sedan länge inte mera till rariteterna på bokmarknaden.

Men att en svensk icke-katolsk kyrkohistoriker anser det värt lärda mödor
att ägr'^ sig åt ingående källstudier beträffande påvekyrkans officiella
återvändande och gradvisa återuppbyggande här i landet lrid slutet av
1700-talet och i begynnelsen av 1800-talet - det kan kallas en ovanlig
händelse.

För svenska katoliker, som verkligen intresserar sig för sin kyrkas mo-
derna historia, är visserligen de händelser, som fört till återupprättandet
av den kyrkliga organisationen, och de väsentliga data och fakta ur det
kyrkliga livet inom det nya Apostoliska Vikariatet redan kända på grund
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los, Gerlacb SJ

av de >familjeforskningar>, som med anledning av S:ta Eugeniakyrkans
lO0-årsjubileum sammanfattades i den av kyrkoherden pater R. liflehner

SJ utgivna boken S:ta Eugenia kyrka 1837-1937 (Stockholm 1937).
Men dr Arne Palmqvists digra avhandling är mycket rikare både vad
detaljerna och vad den historiska ramen beträffar. Med suverän behärsk-
ning av det hittills i stor utsträckning outforskade speciella källmaterialet
förenar han moget kritiskt omdöme och vid kringsyn på sitt fackområde.

På så sätt blir hans framställning till verklig kyrkohistoria. Den i sig
själv obetydliga händelsen, att de fåtaliga katolikerna i Sverige efter en
lång tid av katakombtillvaro åter fick rätt, att bilda egen församling och
att offentligt ffua sin gudstjänst, får politiska och internationella per-
spektiv. Det rör sig ju inte heller om vilken kyrka som helst, inte om
någon mer eller mindre tillfällig sekt, utan om den världsomspännande
katolska kyrkan. Till och med större eller mindre misshälligheter och in-
triger mellan företrädare för olika interna katolska intressen får en verk-
lig kyrkohistorisk aspekt som yttringar av framträdande hållningar och
starka strömningar - segixll, politiska och religiösa - i det dåtida Europa.
Den omständigheten att den nya kyrkliga verksamheten måst anknyta till
de tidigare formerna av själavård, utövad av olika legationspräster, förde
med sig ett livligt diplomatiskt spel mellan Sverige och de berörda >ka-
tolska makterna>. Från svensk och allmänt nordisk synpunkt förtjånar
inte minst författarens forskningar - och deras resultat - beträffande
bildandet av den katolska församlingen i Stralsund uppmärksamhet och
beröm. Här har han framdragit väsentligt och nytt material for be-
dömandet av den svenska toleransens historia.

Det var huvudsakligen två element som förde till en för den katolska
kyrkan relativt gynnsam lösning av den religiösa frägan: dels behovet
av utländsk arbetskraft till utvecklande av den inhemska prodrrktionen,
vilket blev anledning till den numerära tillväxten av katolikerna i landet
och därmed till nödvändigheten, resp. kravet att möjliggöra en rättvisare
katolsk existens; dels kungens och de flesta vederbörandes - diplomater,
statsmän, kyrkoledare och präster upplysningsid6er präglade tole-
ranta syn, som öppnade vägen för en ny lagstiftning.

Men det som mest ger denna lärda avhandling - åtminstone utifrån
katolsk synpunkt - karaktåren av verklig kyrkohistoria år sammanvä-
vandet av det nya Apostoliska Vikariatets historia ä ena sidan och påve-
stolens öden å den andra. Det rör sig om en tid av allt större nedgång för
påvemakten: i politiskt avseende genom den alltmera framtrådande makt-
förskjutningen både i Europa och i kolonialländerna till förmån for de
protestantiska staterna; vad angår den inomkyrkliga enheten genom
starka decentraliseringssträvanden hos sådana rörelser som gallikanismen,
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En doktorsaubandling ont katolska kyrkan i Sverige

josefinismen och febronianismen; på det religiösa och dogmatiska planet
genom den överallt framsmygande jansenismen. 

- 
Det är en av dr Palm-

qvists särskilda meriter ^fi ha observerat och begagnat de senaste årens

forskningar just över jansenismens inflytande även utanför dess hemland
Frankrike, inte minst vid kejsarhoyet i Vien och i Italien. Det stimu-
lerande elementet torde dock inte 

- 
såsom författaren syns mena 

- 
ha

legat däri, att det specifikt religiösa hos jansenismen gick i förbund med

upplysningens idder (jansenismen var ju inte över sig kulturvänlig eller
humanistisk), utan mera däri att dess inneboende revolutionära anda mot
kyrklig censur och bannlysning sökte bundsförvanter mot den påvliga
kurian.

Men för att återknyta till den ovan anförda parallellismen: det som

mest bestämde utvecklingen inom den på nytt upprättade katolska kyr-
kan i Sverigs 

- 
dsss först stigande men sedan brant fallande kurva 

- 
v^r

påvestolens och därmed också Propagandakongregationens utblottande ge-

nom den franska revolutionens och Napoleons övergrepp både mot påvens
person och mot kyrkostaten.

Att den kyrkliga organisationen i Sverige trots allt överlevde, är först
och främst de Apostoliska Vikariernas och de övriga prästernas förtjänst.
Med stor skicklighet begagnade de alla tillfällen till att både inåt och utåt
konsolidera den katolska existensen i landet, men de uthärdade än mer
med stor offervilja de ofta mycket svåra personliga umbärandena både

på det andliga och det ekonomiska planet. Kanske att i avhandlingen
deras personlighet inte blir tillräckligt konkret, men där finns dock
många enskilda drag, som ger en god uppfattning om deras duglighet
och andliga resning såväl som mänskliga brister. 

- 
Liknande gäller för

det katolska församlingslivet. Författaren har inte ansett det som sin
uppgift att ge en sammanhängande och ingående framställning dår*,
men han pekar på många detaljer som är både intressanta och upplysande
för det katolska livet. 

- 
Här finns ännu uppgifter för katolska forskare.

Det kan synas inkonsekvent, att författaren så utförligt 
- 

och uppen-
barligen med sympati 

- 
dröjer vid en man, som aldrig var verksam som

katolsk präst i Sverige, fast hans utnämning till Apostolisk Vikarie länge
och utförligt dryftats av vederbörande: den svenske exjesuiten Lorens
Birger Thjul6n, född i Göteborg. Anledningen till denna relativt breda
framställning var nog först och främst avsikten att klarlägga Thjuldns
verkliga förhållande till det Apostoliska Vikariatet: >Thjul6n fick en viss
betydelse för Sveriges katoliker. Men ett närmare studium av hans liv
och verksamhet visar, att hans roll i det Apostoliska Vikariatets historia
har överskattats.> Att detta klarläggande blivit till en komprimerad och
intensiv skildring av Thjuldns hela liv och gärning, måste nog tillskrivas
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författarens avsikt att framdra denne >framstående konvertit> ur glöm-
skan. 

- 
Det material om Thjul6n som framlägges skulle vara 'vårt att

utbyggas till en urförlig biografi.

Vad nu själva toleransfrågan O"rrlO^r,anser förfat taren, attden >tole-
rans, som under den här behandlade perioden från svensk sida visades mot
katolikerna, var utan tvivel relativt stor. Fördragsamheten syns under
denna tid ha varit större i Sverige än i Danmark och Norge.>>

Upplysningsidderna inträngde långt före Gustaf III:s regeringstid och
utövade under frihetstiden ett dominerande inflytande på de maktägande.
Redan då hade de >>naturrättsliga> toleransid6erna slagit igenom. Handels-
politiska motiv bestämde i stor utsträckning religionspolitiken. Kosmo-
politiska toleranskrav, baserade på >den naturliga religionen>>, gjorde sig
gällande, och indifferentismen i trosfrågor växte. Hela denna utveckling
främjades genom allt innerligare kulturförbindelser med utlandet. Härtill
kom regeringens inriktning på utrikespolitiken: denna måste ta hänsyn till
det faktum, att den katolska verksamheten i landet var knuten till ut-
landska legationer. Som motiv åberopades också ömsesidigheten: de sven-
ska minoriteterna, som t. ex. i Vien och Paris, åtnjöt tolerans.

Att den svenska regeringen redan under frihetstiden visade tolerans
mot katolikerna, ,rhar förbisetts eller inte tillräckligt beaktats, i synnerhet
av utländska forskare> och >{ört till ett överskattande av Gustaf III:s
insats för religionsfriheten. Betydelsen av förordningen från är l78I läg
kamför allt däri, att den legaliserade den tidigare praktiken.>>

,>IInder den gustavianska tiden vann upplysningsandan stegrat infly-
tande. Från denna tid föreligger många exempel på religiöst-toleranta
män i Sverige. Kungens inställning fick särskild betydelse efter 1772,

sedan hans makt vuxit.> Men hans hållning visavi religionsfriheten var
ombytlig, tidvis opportunistisk. Utät - 

för Europas del 
- 

ville han,
att den skulle te sig som kulturpolitik; inåt 

- 
för Sveriges del 

- 
an-

passade den sig till den offentliga opinionen i landet. >Från mitten av 1280-
talet avtog hans reformarbete; i samband därmed minskades också hans

intresse f<;r katolikerna och religionsfriheten.>
>Gustaf III:s död medförde ingen försämring av förhållandet mellan

regeringen och katolikerna. . . Hertig Karls frimureri fråmjade toleran-
sen, och Reuterholms italienska förbindelser var gynnsamma för katoli-
kerna. Därtill utmärkte sig Fredrik Sparre och andra statsmän genom

en fördragsamhet och en välvilja som hade sin främsta grund i det steg-

rade inflytande som upplysningsidderna utövade.>> Gustaf IV Adolfs orto-
doxa iver riktade sig framför allt mot rationalism och religionsförakt;
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En dohtorsaubandling om' h-atolska kyrkan i Suerige

hans evangeliska religiositet hindrade honom inte från att understödja och

beskydda bekännare av annan kristen tro. >Han hjälpte landets katoliker
på framstående sätt.> Från svenska statens sida erhöll den katolska f&-
samlingen i Stockholm ett årligt bidrag av 300 riksdaler, som främst var
avsett för församlingens fattiga 

- 
>för de fattiga, men 'nyttiga' katolska

undersåtarna>>. Men när utbetalningen tog sin början vid slutet av 1790-
talet, >var den kungliga regeringen medveten om att den genom sitt
understöd och sitt beskydd i själva verket bevarade den katolska försam-
lingen från undergången>. >Dessa medel var under nödåren en säker

och forhållandevis stor inkomst.> Den påvliga kurian befann sig just
då i ett katastrofalt läge, så att Thjuldn på grund av goda informationer
från Rom gav Provikarien Moretti det rådet att uppge alla försök att
hålla den katolska organisationen vid liv, likvidera kyrkans ägodelar och
lämna landet. Också senare var den ekonomiska hjälpen från Rom ofta
osäker och otillräcklig, så att detta årliga bidrag från den svenska rege-

ringens sida var av väsentlig betydelse för den katolska existensen.

Också det svenska prästerskapet hade allt mer accepterat den nya tole-
ransuppfattningen och toleranspraktiken. >Katolikernas religiösa verksam-
het mötte från det hållet snart inte mera något motstånd.> Vid sidan om de

nya iddströmningarna bidrog härtill 
- 

betecknande nog 
- 

den allmänna
åsikten, att den katolska kyrkans internationella kraf.t var bruten, sedan

den påvliga makten försvagats och jesuitorden upphävts. >Den katolska
kyrkan ansågs mer och mer som en avväpnad fiende, mindre farlig än

någon annan.>>

Den kyrkliga reaktionen i Sverige under 1800-talets andra decennium
förde med sig en förändrad inställning också på toleransens område. >Präs-

ter, som tidigare stod klart under inflytande av upplysningsidder, visade

nu med en gång betänkligheter. Rädslan för katolicismen uppvaknade
igen i viss mån.>> Detta skedde framför allt i samband med påvestolens

restauration och jesuitordens återvändande, vidare med den växande teo-
logiska oppositionen mot neologien och med reformationsjubileet 1817

och den nya bibelrörelse som detta resulterade i.
>Den allmänna offentliga opinionen spelade framför allt i Stockholm

och i några andra städer en avgörande roll för det katolska arbetet.

Svenskarna hyste sedan gammalt en aversion mot påvekyrkan. Men den

största delen av svenska folket torde ej ha vetat något om katolikernas
invandring, deras förhållanden och öden, och i städerna hade upplys-
ningsidderna vunnit tämligen stor framgång. Under den senare hälften
av 1700-talet publicerade tidningspressen notiser om tolerans och human
kristendom och delgav borgarklassen propagandistiska utdrag ur Holberg,
Voltaire, Rousseau och andra. Någon gång framträdde emellertid en viss
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upplysningsbetonad ringaktning för den katolska kyrkan, som gick hand
i hand med den konfessionellt betingade, nedärvda aversionen, men hu-
vudstadens press tog inte vidare notis om den katolska verksamheten.
Tidningarna riktade aldrig sin uppmärksamhet på sådana fall, där ka-
tolska präster i staden hade överträtt gällande förordningar eller beskyll-
des för att inte ha iakttagit dem.>

Författaren behandlar i ett särs;lt kapitel >den inomkatolska pro-
blematiken>, där han visar, att den alltmer fallande kurvan i Vikariatets
utveckling till största delen berodde på inomkatolska f<;rhållanden 

- 
och

man måste nog ge honom rätt häri.
Där har vi de kyrkopolitiska spänningarna mellan den påvliga kurian

och de katolska regeringarna, som ville fasthålla vid den gamla ordningen
av legationspräster 

- 
i6pi11s6sne vid sidan om församlingsprästerna och i

oberoende av den från Rom insatta kyrkliga ledningen i Stockholm 
- 

med
kompetensstridigheter bland prästerskapet som följd. Där fanns renr per-
sonliga motsättningar, betingade av olika nationalitet och temperament,
men också prestiganda hos prästerna själva och söndringar mellan de olika
nationella grupperna inom församlingen, delvis på grund av prästernas
bristande språkkunskaper. Upplysningsandan hade också trängt in i de
katolska leden. >Alla präster inom Vikariatet klagade under denna period
över att en stor del av katolikerna visade sig indifferenta mot deras ar-
$s3s> 

- 
de hade blivit religiöst likgiltiga i den förskingring de levde i.

Till och med en fransk abb6, som verkade i landet, uppträdde som före-
språkare för rätt avancerade upplysningsidder på det dogmatiska området.

Men mest hindrades utvecklingen, såsom vi redan framhållit, genom
det kacastrofala lege som påvestolen och hela dess verksamhet råkat in i
som följd av den politiska utvecklingen i Europa. Det verkar nära pä
som ett under, att den lilla katolska spillran i den svenska diasporan inte
gick helt förlorad.

Under perioden av 1783-1820 minskade antalet katoliker i Sverige
betydligt. Tillbakagången var särskilt remarkabel under 1790-talet. Den
skedde på grund av förändringar pä arbersmarknaden. Efter kriget mellan
Napoleon och tredje koalitionen växte antalet genom flyktingsströmmen,
som då nådde även Sverige. Assimileringen av de invandrade 

- 
i synner-

het av deras i Sverige födda barn 
- 

med det svenska folket förde under
hela perioden till katolska förlusrer. Direkt övergång till protestantisk
tro syns inte ha förekommit i större utsträckning 

- 
under en period av

ungefär 40 år räknar författaren omkring 20 
- 

men många barn ur
blandade äktenskap uppfostrades i svenska kyrkans tro. För att motarbera
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dessa förluster följde de katolska prästerna vid sådana äktenskap en prak-
tik, som inte gillades av Propagandakongregationen i Rom, men som varit
bruklig hos legationsprästerna, i överensstämmelse med bruket i deras

resp. hemländer: de assisterade vid vigseln också när ingen garanti läm-
nats för en katolsk uppfostran av alla barn. I sådana fall uppfostrades
vanligen sönerna enligt faderns och döttrarna enligt moderns tro. >Pro-
pagandan hall fast vid sina principer, men de på platsen tjänstgörande
prästerna fortsatte sina bemödanden att handla efter en från missions-
taktisk synpunkt mera anpassbar sedvänja.>

Avhandlingen visar, att det 
- 

i god överensstämmelse med en >upp-
lyst> statsr fanns en stor skillnad mellan statens tolerans mot
katolikerna som utlänningar och toleransen mot landets infödda befolk-
ning 

- 
denna fick inte lov att gå över till katolsk tro. Också framstår det

klart, att toleransfrågan har många olika aspekter, och att det behövs
många nyanseringar, om man vill framställa den korrekt. Även den
katolska vetenskapliga kyrkohistorien har här att lära. Den måste i fram-
tiden bygga på de här framlagda resultaten 

- 
det år dårf.ör särskilt värdc-

fullt, att avhandlingen föreligger på tyska.

Impulsen till denna forskning O"l 
"rr.rå 

huvudsakligen från intrcsset
för den svenska religiösa toleransens historia, men faktum är, att resultatet
blev en på flitiga och noggranna detaljstudier byggd framställning av
den nuvarande katolska kyrkans i Sverige första skede. Vi katoliker är
författaren särskild tack skyldiga för att ha fått första delen av vår
moderna historia skriven på ett så utmärkt sätt. Vi emotser med stor
förväntan den i bokens undertitel bebådade fortsättningen.

Jos. Gerlacb Sl

>>Vetenskap>>

Jag vet inte, vad materien är för någonting och jag vet inte, vad anden är. Jag vet
inte, vad livet är för någonting, och jag vet inte heller, vad döden är.

Men en sak kan jag försäkra, och det är att Gud inte existerar.
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ertrand Russell, som i viss mening kan sägas ha upptäckt Vittgenstein,
skrev efter hans död:

>I början tvekade jag, om jag hade framför mig ett geni eller en narr, Men mycket
snart avgjorde jag mig för den första åsikten.>

Russell har också om sin vän skrivit:
>Hans tänkande hade en nästan otrolig grad av lidelsefullt intensiv penetrarion, som

jag uppriktigt beundrade. Att lära känna Vittgenstein var ett av mitt livs mest stimu-
lerande intellektuella äventyr.>>

G. E. Moore skrev:

>>FIan har fått mig att tro, att vad, som behövs för att lösa de filosofiska problem som
oroat mig är en metod, som är alldeles olik alla dem jag själv hittills använt, en metod
som han själv med framgång använde, men som jag inte kunnat {atta tillräckligt för att
själv kunna använda den.>

Vittgenstein var österrikisk jude, men hans mor var katolik, hans far
protestant. Han föddes 1889 och var sina föräldrars åttonde barn. Den
kände pianisten Paul Vittgenstein var hans bror; hans föräldrar hade
förbindelser med Brahms. Familjen var rik, liberalt orienterad och högt
kultiverad.

Som tjugoårig student kom \irittgenstein till England för att i Man-
chester bedriva tekniska studier. De tekniska problemen förde honom
till matematiken, och från matematiken tog han steget över till logiken.
När han frägat en vän, vem man lämpligen kunde använda som lärare
när det gällde matematikens logiska grundvalar, fick han en hänvisning
till Bertrand Russell som svar. Vittgenstein for till Cambridge, där Russell
arbetade på det verk som sedan skulle få titeln Principia Matbematica.
Russell frapperades av den unge studenten och berattar, att denne en
gång f<;rklarade för honom, att alla påståenden, som hävdade existensen
av saker och ting, saknade logisk innebörd.

>F{an sade mig detta i en föreläsningssal, och jag svarade honom med
en uppmaning att ta ställning till påståendet: 'I denna föreläsningssal
finns just nu ingen flodhäst.' Han ville inte tro på riktigheten av mitt
påstående, varför jag utan framgång sökte efter en flodhäst under alla
bord och bänkar. Men \{rittgenstein lät inte övertyga sig av detta negativa
resultat.r,

Russell berättar, att \trittgenstein emellertid mycket snart lärde sig allt
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vad han själv kunde lära ut. Den unge studenten lämnade sedan Cam-
bridge och for till Jena, där Gottlob Frege, 1800-talets störste logiker,
då verkade som professor i matematik. Här började Vittgenstein skriva
det arbete, som senare skulle bli världsberömt under titeln Tractatus
logico-philosopbicus.I förordet nämner han med tacksamhet Russells och
Freges namn.

När första världskriget utbröt 7914, var hans avhandling ännu inte
avslutad. Han inträdde i österrikiska armdn och fortsatte under kriget
arbetet på sitt verk. 1918 tillfångatogs han på den österrikiska krigsskåde-
platsen. Från fånglägret skrev han ett brev till Russell och antydde, att
hans manuskript nu var så pass framskridet, att det kunde tryckas. Rus-
sell vände sig till italienska regeringen och fick sin vän frigiven ur fången-
skapen. De två herrarna råkades i Haag och diskuterade där igenom trak-
taten rad för rad och ord för ord.

På tjugotalet lämnade Vittgenstein filosofien. Under kriget hade han
läst Tolstoy, som gjort ett mäktigt intryck på honom. Hans far hade dött
1912; i och med detta var Vittgenstein verkligt rik. Han beslöt nu att
ge bort hela sin förmögenhet. Inte till de fattiga 

- 
ty att vara fattig var

en stor nåd och lycka 
- 

utan till de rika, som pengarna ändä inte kunde
skada. . . FIan skänkte alltså familjen sin del av den ärvda millionför-
mögenheten.

Om denna tid i \fittgensteins liv har den österrikiske kulturskribenten
Ludwig Ficker berättat i sista numret av Der Brenner (19r4), i uppsatsen
>Fröhlicht öber den Gräbern>. I juli tlt+, alltså alldeles innan kriget
bröt ut, fick Ficker ett brev från en för honom okänd man, som skickade
€n summa på inte mindre än 100 000 Kronen med anhållan att dessa

pengar skulle utdelas till behövande österrikiska diktare och konstnärer.
Brevet var undertecknat >Ludwig Vittgenstein junior>. På Fickers för-
vånade förf.rägan svarade Vittgenstein, att han ärvt en stor förmögen-
het, som han nu gärna ville göra sig av med. De två herrarna kom överens

om att råkas; detta skedde den 26 juli i det wittgensteinska huset i när-
heten av Neuwaldeggparken i Vien. När Ficker först mötte Vittgen-
stein, stod denne i stark belysning på trappan till det rika huset 

- 
en

elegant ung mecenat, vilken kom Fickers tankar att. gä till Aljoscha eller
{urst Mysjkin hos Dostojevskij; ,ein Bild ergreifender Einsamkeit>. \iritt-
genstein berättade om sina filosofiska studier och nämnde också, att han
ofta bodde i en liten norsk ,>hytte> vid Sognefjorden, som han ägde, och
att han där sköttes av ett enkelt norskt bondpar. (Har man i Norge
identifierat detta hus? Det vore förvisso vårt att bevara.) Vittgenstein
meddelade, att han i fortsättningen ämnade bosätta sig där uppe i full-
komlig isolering för att fortsätta sitt författarskap. Vid denna tid var han
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tjugofem år gammal och hade ännu inte publicerat en rad. Det beslöts
att man till en början skulle sända tjugotusen Kronen till vardera Rilke
och Trakl. Om den senares dikter skrev lVittgenstein: >Jag förstår dem
inte; men deras ton tilltalar mig starkt. Det är en verkligt genial män-
niskas ton.> Rilke beundrade han däremot sedan gammalt. Det visade
sig under samvaron, att \trittgenstein också rrar ytterst road av och hem-
mastadd i alla arkitekturteknikens problem.

Under första krigsåret fick Ficker bl. a. ett brev, vars avslutning är värd
att anföras:

>Möchte Sie der gute Geist nicht verlassen. Und auch nicht
Ihren ergebenet 

a. *.u

I augusti 1919 dök \{rittgenstein åter upp hos Ficker, nu var han en
helt annan man än den unge elegante mecenaten. Han kom barfota, klädd
i en sliten uniform; hunden hälsade honom med ett våldsamt skällande.
Ficker fick ett intryck av att vännen närmast råkat i förfall och bjöd
honom genast att stiga in. Han stannade över kvällen men ville inte bo,

kvar utan hyrde ett enkelt rum hos en fattig bondkvinna, där han triv-
des storartat.

Vittgenstein befann sig i själva verket nu i en tolstoyansk kris. Han
praktiserade aldrig som katolik, men han gjorde ett intensivt försök att
moraliskt leva efter evangeliets krav. Därmed stämmer att han, samtidens
kanske skarpsinnigaste tänkare, beslöt sig att bli folkskollärare, och att
han faktiskt åren 1919-1926 undervisade i olika små österrikiska folk-
skolor, till att bör;'a med i Semmeringområdet. Han avskydde pengar.
När han lämnat Russell efter mötet i Flaag, var han totalt barskrapad
och fick tillbringa natten på ett mycket enkelt härbärge för medellösa i
F{amburgs hamnkvarter. Med största intresse skulle man vilja ta del av
skildringar från hans tid som lärare1' många av hans elever i de små sko-
lorna måste ju finnas kvar, kanske också nägra av hans kolleger. Veterli-
gen finns ännu inte något sådant material samlat.

1926 flyttade Vittgenstein tillbaka till Vien där han flyttade in i ert
av honom själv ritat hus, Kundmanngasse 19, där han levde totalt ensam.
Emellertid betydde detta också, att han fick ny kontakt med den filo-
sofiska vetenskapen. I \[ien arbetade då en hel krets tänkare, som snart
nog skulle bli världsberömda under namnet >Vienskolan>. Moritz Schlickl
sökte upp Vittgenstein och gav sig inte, förrän han fick språka ut med
honom. Även Schlicks kolleger 

- 
Carnap, \iraismann, Goedel, Neurath,

t Schlick mördades 1934; hans sista ord gällde >die unio mystica des Forschers, der die
unsagbare Gegenwart des Realen in wenigen Augenblicken der Gnade empfindet> (se
Ingeborg Bachmanns studie över Itrittgenstein i Frankfarter Hefte, 19t3.7).
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Feigl, Frank, Hahn och Bergmann - ville gärna ha kontakt med denne
lysande tänkare.

1929 itervånde Vittgenstein till Cambridge. Han kom som en asket,
vilken principiellt ville leva på ett minimum - det finns berörings-
punkter mellan honom och Simone \ireil, även hon av judisk ras men
starkt påverkad av katolicismen och evangeliet. Han blev nu fellow
(honoris causa) vid Trinity College. Han nöjde sig i sitt rum med en
enkel stol och en halmmadrass och började undervisa, trots att han själv
antydde att han vid denna tid kände sig alldeles uttorkad. Han arbetade
t. ex. ut ett mycket långt och besvärligt föredrag för Aristotelian Society,
men när han skulle ta till orda, föredrog han att tala om något helt annat.
Han stod vid denna tid närmare Moore än Russell. Han dikterade ned
sina uppslag och satser för en utvald krets av studenter, dessa renskrev
dem, och de spriddes i ett litet antal kopior. Det finns i varje fall tre
olika sådana samlingar - >dsn blå boken>, >aritmetikens grundvalar>
och >den bruna bokenr. Den sista kan betraktas som förarbeten till det
stora verk som utkom posthumt med titeln Philosopbiscbe Unter-
sucbungen. På trettiotalet kom Vittgenstein att vara mycket tillsammans
med Gilbert Ryle, professor i Oxford och redaktör f.ar Mlnd; detta sam-
arbete f<;rde till en ren revolution i Oxford, som länge gällt som meta-
fysikens h<;gborg. På olika vägar spridde sig \flittgensteins inflytande ut i
världen - i Amerika har hans tankar förts vidare av t. ex. \f. V. Quine
vid Flarvard-, Ernst Nagel vid Columbia- och Charles L. Stevensen vid
Michiganuniversiteten.

l%9 blev Vittgenstein engelsk medborgare och året därpå Moores
efterträdare som professor i Cambridge. När andra världskriget utbröt,
tjänstgjorde han som sjukvårdare på Guy's Hospital, men arbetade senare
pä ett medicinskt laboratorium i Newcastle-on-Tyne. l94t-47 under-
visade han men lämnade därefter sin professur för att helt kunna ägna
sig åt sitt författarskap. Han reste nervöst till Irland, Amerika, öster-
rike och tillbaka till England.

1949 visste han, att han inte hade lång tid kvar. Han dog den 29 april
19i1. Maurice Cranston skriver:

>Han var döpt romersk katolik, och jag vågar påstå, att han före sin död i inre
mening återvände till den romersk-katolska kyrkan.>>

Vid hans dödsbädd stod en engelsk dominikan.
Många andra vänner har hävdat en liknande uppfattning. Men å andra

sidan har Vittgenstein mycket närstående och absolut trovärdiga per-
soner 

- 
som t. ex. den finlandssvenske filosofen von Vright 

- 
bestämt

dementerat, att han skulle ha ätertagit sin katolska tro. Problemet kan
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kanske lösas, om man skiljer på en formell yttre tillhörighet, ett iaktta-
gande av den katolska kyrkans disciplin och rutin 

- 
och å andra sidan

en inre andlig-religiös växt som förde honom närmare tron. Naturligtvis
är ur katolsk synpunkt det sista det avgörande. Vittgenstein har visser-
ligen försökt bevisa, att alla metafysiska eller religiösa lrägor är menings-
lösa: man kan inte svara på frågorna om Gud finns, eller om han inte
finns, ty ingen av frågorna har någon logisk innebörd. Detta hindrar
emellertid inte, att han räknade med vad han kallade >das Mystische, och
själv måste ha varit något av en mystiker. Därom berättar Pascalforskaren
Ewald \irasmuth i den uppsats, >Ludwig Vittgensteins tystnad,r, som

Credo med några förkortningar återger i detta samma nummer.
Slutligen skall tilläggas en viktig uppgift, som man finner hos Ludwig

Hänsel, vilken var Vittgensteins kamrat i krigsfångenskapenl: Hänsel
uppger med bestämdhet, att \{rittgenstein var ytterst rädd för att hans
tänkande 

- 
mot hans vilja 

- 
skulle kunna verka destruktivt, samt att

han en natt under sin tid som folkskolelärare i nedre österrike skulle
>haft känslan av att vara kallad men ha svikit> (>gerufen zu werden und
sich versagt zu haben> ).

Suen Stolpe

Utom de ovan anförda uppsatserna kan hänvisas till:
Josd Ferrater Morr: Vittgenstein oder die Destruktion;
Maurice Cranston: Bildnis eines Philosofihen (båda i Der Monat, 19f 2:41).
Paul Feyerabendl. Lucluig'V ittgenstein (i Merkar 19 5 4 : 81, Stuttgart).
Sören Hallddn: Ludwig Vittgenstein 

- 
logiker ocb nystiker (Su.D. 2S/2 1952).

Teddy Brunius: Filosofen ocb flodbästett. (Exfressen Z0/2 19tZ).
Georg Henrik von Wright: Den logiska emfuirismen (Helsingfors 1943).

TILL OLGÄ NYBLOMS MINNE

ålarinnan Olga Nyblom, maka till den är 1947 avlidne konstnären
Lennart Nyblom, har gått bort den 19 februari 191I. Hon var den

sista i elevkretsen kring Carl Larsson på Valands Konstskola i Göteborg,
där han under 1890-talet verkade som lärare.

Olga Lundberg - det namn hon bar före sitt giftermål - var född i
Göteborg den 17 maj 1873 och skulle alltså i år dagen före S:t Eriks dag

ha uppnått 82 års å[der. Efter avslutade skolstudier blev hon antagen som

' Se'lV'issenscbaft and Veltblld, V'ien, oktober l9i1.
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elev vid Valand, där hon, som ovan nämnts, kom under Carl Larssons

ledning, och här bedrev hon flitiga studier under ett par är, varpä töljde
en ettårig vistelse i Amerika. Att hon ej skulle finna sig tillrätta i dollar-
landet kanske ej 'fu att undra på, och vid hemkomsten till sin fädernestad
fortsattes studierna på Valands Konstskola, nu med Georg Pauli och Carl
Vilhelmson som lärare.

Liksom alla unga längtade Olga Lundberg ut i världen och så gick
färden till konstens huvudstad, Paris, och efter en vinter där, vidare till
södern.

I Florens mötte hon Italiens sol, våren, blommorna och renaissancen,
och i Florens mötte hon även, bland kamraterna från Valand som hon här
sammanträ#ade med, sin blivande make, Lennart Nyblom. Vid jultiden
1898 förlovade de sig, och år 1900 förenade de sina öden och redde sig
sitt första hem i närheten av Göteborg

Något av de första ären pä det nya seklet flyttade den unga konstnärs-
familjen till Stockholm. Deras nya hem, Villa Lido, var beläget vid Djur-
gårdsbrunnskanalen mellan det s. k. Dragonlägret och Djurgårdsbrunns
Värdshus, och en mera passande miljö kunde väl ej tänkas, romantisk och
i hög grad tjusande. Här arbetades det intensivt, här skapades konst och
här samlades konstnärsvännerna för att vid ett glas chianti >>prata konst
och trivas>, och det gjorde man sannerligen med Olga och Lennart Ny-
blom som värdfolk.

Men åren gingo och barnskaran växte, och den gamla Djurgårdsvillan,
fullständigt i avsaknad av modern komfort, blev för den unga husfrun
arbetsam att sköta, och så byttes d,en 1906 mot en tidsenligare bostad i
Storängen, där makarna Nyblom nu fingo en verklig konstnärsboning
med ateljder och verkstad för arbete med konstindustri. De praktfulla
emaljerna och s. k. >Nyblomglasen>, synliga i marknaden och på utställ-
ningar i början av seklet, utgingo från denna flitiga verkstad.

Även här ute i Storängshemmet samlade makarna Nyblom sina vänner,
representanter för andlig odling, för musik, teater,litteratur och konst.
I denna krets var Olga Nyblom en utmärkt värdinna, utvecklande en
sällsynt charme i konversationen som vittnade om mångsidig kunnighet
och först och främst om gotr hjärtelag.

FIon var djupt religiös och hade liksom sin make tidigt konverterat och i
den katolska trosuppfattningen funnit nyckeln till harmoni i livet. Denna
harmoni liksom utstrålade från hennes lugna väsen och meddelade sig
oemotståndligt till dem som kommo i hennes beröring, så som ofta år fal-
let med starka personligheter. Och Olga Nyblom var en säregen person-
lighet.

Olga Nyblom var i sin konst helt förankrad i det akademiskt traditions-
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bundna med utpräglad naturalistisk uppfattning. Flennes stil och mandr
hade något nästan maskulint över sig, och hennes motivvärld var om-
fattande. Ett varmt intresse för människor i allmänhet och en skarp blick
för det individuellt karaktäristiska gjorde henne till en utmärkt porträt-
tör, som sådan uppskattad och anlitad.

Med mansporträtten lyckades hon i allmänhet bäst. Här passade det
kraftiga, litet >ulliga) mandret och den ofta högt uppdrivna färgskalan. I
den långa raden av porträttmålningar av hennes hand kan särskilt näm-
nas bilderna av: biskop Miiller, professor Hubendick, kanslirådet Teddy
Borell, haradshövding Vieslander, fröken Thyra Kullgren och fru Ingrid
Gabrielsson 

- 
den sistnämnda nog en av de mest charmfulla målningar

Olga Nyblom utfört.
Vid sidan av människoskildringarna har hon även på ett lyckligt sätt

fängat landskapets skiftande stämningar. I sina skissartade friluftsmål-
ningar använde Olga Nyblom ett helt nytt f.örfaringssätt med kombina-
tion av kolteckning och gouachef.årget på ett särskilt preparerat papper.
Vid denna nya teknik har hennes namn blivit förknippat i de s. k. ,Ny-
blompanneauer>, alltjämt populära och flitigt använda för skissmålning.
Koloristiskt nådde Olga Nyblom kanske högst i sina prunkande blomster-
målningar, där hennes hand var både öm och kraftfull 

- 
åstadkomman-

det stundom lekfullt elegant. Även på ett annat område 
- 

det textila 
-har Olga Nyblom varit verksam. För Mariakongregationen Auxilium

Christianorum komponerade hon ett vackert standar, som utfördes med
bistånd av den i sina bästa år bortgångna dottern Flelena, vilken även var
sin fader behjälplig i hans glas- och emaljproduktion. Självständigt ut-
förde Helena Nyblom i detta senare mycket krävande material Kors-
vägsbilderna som pryda de katolska kapellen i Uppsala och Lund.

Olga Nyblom hade även tid och krafter över att offra åt församlings-
och föreningslivet inom Stockholms katolska värld. Hon var på sin tid
prefekt i Mariakongregationen Auxilium Christianorum, ivrigt verksam
vid basarer och församlingsfester och inom familjeföreningen Concordia
Catholica. Livligt intresserad av vad som rörde sig i konstnärsvärlden
deltog hon dock aldrig i konstpolitiken. Däremot var hon ofta represen-
terad på utställningar både här hemma och i utlandet och rönte därvid
också erkännande, bl. a. kallades hon att yar^ medlem av Union Inter-
nationale des Beaux-Arts et des Lettres.

Mödosamt och arbetsfyllt blev hennes liv, men även rikt och menings-
fyllt. Det krävde av henne stora offer, men i gengäld mottog hon även
mycket 

- 
hon vann allas aktning. Med ett aldrig svikande mod gick

hon sin väg fram genom livet, och med ödmjuk resignation mötte hon
prövningar och sorger.
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Ptofessor C. Il. L. Hubendicl'
Porträtt av Olga Nyblom

Stilleben (Pioner)

Av Olga Nyblom



Till OIga Nybloms rni.nne

Bland de f& av Olga Nybloms konstnärsgeneration, som ännu leva
kvar, och bland de många hon på olika sätt kom i beröring med, skall hen-
nes minne leva 

- 
ljust, vackert, manande.

Rcquiescat in pace. Edu. Berggren

Bröd och skönhet

I djävulens frestelse sammanfattas tre väldiga världstankar; aderton århundraden har
förflurit sedan dess, men fortfarande finns inga svårare, dvs. mer komplicerade, problem,
och det är säIlan man förmår lösa dem.

>Stenarna och brödet>> 
- 

dessa ord markerar det aktuella sociala problemet, miljön,
Det är inte en profetia, det har alltid existerat.

Borde man inte bellre än att gå till de stackars tiggarna, sotn dörlör att d.e är ut-
hungrade och förtryckta, snardre liknar djur än nänniskor, bellre än att ufipmana de

bangrande att bålla sig från synden, att uara öd.mjuka ocb rena 
- 

bord.e man inte bellre

först se till atl de fick ffidt? Det skulle uara tner mänshligt. Före Dig har andra kommit
ocb firedikat, nen Du ensam är Guds son; hand.la då sotn den som är öuerlägsm alla i
kanskap och rättfärdigbet, ge åt olla mot att äta, ge dem tryggbet, ge dem en social
ordning, som för alltid säkrar fred ocb orilning 

- 
och be detn först dörelter att stå

till ansrar för sina rynder! Om de då begår synder, ör de otachsamma 
- 

medan de nu
syndar, därför att de lsun.grar. Det är en synd. att uredgds [å dtm i d.et senare fallet.

Du. är Guds son, Du förmfu alltså allt. Se d.är stenarna 
- 

Du aet, bur många det

finns! Du beböuer bara befalla 
- 

och stenarna föruanillas till bröd.
Befall dörfar, att jord.en bädanefter ger utan möd.a; lär tnönniskorna en teterskap ocb

en ord.ning, så att deras llu lar alltld är tryggat. Ser Du inte, att ile stora lasterna oclt
allt det onda nännish-orna gör ör fött ur bunger, törst, fattigilom och ur den förtuiulade
kampen för tilluaron?

Detta är det första problem som det ondas ande ställde Kristus inför. Erkänn, arr det
inte är lätt att lösa! Den moderna socialismen i Europa eliminerar genomgående Kristus
och inriktar sig framför allt på brödet, kallar vetenskapen till hj:ilp och hävdar, att allt
ont i mänskligheten bara har en enda orsak: nöden, kampen för tillvaron.

Kristus svarar på detta: >Människan lever icke allenast av bröd>; med andra ord: han
svarar med att anföra axiomet om människans andliga ursprung. Djävulens tanke passar

bara djur-människan. Kristus däremot visste, att man inte bara med bröd kan återskänka
människan liv. Om det inte dessutom finns andligt liv, skönhetens ideal, kommer män-
niskan att falla ned i melankoli, dö, förlora förståndet 

- 
hon kommer att ta sitt liv

eller kasta sig ut i hedniska och farliga äventyr. Och eftersom Kristus i sig och i sitt
ord hade skönhetens ideal, såg han, att det viktigaste var att i själarna inplanta skönhetens
ideal; om människorna gick med detta ideal i sina hjärtan, skulle de alla b1i bröder; om
de sedan arbetade för varandra, skulle de också bli rika. Medan man 

- 
om de bara får

bröd 
- 

riskerar, att de av ren leda blir varandras fiender.
Men om man gav dem skönheten och brödet på sam.m.a gång?
Då skulle man beröva människan hennes arbete, hennes personlighet, hennes möjligher

att offra sig för sin nästa; man skulle kort sagt beröya henne hela hennes liv, hennes
livsideal.

Det är därför det är bättre att endast ställa upp ett andligt ideal.

Fjodor Dostojeuhij.

8-sssozs Credo,36:eårg. Nrz. 1955 t17



LUD\rIG STITTGEN STEIN S

TYSTNAD
Om >det mystiska> i >Tractatus Logico-pbilosoplticus>.

T udwig lil/irtgenstein avled lgrl i Cambridge, där han frän 1939 till
Lp+z var professor i filosofi 

- 
dock med ett uppehåll under kriget, för-

orsakar av hans tyska börd. Han var född i Vien 1889 och är en av de

mest egendomliga gestalter som filosofiens historia känner. Detta framgår
redan av det faktum, att han under sin livstid endast tryckte ett enda

arbete, vars titel återfinnes här ovan. Det avslutades 1918 men publicerades
1920 1 Ostwalds Annalen der Naturphilosophie och ett år senare i en
engelsk-tysk upplaga, båda gångerna f. ö. med ett förord av Bertrand
Russell, med vilken Vittgenstein var god vän, och som han kende sig stå

i beroende av. På denna enda bok, vars tyska text omfattar endast 83

sidor, vilka dessutom är särdeles spatiöst satta, vilar denne för{attares
hela berömmelse och inflytande över samtiden: ser man bara till antalet
ord, kunde man nämna honom vid sidan av Lao-Tse. På samma sätt som
denne stod också Vittgenstein alltid oåtkomlig, som i ett dunkel. Ty även

om man framför allt bland logistikerna i r$i/ien ofta hörde hans namn, så

visste man föga eller intet om hans person. Långa tider måste omvärlden
undra, om denne legendariske och beundrade författare över huvud fanns
till, eller vad det kunde vara som föranledde honom att pä detta sätt leva
osynlig.

Först efter hans död börjar molnen att skingras; bl. a. har en andra skrift
av hans hand., Phi.losophiscbe (Jntersuchu.n.geru, utkommit i tvåspråkig
upplaga i England. Arbetet på detta verk uppges ha sysselsatt Vittgenstein
under hans sista år 

- 
de märkliga år, under vilka det (visserligen under

livligaste protester fränen del av hans nära vänner) uppges, att han skulle
ha återvunnit sin kristna tro. Även som ren möjlighet måste detta djupt
överraska alla dem som i Vittgenstein ser en av den positivistiska logisti-
kens ledande män och inte känner till de betraktelser han anställt över
vad han kallar >det mystiska>.

Innan jag gär in på dessa, måste jag emellertid något beröra, vad denna
logistik egentligen innebär. Den moderna logistiken ingår bland de försök

- 
om vilka Descartes skrivit i ett brev till Mersenne 

- 
som gjorts att

utveckla en Mathesis uni.uersalis och, som Lerbniz talar om, då han säger,.
att han satt som sin >uppgift ända från ungdomsårenr> att >>fundera ut
ett slags de mänskliga tankarnas alfabet>, så att man genom >en kombi-"
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nation av bokstäverna i detta alfabet och genom en analys av de därigenom
bildade orden> skulle kunna omfatta och bedöma allt. Leibniz' mål var
alltså att uppfinna tecken, i vilka de logiska tankeprocesserna kunde ingå,
på alldeles samma sätt som vi lyckats ordna detta för de likaledes helt
logiska relationerna mellan talen och de därigenom möjliggjorda räkne-
operationerna. Denna Leibniz'uppgift har, sedan den på detta sätt angavs
av honom själv, ständigt på nytt lockat filosoferna, varvid det emellertid
tydligt visat sig, att om över huvud en lösning skall kunna tänkas, den
måste sökas i gränsområdet mellan aritmetik och filosofi. Ett av de mest
betydelsefulla arbetena på detta område är Freges Grund.Iegung d,er Aritb-
metik, som utkom 1893, och som 

- 
trots att dess författare annars

knappast blev känd 
- 

haft det största inflytande på dagens tänkande.
Detta arbete gav bl. a. Flusserl impulsen till hans Logiska undersökningar
(varifrän linjen sedan går vidare till Heidegger) ; detta arbere, som också
spelat sin stora roll för Russell, Vhitehead och andra, är det enda som
Vittgenstein uttryckligen nämner; han säger, att vid sidan av Russells
arbeten är det Freges storartade verk som hans eget tänkande framför allt
står i tacksamhetsskuld till.

De frågor det här gäller år emellertid inte ägnade am göras begripliga i
kort sammandrag, och jag nöjer mig darf<;r med en antydan: vi är egen-
domligt nog kapabla afi in6öra logiska lagar för en mekanik, på vilken
möjligheterna att konstruera räknemaskiner beror 

- 
den första konstrue-

rades av Pascal, den förbättrades sedan av Leibniz. Relationerna mellan
talen, genom vilka räkneoperationer blir möjliga, är logiska lagar, trots
att naturen i dem är avbildbar, dvs. avbildas i riktiga satser som vi
brukar ge funktionens form. Av detta följer principiellt, att möjligheten
föreligger att konstruera en logisk robot, som vida skulle övertråfra mån-
niskans tankeförmå ga; d.etta förefaller också vara det slutmåI, mot vilket
logistiken strävar. Inte människan utan maskinen kommer (måhända) att
förverkliga Leibniz' dröm.

Inom ramen för dessa subtila tankemödor har Vittgensteins arbete sin
viktiga och framstående plats; hade han emellertid inte presterat någonting
ytterligare, skulle jag anse, att >hela denna filosofi inte var värd en tim-
mes möda>. Densamme Pascal, som skrev ned detta omdöme om Descartes'
filosofi, har också klart uttalat sig emot dessa maskiner; om sin egen räkne-
maskin säger han, att den visserligen förmår mycket mer än djuren, men
att den inte kan prestera någon viljeyttring, vilket däremot djuren kan.
Han menar alltså, att det inte räcker med logiken, att någonring blir kvar,
där logiken ingenting förmår, att det finns något som ligger utanför vår
räckvidd 

- 
någonting, i vilket tydligen också själva den logiska formen

har sitt ursprung och sitt hem. Detta antyder Vittgenstein, när han ut-
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talar, att satsen (sats betyder här en konstruktion i stil med de matema-

tiska funktionerna) visserligen kan framställa hela verkligheten' men att
den däremot inte kan framställa, vad den själv >har gemensamt med verk-
ligheten>, nämligen >den logiska formen>. För att kunna framställa den

logiska formen måste vi ställa oss med vår sats utanför logiken, dvs. utan-
för världen> (4, l2).I den logiska formen framträder alltså någonting
som våra satser visserligen har gemensamt med verkligheten, men som sam-

tidigt visar ut över den värld, som vi förmår avbilda i riktiga satser. Den
logiska formen pekar på någonting, som bara visar sig i densamma' men

som själv inte kan avbildas, och som enligt Vittgenstein darlör måste vara

otänkbart och följaktligen också oformulerbart.
Man kan följaktligen här urskilja två ordningar inom verkligheten, även

om de inte uttryckligen kallas så: >världen>), vars >sakförhållanden> kan
avbildas i riktiga, verifierbara satser 

- 
och vad som ligger utanför väd-

dens gräns, som >visar sig> i den logiska framställningen av världen, men

som inte självt kan formuleras i satser på samma sätt som väddens sak-

förhållanden. Det finns ett outsägbart, som emellertid inte, därför att det
inte kan formuleras, upphör att vara. Ur detta blir nu Vittgensteins prin-
cip begriplig: att ingenting annat utsäga än vad sorr' k"an sägas, än det som,

rätt besett, är naturvetenskapliga satser; endast sådana satser kan nämligen
ha ett meningsfullt innehåll; alla andra måste sakna mening gllsl 

- 
ssrn

vissa logiska satser 
- 

vara tautologiska; de utsäger ingenting.
Satser kan utsägas, endast i den mån de avbildar världens sakf<;rhållan-

den. Den riktiga satsen är en >verklighetens modell, (2, ll-12). Satsernas

sanningsvärde ligger alltså i överensstämmelsen mellan verklighetens sak-
forhållanden och bilden, modellen i det logiska rummet. Men den logiska
form, som vi använder för att skapa denna avbildning, ingår inte i väd-
dens sakförhållanden. Av detta följer, att det finns en gräns för vad som

över huvud kan utsägas; denna gräns sammanfaller med gränsen för min
egen värld 

- 
men däremot inte med verklighetens gräns. >Mitt språks

gränser betyder min världs gränser> (t,6). >Die Logik erftillt die \Zelt,
die Grenzen der Velt sind auch ihre Grenzen.> Vore detta inte fallet, så

skulle vi kunna betrakta dessa gränser >frän den andra sidan>>, vilket vi
inte kan och inte ens kan föreställa oss. >Vad vi inte kan tänka, det kan
vi inte tänka; vi kan alltså inte hellet utsäga,vad vi inte kan tänka> (1,
6t).

Och ändå är det detta som vi inte kan tänka, detta som endast visar

sig och är oformulevfi1v1- åndä år det detta \flittgenstein i sista hand år

ute efter. Ty även om det är riktigt, att vi förmår avbilda världens sak-
förhållanden 

- 
hur världen är 

-, 
så har vi ändå med alla dessa riktiga

bilder ingenting vunnit. >Vie die Velt ist, ist fiir das Höhere vollkom-
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men gleichgiiltig> (6, 432). 
- 

>Inte hur världen är, är det mystiska 
-utan att den är>> (6,44). >Det mystiska> i denna sats erinrar om Platons

>häpnad> och själva satsen om Heideggers ofta citerade fräga: >Varum
ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts?> Menar nu \fittgenstein
verkligen bara någonting i stil med Platon och Heidegger?

>>Det finns>, säger han, >förvisso någonting outsägligt. Detta ui.sar sig,
det är det mystiska, (6,522). Och i anslutning till tesen, att man måste
skilja på bur vårlden är, och att den är, säger han: >Åskådningen av värl-
d,en sub speci.e aeternl är dess åskådande som begränsat helt. Känslan av
världen som begränsat helt är det mystiska> (6,4r). Det mystiska är alltså
förbundet med åskådningen av världen som ett begränsat helt. Men kan
man nu bestämma en gräns för världen 

- 
en gräns som måste förbli

ofattbar, eftersom den inte kan tillhöra världen, inte kan vara ett sakför-
hållande i världen och ändå uppenbarligen tillhör den värld, som är min
värld och för vilken gäller att gränsen för världen också är logikens och
språkets egna gränser? Världens gräns kan inte ligga i världen, alltså inte
i rummet, i kosmos eller i mikrokosmos. Vittgenstein säger: >Subjektet
tillhör inte världen utar' är världens gräns 

- 
en världens gräns, där

allt som jagfinner också kundeyara annorlunda, där det inte finns någon
ordning a priori, och inför vilken 'das Ich des Solipsismus zum ausdeh-
nungslosen Punkt zusammenschrumpft'.r> >Det filosofiska jaget>, fortsät-
ter han, >är inte människan, inte människokroppen eller människosjälen
(som psykologien behandlar) utan det metafysiska subjektet, (det är) en
gräns för 

- 
inls en del världen> (r, 641).

Av detta följer, att åskådningen av världen som begränsat helt beror
på mötet mellan den koordinerade världen med den punkt utan utsträck-
ning som Vittgenstein kallar jaget, och i vilken Pascal såg det tomma
spår, vi har kvar av Gud. Detta tomma spår eller den i det oändliga, mot
punkten i oss nedsjunkande avgrunden i oss är det vi står inför, när vi
rör det skikt av verkligheten, som går utanför oss själva, den verklighet
som är andens, andarnas, Guds. I detta uttryckte sig för Pascal vår änd-
lighet, varför han också 

- 
liksom \i/ittgenstein 

- 
säger, att människan

åsätter alla enkla ting, över vilka hon grubblar, sitt eget begränsade väsen,
så att det med andra ord är människan >>som begränsar universum; därför
att hon är begränsad, begränsar hon universum>. 

- 
Dock står Pascals

tes om oss själva som universums gräns i relation till åskådningen av en
verklighet av hierarkiska ordningar, i vilken den gamla läran om analogia
entis äterkommer; denna åskådning möter inte hos Vittgenstein.

Detta ingenting, som ändå finns, är omöjligt att tänka och alltså också
att vttala 

- 
om detta måste man följaktligen tiga. Med detta krav slutar

Vittgenstein också sin traktat: >>Det som man inte kan tala om, därom
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måste man tiga.> Denna sats innebär emellertid inte 
- 

vilket man ofta
tror 

- 
att det som man måste tiga om, inte skulle vara verklighet. Nej, vi

måste tiga därom för att inte störa det som här >visar sig>, det mystiska,
för att inte fördunkla dess övervärldsliga klarhet. Vi måste, menar Vitt-
genstein i denna sats, tiga om Gud. Detta påminner i mycket om Spinozas
attityd, om vilken Martin Buber i sitt >chassidiska budskap> säger, att
Spinoza endast ville en enda sak, nämligen att befria Gud från >die Makel
der Anredbarkeit>. På samma sätt ville Vittgenstein befria det, som han
kallade det mystiska, f.rå,n att antastas av vära vanställande bilder i språ-
ket. Om Gud kan vi tala p& rätt sätt endast pä andra sidan gränsen, utan-
för världen; det förefaller, som om vi endasr i våra hjårtan kunde hysa
en rätt bild av Gud, i den kärlek nämligen, som där visar sig; denna
uppenbarelse kallar vi som bekant nåden.

Men jag återvänder till de två som lVittgenstein skiljer på: den logiska
formen å ena sidan, världen å den andra. Han menar därmed, att världen
speglas endast i relation till gränsfallet och därigenom infogar sig i den
logiska formen, vilken alltså är med i alla bilder av världen 

- 
varför det

endast finns logisk nödvändighet. >LJtanför logiken år alln tillfällighet.>
Även kausalitetslagen är >ingen lag utan formen för en lag> (6,32).
Båda två 

- 
yl1ldsn, där allt är tillfallighet, och den logiska nödvändig-

heten 
- 

hOr till de bilder det vill säga satser, som vi kan skapa oss av
världen,de tillhtir varand.ra på samma sätt som vi >>eine weisse Fläche, auf
der unregelmässige schwarze Flecke wären, dadurch beschreiben können,
dass wir die Fläche mit einem fein quadrierten Netzvrslfu; 

- 
alltså ett

raster av bestämd geometrisk form 
- 

ubedecken und nun von jedem

Quadrat sagen, dass es weiss oder schwarz ist> (6, 341). >Men om en bild
låter sig beskrivas genom ett nät av given formrr, fortsätter Vittgenstein

- 
och många andra nät är också möjliga 

-, 
så är därmed ingenting ut-

sagt om bilden, ty den form vi behöver för beskrivningen kommer inte
själv från >>världen>>. >Bilden karakteriseras emellerdd>, säger han, >av att
den låter sig fullständigt beskrivas av ert visst nät av bestämd frihet>,
men det utsäger ingenting om världen, att den (t. ex.) låter sig beskrivas
med hjälp av den newtonska mekaniken>. Hur vetenskapen tolkar värl-
den, utsäger alltså, menar han, ingenting om världen själv; inte heller
får vi veta något om världen genom det faktum, att den i våra dagar kan
uttryckas riktigare genom den einsteinska gravitationsteorien.

Vad Vittgenstein här säger är följande: bilden, den riktiga bilden, för-
klarar ingenting, ty hur världen är, är .utan betydelse; beskrivningen av
världen med den logiska formens, det nyssnämnda nätverkets, hjälp kan
vara alldeles riktig, på samma sätt som varje räkning kan vara riktig 

-men därmed vet vi ändå ingenting om verkligheten 
- 

vilket inte för-
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hindrar att denna beräkning i det praktiska livet, t. ex. i tekniken, kan
Yara aY stor betydelse.

Till grund för hela den moderna tidens världsåskådning, säger Vitt-
genstein, >ligger den illusionen, att de s. k. naturlagarna skulle vara natur-
fenomen>. Därför fortsätter han, >stannade man inför naturlagen som

inför något oantastbart, på samma sätt som de gamle inför Gud eller
ödet. . .>>. >De gamla är i den meningen klarare, som de erkänner en
klar terminus, medan det nya systemet skall se ut, som om aIIt vore upp-
klarat> (6,371-72).

Ingenting förklaras genom dessa teorier, vilket innehåll de än må ha.

Ty eftersom det endast finns >logisk nödvändighet>, måste >der Sinn der
Velt ausser ihr liegen>, den kan inte finnas i världen eller hämtas ur
dess sakförhållanden. Alla tolkningar ay de bilder vi gjort oss av världens
sakförhållanden, alla världsåskådningskonsekvenser som i våra dagar före-
kommer i så stort antal, är alltså meningslösa, är tolkningar som ingenting
utsäger! I världen >>finns inget värde det funnes ett, så skulle
det inte ha något värde>>. 

- 
>fsnn alles Geschehen und Sosein ist zufällig.

Vas es nicht-zufällig macht, kann nicht in der Velt liegen, denn sonst
wäre dies wieder zufållig. Es muss ausserhalb der Velt liegen> (6,4L).

Vittgensteins filosofi är alltså en negativ filosofi; han skulle ha kunnat
ge sin traktat Cusanus' titel 

- 
De docta ignorantia. Ingenting är vetbart,

ty det som vi kan utsäga är intet värt; om den verklighet, där värdet
finns, kan vi inte yttra oss. Följaktligen kan vi inte heller tttala någon
sann etisk sats: >Die Ethik ist rranzendenrell (Ethik und Ästhetik sind
eins)> (6t 421). Därmed menar \Zittgenstein tydligen, att den sedliga
formen uppenbarar sig alldeles på samma sätt som den logiska. >Lösningen
av livets gåta i rum och tid kan endast ligga utanför rum och tid. Ty hur
världen år, är för det Högre, fullkomligt likgiltigt. Gud uppenbarar sig
inte i världen.>>

Menar Vittgenstein därmed detsamma som Hölderlin: >So wenig achten
die Himmlischen uns?>>

Vittgensteins filosofi har ingen sådan sentimental nyans, han åsyftade
ingenting annat än det faktum, att Gud inte uppenbarar sig i den värld
vi förmår avbilda i ett passande formalt schema, att han forblir den dolde
Guden, deus absconditu, Gud uppenbarar sig inte i världen 

- 
men väl

i det som >visar sig>.

Följaktligen 
- 

och därmed barjar slutsatserna i Vittgensteins traktat

- 
är filosofiens riktiga metod egentligen denna: >att inte säga något som

inte kan sägas, att alltså endast utsäga naturvetenskapliga satser 
- 

dvs.
något som inte har att skaffa med filosofien 

-, 
och att alltid, när man

möter någon som försöker säga något metafysiskt, för honom uppvisa, att
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han inte skänker vissa tecken i sina satser någon innebörd. Denna metod
skulle för den andra vara otillfredsställande 

- 
han skulle inte ha känslan

ay att vi lärde honom filosofi 
- 

men det skulle vara d.en enda strängt
riktiga.>

Skulle vi alltså till slut inte ha något annat än den positivistiska veten-
skapens omdömen, som aldrig förklarar någonting, men som åtminstone
är riktiga omdömen? Ingenting anflat än dessa omdömen 

- 
och där-

utöver bara en radikal agnostisk resignation?
>>Meine Sätze>>, säger Vittgenstein, >edäutern dadurch dass sie der,

welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie

- 
auf ihnen 

- 
iiber sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter

wegwerfen, nachdem er aul ihr hinaufgestiegen ist. Er muss die Sätze
tiberwinden, dann sieht er die \flelt richtig.>

Efter denna passage, där \flittgenstein även betecknar sina egna satserr

som meningslösa, följer den sats som är den sista i hans avhandling:

>Det som man inte kan tala om, därom måste man tiga.>>

Detta kan emellertid endast innebära, att det just kommer an på det
som man måste tiga med. Det vore alldeles oriktigt att inräkna Vittgen-
stein bland skeptikerna. Hans filosofi har utsprungit ur tron på den posi-
tivistiska naturvetenskapen och den allmänna misstron mot filosofien och
metafysiken. Här fick han sina första impulser, men hans logiks matema-
tiska skärpa tvingade honom att inte bara avslöja filosofiens skenfrågor
utan också att om vetenskapen som sådan uttala, att den är värdelös som
kunskap, och att vi måste kasta den, om vi vill rätt se världen och verk-
ligheten. I detta utmynnar den positivistiska naturvetenskapen 

- 
resten

är tystnad. Vi måste inse, att hela detta vetande, som ligger till grund
för vår tro på oss själva som människor mellan djur och övermänniska.
är värdelöst, att det inte finns någon förklaring till att världen är, och
att vära beskrivningar av hur världen är visserligen kan vara nyttiga i
vårt praktiska liv men saknar varje annat värde.

Om traktatens sista sats bör förstås på det nu angivna sättet, måste
den vända sig mot den man som själv formulerat den. Dess upphovsman
måste förstummas, han måste tiga 

- 
på samma sätt som han teg om allt

det man sade om hans person. Det låg i konsekvensen av hans tänkande, att
den sedliga formen endast kan visa sig på samma sätt som den logiska
formen, att den endast kan förverkligas i livet men annars är oformuler-
bar. Trots att uppgifterna om \{rittgensteins liv förefaller motsägande
och ocillförlitliga, är det ändå tydligt, att han s.iälv försökte leva efter
detta krav. Även om det kan sägas vara minst sagt ovisst, huruvida han till
sist bekände sig till den katolska tron 

- 
eller hade fattat beslutet att göra
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denna bekännelse 
-, 

så är det ställt utanför varje tvivel, att han, efter
att ha fullbordat sin traktat, ville undfly vädden och berömmelsen, att
han försökte leva asketiskt och i den yttersta enkelhet, att han under etc
par är tjänstgjorde som folkskolltuare i österrikiska byskolor, och att han
senare i sitt rum i Cambridge inte ville ha något annat äfl en halmmadrass
som säng och en enda stol som möblemang 

- 
att han kort sagt bemödade

sig att i sitt liv visa det som endast visar sig i vårt livs sedliga form. Men
är inte det som här visar sig också en bild 

- 
inte av världens sakför-

hållanden utan av verklighetens mening?
Med visshet kan man inte uttala sig om i vilken grad Vittgenstein såg

sammanhanget mellan denna hans egen livshållning och den hållning sorn
Kristus lärt oss, och i vilken grad han i sitt liv motsvarade sin läras krav.
Men hur Vittgensteins sista åskådning än må ha gestaltat sig, så visar ändå
hans attityd ända in i det sista, att han var medveten om det som uppen-
barar sig som sedlig form, dvs. att i vårt liv liksom i språket någontin.g
visar sig, som vårt liv hänger på; tigandet blir här ett tal, tystnaden blir
inte stum utan identisk med bekännande ord.

\fittgensteins verk ligger på en gräns 
- 

det markerar slutet av positi-
vismen och innebär samtidigt ett krav på oss att vända oss från världerrs
sakfc;rhållanden och till verklighetens sfär av mening och syftning 

- 
ting

om vilka han ålade sig själv att tiga, men om vilka han dock inte kunde
tiga, så till vida som han i sitt liv gjorde allt för att tjäna d.em.

Ewald Vasmutb

OCH
E x språkteologiskt kåseri

äMaria, Jesu Moder, på bröllopet i Kana gjorde sin Son uppmärksam
pä att det fattades vin, svarade Jesus - om vi ordagrant återger den

grekiska originaltexten hos Johannes Q: ! -: >Vad tillkommer mig
och dig, kvinna?> Det betyder: vad kan väl överhuvudtager finnas i
världen, som skulle angå dig och tillika mig?

Jesu ord är inte ett i frågeform uttalat påstående, som om Han ville
konstatera, att Modern inte har något atr göra med Ffonom. Visserligen
följer inte ett uttryckligt svar. Men Jesus ställer en verklig fråga.
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Han frägar inte, som man kunde tänka sig, vad som kan finnas som
angår Honom, inte heller frågar Han vad som kan finnas som tillkommer
Modern, utan Ffan frägar, om det finns någonting, som ber& dem båda
på samnca sätt, Honom ocb Henne. Han frägar, om de kanhända står
bred.uid varandra, vare sig det rör sig om bristen på vin eller vilka andra
angelägenheter som helst. Vad som här egentligen ifrågasättes, är detta
>och> mellan Honom och Henne.

Om det ord, som Jesus i Kana riktade till sin Moder, inte hade lämnats
i arv ät. vi känner ju endast till en del av vad han talat, 

- 
kunde

vi ändå förmoda, att FIan någon gång sagt just detta ord. Väsen, som är
människorna överlägsna i ftå,ga om intelligens, synes i själva verket ha
begripit ordets djup. De onda andarna har bemäktigat sig det. Enligt
Nya Testamentet har utom Jesus Kristus inga andra gjort bruk av detta
uttryck. Just de, som alltid försöker imitera det gudomliga för att häna
det, synes ha förstått, att Jesus kunde säga något om sig själv därmed.1

Han som är Ljuset, icke ett ljus som härstammar från denna värld,
utan som kommer utifrån, Han förde världen in i en kris. Allt som man
eljest anser yara normalt och sedvanligt i denna värld, vacklar inför
Gudamänniskan. Även språket blev indraget i krisen, till och med detta
>ochrr.

Detta oansenliga ord är ju typiskt för människan. Det finns ord, som
förräd.er ännu mer om människan än detta. Men >och> säger redan myc-
ket, Vi tar ofta detta ord i vår mun. Vi använder det tanklöst. Men vi
har svårt att var^ det förutan. Om man försöker ge någon redogörelse
eller skriva ett enkelt brev utan detta lilla ord, märker man snart, att det
knappast går. Utan >och> kommer vi inte långt. Det spelar en avgörande
roll i det system av förnimbara tecken vårt mänskliga språk består av.

Ordet >ocb> förbinder olika saker med varandra genom att ställa dem
sida vid sida. Just detta är typiskt mänskligt: att ställa saker bredvid
varandta.

Då ett barn börjar räkna, är det en stor händelse i dess liv. Det är
inte så förvånansvärt, att det kan frarnsåga räkneorden i följd, som man
förestavat dem, ett två tre fyra och så vidare. Det underbara ligger däri,
att barnet med sitt lilla huvud fattar, att man överhuvudtaget kan göra
något sådant som att räkna. För den lilla, nyligen uppvaknade människan
är det en upptäckt, att man liksom kan upprada olika ting som pärlor
på ett snöre. Då måste man först ha insett, att det finns någonting, som
de olika sakerna har gemensamt. Först den som blivit varse, att det hos

den lille knubbige Lasse och hos den långe gänglige Nisse finns något,
som är lika hos dem bägge, kan genom ett >och> samordna dem och säga:

'Mk. l:24 med parallell Lk.4t34;Mt.8:29 med parallell Mk.517; Lk. 8:28.
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Lasse ocb Nisse. Även då vi med tillhjalp av ett >och> ställer upp två
väsen eller företeelser mot varandra, som vi ibland gör 

- 
när vi till exem-

pel säger: Romeo och Julia, eller: arbetsgivare och arbetare 
- 

även då
måste vi först ha funnit något, som är utmärkande f<;r båda på samma
sätt. Till och med de mest skilda objekt förknippar vi med varandra. Vi
säger: gott och ont. Vi säger: Gud och världen. Det ligger mycket i
detta. Den som är i stånd att göra sådana sammanställningar, har upp-
täckt, att det ännu finns en sista rest av något, som förenar även dessa

ytterligheter, de må vara aldÅg så vitt åtskilda. Visserligen är det sä, att
>lika barn leka bäst>. Det faller sig lätt för oss att sammanställa Jupiter
och Saturnus; ty de två planeterna i vårt solsystem harmonierar i mångt
och mycket med varandra. Däremot är det genast något helt anlat att
säga: Gud och världen. Men låt vara, att ayståndet är stortl ett har även
Gud och hans värld gemensamtr att de båda är till. Eftersom vi människor
har förmågan att fatta detta, kan vi ställa Gud och skapelsen bredvid
varandra genom ett >och>.

Häri visar sig redan den fara ordet >>och> för med sig. Havets fiskar
är stumma, Himmelens fåglar kan ej heller säga,>och>, ja inte ens de

mest läraktiga bland djuren. Även om de vore i stånd att artikulera ordet,
skulle de inte kunna det. Då djuren ser ett tråd, tppf.attar de det som

någonting helt. Att hålla isär två olika skikt i trädet är omöjligt för dem.
De kan inte skilja på det individuella och det allmänna hos föremålet.
De ser inte, att man kan utsäga mångt och mycket om detta träd, ocb
att det samtidigt är ett tråd, just som alla andra. Detta >>och>, vilket så

^tt såga finns inom trädet självt, uppfattar djuren inte. Därför kan de

inte heller med tillhjalp av ett >och> ställa trädet bredvid andra träd.
Människan kan skilja mellan det, som utmärker ett föremål framför
andra, och det, som samma föremål har gemensamt med andra. Människan
kan fästa blicken på vart och ett av dessa båda skikt och därvid för till-
fället se bort från det andra. FIon kan abstrahera. Det är kännetecknet
på hennes förnuft. Genom detta är hon hajd över alla djur. Å andra sidan
frestas människan just därigenom att nivellera. Hon har en benägenhet
att skära allt över en kam, då hon ställer tingen bredvid varandra. Det
kan hända, att hon av idel gladje och iver att se det gemensamma, förbiser
hur vackert det enskilda tinget är. Abstraktionsförmågan 

- 
som uppen-

barar sig påtagligast i detta >esh> 
- 

lockar henne att utjämna och gene-
ralisera.

Om vårt >och> tog sig ett yrke, skulle det bli kontorsanställt. Därtill
är det klippt och skuret. Inför kontorsluckan bleknar ju i varje fall
världens färgrikhet och brokighet. Om vårt lilla ord hade någon världs-
åskådning, skulle det bekänna sig till kollektivismen. Det är i varje fall
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demokrat till sin natur. Möjligt är, att det just därför förefaller många
av oss sympatiskt. Många tror ju, att demokratien är lösningen på all nöd.
Men realiteten motsvarar inte alltid våra föreställningar. Även om vi
känner oss som hercar pä vära föreställningars område 

- 
vi har ju själva

liksom skapat det 
- 

är vi ofta nog tyungna att inför verkligheten medge
vår maktlöshet. Då vi tänker och talar, kan vi glättigt och lätt använda
vårt >och>>. Livets reella >och> år ofta allvarligt och beskt.

Visserligen år jag bara en i den långa kedjan av mänskliga individer,
bara ett led bredvid många andra. Men att ständigt endast räknas med
som en av de många, att finna sig stå instoppad bland första bästa män-
niskor, lika ouppmärksammad, som om jag stod i kö, det känner jag suida
mot min personliga värdighet. Jag tycker inte om att genom ett vanligt
>ochr> räknas till vilket sällskap som helst, som vore det en given sak.

Visserligen måste vi, även med den mest fulländade samhällsordning,
ibland finna oss i att stå jämsides med främmande, som vi inte har annat
samband med än rumsfc;rhållandet, till exempel när vi som soldater
marscherar tillsammans med andra i ett led eller reser med obekanta i
samma järnvägskupd. Vid sådana tillfällen adderas vi bara till andra; vi
är endast namn att räkna upp i listor och handlingar.

Men vi känner tydligt, att allt som man på så sätt kan inregistrera
om oss, inte avspeglat värt liv i hela dess fullhet. Eftersom en levande
varelse är förmer än en produkt tillverkad på löpande band, kan man
inte utan vidare ställa den bredvid nägot, annat Om en individ är med-
veten om sig själv och liksom tagit sig själv i besittning, så att han reder
sig själv, kan man inte få tag i det bästa och det egentliga hos honom,
om man uteslutande uppmärksammar det i honom, som han har gemen-
samt med andra. Levande människor kan man inte helt enkelt ställa i
samma rad genom ett >>och>>, än mindre bredvid någonting, som är ringare
än människan.

FIur mycket mera måste det inte då strida mot Flans väsen, som är
den mest individuella av alla, att utan vidare räknas upp tillsammans med
andra väsen eller att ställas jämsides med sin skapelse, som vore det själv-
klart. I Honom finns det ju inte något >och>. Teologerna lär oss, att Han
är osammansatt och i sig odelbar, sä att man strängt taget inte ens kan
fästa blicken på ett skikt i Hans natur och samtidigt se bort från ett
annat hos F{onom. Bred.uid skapelsen kan man alltså ställa F{onom, endast
om man för ögonblicket inte på allvar gör klart för sig, vad Han egent-
ligen är. Endast på grund av brist på skärpa i uttryckssättet säger vi:
Gud ocb världen. Det år inte alldeles felaktigt att uttrycka sig så. Men
härmed har vi faktiskt inte verkligheten själv utan blott en kopia av den
i vår ägo. Visserligen kan vi människor aldrig undgä att tala om Honom.
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Men vi f.är al&ig glömma, att v&ra begrepp är ofullständiga och brist-
fälliga.

Människans storhet och människans begränsning röjer sig bådadera i
det lilla ordet ,och>. Ve den människa, som skulle försöka stryka det
ordet ur språket. Detta >och> hör till männishan. Det uppenbarar hennes

natur. Men det blir vacklande genom Flonom, i vilken Gud uppenbarar
sig. Det dras in i en kris genom Jesus Kristus.

Jesus och Maria, Jesus ocb apostlarna, Jesus och vilket som helst, så kan
man säga. Ty Marias Son är människa, som vi alla. I samma betydelse
och med samma förbehåll, som gäller oss, kan man uppräkna Honom
bredvid andra genom ett ,roch,r. Men Kristus är tillika mer än människa.
Han kom ovanifrån till denna värld. Även i Flans gudomlighet har man
visserligen lov att fortfarande sätta Honom jämsides med andra. Men ingen
får mena, att han därmed pejlar gudomlighetens djup. Gud är en full-
komlig enhet. Strängt taget finns det i Flonom inte några skikt, som är
möjliga att i tanken särskilja från varandra. Att Han är trefaldig, betyder
ju ingalunda något slags skiktning i Honom. I sin fulla verklighet står
den gudomliga naturen inte jämsides med något annat. Den står bakom
allt annat och över allt.

Människan är benägen att använda samordnande satsbindning eller vad
grammatikerna kallar paratax, Ju enklare en människa är, desto mera
radar hon upp satser av samma slag i sitt språk och fogar ihop dem genom
ett >och,r. Guds natur uthärdar inte någonting jämsides med sig. Guds
första bud till Moses var: inga andra gudar jåmte mig! Allt är FIonom
underordnat. Gentemot F{onom står allt i hypotax, för att ännu en gång
använda en grammatikalisk term. Han står emot vår nivelleringslust. Han
är undandragen vårt tänkandes försök att inf.änga Ffonom. Han är
bortom allt gripbart.

Eftersom Kristus bär Guds natur inom sig, gäller detta även Ffonom.
Hur mycket F{an än som människa stadfäster det mänsklig, 

- 
vilket

härligare stadfästande av människan kunde väl finnas ån att Gud själv
blivit människa, vilken bättre sanktionering av humanismen; på något
sätt är Gud själv nu humanist! Men ändå, inför Jesu gudomliga sanning
vacklar allt mänskligt.

Därför måste väl Gudamänniskan någon gång under sitt jordiska liv
påpeka det tvivelaktiga i. detta mänskliga ord. En gång måste det bli klart,
att det egentligen inte finns något >och>> mellan Flonom och andra män-
niskor. Han har uttalat det inför just den människa som stod Honom
närmast. Om det gäller för Hans Moder, gäller det säkert även för alla
andra.

Då Maria i Kana vände sig till Flonom, var hon mycket återhållsam i
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sina ord. Hon sade endast: >De har inget vin.> Och andå kunde det se

ut, som om hon tänkte att hon var jämnställd med Ffonom. Åtminstone
vi kunde tro något sådant.

Efteråt uppfyllde Jesus Marias begäran. Han ingrep och gjorde ett
under. Därmed erkände Han hennes medverkan. Men innan Han gjorde
det, uttalade FIan den klarläggande flägan vad betyder denna samord-
ning? Helt diskret jävade Han ett mänskligt förhållande, ett mänskligt
beteende och det lilla ord, som det kommer till uttryck i: Vad angår dig
och mig, kvinna? Vad betyder detta >ochu?

Vid bröllopet i Kana tog Jesus tillfället i akt, att för första gången
offentligt bevisa sin makt. Men innan Han gjorde detta tecken, uppen-
barade Han genom en urskiljande fräga sig själv.

'Vilbehtt Köster Sl

PETRUS CÄNISIUS
OCH JERONIMO NÄDÄL

I ryoo-TÄLETS TYSKLAND

ID,;r 400 är ssdsn 
- 

medan det Tridentinska mötet ännu pågick och
l'vid den tid, då den andre generalen för den kraftigt växande unga
jesuitorden, Diego Lainez, som bäst var sysselsatt med att. placera ut den
helige Ignatius' andliga söner på motreformationens olika frontavsnitr -,utgjorde Tyskland f.ör varje realpolitiker kärnproblemet i det europeiska
dramat. Det var inte första gången och skulle inte bli sista, som den tyska
nationen nolens volens tvingades in i en nyckelställning.

Den västerländska kristenhetens enhet hade splittrats, och ingenstans
framträdde reformationens följder i hårdare dager än i Tyskland. Fursren-
dömen och städer låg i fejd med varandra, och inom riket påtvingades
undersåtarna en konstlad, trångsynt nationalism. Frågan om trosformen
blev ofta förevändningen för en hätsk världslig politik i större eller i
mindre skala. Tvärs igenom det tyska riket gick den katolska kyrkans
huvudförsvarslinje. Habsburgarnas storvulna vankelmod förkroppsligades
av kejsar Ferdinand, som visserligen var en rättrogen katolik men i sin
inrikespolitik beroende av de förmögna tyska protestanterna och ehuru
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tillgiven jesuiterna dock full av förbehåll när det gällde påven, än för än
emot det Tridentinska kyrkomötet, vars beslut var av vital betydelse för
hela den katolska världen.

Historikern vet 
- 

och om han vågar, skriver han det också 
- 

art den
katolska kyrkan i Tyskland räddades ur denna f.arliga kris av jesuiterna.
De var under dessa år Guds utvalda verktyg. >Arbeta som om allt berodde
på den egna insatsen och be som om allt berodde på Gud>, var den igna-
tianska principen. Jesuiterna var den tidens realpolitiker. Det år darf<;r
allt annat än förvånansvärt, att de blev hatade av den katolska kyrkans
fiender och fruktade av småborgerliga nationalister för att de företrädde
en kristen övernationalism. De självbelåtna och de trångsynta 

- 
all helig-

hets ständiga fiender 
- 

hade sedan länge haft ett gott öga till jesuiterna,
dessa kyrkans världserfarna stridsmän, vilkas personliga helighet ofta
uppenbarade sig som något av en of<;rlåtlig överraskning. Jesu sällskaps
särskilda mission kunde likväl aldrig förhindras. Under 1iO0-talets andra
hälft, denna tid av andlig panik och upplösning, urövade också jesuiterna

- 
och framför allt de två, som vi här skall tala ett avgörande

inflytande i Tyskland.
Petrus Canisius foddes i det holländska Nijmegen 

- 
alltså inom det

dåvarande tyska riket och på lågtyskt område 
- 

och är ännu i dag väl-
känd i hela Tyskland och inte bara bland katoliker. Han var förf.attare
till den mest spridda katekesen. Han predikade minst 800 gånger i Augs-
burg och är där inte mindre berömd än Martin Luther; ja, man kan
rentav säga, att han genom sin framgångsrika kamp för den katolska
restaurationen är lika fast knuten till denna stads historia som den augs-
burgska trosbekännelsen. Vare sig han nu bör betraktas som holländare
eller som tysk 

- 
f<;r 4OO år sedan var gränslinjerna mindre skarpa än

de nu är 
- 

var denne helige man dock en så nordisk gestalt, att hans
insatser kan sägas organiskt höra samman med hans hemlands historia,

Men vad vet den tyske katoliken om Jeronimo Nadall, spanjoren från
Palma de Mallorca, vilken av sin tids historiker kallades den helige Ignatius'
alter ego? Så ödmjuk och så anspråkslös var denne Jesu Sällskaps visita-
tor, att han, som grundade 

- 
och införde de ignatianska reglerna i 

-de första ordenshusen, kollegierna och skolorna och som bar ut den igna-
tianska spiritualiteten till fjorton eller kanske ännu fler länder, lyckades
att i nåra 400 är dölja sig för eftervärldens ögon. Visserligen finns Monu-
rnenta och Epistolae Natolis 

- och i några av jesuiternas bibliotek denne
helige realists mystiska och kontemplativa verk 

- 
men för vem är han

en levande gestalt? Ffur många tyskar vet, vilken glödande kärlek denne
spanjor hyste för dem och för de nordiska folken?

' Jfu Credo l9J4t 60 fr.
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Blott en enda gång under sina arbets- och vandringsår uttryckte Nadal
en personlig önskan: att, fä arbeta i Tyskland. I ett brev till den helige

Ignatius, daterat. 1lii, skriver han: >Det är omöjligt att betrakta detta
land utan att f.dlla tärar av oändligt medlidande.> Och med en blygsam-
het, som kommer denne sällsamme man att framstå som ännu större, fort-
sätter han: >Ni vet, vördade fader,att Gud i sin godhet har gett mig en

viss fallenhet for lydnad och samförstånd gentemot mina överordnade. . .

Skulle emellertid min vördade fader bef.alla, att jag stannar i Tyskland,
skulle jag hälsa detta beslut med stor glädje och göra mitt allra bästa.>>

Ilans innerliga önskan harvidlag förklaras av de ord, som han yttrade
kort förut i kollegiet i Coimbra: >Jesuiternas plats är överallt där en

sjal befinner sig i nöd.> Den gången kunde Ignatius inte tillmötesgå
Nadals önskemåI. Först under den andre ordensgeneralen, Diego Lainez,
blev visitatorns resor till Tyskland tätare. 

- 
pgglus Canisius hade upp-

repade gånger skrivit till Rom: >Hur annorlunda skulle inte allt vara,
om P. Nadal vore här.>>

Det var ett sällsamt team, dessa bäda 
- 

Canisius, som hade sina rötter
i den tyska jorden och trots sina många resor förblev nordbo, och Nadal,
den rastlöse spanske vandraren, som kan sägas ha varit en kurir för det
ignatianska budskapet, ett budskap lika oryggligt och oföränderligt som

evigheten själv och dock samtidigt en känslig kompass i tidens och rum-
mets värld. Canisius såg de tyska problemen i alla enskildheter inifrån.
Han hall 

- 
som James Brodrick skriver 

- 
ständigt fingret på kejsarens

puls. Nadal, vilken ofta som skicklig och ihärdig diplomat förhandlade
med Europas världsliga herrar och kyrkofurstar, betraktade däremot de

tyska problemen i deras världspolitiska sammanhang.
Båda var djårva män. Canisius skriver den 23 oktober 1562 till kejsaren:

>Säkert skulle vi hellre väga allt, än själva kränka den heliga kyrkans
rättigheter eller tåla att de kränktes av and,ra. . . Vi är tvungna att täla
många missforhållanden, men som de gamla brukade säga 

- 
sed ad. aras

usque 
- 

bara änd.a till altarena.r 2 Nadals djärvaste brev är riktade till stor-
inkvisitorn Valdes, den mest fruktade mannen i hela den katolska kristen-
heten. I ett av dessa brev försvarade han den av inkvisitorn misstänklig-
gjorde Franciscus Borgia med en oräddhet, som anstår en soldat i Com-
paåia de Jdsus.

För Canisius och Nadal gällde det först och sist att forma själar: den
enskildes andliga fostran, som leder till flertalets andliga enhet, inte som
ett självändamål för kyrkans världsliga makt utan som ett medel för

' Sentensen sed ad aras usque ät hämtad ur Canisius' favoritlitteratur, Noctes Atticae:
Perikles, som hade blivit ombedd av en vän att svära falskt till hans förmån, svarade:
>Det är tillbörligt, att jag hjälper mina vänner, men blott ända till altarena.>>
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Guds herradöme. Genom karaktär och levnadsbana passade Canisius och
Nadal tillsammans. Båda härstammade från patricierfamiljer 

- 
Canisius

var son till borgmästaren i Nijmegen och Nadals slakt tillhOrde Mallorcas
välbärgade ämbetsmannaadel. Båda bekräftade genom den fattigdom, som
de frivilligt tagit pä sig, den erfarenheten, att det är lättare att avstå
från ägodelar, som man har besuttit som något självklart, än frän nyför-
värvad egendom. Båda fick en gedigen uppfostran 

- 
Q21isi11s vid uni-

versitetet i Köln, Nadal vid de berömda universiteten i Alcala och Paris,
där också lgnatius, Lainez och Salmeron studerade. Både Canisius och
Nadal ville bli präster. Under det att nederländaren, som trots sin djupa
fromhet var en saklig och energisk, om också ytterligt anspråkslös ung
man, tog emot vad som hände honom i livet med en enkel gudsförtröstan
och blev förskonad från inre konflikter, måste den tungsinte, självkritiske
spanjoren under en lång följd av år i sin ungdom och tidiga mannaålder
f.öra en kamp mot demonerna i sitt inre. Det var först när han fu 1547

utan förbehåll överlamnade sig till grundläggaren av Jesu sällskap, som

Gud frigjorde de bundna krafter denna starka själ rymde.
>Jag minns>, skrev Canisius som gammal i sitt testamente, nu känt

under namnet Nu.nc diruittis, >att en gång vid ett besök av vänner i
Arnheim en änkefru, som var mycket helig och upplyst av Guds nåd,
profetiskt talade om en ny prästorden, genom vilken Gud snart skulle
sända pålitliga arbetare i sin vingård; och hon förutsade, att jag skulle
vara bland dem. På den tiden tänkte ännu ingen någonstans i Italien,
Frankrike eller Tyskland på de män, som nu benämnes jesuiter.> Canisius
satte utan att tveka denna ungdomsupplevelse i samband med sitt inträde
i den nygrundade jesuitorden. Nadal däremot hade behörlflera år, innan
han anslöt sig till Ignatius av Loyola, vars påstådda frändskap'sred vissa

av tidens irrläror hade oroat honom. Likväl hade den enkle Canisius oeh

den ojämförligt mycket mera subtile Nadal inte bara det mest väsentliga
gemensamt: en självförglömmelse, som gick tillbaka till den ignatianska
principen om att vila i Gud och verka i Gud, utan därtill en likhet i
många drag, som man i allmänhet brukar frånkänna jesuiterna: Ingen
av dem strävade efter popularitet. De vågade bägge öppet predika mot
hårdhjärtenheten och girigheten hos de rika, mot ocker och exploatering
och mot missbruk av världslig makt.

I ett brev från Messina skriver Nadal liIl till Ignatius: >Jag hoppas

kunna påverka guvernören, så att han ger särskilda rättigheter ät de fat-
tiga, till yilkas försvar ännu ingen har uppträtt.> Petrus Canisius säger

i en av sina talrika predikningar över välgörenheten: Bemöda er om att
ge fem gånger denna vecka en allmosa. Och jag hoppas, att ni inte glöm-
mer de fattiga studenterna.> Här framträder en karakteristisk skillnad

9-ssro73 Credo.36:eårg. Nrz. 1955 t33



A. F. Striilsberg

mellan de båda: Canisius ford,rar uölgörenhet, Nadal - 
som därvidlag

står vår tids socialpolitiker närmare 
- 

kämpar f.ör de fattigas rätt.
I den för Tyskland så utomordentli$ viktiga indexfrågan hade Nadal

och Canisius oberoende ay varandra samma inställning. I ett brev från
Augsburg skriver Canisius lJ59 tillLainezz >Katolikerna i Tyskland ...
finner indexbestämmelserna outhärdligt stränga och förstår inte, hur de

krav, som de inrymmer, skall kunna uppfyllas.> Och samma år: >Eders
Högvördighet får ursäkta, att jag ständigt återkommer till indexfrågan.

Ju mera vi studerar den och reflekterar över den, desto mera oklart före-
faller det oss, vad som är att göra. Kort sagt, vi förstår inte, hur vi skall
kunna föravära skolor och klasser vidare, om vi måste följa dessa stränga
dekret efter deras ordalydelse.> Och i en handskrift i Vatikan-biblioteket
av den 14 januari lJ59 kan man läsa följande: >Om de förbjudna böc-
kerna berättas, att en mildare förordning skall offentliggöras, för att man
inte skall bli nödsakad att bränna dem alla. En viss P. Natalis ur Den
gode Jesus' Orden besökte inkvisitionen i avsikt att genom sina erinringar
uppnå en mildring av lagen. Han blev inte särskilt nådigt mottagen alr
dess ledare, men alr de andras hållning kan man sluta sig till att han
lyckades uppnå några medgivanden.>

Detta är en av de talrika episoder, som grundligt vederlägger den vitt
utbredda uppfattningen, att jesuiterna alltid skulle ha varit >reaktionära>>
och ha utgjort själen i inkvisitionen. Vilken ironi: Ett av inkvisitionens
första offer var fgnatius själv, och i Jeronimo Nadals person kämpade den
nätt och jämnt grundade unga orden mor den fruktade storinkvisitorns
misstankar. För övrigt lämnar såväl Canisius som Nadal bevis för att en
hög grad av mänsklig fulländning föga eller inte alls påverkas av de för
en given historisk epok typiska fördomarna. Bäda befattade sig med den
tidens ovärdiga häxprocesser endast såtillvida, att de 

- 
som Canisius 

->försonade> de förmenta häxorna ,med kyrkan> eller 
- 

som Nadal 
-med en finkänslighet, som man skulle vilja anbefalla en modern psyko-

analytiker, >utdrev demonerna och botade de besatta>.
Nadal och Canisius hade träffats i jesuitkollegiet i Messina, en av Nadals

första skapelser, vidare i Rom och på det Tridentinska kyrkomöret, liksom
också under korta besök i Tyskland. Canisius tycks ha ägnat den betydligt
äldre spanjoren en sorts ungdomlig >hero worship>. Framför allt såg han
i honom stödjepelaren vid genomförandet av de uppgifter, som gällde
Tysklands framtid. Frånsett Peter Faber, som hade upptagit Petrus Ca-
nisius i Jesu Sällskap men tidigt gått bort, hade väl ingen utländsk präsr
så skarpsinnigt som Nadal uppfattat tyskarnas karaktär, deras speciella
inrepolitiska svårigheter och katolikernas belägenhet. >Gud give>, skrev
Canisius, >att vi måtte kunna finna utvägar att hjälpa både herdar och
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folk ur det nu rådande eländet, i all synnerhet som exkommunikationerna
håller på att bli alltför talrika. . . Det är ett gammalt klagomåI, som P.

Nadal vet, han som lovade att vidtaga åtgärder för att tillförsäkra tys-
karna en vänligare behandling och de kyrkoherdar, som vill och kan tjäna
den katolska saken, större hänsyn.> I sina brev till Rom åberopar Canisius

åter och åter Nadals åsikt som en bekräftelse på sin egen.

>Man framlever sitt liv bland heretiker>, skriver Canisius till Franciscus

Borgia, ,och många kan inte komma ifrän att ha umgänge, diskussioner
och afiärsförbindelser med dem. Ibland gör de irrlärigas bevekelsegrunder
intryck på dem. . . Om de blir förmanade, tar de emellertid så att säga

sitt förnuft till fånga och ber om tillgivelse. Jag ber för Vår Herres
skull, att vi här inte måtte bli tvungna . . . att, göra vär tjänst hatad genom

attinföra inkvisitionens stränghet.> Ingen hade bättre förutsättningar att
respektera detta argument än den helige Franciscus Borgia - vid den

tiden ordensgeneral själv under årtionden forfoljdes av inkvisi-
tionen och vars skrifter temporärt blev satta på index.

Det var tack vare Petrus Canisius' vishet som Augsburg, lutheraner-
nas högborg - och på den tiden också rikets viktigaste stad i politiskt
och ekonomiskt avseende - till stor del återvanns för den gamla tron.
Vid tillfälle tvekade Canisius dock inte att slå ned på det katolska präster-
skapets >dryckenskap, rumlande och vällust> - och framför allt på

>konkubinatets fördömliga last>. Han ropade från predikstolen: >Vilken
makt kunde Gud giva oss som vore större än den att med våra läppar
nedkalla hans Kropp och hans Blod på vära altaren, att beröra honom
med våra händer och att giva honom till andra. . . En sådan makt gavs

varken ät furstar eller profeter, nej inte ens ät änglarna. . . Så mycket
större är derför vår synd, när vi missbrukar denna värdighet.>

Det lilla ordenshus, som jesuiterna under kardinal Truchsess' beskydd
grundat i Augsburg, hade utvecklat sig snabbare än lokalförhållandena
tillät. Nadal måste ingripa. Petrus Canisius och hans följeslagare P. Elderen
fick ett rymligt hus. Nadal bestämde också, att kollegierna i Vien, Prag

och Trnava skulle ledas av P. Delanoy för att lätta Canisius' arbetsbörda.

I samband med en tre dagars visitation vid kollegiet i \[ien fick sig Nadal
ännu en gång en speciell uppgift anförtrodd. Därom berättar den pro-
testantiske historieskrivaren Gothein följande: >tlnder kung Maximilian
åtnjöt det evangeliska partiet i Vien hans mäktiga beskydd . . . Att slut-
ligen den mest inflytelserika av dessa män, den unge konungens hovpre-
dikant Pfauser, måste ge vika, tillskriver jesuiterna . . . Nadals direkta in-
gripande under ett kortvarigt besök i \[ien.>

Sommaren lJ62 reste Nadal åter till Tyskland och stannade den gången

en längre tid. Under de närmaste tio åren kom dessa besök allt tätare,
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och fastän han ofta blev kallad dårifrän, betraktade han numera arberer
i Tyskland som sin huvuduppgift. 

- >FIan förstod art trösra de sorgsna,
att giva de svårmodiga mod, att pä ett milt sätt elda de tvehsamma och
att med klokhet tygla de alltför nitiska>, skrev tyska jesuiter till Rom.
I ett långt brev till den spanske provinsialen, P. Araoz, försökte Nadal
övertyga de spanska jesuiterna om hur viktigt arbetet i Tyskland var, i
all synnerhet som den tyska återväxten inte var tillräcklig för de mång-
faldiga uppgifterna. >Andra nationer förfogar över olika andliga hjälp-
medel>, skriver han, >men i Tyskland är vi (jesuiterna) de enda, som
kan åstadkomma något, och om vi viker, finns det inga andra mänskliga
botemedel . . , Heretikerna bekräf tar detta på sitt sätt genom att sprida
ut de grövsta lögner om oss och hota med att utrora oss.>

Brevet blev inte utan verkan: över hundra spanska jesuiter gjorde under
de följande årtiondena arbetet i Tyskland till sin livsuppgift.

En enda gång finner vi Nadal nära ^tt bli Tyskland otrogen: i maj
lJ66 f.ick han reda på att kejsaren av lJngern rustade och ämnade söka
förkomma ett fälttåg från turkarnas sida. Den sextioårige Nadal skrev till
Franciscus Borgia: >Jag måste tillstå, att mina fötter dansar av lusr arr
följa med (mi saltano li piedi), och jag har för avsikt att erbjuda kejsaren
mina tjänster som fältkaplan.> Med förenade krafter lyckades det att
hålla tillbaka den store outtröttlige.

I ett brev till den tredje ordensgeneralen ädagalågger Nadal sin vishet
med följande ord, som också i våra dagar äger en viss giltighet: >Jag ber
Eder, vördade fader, att äter och åter erinra Hans Helighet om hur nöd-
vändigt det är att visa stort tålamod och saktmod gentemot de vilsegångna
nordiska nationerna och att alltid hålla i minnet, att de är utsaua för svåra
prövningar.> Och han tillägger, am påven, när det gäller beslut som avser
de nordiska nationerna, >inte bör rädg&a med i Rom stationerade tjänste-
män utan med människor, som har levat i landet och som av egen erfaren-
het känner till folkets och dess ledares läggning samt hyser en särskild till-
givenhet för dessa nationer.>

Det blev den helige Petrus Canisius' lott att tillbringa sina sista levnadsår
i Freiburg i Schweiz, under det att Jeronimo Nadal ända till 7177 -dvs. ända till två år före sin död - levde och arbetade på tysk mark.
Två verk, Euangelicae Histori.ae Imagi.nes och Adnotationes et Meditationes

- som ger honom en plats i de stora mystikernas rad - tillkom i Hall i
Tyrolen.

FIur vittomfattande och hur djupt det område var, som tack vare dessa
två mäns arbete erövrades och återvanns, undandrager sig vårt exakta
bedömande. Vi känner emellertid namnen på de då grundade kollegierna,
skolorna och församlingarna, liksom även de regerande furstarnas dekret
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och skrifterna i den katolska pånyttfödelsens anda. Vi vågar även påstå,

att de tyska katolikernas stora och ibland avgörande insatser under vissa

kritiska historiska epoker - och inte minst under vår egen tid - skedde
tack vare den katolska spiritualitetens renässans, som i 1100-talets Tysk-
land leddes av Canisius och Nadal.

A. F. Stridsberg

Vilket är världshistoriens viktigaste datum?
Den 2J december år 0.

lgnazio Silone

Don Pilage: 
- 

Vilken lön har du reserverut för så mycken möda och så mycket
lidande?

Kungcn: 
- 

Min son: den enda som han väntar sig, och som är honom värdig: otack-
samheten,

PauI Claudel

Konstnären och diktaren äger ett inre ljus som omformar verkligheten till en förnufts-
mässig, organiserad, ny värld 

- en levande värld, som i sig är det oemotsägliga tecknet
på det gudomligas verklighet, jr en reflex av det gudomliga,

Henri Matisse
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KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV

Skolstriden i Belgien

I Belgien övertogs regeringsmakten den

11 april l9J4 av en socialistisk-liberal koa-
lition. De båda regeringspartierna uppvisar

i politiskt och socialt avseende större olik-
heter sinsemellan än t. ex. arbetarpartiet
och de konservativa i England. Endast i sin
inställning till religionen går de hand i
hand med varandra, skriver La Ciailtå Ca-
tbolica (21/5 l9t5).

Under de parlamentariska ferierna (april

-november) 
i fjol avskedades mer än

hundra katolska lärare ur statens skolor och
bidragen till de fria, katolska skolorna stop-
pades med den påföljden, att skolledning-
arna såg sig tvingade till att låna upp
pengar till ett sammanlagt värde av 10 mil-
joner francs. Genom en energisk aktion från
fackföreningarnas sida fick man slut på

dessa trakasserier.
Striden fortsattes sedan på lagstiftningens

område. Ministern för den offentliga under-
visningen, Collard, framlade ett lagförslag,
som reducerade lönerna for vid fria, ka-
tolska skolor anställda lfuare med 20 /6
och subventionerna per elev med 15 /6.Det
orättvisa i detta regeringsförslag framträ-
der klart, om man jämför statsbidragen till
de båda skoltyperna med varandra: 2J 000
francs per elev för den statliga typen, 3 f00
francs per elev för den andra! När en ka-
tolsk deputerad inför parlamentet påpekade

denna orättvisa, förklarade en socialistisk
deputerad till allmän förvåning rätt oar-
tigt, att katoliken var ute i ogjort väder.
En varningsstrejk den 24 nov. förde inte
till någon ändring. Då hotade de kristliga
fackföreningarna, som omfattar hälften av
de belgiska arbetarna, med en marsch till
Bryssel, ifall man inte gick med på deras

fordringar före den 31 dec. Vid slutet av

december gav regeringen med sig. De ka-

138

tolska lärarnas löner bibehölls oavkortade,
och man utlovade en förnuftig lösning av

de andra frågorna. För att inte skapa en

förbittrad atmosfär inställdes marschen till
huvudstaden.

Den tredje fasen i striden skingrade slut-
ligen alla illusioner om att man kunde få
fram en rättvis lösning på fredlig väg. Re-
geringen förnekade, att den givit några
löften, och. gick genast över till angrepp
genom att till det tidigare förslaget lägga

en rad artiklar, som gick ut på att misskre-

ditera de katolska skolornas prestationer.

Bland annat förklarade man de av det ka-
tolska universitetet i Louvain utfärdade
diplomen som otillräckliga för anställning
vid statens skolor. En socialistisk deputerad
framlade t. o. m. en motion om att stats-

subventionerna till universitetet skulle ned-
sättas 

- 
vilket inom n&gra fä år skulle

föra till undergången av detta sekelgamla,

världsberömda institut. Något senare väck-
tes nytt förslag om att vid de fria skolorna

insätta statliga inspektorer, som skulle över-
vaka inte bara studierna utan också skol-
böckerna och skoldisciplinen.

Kanske bör här upplysningsvis inskjutas,
att de katolska skolorna under den tyska
ockupationen energiskt motsatte sig alla

>utrensningar> i sina skolböcker, medan de

av chefen för undervisningsministeriet och

den för de antikatolska lagförslrgen ansva-

rige, Kuypers, utgivna handböckerna den
gången >purgerades> med auktorns goda

minne.

Trots att Belgien är >ett katolskt land>>

är dessa >antikatolska> tendenser inte något
nytt. Redan 1879 sattes från vänsterhåll en

liknande skolstrid i gång genom en serie

lagar, kända under namnet >Lois de mal-
heur>>. Vid det därpå följande nyvalet be-

segrades vänsterpartierna och det katolska

partiet nådde en absolut mejoritet, som det



Katolska

lyckades säkra för 3J är frrnr,it. Man skulle
kunna tänka sig, att denna läxa inte skulle
glömmas, I själva verket var det också den

socialistiske ledaren Destrie, som 192l
väckte förslag om finansiellt bidrag till
nigra frb skolor, och under de senaste åren
hörde man socialisten Spaak inför interna-
tionella församlingar försvara den kristna
kulturen i västerlandet. Vänsterpartierna
syntes ha uppgivit sin antikyrkliga instäIl-
ning. På så vis lyckades de att vid nyvalet
i fjol dra rätt många katolska väljare över
till sitt läget, d,ä, de i sitt valprogram loc-
kade med avkortad militärtjänst, högre
pensioner och nedsättning av skatterna. Det
kristligt-sociala parrier förlorade 

- 
fx5si11

den fortfarande är det största partiet 
-sin absoluta majoritet och korn i opposi-

tionsställning mot den regerande koalitio-
nen av socialister och liberaler. Det behöv-
des ingen lång tid för att märka, att bakom
de lockande vallöftena dolde sig avsikter
som de katolskr viljernr aldrig velat ge sitt
samtycke till,

Vilka är de skäl som driver katolikerna
till kamp mot den nuvarande regeringens
skolpolitik?

Först och främst: de är i majoritet. Elev-
antalet i de katolska skolorna utgör 9i0 000,
tre femtedelar av Belgiens alla skolelever!
I de statliga skolorna deltar dessutom 8i /e
av eleverna i den katolska kristendomsun-
dervisningen. Det finns 8 4i7 statliga men
I 490 IÅe skolor. 

- 
Trots att alltså de

statliga skolornas liksom deras elevers antal
är mindre, skall de få 2 miljoner francs
mer i anslag! Denna 

- 
kanske för marx-

ister acceptebla 
- 

dialektik förbiser emel-
lertid realiteterna.

Regeringen medger öppet, att den vill
göra de statliga skolorna till stödjepunkter
för socialismen. Detta framgår av det fak-
tum, att lärare med diplom från fria studie-
anstalter avskedats, och av direkte uttalan-
den från ministrars och socialistiska ledares

sida. I folkets hus i St. Gilles försäkrade
undervisningsministern Collard (1 / 2 19 I 5 ) :

>Demokratiens och socialismens öde lig-
ger i Flandern. Varje bas, där vi kan få
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fäste, kommer att bli en ställning som det
kristligt-sociala partiet inte skall kunna ta
igen.>

Buset, ordföranden i det socialistiska par-
tiet, skulle gärna göra de statliga skolorne
till ett valinstrument. 

- 
>>De statliga sko-

lorna>>, förklarade han i ett tal i Bryssel
(26/3 lgtt), >kommer överallt att skjuta
upp som svampar; på så sätt skall vi vinna
Flandern för vår sak, och socialismen skall
vinna den absoluta majoriteten.>

Om socialisterna vill grunda socialistiskt
inriktade skolor, må de göra det med egna

tillgångar och i proportion till de faktiska
förhållandena, men de skall inte få tvinga
annorledes tänkande att besöka dem och
inte göra anspråk på ett monopol som krän-
ker friheten.

Katolikerna vill inte alls komma åt de

statliga skolorna. När regeringsmakcen var
i deras händet (1950-1954), växte sub-
ventionerna föf de båda typerna i samma

proportion. Dessutom skapade den kristligt-
sociale undervisningsministern Harmel en

fond av 3 miljarder francs för upprättandet
av statliga skolor, Den nuvarande rege-
ringen svarar på detta med att avkorta bi-
dragen till de fria skolorna med en halv
miljard, medan de statliga lärarnas löner
håller på ett stige.

Katolikerna gör heller inte anspråk på

likställighet mellan deras egna och statens

skolor, Hela striden tog sin början, när
minister Harmel htijde bidragen till de

högre fria skolorna ftln 3 700 till 7 000
francs per elev, medan samtidigt varje elev
i de högre statskolorna kostar 2i 000

francs. Skall det kallas överdrift, när man
kräver en tredjedel av vad andra parten
får? För övrigt 

- 
när det nu en gång är

tal om pengar 
- 

betyder de fria skolorna
en väldig besparing för statskassan, som ny-
ligen den kände katolske statsmannen dr
Schryver fastställde:

>Om de katolska familjerna inte skulle
bidraga till sina barns studiekostnader utan
dessa utgifter ålades staten, skulle denna
vara tvungen till att ge ut inte 3,t utan lJ
till zo miljarder frencs.>
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För att förhindra varje ofientligt bidrag
förbjöd det ökända lagförslaget nt 217
kommunerna och provinserna att på något
sätt bidraga till de högre katolska skolorna

- 
de tekniska inräknade. Detta mot för-

fattningen stridande påbud framkallade den
livligaste motsägelse hos dem som därav
drabbades.

När det den 26 mars lgii lyckades för
hundratusende katoliker att genombryta en

tredubbel >>järnridå>> för att i Bryssel hålla
en protestdemonstration, skedde detta för
att göra hela det egna landet och utlandet
medvetna om vad som händer i Belgien. Nu
återstår en hård och seg kamp. Katolikerna
är beslutna Ltt föra den till seger. Ty
denna religionsfientliga politik inskränker
sig inte till skolfrågor. Ytterligare några
fakta och händelser må anföras, som kan ge

ett begrepp om den atmosfär, i vilken den
nuvarande regeringen avser styra detta land
med katolsk majoritet.

För att drabba de barnrika familjerna 
-som nästan alla är katolska 

- 
har rege-

ringen upphävt varje bidrag till mödrar
som bara är hemmafruar. Vid rundradion
infördes ånyo 

- 
som under besättningsti-

den 
- 

censur av nyheterna och detta i en

så antikyrklig form, att t. o. m. en socia-

listisk direktör ansåg det som sin plikt att
protestera. Demonstrationer från katoliker-
nas sida är förbjudna, Medan bidragen till
den socialistiska och den liberala ungdomen
stiger, nedsätts subventionerna till de ka-
tolska ungdomsorganisationerna (333 000
medlemmar) med en halv miljon francs.
Efter en militär flygkatastrof förbjöd de

ansvariga myndigheterna varje religiös cere-
moni vid statsbegravningen, trots att tlle
de tolv omkomna soldaterna var katoliker,
Mgr Kerkhof, biskop i Li6ge, protesterede
men fick inte ens något svar.

I Belgiska Kongo försökte regeringen
driva en liknande kyrkofientlig politik. De
ringa bidragen till missionärerna nedsattes
ytterligare. Dessa meddelade, att de i så fall
måste stänga ett tusental skolor. De djupt
religiösa infödingarna blev stötta. Deras
högsta råd i ett distrikt, rcm åtnjuter större
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autonomi, vägrade att efterkomma rege-
ringens direktiv. Med hänsyn till denna
reaktion hos de infödda och av rädsla för
att göra ett ogynnsamt intryck i utlandet
gav regeringen med sig.

Men i själva Belgien fortsätter striden
mot regeringens skolpolitik. Katolikerna
kommer 

- 
övertygade som de är om rätt-

visan i sin sak 
- 

förr eller senare att avgå

med seger.

Det teligiösaläget i Ryssland

Enkelt är det inte, säger M. J. Le Guillon
i Dokumente (jun. lgil), att få en klar
bild av det ieligiösa läget i Ryssland. Många
som skriver därom generaliserar alltför lätt
och tolkar dokumenten 

- 
mer eller mindre

medvetet 
- 

tendentiöst i den ena eller
andra riktningen, Men ett objektivt stu-
dium av dem ger heller inte ovillkorligen en

exakt bild: den som inte håller i minnet,
att den kommunistiska doktrinen ständigt
sätter sin f'fug, pL det faktiska läget, kom-
mer lätt till konstateranden som går verk-
ligheten förbi.

Vilken är då sovjetmaktens officiella in-
ställning till religionen?

Om kyrkan genom sin verksamhet utövar
direkt inflytande på politiken, verkar den
hämmande på den kommunistiska samhälls-
ordningens utveckling och hotar dess be-
stånd. I så fall måste den med alla medel
bekämpas som politisk motståndare. Men
om kyrkan avhåller sig från varje kontra-
revolutionär handling, om den ser till att
de troende är lojala mot staten, får den
n.iuta av den i författningen (artikel 124)
garanterade kultfriheten:

>För att tarantera medborgarnas sam-
vetsfrihet är i SSSR kyrkan skild från sta-
ten och skolan från kyrkan. Frihet att ut-
öva religiösa kulthandlingar och frihet att
driva antireligiös propaganda tillerkännes
alla medborgare.>>

Omedelbart efter oktoberrevolutionen
var konflikten mellan den ortodoxa kyrkan
och kommunismen mycket bister. Senare
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följde den under ledning av patriarkatet i
Moskva stående kyrkan en linje av absolut
lojalitet mot sovjetmakten. Som följd dnrav
tillerkändes den 7927 

- 
på samma sätt

som tidigare några avskilda religiösa grup-
per 

- 
rätt till legal existens. Också den

fortsatta utvecklingen gick i rätt gynnsam
riktning och nådde sin höjdpunkt under
krigsåren med återupprättandet av patriar-
katet. Den i september 7943 valde patriar-
ken Sergius avled i lr.aj 7944; i februari
1945 ef.terföljdes han av den nuvarande
patriarken Alexius.

Vilka var de motiv som bestämde sovjet-
makten vid denna försonliga hållning?

En inre grund var nog >folkets heliga
enhet>, som under kriget visade sig vara
nödvändig och även senare 

- 
under upp-

byggandets period och inför det nya krigs-
hotet 

- 
inte kunde undvaras. Den ryska

ortodoxa kyrkans anseende kunde dessutom

vara till utmärkt gagn, när det gällde att
bringa grannfolken under sovjetunionens
inflytande. I Serbien, Bulgarien och Rumä-
nien finns en stor ortodox majoritet, i Polen
och de baltiska länderna åtminstone orto-
doxa minoriteter. Normaliseringen av >rela-
tionerna mellan kyrka och sovjetmakt> 

-som det heter i de so'i'jetiska texterna 
-förde dock med sig många konsekvenser.

Befolkningen fick så småningom för sig,
arr sraren förhåller sig neutral mot religio-
nen. Denna uppfattning spreds t. o. m.
bland partimedlemmar. Också en del lokala
partitidningar syntes under de senaste åren
vara mindre angelägna om antireligiös pro-
paganda, Denna, anser man i dessa kretsar,
saknar numera grund; man förhåller sig

därför indifferent Sentemot religiösa upp-
fattningar.

Visst talar officiella resolutioner ofta nog
om nödvändigheten av antireligiös propa-
ganda. Den 7 |uli 1944 instifrades det
>Förenade sällskapet för utbredande av
politiska och vetenskapliga kunskaper>>, up-
penbarligen som efterträdare av den sedan

1940 försvunna >De kämpande ateisternas
förening>, Också i pressen dyker alltjämt
motsvarande uppmaningar upp. Men dessa
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officiella bemödanden rår inte på den all-
männa opinionen. Även om partiet åter
börj* yrke på den gamla, stränga discipli-
nen 

- 
varje partimedlem borde vera en

ateismens propagandist! 
-, 

ffu man inte
överskatta inflytandet av sådana appeller.
Naturligtvis kontrollerar partiet hela livet i
sovjetunionen, men kontroll är inte det-
samma som inflytande. Genom lång övning
tycks ryska folket ha skaffat sig ett slags

immunitet. Till och med inom partiet för-
blir till synes uppmaningarna ofta utan
verkan; kyrkan drar fortfa.rcnde nytta av

den faktiska 
- 

visserligen inskränkta 
-frihet den åtnjuter.

På så sätt möjliggjordes den religiösa >>re-

nässans>), som de sovjetiska tidningarna och
tidskrifterna talar om. Sedan 1949 läser
man där alarmsignaler som: >Uppgiften är
trängande; t. o. m. bland ungdomen före-
ligger en religiös förnyelse,>>

Vari består denna religiösa renässans, som

ken konstateras hos den ortodoxa kyrkan
såväl som hos olika sekter?

Faktum är, att kyrkans präster utövar
ett verkligt inflytande på ungdomen, Av
stor betydelse är predikan; många iaktta-
gare framhäver, att den ortodoxa kyrkan i
vära dagat är en ordets kyrka. Sedan har vi
de religiösa ceremonierna: ständigt talar
sovjetiska texter om den dragningskraft de

utövar, i synnerhet vid den kyrkliga vig-
seln. Vidare är antalet prästkandidater i
stigande; 1946 inträdde i Leningrads semi-
narium 74 noviser, l9t0 172, l9t2 320,
19t3 396. Vid kyrkliga högtider är del-
tagarnas antal, som t. ex, tidshriften för
patriarkatet Moskva omvittner, mycket
högt.

Också sekternas inflytande växer uppen-
barligen ständigt. Deras struktur försvårar
direkta aktioner mot dem: de är inte lätta

^fi fA ag på. De gör det också mindre in-
vecklat för sina anhängares samveten: men
får titlhtira dem och ändå följa med i lan-
dets kommunistiska utveckling. En del sek-
ter lär t. o, m., att Jesus var den första
kommunisten.

Man kan förstå, att partiet svarar på en
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religiös renässans med en skärpning av sin
antireligiösa propagande, Men här kan det
inte vara tal om politiska angrepp mot den
ortodoxa kyrkan 

- 
dennas och dess troen-

des lojalitet tillåter inte en sådan reaktion,
vilket också kategoriskt fastslås i en av
Krusjtjev i november 19i4 undertecknad
resolution av KPSU:s centralkommittä. Det
gäller att undergräva religionen som sådan

på ideologisk väg. Man bemödar sig att
skapa ett medvetande om >den nya männi-
skan>, till vars väsentliga uppgift hör att
driva antireligiös propaganda för att säkra

en sant kommunistisk utveckling, vilken
annars ständigt är hotad inifrån. Man söker
särskilt vinna ungdomen, jt, t. o. m. barnen.
För en hort tid sedan utkom en bok for
barn, som är full av antireligiös propaganda,

med titeln >Från mörkret till ljuset>.
I varje fall syns den skärpta propagandan

inte omedelbart hota kyrkans ställning, De
kyrkliga myndigheterna har också uttryckt
sin tillfredsställelse med centralkommitt6ns
urlåtande och därmed låtit förstå, att de

därav väntar sig snarare gladjande än skad-
liga resultat. I själva verket behåller också

skälen för den märkvärdige >heliga allian-
sen> mellan kyrka och stat fortfarande sin
giltighetr försvaret av freden, utvidgandet
av inflytandet på grannländerna och den
internationella avspänningen. Denna sista
punkt förklarxr t, ex. den för närvarande
påtagligt framträdande gynnsamma hå11-

ningen mot baptisterna 
- 

de underhåller
flera och närmare förbindelser med de

anglosaxiska länderna än den ortodoxa kyr-
kan.

Framtiden måste visa, huruvida den nya
vågen av antireligiös propaganda kommer
att ha större framgång än tidigare försök.
KPSU:s ansträngningar tyder på en djup-
gående kris, som rör inte bara själve verk-
samheten utan också metoden. Inte bara de

senaste årens rutin och folkets indifferen-
tism står i vägen för den antireligiösa pro-
pagandan; också dennas argument syns vara
nötta och ha mistat sin genomslagskraft.

Vi får antaga, att kyrkans lojala hållning
till sovjetmakten har djupt skakat teorierna

t42

om religionens klasskaraktär. De små akti-
visterna inom partiet känner sig förvirrade
genom vissa officielle hedersbetygelser mot
kyrkan och de höga utmärkelser som för-
länats kända kyrkliga dignitärer, Också de

officiella dokumenten förråder i denna
fråga en verklig förlägenhet. Man syns för
framtiden huvudsakligen vilja peka på reli-
gionens föregivna antivetenskapliga karak-
tär. Men även detta argument är utan
objektivt värde. De verkliga förhållandena
kommer nog också härvidlag att visa sig

starkare än alla konstgjorda teorier.
Under inga villkor får man emellertid

underskatta de energiska bemödanden, som

från partiets sida sedan maktillträdandet
gjorts för att avkristna landet, och det ver-
kar oroande, att sovjetmakten ingalunda
har uppgivit sin plan att i sina länder ut-
rota all religiös tro. Resultaten av dessa för-
sök står dock hittills inte i någon propor-
tion till ansträngningen 

- 
detta faktum

syns oss verka uppmuntrande. Den senaste

bestämmelsen från KPSU:s centralkom-
mittd utgör utan tvivel en milstolpe i kam-
pen mellan den marxistiska materialismen
och den kristna tron. Dess särskilda bety-
delse ligger däri, att partiet medger kyrkan
det mått av frihet, som de troende sedan

några år vant sig vid. Det är inte ett dåligt
tecken för framtiden.

Särskilda förhållanden råder emellertid
beträffende den romersk-katolska kyrkan
och islam. Den antireligiösa propagandan i
Ryssland riktar sig framför allt mot kato-
licismen och då i synnerhet mot Vatikanen,
Också angreppen mot islam är fortferande
häftiga.

Den katolska kyrkan har i själva verket
upphört att existera i Ukraina, där det
tidigare fanns en blomstrande grekisk-
unierad gren, förklarade enligt Informations
catholiques internationeles (lt /6 lgtr) den

från ryska koncentrationsläger efter mer
än tio års fångenskap hemkomne italienske
jesuitpatern Leoni. Vid krigets slut 194i
befann han sig i Ryssland som fältkaplan
hos italienska trupper. Efter att först varit
anhållen lyckades han under ett år till ut-
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öva sin prästerliga verksamhet i Odessa

men dömdes sedan för >spionage i Vatika-
nens och påvens tjänst> till 10 års strafi-
arbete och överfördes till arbetslägret Mor-
dovia, där 30 000 fångar sysselsätts med

skogsarbete. Ännu en gång dömdes han se-

nare till 2f års straffarbete för >religiös
propaganda>>, emedan han i hemlighet fort-
satt sin prästerliga gärning, och {ördes till
Workutalägret vid ishavet men frigavs ny-
ligen efter enträgna bemödanden av den
italienska beskickningen i Moskva.

De katolska prästerna i Ukraina, säger

parern, ställes inför alternativet att an-
tingen skriva under en deklaration, att de

skiljer sig från Rom och underkastar sig
patriarken i Moskva, eller att bli häktade.
Lnligt rykten skulle i Ukraina ännu exi-
stera en >katakombkyrka>>, men man kan
inte få någon bekräftelse därpå. I rIforkuta-

lägret fanns bland fångarna ett visst antal
ukrainska och baltiska katolska präster, som

vägrat att svika sin lydnadsplikt mot Rom.
I de västra delarna av sovjetunionen finns
ännu många trogna katoliker, uppdelade i
små celler, som är helt hänvisade till sig

själva. Också några få präster verkar där
ännu i all hemlighet som >>arbetarpräster>).

Än en gång Galilei

I en understreckare i Sz,D, (28/6
19fi) om den engelska översättningen av
två dialoger, av Galileo Galilei påstår Tord
Hall, att Aristoteles' och Ptolemaios' skrif-
ter >av den katolska kyrkan förlänats dog-
mens ofelbarhet>. Det skulle vara intressant
att veta, när och hur denna dogmatisering
skett.

Sant är, 1tt ännu vid medeltidens slut
praktiskt taget överallt i Europa världsall-
tet uppfattades i enlighet med Aristoteles'
naturfilosofi 

- 
men inte bara av skolasti-

ken och teologerna utan även av de icke-
teologiska vetenskapernas företrädare, Gali-
lei själv föreläste ju under mer än ett år-
tionde 

- 
om än med växande tvivel 

- 
vid

?aduas universitet om peripatetikernas lära.
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Sant är också, att Aristoteles' filosofi, i syn-
nerhet sedan S:t Thomas av Aquino så rik-
ligt refererat till honom vid sitt genialiska

försök att förena tron och sin tids vetande
i en enda sanning, liksom kanoniserats, men
det var just den store Aquinaten själv, som

i klart medvetande om det hypotetiska i
sitt vetande om naturen och i sin därpå
grundande naturfilosofi gjorde uttryckliga
förbehåll och varnade för att här bara lita
på auktoritetsbevis 

- 
vilka f. ö, av honom

överhuvudtaget utpekas som de svagaste av
alla bevisformer! (Jfr G. M, Manser: >Die
Naturphilosophie des Aquinaten und die
alte und moderne Physik> i irsboken Diuas
Tbonas 1938 h. 1.)

Kopernikus och Galilei betyder inte alls
en helt ny ansats i det mänskliga tänkandet
över neturen. Den lärde kardinal Nicolaus
Cusanus (1401-1461) kan anses som en

förelöpare, ty för honom är jorden inte
längre ett fäste i världsalltets medelpunkt
utan bara en liten del av hela universum:
Terra non potest esse fixa, sed. mwetur ut
aliae stellae. Han observerar energiens fjärr-
verkrn, rörelsens relativitet och anticiperar
den mycket beundrade tidmätningen vid
Galileis fallförsök. 300 år före Galilei hade

franciskanmunken Roger Bacon (omkr.
l2l4-94) tillämpat den experimentella
metoden vid sina naturvetenskapliga studier
och på liknande sätt som Galilei kommit i
smärtsam konflikt med sina samtidas alltför
konservativa tänkande och deras rädsla, att
en ny naturvetenskaplig syn skulle kunna
kasta mänskligheten i gudlöshetens armar.
Nästan alla den tidens och den senare tidens
lärda 

- 
inte minst också de protestantiske

- 
ansåg, att denna syn antastade Skriften,

uppenbarelsens källa, och gjorde intrång på

Guds eget herradöme, hans allmakt och fri-
het.

Ytterst gällde det problemet: tillkommer
Skriften auktoritet i naturvetenskapliga
frågor? Många betydande teologer, kardina-
ler och biskopar hade den uppfattningen,
att Skriften inte är en iärobok i fysik eller
astronomi utan uttrycker naturfenomenen
enligt under dess tillkomsttid gällande upp-
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fattning. Ett kyrkligt läroutslag förelåg
inte, än mindre en kyrklig dogmatisk ap-
probation av Aristoteles' och Ptolemaios'
skrifter. Att det trots detta kom till den
hårda kampen mot och den orättvisa och
omänskliga domen över Galilei har flera
orsaker: särskilt det djupt rotade gamla

tänkesättet hos teologer och lekmän; det
dåtida lärda ståndets enhälliga ansträngning
att slå ned detta hot mot deras egen exis-
stens; de frommas oro över att jorden, män-
niskornas, Gudsavbildernas hemvist och skå-
deplarsen för Guds Sons frälsaregärning
som människa, bare skulle utgöra en liten,
liten stjärna, slungad kring solen i en vrå
av en oändlig världsrymd 

- 
och allt detta

mot ögonens uppenbara vittnesbörd! Renäs-
sansens dyrkare av den grekiska antiken
måste också uppfatta de nya teorierne som

ett attentat mot grekernas vishet. 
- 

Det
verkar naivt, att, såsom Tord Hall, helt
förbise denna djuptgående andliga strid och
förnumstigt beteckna det hela som >ett ex-
periment, som vi nu tycker att ett normalt
utrustat barn kunnat göra utan ansträng-
ning>,

Man får heller inte glömma den tidens

förvirrade allmänna läge: nya 1äror predi-
kades och utbreddes med vapenmakt, häx-
processernas bål flammade på många håll,
inte minst i det protestantiska Norden 

-att använda våld i andliga ting hörde till
dagordningen överallt. Också i striderna
Iärd och lärd emellan begagnade man
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skarpa och sårande, ja, dödliga vapen 
-även Galilei och andra kopernikaner hade

använt dem rikligen.
Allt detta ursäktar visserligen inte de

kyrkliga instanser som dömde Galilei. Kyr-
kan själv har måst lida mest av detta f.a,ta,lt

missgrepp 
- det enda rillfallet för övrigt i

den katolska kyrkans historia, då någon
dömts för rent naturvetenskapliga teorier,
ty Galilei förfäktade inga religiösa irrläror
som t. ex. Giordano Bruno. 

- 
Nu öppnade

sig den djupa avgrund mellan tro och mo-
dernt vetande, som blev det största hindret
för tron själv.

Men det är just från den kyrkliga aukto-
ritetens och den katolska teologiens sida,
som under de senaste hundra åren klarläg-
gandet av förhållandet mellan trosauktori-
tet, i synnerhet av Skriften, och de exakta
vecenskapernas resultat har sLett. Den prin-
cipiella hållning, som Galilei - vetenskaps-
man och troende katolik intill slutet 

- 
den

gången dömdes för, är nu alla katolska
forskares utgångspunkt.

Den kyrka, vars >>metod> enligt Tord
Hall är >att uppfostra människorna till
blind auktoritetstro>, kan uppenbarligen,
när det gäller verklig dogmatisering, noga
skilja mellan Guds auktoritet och andra
auktoriteter 

- 
de egna tidsbetingade in-

stansernas inbegripna. (Jfr Friedrich Des-
sauer: Dar FalI GaIiIei uncl uir. Luzern
te43.)
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Louis Bouyer: Neurnan. Sa

uie. Sa spiritualitö. Patis 79t2, Ed.
du Cerf. 48J s.97J ftcs,

Fader Bouyers Newmanbiografi är en

bok av högsta intresse inte minst för oss i
Sverige. Katolicismens ställning i dåtidens

England har, trots alla odiskutabla skillna-
der, så stora likheter med den plats den in-
tar i våra dagars Sverige att parallellismen
ofta blir ytterst slående. Samma problem
möter oss svenska katoliker i dag, samma

motstånd utifrån, samma interna motsätt-
ningar. De oiika kategorier av katoliLer och
protestanter som uppträder i Newmans hi-
storia är i påfallande grad desamma som

dem vi ser i dag, och inte minst intressant
är det att iaktta hur dessa kategorier myc-
ket mer svarar mot givna psykologiska ty-
per än mot intellektuella temperament och
åskådningar. Rom är samma Rom som i
dag, fast det för hundra år sedan var lika
antiintellektualistiskt som det i dag är tho-
mistiskt. Oxford är samma Oxford (eller
Vittenberg, eller Uppsala), oavsett alla teo-
logiska strömkantringar. Och Newmans
strävan att intelligent, opolemiskt och kom-
promisslöst företräda sin kyrka är ett lika
efterföljansvärt exempel nu som då.

Bouyer försummar inga tillfällen att
skarpt polemisera mot Bremonds klassiska

Newmanbiografi och talar om denne för-
fattares >>obotlige friuolitö> och helt felak-
tiga psykologiska uppfattning av Newman.
Själv har Bouyer som f. d. evangelisk präst,
konvertit, teolog samt medlem av oratoria-
nernas samfund ovanligt stora {örutsätt-
ningar att kongenialt skildra den store kar-
dinalen. Hans beundran för denne är också

stor och omisskännlig; han tvekar inte att
säga att Newman f& nyr tidens teologi
borde kunna bli vad Augustinus var för
forntidens och Thomas för medeltidens.
Det är också ganska tydligt att Bouyer ur
sitt Newmanstudium hämtat avgörande och

ytterst fruktbara impulser för sin egen

verksamhet. Sambandet mellan denna bio-
grafi och den senare tillkomna Du Pro-
testantisme å l'ES,lise (utförligt anmäld i
denna tidskrift lgtt; Js fr.) ä,r utan vidare
klart: den sistnämnda boken är ingenting
annat än en tillämpning av den princip som

Bouyer här säger har varit Newmans, näm-
ligen att tillvarata de positivt bärande id6-
erna i protestantismen och i stället för att
bekämpa dem integrera dem i den katolska

enhet där de egentligen hör hemma.
Talrika förut opublicerade texter ökar

biografins värde, och Bouyers eleganta stil
och temperamentsfulla berättarkonst är yt-
terligare ett givet plus. Men som så ofta i
franska arbeten seknas här varje spår till
register och systematisk bibliografi, vilket
tyvärr gör boken sämre ägnad till arbets-

instrument.

Gannel Vallquist

Bernhard Schultze SJt

Russische Denker. Vien 19J0.
Ivan Kologrivof: Essai sur

la saintetö en Russie. Bruges 19i3,
Beyaert.

Bernhard Schultze och Ivan Kologrivof
är professorer vid Påvliga Institutet för
orientaliska Studier i Rom. Den förste be-
handlar i sin bok omkring 2l ryska >tän-
kare> från 1800- och 1900-talen. Han prö-
var deras inställning till Kristus och till
påve-kyrkan. Vart och ett av bokens kapitel
inledes med en kort levnadsteckning. Vid
sidan om mindre bekanta namn förekommer
även Tolstoj, Dostojevskij, Solovjev och
Berdjajev. Endast två av de i boken nämnda
personligheterne hat g|tt vägen ända till
>Rom>, nämligen Solovjev, den store filoso-
fen, och lvanov, den mångsidige andlige
aristokraten. Men ingen av dem kunde und-
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vika att på något sätta befatta sig med kris-
tendomens stiftare, Måhända blev Kristus
dec ryska folkets enda kärlek - 

Iör att
använda ett Dostojevskij-ord. Den ryska
siälen har i varje fall svårt för att rycka sig

loss från Nasarden. Åven Belinskij, den

förste ryske litteraturkritikern och för öv-
rigt en briljant stilist, förråder det. Han
blev ateist. Men Kristusgestalten oroade ho-
nom alltid.

Schultzes bok har framgått ur föredrag
för allmänheten. Den är lättläst. Den vill
inte tolka utan helt enkelt framställa.
Många citat bidrar till att göra det specifikt
ryska åskådligt.

Ivan Kologrivofs arbete för längre till-
baka i tiden och djupare in i den ryska sjä-
len. I sitt personliga liv gick författaren en

ovanlig väg. Han är rysk-född och blev

ofricer i den siste tsarens livgarde. På den

tiden var han en avgjord ateist. Senare om-
vände han sig till Romerska kyrkan och
blev jesuit. Det ryska folket är fortfarande
en hjärtesak för honom. Hans bok visar, på

vilket sätt den kristna religionen fick sin
typiskt ryska utformning. Den beskriver
den ryska spiritualitetens utveckling. Boken
kallas för försök. Men i själva verket låter
den det heliga Rysslands hela historia uppstå

inför oss.

Den första av verkets tre huvuddelar be-
handlar det ryska fromhetslivets blomstring
efter landets kristianisering på 900-talet,
den mongoliska invasionens kvävande verft-
ningar, slutligen andelivets nya genombrott
efter mongolernas tyranni, Den andra delen
redogör för det ryska andelivets två stora
strömningar, som uppkom under 1400-talet
och som har inflytande ännu i våra dagar.

Nils Sorsskij begrundade den mer kontemp-
lativa, Josef av Volokolamsk den mer aktiva
och >>sociala> vägen för fromhetslivet. Den
sista delen framställer spiritualitetens ned-
gång och förnyelse sedan Peter den stores

tid.
Av största intresse är det inledande av-

snittet om det ryska andelivets psykologiska

granilualar. Med säker hand tecknas den

ryska själen på endast åtta sidor. Den är
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>lilla moder Rysslands> spegelbild, måttlös
och rik på kontraster som landskapet. En
viss dragning till det som ligger bortom
det empiriska gör ryssen mindre intresserad
av civilisation och borgerlig trygghet. I
nitsjeuö-attityden 

- 
om man så får ut-

trycka det 
- 

möts den ryske revolutionä-
ren och det ryska helgonet. Utan många ord
visar Kologrivof, i vilken utsträckning även
bolsjevismen är något ryskt.

Thomas av Aquino betonar, att det
kristna budskapet inte förstör utan fullbor-
dar människonaturen, Den ryska spirituali-
tetens historia exemplifierar detta. I och
med att ryssarna en gång antog den kristna
tron, leddes den ryska själen fram till sin
egen fulle mognad. Då den fann Kristus,
fann den sig själv. Kologrivofs bok får en

särskild betydelse genom att antyda just
detta. Bakom den historiska framställningen
ligger en teologisk övertygelse.

Bol'sjaja sot,elskaja enciklo[edija, den se-

dan 1926 i första, sedrn 7949 i andra upp-
lagan utkommande >Stora sovjetiska en-
cyklopedien>, behandlar delvis samma ge-

stalter som Schultze och Kologrivof. En-
cyklopedien förrider genast både sin anda

och sin nivå, då den helt enkelt förnekar
Kristi historiska existens. Den tvingar in
allt i den sovjetiska propagandafraseologien.
Om Dostojevskij heter det bl. a. (i direkt
översättning): >Under det att å ena sidan
de progressiva förlattarna i olika länder
attraherades av den skarpa och genom-

trängande framställningen av socialistiska
problem i Dostojevskijs romaner, kom han
å andra sidrn genom sina defrrauerade reli-
giöst-mysthka id.öer att i någon mån på-
verka den borgerligt-dekadenta litteraturen
i den imperialistiska epokens Väst-Europa
och USA.> Så låter det nya Rysslands röst.

Schultze konfronterar betydelsefulla
>gamla> ryssar med Jesus Kristus. Kologri-
vof ägnar sin bok det heliga Rysslands
främsta, Först om man kommer ihåg det
än brutale, än lömska bekämpandet av allt
kristet i det nuvarende officiella Ryssland,

förstår man båda dessa >reaktionära> för-
fattares egentliga avsikt, .V. 

K.
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Karl Erik Steneberg:
Kristinatidens måleri. Malmö 79f f ,

Allhem'

Litteraturhistorikern Friberg har i sin

Stiernhielmavhandling ingående belyst de

ofta mycket subtila och svårtolkade alle-
goriska inslagen i Kristinatidens litterära
konst. Steneberg, som tidigare gjort sig

känd som en ytterst id6rik forskare och
stor kännare av Vasarenässansens porträtt-
flora, har nu i ett väldigt arbete, presente-

rat av förlaget Allhem, systematiskt försökt
skildra och tolka alla de konstnärer och
konstverk som förekom omkring drott-
ningens hov. Det har i många avseenden

blivit en revolutionerande bok, och för
Kristinaforskningen kommer den att för
lång tid framåt betyda en fast grund.

En hel rad av förut kända konstnärer
under denna tid kan förf. ställa i ny be-
lysning. Han är en outtröttlig arkivforskare
och kan gång på gång göra nya säkra attri-
butioner. Nicolas Vallari framstår som 

-före Ehrenstrahl 
- 

den ledande konstnä-
ren, när det gällde tidens älskade allegoriska
framställningar vid festliga tillfällen; Al-
lart van Everdingen, som vi förut kände,

visar sig i sina skisser från Göta älv-trakten
ha åstadkommit någonting alldeles nytt 

-han upptäcker ett stycke svensk natur och
gör det på ett sådant sätt, att han möjligen
kan räknas som en nydanare också i inter-
nationell mening. Hendrick Munnichhoven
torde inte många ha känt till 

- 
förf. kom-

mer honom mycker nära och förbluffar
med att uppvisa, att han är identisk med
en holländsk målare Hendrick Munnekus.

- 
Man kunde räkna upp många sådana

viktiga fynd och rön. Naturligtvis ställs
också de välkända srormästarna vid Kristi-
nas hov, David Beck och Bourdon, i en

ofta ny belysning.
Författarens andra syfte kan sägas vara

att 
- 

med hjälp av den berömda ikonolo-
giska tolkningsmetod som Panofsky utveck-
lat 

- 
ge denna tids konst en ny förklaring:

han vill tolka alla dess subtila allegorier och
anspelningar. Detta har krävt ett mödo-
samt arbete, och det kan kanske sägas, att

resultaten någon gång är tvivelaktiga eller
i varje fall inte fullt säkra. Men å andra
sidan ger fötf*.t*en genom att kombinera
konstnärerna med hovets tänkare, filosofer
och diktare en delvis alldeles ny och helt
övertygande bild av detta mäktiga tids-
mode, som nu förefaller oss så svårt att
uppskatta.

Det står alldeles klart att Stenebergs ar-
bete är något av en bragd. Hans huvudsyfte
är inte att belysa och förklara drottning
Kristina, men vid sidan av sina egentliga
uppgifter har han också gjort Kristina-
forskningen en ytterst viktig tjänst.

En komplimang måste till sist riktas till
förlaget, Allhem, Jag vet inte, vilka de män
är som på kort tid gjort detta förlag till
ett av landets märkligaste. Den utstyrsel
förlaget gett denna avhandling är beund-
ransvärd 

- 
man tröttnar aldrig att be-

trakta de utsökta reproduktionerna.
Man ville i detta sammanhang också

nämna en annan praktvolym från samma

officin, nämligen Lukasgillets Finn 1955,
en ytter$t vacker och roande kulturkrönika
från Lund, där den katolskt intresserade
bl. a. finner en studie av professor llelge
Kjellin om evangelisten Lukas och hans på-
stådda intresse för målarkonsten. Båda dessa

publikationer har en för svenska förhållan-
den nästan enastående hög teknisk och
konstnärlig standard.

Suen Stolfie

Der Grosse Heriler. Nachschlage-
werk fiir Vissen und Leben. Band 6,

Luksor bis Paderborn. Freiburg i Br,
19ii, Herder. DM 43: 

-/SOz -.
Med glädje upptäcker vi Sveriges katoli-

ker i det nu utkomna sjätte bandet av Der
Grosse Herdel en sympatisk bild av vår
biskop lr Jobannes ErikMilller och av hans

koadjutor biskop Ansgar Nelson.
I detta stora uppslagsverk är f. ö. alla

viktiga artiklar illustrerade. Vår tids män-
niskor vill ju framför allt se. Detta behov
kommer Der Grosse Herder generöst till-
mötes, Demerna kommer nog att uppskatta
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de två helsidesplanscherna om noilet. Bland
de många tekniska ting, som behandlas och

avbildas, saknas inte ens ett av teknikens
yngsta barn: mofeilen.

Teologen konstaterar med tillfredsstäl-
lelse, att artikeln om Anders Nygren, den

nuvarande Lundateologiens ledare, illustre-
ras, men beklagar, att Nygrens teologiska
riktning inte ens antydningsvis karakterise-
ras. En kort hänvisning till hans förbindel-
ser med Kant och Schleiermacher skulle ha
kunnat tjäna som en varningssignal för de

oinitierade och kanske varit värdefullare än
alla detaljerna om numreringsmaskinen ellet
om ftut tflert. Att munhålan låses rv läp-
parna och begränsas ar' gommen, tänderna
och tungan, kan ju anses tämligen bekant.

Att verkets utgivare följer sina speciella

intentioner framgår av artiklar om männi-
skan, naturrätten, Jtngltu Maria, Luther,
den ekuneniska rörelsen och kanske särskilt
den sju sidor omfattande, rikt illustrerade
artikeln om rnodern. Bland konstnärerna
behandlas förutom Micbelangelo, Murillo
och Maråes också den svenska skulptören
Carl Milles.

Der Grosse Herder avser att ge en totalvy
av världen i den kristna trons belysning.
Verket nöjer sig inte med att förmedla kun-
skaper. Det vill ge en möjiighet att bedöma

världen och dess fenomen. Det vill visa, att
den rätta tron, långt ifrån att föra bort
ftLn det verkliga livet, genomlyser aila livs-
områden med sin klarhet.

Engelskt axplock

Elis abeth P akenh am har utgivit
en samling essåer Catbolic Affroaches (Lon-
don 19I i, Veidenfeld & Nicolson) av ftrm-
stående engelska katoliker, prästmän och
lekfolk, avsedda att >konstruktivt och är-
ligt svara på vår tids angrepp på de krist-
nas tro och beteende>>. Artiklarna behandlar
dels metafysiskt-spekulativa ämnen, som

t. ex. det onda i metafysisk belysning
(M. C. D'Arcy SJ) och förhållandet mellan
filosofi och fysik (G. Temple), dels prak-
tiska som t. ex. äktenskap, familjeliv och
uppfostran (E. Pakenham och Nicolette
Grey), dels politiska, som t. ex. sambandet

mellan kyrka och stat och rasfrågan (Frank
Pakenham och ärkebiskop David Mathew),
och kulturella, som konst och sakrament
(David Jones), >en undersökning om män-
niskans konst och den kristnes sakramentala
liv mitt i ett mekaniserat samhälle>, som

höjer sig högt över alla de andra essäerna

vad både aktualitet, saklighet och stil be-
träfiar.

I Essals in Cbristian Unity (London
l9ll, Blackfriars) sammanfattar domini-
kanpatern och konvertiten Flenry St.
J o h n sina uppskattade litterära inlägg i den

ekumeniska diskussionen alltsedan 79 28, hu-
vudsakligen mellan Katolska kyrkan och
Church of England. Av de tre >Appendix>,
som tillfogas, förtjänar Times' artikel w

den 3l/10 1941 om det katolska läget inom
den engelsktalande världen särskilt intresse.

Dominikanpatern Gerard Vann, en

av de mest lästa andliga författarna i Eng-
land, kommer med en ny upplaga av sina

retreat-berraktelser Of His Fulness (Lon-
don 19f4, Burns & Oates), ursprungligen
avsedde för klosterfolk men här adapterade

för >kristna i världen>. Två upplagor är
redan slutsålda.

Tbe Meaning of Holiness (London 19i4,
Burns & Oates), utgör en engelsk översätt-
ning av den 19fl avlidne professorn i filo-
sofi vid Sorbonne, Louis Lavelle's ak-
tuella studie Quatre Saints (Paris 1911,
Michel). Den försöker först tränga in i he-
lighetens teoretiska och praktiska aspekt och
exemplifierar sedan resultatet genom att
kort framställa >den franciskanska spiritua-
liteten>, >>Johannes av Korset och kontemp-
lationen>>, >>S:ta Teresa: förening av kon-
templation och aktion> och slutligen >S:t
Frans av Sales: enhet av vilja och kärlek>>.

Charles Ellsuorth
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