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SEDAN SIST

lobannes l1rgensen ddrl

Vi anade alla, att budet skulle komma. Andi ir det djupt fcirstim-

mande. Nordens efter Sigrid Undset enda katolska fofiattate av vlrlds-
format lr borta. Och i hans eget land finns ingen diktare som tar uPP

hans mantel.

Johannes Jcirgensens glrning ir innu till stor del hdljd i dunkel.

Hans landsmi., latd" sig med tiden uppskatta honom, och han hade en

genom alla stormar lojal och genercis fo{irggare. Nlr han cill sist iter-
iarrd. frin sitt ?ilskade Assisi, fick han av sin f<idelsestad en vacker

bostad, dir han ocksi tillbragte sina sista ir. Det finns en del essayer om

honom och ett stcirre verk av Emil Frederiksen om hans ungdom men

ingen verklig biografi. Trots att han sjilv flitigt i sina b6cker 6st ur

siria ofantligi omfattarrde dagboksserier, ar det mycket i hans verk som

innu ir svirt att virdera, delvis svirt att fatta.
Det Ir silunda ovissr, om Johannes Jcirgensen skall kallas en stot ilik-

tare. Att han var en fin lyriker och en lysande journalist, ilr alld'eles

uppenbart. Men hans skonlitterira prosa viger kanske inte si tungt: hans

.rttido*t variationer pi jacobsenska temata ir inte si mlrkliga, och lven

om >Vir Frue av Danmark>> har en utmlrkt slagkraftig och pregnant

stil, ir den mer en serie deklarationer och diskussioner in en levande

mlnniskoskildring.
Att Johannes Jiirgensen var en stor fdrfattare ar emellertid uppenbart,

om man tinker pi tvi andra fik som han odlade - sj?ilvbiogra{iens

och hagiografiens. Hans vildiga memoarverk ar lika hlnsynslcist tippen-

hjertigi som Sven Lidmans och utllmnar i sjilva verket sin forfattare

pe "tioft^ 
alldeles f<irkrossande sltt - med hans intresse fiir utmlrkelser,

iint katolskt umglnge, titlar och stipendier. Men just her ligger dess

styrka: den estetiike posirren tvingar sig till absolut uppriktighet. Man

blir inte si omutligt sannferdig om egna tillkortakommanden utan att

fcirst ha passerat fruktansvirda priivningar. Bcickerna tiger om dessas

art, m€n de initierade vet, att J6rgensens prcivnin 1ar Yat minst lika
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Sedan sist

fruktansvlrda som Sigrid Llndsets, om vilka de f. c;. ocksi till sin art
piminner.

Om de stora biografierna 6ver Franciskus, Katarina av Siena och
Birgitta skall har icke ordas. Slrskilt den sista ir i vissa stycken litet
for l<;slig, litet f<ir skonlitterir, men tillsammans bildar de en miktig
insats som ocksi hela den katolska vidden yetat att uppskatta.

Det som till sist mest fingslar och griper hos den dijde mistaren, ar
naturligtvis hans kamp for sin tro - eller rattare: Guds jagande efter
hans sjil. Dirom har han beruttat ging pi ging, tacksam, forkrossad,

salig av lycka men ocksi djupt ingestfull i insikt om egen brist in i
det sista. Det slir en sentida lisare av Jcirgensen, att hans kanske virde-
fullaste kvalitet helt enkelt var hans envishet, hans trohet. Han holl
ut. FIan itervlnde alltid. Han slippte - fijr att citera Mauriac - aldrig
ens i sin n<ids mtirkaste <igonblick taget om den yttersta fransen av

Frilsarens mantel.
Si blev han, som en ging varit frurktad fiir sin vassa penna och sina

haftiga riposter, mild, vis och tidmjuk. Det finns i modern katolsk lit-
teratvr en hel provins som ir Johannes Jcirgensens. Den ir i mycket
franciskansk. Men den ir ocksi dansk. Och den ger oss en henforande
f<irestillning om hur Danmarks <ide skulle ha kunnat gestalta sig, om
reformationens ofattbara olycka icke hade irrtrafrat.

Nordens fi katoliker slnder sin gamle mistare ett tack fcir hans trohet,
hans odmjukhet och hans kerlek.

S. S-e

Suen Oscar Stepban Nordrnark in memori.aw

Den 23 juni 1956 avled i sin fddelsestad Stockholm innu en av vir
tidskrifts grundllggare och pionjlrer, kyrkoherden Sven Oscar Stephan

Nordmark (Iodd 26/I 1890). Efter sina filosofiska och teologiska studier
och sin prlstvigning vid Canisianum i Innsbruck kom han I9l3 tllbaka
till sitt hemland och verkade der p& olika platser. Ar L920 utnimndes
han till kyrkoherde vid S:t Eriks kyrka i Stockholm, vilken befattning
han innehade under 12 3r. Efter en tids vistelse i Italien och Tyskland
verkade han som rektor vid Birgittasystrarnas kapell i Vadstena iren
1935-1940. De senaste iren av sitt liv tillbringade han pi grund av
ohllsa huvudsakligen i Girdala.

Till tidskriften Creilo var kyrkoherde Nordmark knuten ifrin dess

start 1920. Nir redaktionens medlemmar for fcirsta gingen presenteras,

i julinumret av andra irgingen (1921), nlmnes Sven Stefan Nordmark
som vice ordfiirande och som sidan kvarstod han till slutet av irgingen
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1928. Sedan Cred,o med b6rjan av h 1929 ttitt i sitt ofiiciella >)inter-

skandinaviska> skede (1929-1940), upprlknas han fortfarande bland

de fasta medarbetarna.
Septembernumret 1941 innehiller hans sista bidrag, betecknande nog

en artlkel om >>den heliga Birgittas reliker i Vadstena och annorstides>>,

pi samma ging avslutningen av en ling rad speciellt >birgittinska>

,rppr"a.r. Han var nimligen sirskilt fast vid den heliga Birgittas orden,

,o* h"., rillhorde som oblat och hans signatur >P. stephan obl. s. Birg.>

ir den fcirsta av alla som mdter oss pi fiirsta irgingens innehillsfirrteck-
ning. Det riir sig dlr om en uppbygglig betraktelse <iver >Kyndelsmissan>)'

,rpptrkt"n till minga andra av liknande kataktar. Helst knot nimligen
den avlidne sina uppbyggliga artiklar till kyrkans ir och liturgi. Av
sirskilt vlrde var hans frin irging l92l till irging 1928 f.ordopande

undervisning i anslutning till den kyrkliga kalendern i >kyrkans litur-
giska handlingar och kultfiiremil och i hennes skcina djupsinniga cere-

monier och innehillsrika symboliska sprik>, sisom han sjilv introducerar

denna spalt. Till raden av artiklarna fogas en hel del recensioner, mest

ocksi hlr av litteratur som handlar om det andliga livet.

I hela hans fcirfattarskap frarntrdder mest Prasten och sjilas6rjaren

och det ir huvudsakligen som sidan som han ocksi i vir tidskrifts historia

ingir som grundliggare och vlgvisare. Reqct'iescat in pace'

LOYOLAS ANDA

T\"r hender, att, vfu tids mlnniskor visar en slrskild sympati just for

)-l 1gn^tius av Loyola. Fastin man anser det baskiska helgonet i viss

m&n iar^ en obehaglig person 
- 

med alltfar obtinhorlig konsekvens

strivade han efter attni- sina mil! 
- 

uppskattar man honom indi. Man

tycker sig hos honom finna varken okloka ilverdrifter eller den sorts

fromma egendomligheter, som man tar anst6t av hos andra bland fromhets-

livets stora. Ignatius bar alltid ett vinligt leende pi sina lippar och tyckte
om €tt munt€rt skratt. Han it och sov som en normal minniska. Till sina

kllder valde han inte det simsta tyget. Han ville inte ha alltfdr linga
bijner. Han fordrade inte bestimda bottivningar. Under ett samtal orn

k6ttets spikning yttrade han: >>Den gamla minniskan miste vi kors-



Vilhelm Kdster SJ

flsta men inte ocksi den nya -- si att hon av idel svaghet inte mer
kan utretta nigot for Gud!> Allt detta tilltalar iven sidana, som eljest

inte intresserar sig alltf.or mycket f<ir fromhet. Det liter ganska for-
nuftigt.

I verkligheten var det som Ignatius tlnkte och gjorde lika >of<irnuf-
tigt> som alla ikta kristnas tankar och girningar. Det han tringtade till
gick lingt ut 6yer grinserna f<ir ett fiirnuft, som binder sig uteslutande

till denna jord. I hans hjirta brann en mystisk gliid, som lig bortom
nlstan alla vanliga, borgerliga norrner. Om man vill komma honom in
pi livet, miste man ta reda pi vad han egentligen syftade till med alla

sina anstrlngningar. Man miste Lriga efter hans motiv.
Enligt Jer6nimo Nadal, Ignatius' mingirige nirmaste medarbetarel,

var jesuitordens stiftare >i sitt handlande kontemplativ>, in actione
conternplatiaus. Man kan uttrycka det en smula mera tillspetsat och
slga, att hos Ignatius arbetet blev b<in. Det andliga livet bestod hos

honom i stor utstrickning i att. vara apostoliskt verksam. Att vinda sig

till den yttre virlden for att vinna den, just detta betydde for basken

kontemplation, dvs. ett inre mcite med Gud.
Ar nigot sidant <jverhuvudtaget mcijligt? Att be och att arbeta ar

ju tvi olika f<;rhillningssitt. Hur kan de sammanfalla? Hur kan ett
handlande, i och med att det forblir vad det Ir, samtidigt bli nigot
annat, nimligen vad vi kallar fcir kontemplation? I arbetet sysselsitter
vi oss med skapelsen omkring oss. I kontemplationen stir en minniska i
fc;rbindelse med den personlige Guden - 

pi ett liknande sitt som hon
kan sti i personlig fcirbindelse med en nlskad medmlnniska. Atminstone
ligger detta begrepp av kontemplation till grund f<ir Nadals ord om
Ignatius. Just detta ger en vink om vad Nadal ville siga. Ty fastin den
personliga f6rbindelse, som vi har med en god vin, ir nigot annat in
aktivitet och fastin den skiljer sig frin allt handlande, behover hand-
landet Indi ingalunda stcira eller upphiva vlnskapen. Tvirtom, det
finns i virt liv handlingar, som inte kunde komma till stind, om inte
v&rt hj5,rta vore fcirenat rned en medmlnniskas. Nir vi kciper en giva
for att lyckligg<ira en kir vln, utfcir vi en handling. Men i och med att
vi fullbordar kdpet, kretsar vira tankar och alla vira kinslor kring den
ilskade minniska, it vilken vi koper presenten.

Detta hjnlper oss att fiirsti den ignatianska andan. Ty som den for-
llskade i allt sitt gcirande och litande ir fiirenad med sin utvalda 

- 
han

vill g<ira allt f<ir henne 
- 

stod ocksi Ignatius under sina minga aposto-

liska foretag i en intim forbindelse med den personlige Guden. Han

' .3tfr A. F. Stridsberg: ler|nimo Nadol, och; Petrus Canisius och f er6nimo Nailal, i
denna tidskrift XXXV (1914) s. 60-72, XXXVI'(19I1) s. 130-137'
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genomskidade si att siga tingens yttersida. Han blev varse, att den

mystiskt ilskade Guden ir narvarande i alla ting, att han ir deras in-
nersta vara, och deras upphov ir verkan a1r hans vilja. Han fann honom i
allting. Dlrfiir kunde hanvara fOrdjupad i honom, just i och med att han

verkade ute i virlden. I sitt handlande kunde han bli kontemplativ.
Det ignatianska levnadssittet uppkom mot en bestlmd historisk bak-

grund. Innan Ignatius kunde bli det han var, miste han ha fitt veta,

att det verkligen lr Gud som utgor alla tings djup. dvertygelsen om

dema h6r visserligen till den kristna tron. Men under vir tiderlknings
ftirsta irtusende stod en annan tanke i fiirgrunden. Man betraktade di
fcirst och frimst skapelsen som Guds spegel. Man sig i virlden skaparens

avbild. F<irst under hogmedeltiden framtrldde det tydligt i det kristna
medvetandet och i den teologiska reflexionen, att virlden inte endast

avbildar Gud, utan att den dirutover helt och hillet 1r beroende av

Gud. Den blev till genom Guds skapande vilja, den iger bestind tack

vare Skaparens fortsatta vllbehag.
Det var denna insikt som behlrskade senmedeltiden. Visserligen ren-

odlades den i 1300- och t4O0-talens voluntarism. Vilhelm av Occam

och de tlnkare som fciljde i hans spir iterforde inte endast den skapade

viddens existens utan even de allminna ontologiska principerna till
Guds godtycke. Detta var en oriktig gen'eralisering. Men att virlden
kom till, miste tyda pi en bakomstiende, fri vilja. Ingenting av det

som faktiskt pitriffas i minniskans erfarenhet existerar med ncidvin-
dighet. Si framt det finns till, verkar diri Guds suverina beslut. Guds

vilja, kunde man viga siga,'ar virldens klrna.
Just detta Ir bakgrunden till den fromhet, som Ignatius utbildade.

Om allt skapat beror av Guds vilja, om det inte endast ir Guds vilbehag,
som i skapandet liter det framtrida, som nu ir till, utan om iven tingens

tillvaro i varje <igonblick uppritthilles av Gud, blir varje kontakt med

en skapad varelse fcir den, som inte ser blott till ytan, samtidi$ ett
miite med Guds verkande vilja. Den ignatianska fromheten har sin fcirut-
sittning i den medeltida teologien. Ignatius drog de praktiska kon-
sekvenserna av insikten om viddens totala beroende av Gud.

Det Ir kanske den stcirsta hendelsen i medeltidens iddhistoria, att
virldens beroendef<irhillande till Gud uppmirksammades. Detta 1r den

teologiska innebcirden i 1200-talets accepterande av Aristoteles' filosofi.
Thomas av Aquino, hcigmedeltidens mest betydelsefulle teolog, har hu-
vudf<irtjinsten av att utvecklingen gick 3t detta hill. Ignatius' spiritua-
litet har historiskt sett en av sina riitter i Thomas' teologi. Vad Thomas
erirvrat pi det intellektuella planet, har jesuitordens stiftare f6rt fram
till handlandets fulla konsekvenser.
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Tvi hemligheter spelar i den kristna religionen en central roll, ska-

pandet och inkarnationen. Ignatius' aktionsfromhet var ett nytt genom-

brytande av den kristna skapelseid6n. Det iterstlr att ftlga, pi vad sitt
inkarnationen priglat Ignatius av Loyolas andliga ansikte.

Det hender , att ,{ar tids minniskor visar en speciell motvilja just mot

Ignatius. Fastin man anser honom i viss min vara el:r fornuftig man, finns

det hos honom vissa drag, som verkar avskrlckande. En stiitesten, som

inte tycks kunna r<ijas ur vigen, ir hans f<jrhillande till kyrkan eller 
-for att uttrycka det litet kraltigare 

- 
hans vtlrdnad fcir den romerske

piven. I sina bercimda Exerci.tia sPiritualia siger Ignatius: >Vi miste

alltid hilla fast vid att det vita vi ser ir svart, om den hierarkiska kyrkan
si lir, eftersom vi tror, att Kristus vir Herre, brudgummen, och kyrkan,
hans brud, ir f<irbundna med varandra genom sarnrne ande, som leder

Iven oss till vira sjilars vil, ty vir heliga moder kyrkan styres och ledes

a\r samme Ande och Herre, som ga\r de tio buden> (Exercitia spiritualia,

36t).
Det liter skrlmmande. Inte ens en nutida kristen hat ldrt't att gi med

p& detta, si lenge han inte blir varse att Ignatius i denna rege'l anvinder
en i sin tids skoldisputationer mycket vanlig metod. Metoden bestir i
att infora ett om<ijligt villkor, for att med stcirsta mojliga klarhet belysa

det man vill fista avseende vid. Ignatius ansig det vara omiijligt, att
kyrkans myndigheter nigon ging skulle kunna forklaru, att nigot vitt
ir svart. Men for att peka p& att man miste firlja kyrkans lira med

stcirre beredskap In de egna sinnenas intryck (med den underfijrstidda
f<irutsittningen, att man kornmit till den klara 6vertygelsen om att
kyrkan fonjdnar denna tillit), konstruerade han det fallet', att kyrkan
skulle lira nigot, som ginge stick i stav mot vita egna intryck, si att
vi bleve rvungna att vdlja mellan virt eget omdcime och kyrkans sprik.
Dirav regeln i frlga. Av allt att ddma skrev Ignatius den under sin

studenttid i Paris. Studentens fOrkarlek fcir logiska tillspetsningar och

en energisk mans temligen osentimentala klarsynthet vivdes samman.

Sant ir, att Ignatius av Loyola visar en plfalltnde uppskattning av

kyrkan. Tydligast framtrlder detta i det fidrde ltifte, som han och hans

vlnner ilade sig utciver de vanliga tre ordenslciftena, di de kom att kon-

stitueras som en kyrklig orden. Kretsen - 
som kallades for >Jesu sill-

skap> 
- 

fiirpliktade sig inte endast till fattigdom, kyskhet och lydnad.

Den dverrog dessutom den slrskilda forpliktelsen att stilla sig till pivens

fiirfogande for alla tinkbara apostoliska tjinster. Den unga orden under-

kastade sig pi det viset omedelbart kyrkans synliga dverhuvud. Den

betonade sin tro pi kyrkan. Nya vetenskapliga forskningar har bekraftat,
att jesuiternas >pivel<ifte>>, fastin det i dag riknas som det >fjlrde>
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liiftet, ursprungligen avsetts att bli det fcirsta.2 Det var Roms kanonister,

som satre jesuiternas sirskilda lOfte pi fidtde platsen. Men grundarnas

intention :r:af , att denna orden framfOr allt skulle vara ett lltthanterligt
verktyg i Kristi jordiske vikaries hand. Detta var 

- 
med Ignatius' egna

ord - 
sammanslutningens principio y princi,pal fundatnento, ordens id6

och {orsta grundval.
Ignatius' ^ttityd 

gentemot kyrkan hade sina teologiska skel. Det var

irrte nigon envis blindhet, den vixte fram ur. Annars hade den nyktre

basken knappast kunnat umgis med de romerska prelaterna pi ett si

skickligt seit som han ibland gjorde. Det ir roligt att lisa om hur han

virrte "tt hilla i sir det personliga hos dessa herrar och den teologiska

funktion, han tillerkinde dem. Han hade ett klart kyrkobegrepp. Vid
sin omvindelse hade han insett, att kyrkan helt enkelt fortsitter Kristi
jordiska yig, att Kristus i kyrkan si att siga gir tiderna igenom.

>Kyrkan lr icke utan Kristus, Kristus icke utan sin kyrka>, skriver

i vira dagar en framstiende svensk teolog.s Han framh)ivet, att Kristus

och hans kyrka enligt den bibliska fijrkunnelsen htir ihop. Det finns

knappast nigon gestalt i kristenhetens historia, som tagit sambandet

*"li"t1 Kristus och kyrkan i hiigre grad pi allvar dn Ignatius av Loyola.

Kyrkan var fdr honom inte nagot arrnat en framtradandet av det sociala

di^g"t. i inkarnationen och dirmed sjilva inkarnationens fullbordan.

Efter att ha ikliitt sig en syn- och gripbar minsklig natuf, efter att
ha pi si sitt ingitt i Adams slikt, utvidgade Guds son liksom sig sj?ilv

urover sin tid. Han ville, att mlnniskorna medYetet skulle sluta sig till
honom. Alla utan undantag skulle fi tillfelle till ett levande mote med

honom. Detta var Ignatius' syn pi kyrkan. Den kottsliga f<irbindelse

med minniskorna, som Gud ni'tt i minniskoblivandet, skulle fullfiiljas
genom mlnniskornas andliga fcirbindelse med honom. En biologisk hin-
delse 

- 
Kristi naturliga sllk*kap med minniskorna - 

fick sin socio-

logiska komplettering. Ignatius sig upp till kyrkan med ett heligt allvar.

Han gjorde det, dirfcir att han var medveten om sambandet mellan

kyrkan och Kristus den mlnniskoblivne. Frigan om inkarnationens be-

tydelse fiir Ignatius har dlrmed f.&tt' sitt svar.

S:t Ignatius' k;rlek till kylkan stir i ett slrskilt historiskt perspektiv.

Visserligen kan man knappast iterfora den till ett enskilt fenomen i det

kristna tlnkandets tidigare utveckling. Redan i fornkristendomen

betraktades hierarkien av kyrkans medlemmar med stor aktning. Dir-

, Burkhart Schneider SJ,z Nuestro frincipio y Principal fundamento, I Archiaum
Historicum Societatis lesu,XXY (Roma 1916), s. 488-112.

" Anders Nygren: Kristus och hans kyrka, Lsnd l9tt, s. 27.
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emot kan en pitaglig f<irbindelse uppvisas mellan Ignatius' forhillande
till kyrkan och den f ramtid kristenheten gick till mcjtes.

Renissanspivarna hiir till historiens mcirkaste kapitel. Dessa kyrkomln
uppgav slkerligen inte tron pi sin roll i kyrkan. Men de glomde bort
sin stlllnings h6ghet. Just detta tog reformatorerna som anledning att
uttryckligen forneka de kyrkliga myndigheternas fullmakter. I detta
avseende gick de €tt steg langre in kyrkans representanter. De menade

sig kunna siga, att Gud inte ville lita sig foretridas genom mlnskliga
instanser, att Kristus inte ville bli representerad genom piven eller iiver
huvud nigon mlnsklig auktoritet.

Dlrmed avsl<ijas d€n stora betydelse Ignatius av Loyola med sin karlek
till kyrkan var kallad att fi. Han levde i en tid, som bagatelliserade
kyrkan. Just detta reagerade han mot. Det var inte nigon ytlig polemik
han forde for kyrkan. Teologgril var aldrig hans sak. Men han lyckades
fi and,ra att dela hans egna insikter och i dem tinda samma eld sorn
brann i hans inre. Genom sin fcirstielse for de i pivedcimet och i hierar-
kien fcirverkligade teologidka principerna och genom den omedgorliga
milmedvetenhet, med vilken han, avkomlingen av en gammal adlig
familj, h6ll fast vid det som han en ging fattat, blev han en av den
nutida kyrkans skapare.

Ignatius dog den 3t juli 1156,for 400 3r sedan. Flans anda dr allt.
jimt levande.

Vilbelm Ki)ster Sl

MYT, MYTOLOGI OCH BIBEL

virigheten att vinna klarhet i vad som menas med ruytos kan jim-
fciras med den man miiter nir det glller att definiera begrepp som

>religion>, >konst> eller liknande, der den, som eger ett lyh<;rc org&n,
mycket vil vet, vad det 'dr frigan om, utan att dock fiir den skull kunna
lemna en uttdmmande definition som omfattar allt vad ordet innebir. Det
tycks dock icke rida nigot tvivel att vir generation hiller pi att pL nytt
utbilda och skirpa det organ, som ger oss ciga for den mytiska aspekten.
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En ny dragning till det suprarationella utbreder sig bland de bildade inom

den nya gerr"r"tio.r.rr. Man fcirnekar i princip icke lingre fakticiteten av

ofdrkiarlig" hendelser och erkinner tippet mdjligheten av att giltiga ut-

,"go1' k"r, gciras ive4 pi icke rationell grund. Allt detta har medfort en

,ry ,yII pi och en tidigare okind mottaglighet fiir mytiska fenomen'

Det kvarstir dock andra hinder fiir ett mefa allmlnt accepterande av myterna ocb

kunskafiskdlla.
Har miste fdrst och frlmst fastslis, att vi i virt dagliga sprik felaktigt har vant oss

vid att i ftitgt om begrepp, som i och fcir sig ir ambivalenta (dvs. inom sitt omride

tilliter bide positiva o"h rr"g"tirr" virderingar), fiilja sprikbrukets allminna nivellerande

tendens, Detta inneb'dr att vi i regel i vederbiirande ord utllser antingen dess negativa

eller dess positiva begrepp, i stlllet fdr att vata medvetna om ordets hela rickvidd sisom

vox media, Detta sprikbruk er lgnat att i minga fall f<irvirra. Vi fiirbiser alltfiir htt
att >ful>> avser etr estetiskt begrepp lika vil som >>vacker> och att bide >ond>> och >god>>

utgdr etiska kategorier.
Ett b"lysande exempel pi hur detta ensidiga framhevande av endast ett av tvi mtijliga

innehill f<ir oss splrra. .\reg"r, till fiirstielse fiir ordets fulla betydelse, 5r den utveck-

ling som ordet magi genomgitt sedan medeltiden. Magi lr ett bestimt sitt att inverka

pi te.rrri.korna eller ,raturen, en inverkan, som dock icke f<irsiggir med >normala>> medel

dor. -"d hj2ilp av ett medvetet psykiskt piverkande av m'inniskorna eller en teknisk be-

hlrskning av naturkrafterna. En sidan magisk fiirmiga f<irutsitter en omedelbar ftir-

bindelse ted naturen och med kosmiska krafter, en intim ftirening, som aldrig kan er-

sirtas av nigot in si exakt vetande eller av nigon in si tekniskt fullendad behirskning

av dessa krafter. Det kan knappast bestridas att tidigare sllkten i en fiir oss icke lingre

fattbar utstrickning har fiirfogat 6ver denna fiirmiga, som numera enbart i undantagsfall

fcirunnats ett fital. Hela den magiska dimensionen har i samma takt som 
- 

men i om-

vlnd proportion till 
- 

den framskridande rationaliteten blivit skrlckinjagande och miss-

.arrkr. O.r, har krympt till vad som under medeltiden i motsats till den vita magin

kallades den >svarta>> magin 
- 

dvs. ftirsiiket att med hjiilp av magiska krafter tvinga

Gud eller skada andra mlnniskor - 
med den pif<iljd att >magisk>> numera utvecklats

till ett ord med enbart negariv inneb<ird, vilken vederbdrande, som begagnat sig av detta

ord, icke llngre fiirstir. Den krympning av begreppsinnehillet, vars blygsamma rester

numera omhindertagits av parapsykologin, liknar utvecklingen av ordet mystik, lven det

en sliten etikert, som numera utan skillnad brukar piklistras sidana religi<isa upplevelser,

ned till vars hemlighetsfulla djup man sjilv inte lingre fcirmir tringa'
Allt detta har vederfarits ordet myt, som nu nistan genomgiende anvindes pi ett

degenererat och torftigt sitt. Sedan sjllva det mytiska tlnkandet fallit ofier fiir upplys-

oiogsepokerrs arrogans, har under de senaste Ertiondena den mytiska traditionens kvarlevor

o"ri, .rar"aa" fijr rationalismens protestef, som enbart velat tillerkinna dem en undan'

skymd plats som myto-logi, Sjiilva faktum, att myterna ber'ittar ting, som inte har eller

kao ha hErrt under loppet av den uppenbara historien, uppfattas som en legitimation f6r

att fiirliijliga allt mytiskt som fantasifoster. Misstinksamheten iikes vidare av att man i
nyare tid har satt uttrycket >mytos>> i samband med vissa gestalter eller hlndelser i den

nyare historien f& att antyda deras pistidda hemlighetsfulla karaktir. Hirigenom har

bigreppsfiirvirringen blivit komplett med det resultatet, att de ekta myternas innebdrd

ftir de flesta ?ir dold bakom en dimridi av sprikligt slarv, f<irutfattade meningar och

bristande kunskap.
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I sjiilva verket ligger skillnaden mellan exakt vetenskapligt och mytiskt tlnkande
huvudsakligen deri, att det sistnimnda i likhet med allt ursprungligt tinkande dr totalt,
nimligen att det uttrycket hela minniskans m<ite med hela vlrlden, varvid med helheten
inte avses en kvantitativ fullstindighet utan ett >skidande>> som inkluderar virldens samt-
liga dimensioner. Den mytiskt instillde betraktar inte vlrlden vi lever i som en addition
.av fdremil och fenomen, en verklighet som lr isolerad frin det betraktande subjektet och
Lan utforskas >objektivt>> utan skidar iven tingens bakgrund och dess inre natur. Fian
g<ir gillande, att alla ting, iven de fysiska kropparna, 5r mer ln fysiska f<iremil och att
vi ir sammanknutna med dem pi ett sett, som inte kan klargiiras av naturvetenskapen.
Vattnet, elden, vinden, solen, natten, floden, berget, skogen: tllt detta Sger inom det
mytiska omridet en mer omfattande innebdrd In de ting som man exakt kan beskriva,
utforska och f<irklara.

Fiiremil f<ir myterna ir verklighetens principia, i jimf,iirelse med vilka det exakta
tinkandets viirldsbild framstir som en oundviklig abstraktion f& att. kunna beskriva,
rnlta, fiirklara och beherska den ena sidan av verkligheten. Grinserna och konturerna
mellan jaget och vlrlden har i det mytiska tinkandet upphivts, tingvirlden och mln-
niskan har si intimt sammanflitats med varandra, att de inte kan l<isas frin varandra.
Minniskan ser sig i myterna helt infogad i iiverindividuella sammanhang. Hon uppfattas
her inte som en i sig sjiilv sluten enhet, utan som en valplats fdr makter som utifrin,
ovanifrin och nerifrin trenger in i hennes liv.

Det mytiska tinkandet er dlrfdr medvetet om att alla resultat, som den kritisk-empi-
riska vetenskapen kan komma till, ?ir ofullstiindiga och relativa, att nir som helst krafter,
som m'dnniskan inte rider 6ver kan kullkasta dem, att virlden och minniskan begrinsas
av krafter bortom minsklig berikning och fiirmiga, som bryter igenom det naturliga
eller psykologiska frirloppet. Den mytiska kausaliteten ir si att s'dga alltid infogad i den
kausalkedja, som de genomskidliga hlndelserna bildar.

Av ovanstiende torde redan framgi, att en myt 'dr en av minniskor- gestaltad och i
bilder utformad berittelse om skeenden eller hendelser vari transcendenta krafter eller
personer medverkar.

Genom denna definition utesluts sagornas berittelser om heroer och andra d<idliga
hjaltar. Grlnserna iir dock minga ginger rltt flytande, eftersom flera heroer tillerkints
gudomlig rang. Vidare kan den sanningshalt som myterna innehiller inte f<irklaras genom
h?invisning till alltings lagbundenhet utan genom deras relation till ett verkligr, fast
historiskt skeende, vilket som sidant inte ir tillgingligt f<ir vetenskapen men som fitt
sitt uttryck just i denna mytens form. Myterna 'ir, for att ge den kanske kortaste defini-
tionen 

- 
symbolernas exegetik.

Aven her bdr emellertid beaktas vad som ovan segts om ordens olika valtirer under
olika tidevarv: nimligen att orden symbol och symbolisk i det hir sammanhanget inte
anvinds i det n<itta vardagssprikets betydelse, dir >symbol> alltid har en klang av nigot
som egentligen Ir nigot annat: Vi siger si lett att en sak utgtir enbart en symbol, dvs.
inte saken sjllv, inte det man verkligen avser 

- 
och det lr nog denna ytliga och helt fel-

aktiga tolkning av ordets ursprungliga inneb6rd, som f<iranleder pistienden som att tron
inte kan innehilla nigon sanning, emedan den riir sig med >>symboliska uttryck>. Ocksi
nlr de osynliga makterna i mytiska ber'dttelser beskrives i antropomorfa (miinniskoartade)
och teriomorfa (djurartade) termer, avses dirmed sjllva den upplevda verkligheten: de

ir med andra ord inga allegorier som pi ett artificiellt sitt sltter i relation till varandra
tvi ting som till sitt visen inte hiir ihop. En mytisk inlevelse i verkligheten ?ir ignad att
fiirmedla sann kunskap. Att man i vir tid fitt <igonen iippnade f& dettr betyder ett
itervlndande till ett lldre men aldrig iivervunnet skede i mlnniskans sanningss<ikande,
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vi gliimmer fdr l:itt att 
'Illa 

vira begrepp har hemtats frin denna kllla, att de vuxit fram

ur bilder och symboler, ,o* fr"-rtellt och fortfarande framstlller sanningen i beslitjad

form. Minniskoanden upplevde sig sjiilv f<irst i dessa bilder och dlrf6r utgiir dessa inte

enbart framstillningar av f<irernil ut'n Aterspeglar likasi den skapande mlnniskoanden

,ir,r". s.r*nnen blir till genom att frirstindet, trlnger in i bildernas djup (intus-legere)

ia, ^r, iA"ii "rtik.rl"r"t 
Jett pregl" deras innehill. Men begreppen kan aldrig helt avsldja

och utttjmma den i bilderna inneboende sanningen, eftersom den till en viss del alltid

kommer att undandra sig ratios mest finslipade instrument. Dirav kommer den paradoxen'

att somligt, som f6r begreppet fdrblif besltijat, Senom bilden, trots dess besl6jade form,

"rrrltil"r. 

"n"*r"np 
o"h bild-mirte, som ftir <ivrigt skolastiken alltid hivdat, harmoniskt

,r-o".k" - 
.,ritt .a tycks blst f<irverkligas i meditationen' dir bilderna genomlysas av

begreppen och begreppen skidas i bilder'

b.t -ytirk" 5r siledes inte alls en sidan utpriglad motpol till v'drlden som logos'

D"r, ,.ryti.ka berittelsen ir sjilva urtidshendelsen i en symbolisk gestalt som lger allmln-

giltigt virde. Den lr ,r"o.p"..r,, pi si sltt, att det allmingiltiga lyser igenom det tids-

bundna och fyller det med en hiigre mening'

II

Den uppblomstring som mytologin - 
den vetenskap' som utfors'kar och

tolkar myterna - 
uppleyt under de senaste irtiondena, kontrasterar

plf.allande till myternas samtidiga nedvirdering i allminhetens med-

vetande.

Det skulle vara en frestande uppgift att belysa den id6historiska bakgrunden till detta

nyvaknande vetenskapliga irrar"rr".-ie. skall endast erinras om att utvecklingen utgjorde

en reaktion, f6rst mot upplysningstidens platta rationalism och klassicismens ensidiga fram-

hevande av de estetiskt-iae"Ua dl"ger. i antiken och senare mot den dominerande kritisk-

empiriska metoden. Miijligen hr. J"o mytologiska forskningen i bdrjan varit alltf<ir en-

sidigt inriktad pi de antika och moderna folkens myter; dess verksamhetsomtide har

f6rst under detta sekel utstrlckts till att omfatta 'dven de iivriga, i synnerhet de primitiva

folkens rika skatt pi myter och symboler. Pi intet annat omride inom fornforskningen

har man upplevt ,i snabba vaxli,tg'r av varandra bekimpande modestr<imningar' Annu i

dag 'dr antalet av obestridda resultat inom mytologin inte stort'

Underdesenastetjugoirenhardockenny,psykologisktfdrdjupad,.inomfackkretsar
allmint erkind metod, utarbetats av c, G. Jung och K. Kerenyi. Enligt denna metod

uppfattas varje myt som en helhet, vars existensiella budskap inte fir siinderplockas i

sina olika bestindsdelar. Den rika flora av v'irdefulla arbeten 6ver mytens-problem, som

denna metod under senare tid alstrat pi kontinenten, torde inte kunna undgi att vicka

{6rnyad fiirstielse fiir det mytiska tenkesettets s'drart' Dess inverkan pi flera andra veten-

"k"prgr.o", 
har redan varit enorm, huvudsakligen inom religionshistorien, rlttshistorien,

{ornhistorien, kulturhistorien, konsthistorien, arkeologio, etnologin, folklivsforskningen och

nu senast inom PsYkologin.
Vadpsykologinbetti.ffat,lrjutendensennuattn.drmaresynadetomedvetnaochbe-

stimma dess Iner.r, o"h dess betydel.e f6r personlighetens 6den. I denna nya grundupp-

fattning har tvi olika parallellirrjer utvecklats, den ena representerad av s. Freud, den

andra av c. G. Jung. Freud uppfattar det omedvetna som helt tillhdrande den indivi-

duella sfiiren, medan Jung ,nr., 
"aa 

det omedvetna ir en sfar, som iiverskrider grlnsen
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f<ir den individuella personligheten. Jungs llra korrigerar alltsi Freuds tringa ensidiga

syn, medveten om att det sirskilda och det allminna, det personliga och det iiverperson-

ligt 
- 

objektiva i sjllen hor ihop och dir fcirenas i en complexio oppositorum.

Jungs lirat ger beligg fiir det iiverindividuella i minniskans psyke, fcir det, som han
kallar det >kollektiva omedvetna>, for art antyda att det i allas sjllar finns mdjligheter,
som ir gemensamma ftir alla, De psykiska strukturelement, som bestimmer sammansltt-
ningen av det kollektiva omedvetna, kallar Jung >ursprungsbilder> eller arketyper. Dessa

arketyper Ir enligt den schweiziske psykiatern si lika vissa mytologiska typer, att de kan
anses vare beslektade med varandra. Ett nlrmare studium av myterna fiirmedlar siledes
mycket viktiga insikter i psykens strukturelement i dess omedvetna tillstind.

Fdr att kunna fiirsti detta, b<ir man komma ihig, att den moderna psykologin i pro-
dukterna av den omedvetna fantasiverksamheten ser utsagor, som den omedvetna psyken
gtir om sig sjilv, dels i fantasier och drdmmar av personlig kara,ktfu och dels 

- 
detta

5r Jungs bidrag 
- 

av opersonlig karakt'dr. De f6rca kan otvivelaktigt hlrledas frin sidana
personliga upplevelser, som blivit bortgldmda eller fiirtringda, och kan friljaktligen helt
och hillet ftirklaras av den individuella anamnesen (erinran), De senare kan inte ledas till-
baka till vederbiirandes individuella anamnes och kan derf6r inte f<irklaras genom indi-
viduella ackvisitioner 

- 
det ir dessa senare >arketyper)> som utan tvekan har sina

nermaste analoga i de mytologiska typerna.
Silunda fdrekommer t. ex. moderns arketyp i gestaiter som ir vil kenda frin myto-

login: som pristinna, hixa, ren madonna, jordmoder, Medusa, bondkvinna, kiiksa, vI-
verska, barnskiiterska osv. Andra antropomorfa gestalter ir gubben, barnet, flickan,
modern och dottern, kungen och drottningen. Bland teriomorfa figurer eller symboler
mirks draken, ormen, lejonet, tjuren, och andra stora djur men ocksi spindeln, ktiften,
fjirilen osv.

Hos andra arketyper stir i medelpunkten, ett rdrligt skeende, en best'imd situation
som manifesterar sig i en dramatiserad scen: kampen med monstret, som bevakar den
dyrbarc skatten, eller firden till underjorden och de faror som sjilen dir utslttes f6r,
vidare djirva 'aventyt, som bemlstras av guden, minga ginger lven en fdrvandling och
pinyttf<idelse.

Dessa urscener varieras sedan i enlighet med den fas i det totala skeendet, som har
uppnitts: pinyttfcidelsen, t. ex., kan uttryckas genom att dottern eller sonen skiljer sig
frin modern eller byter sitt namn eller diidar fdrildratna, den kan vidare uttryckas ge-
nom en utfart frin en hamn eller ett uppbrinnande av gamla kleder osv. Det ir en

tivervildigande rikedom, med vilken urbilderna och urscenerna varieras. Amnet hemtas
ur outt6mliga {<irrid, ur den anorganiska och den organiska naturen (t. ex. de fyra
elementen, vixterna), minga ginger Lven ur det kosmiska skeendet (t.ex. syndafloden"
virldsundergingen) eller ur den kultiska sflren (t. ex. rituella tvagningar, offer).

Jungs upptickt, som bygger pi en mingirig klinisk erfarenhet, ar
att alla dessa variationer kan reduceras till nigra grundtyper som fdre-
kommer om och om igen. Enligt honom miste de silunda motsvara kol-
lektiva, icke personliga strukturelement i mlnniskans omedvetna psyke.

' Inom ramen av denna artikel beakms Jungs lira endast i den min, som den ger be-
lagg for det befruktande praktiska samarbete, som i vir tid etablerats mellan myiologin
och vissa riktningar inom djuppsykologin. Att nirmare syna hela denna liras sinnings-
halt och redogcira f<ir den kritik som frin katolskt hill riktats mor densammr (jfr.A.
Brunner: Theologie der Tiefenpsychologie i Stimtcen iler Zeit 19J3 40 ff) skulle v"r" 

"rrliinande uppgift, som dock h:ir skulle fdra fcir lingt.
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Hur nir dessa omedvetna psykiska element till dagsljuset eller med-

vetandet?
Fantasins produkter uppstir i ett tillstind (t. ex. i delirium, i driim-

mar, i rus), under vilket intensiteten av medvetandet ir nedsatt' I ett

sidant tillstind upphor de hlmningar, som i vanligt fall sittes av den

kontroll, som d.t-koncentrerade medvetandet ut6Yar pi det omedvetna

innehillet, och dirmed str6mmar som regel plotsligen det hittills omed-

vetna materialet in i medvetandet. Vidare forekommer det, att minniskan

i sidana f.all, ddr hon fornimmer en upplevelse med sirskilt stark inten-

sitet, icke svarar med sina personliga medvetna kraltet utan med reserver

bortom medvetandet, dlr arketyperna resp. de mytologiska typerna ligger

i stindig beredskap. Detta glller fiir sidana ur- och allminmlnskliga
situationlr som vital ingest eller faya, avgcirande inre konflikter och

kriser, elementira upplevelser alr t. ex. k?irlek och hat, av fijdelse och

dOd, f6rhillandet till far och mor eller till det andra kiinet, vissa tillstind
av skapande inspiration osv.

Alla dessa stora levnadsproblem stir enligt Jung i relation till urbil-

derna i det kollektiva omedvetna. De mytiska bilderna, scenerna och

berdttelserna 1r icke nigot annat in bilder, liknelser, konkretiseriflgat av

sj?ilsliga fodopp, som morsvarar vissa mlnskliga grundsituationer och

.rpplevelser. Dess omedvetna innehill kan alltid bara antydas' omskrivas,

"pproximativt 
karakteriseras, det kan bata tolkas eller ilversittas till ett

annat bildsprik.
Varje tolkning kriver dock att tagas pi allvar och respekteras redan

av den anledningen, att den kan vara av stor praktisk betydelse i psykia-

triskt sammanhang. Jungs arbeten har givit vid handen, att det ratta
umginget med myter och symboler utgor ett av de mest vlrdefulla
terapeutiska medlen i hinderna pi en mytologiskt skolad l;kate. P&

grund av kliniska erfarenheter har nimligen visats, att dessa arketyPer

resp. mytologiska typer pi ett mycket egendomligt sitt sjilva scirjer {cir

aft de blir respekterade. om de negligeras eller misshandlas, ger de upp-

hov till neurotiska och psykotiska storningar, dvs. de reagerar pi samma

sitt som kroppsliga organ eller organiska funktionssystem, di de negli-

geras eller misshandlas. Det vetenskapliga intellektet, som ging pi ging,
och slrskilt i positivismens tecken, trodde sig kunna definitivt tolka
och sekularisera eller t. o. m. vifta bort de mytiska utsaSorna, har f<ir

denna hybris fitt rikningen presenterad i form av de neurotiska stiir-
ningar, som kennetecknar visterlindsk civilisation. De mytologiska
typernas, arketypernas, uppgift och funktion tycks vara att vara den

dolda forbindelselenken mellan nuet och det fiirflutna; myterna tycks
ha som uppgift, att i ett evigt sprik, som dock alltid miste tolkas pi
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nyrt, fiirmedla till nya sllkten tidigare Senerationers insikter i mlnni-
skans .resen, insikter, som Ir av allmingiltigt vlrde' Skir man av denna

fOrbindelselink, si uppstAr ett medvetande som icke lingre hinger sam-

man med det forflutna och d;rftir ar utan rot. Denna rotldshet got, att

medvetandet hjalpltXt ger efter for varie sugg€stion, vilket i praktiken

innebir, att det ir ytterst mottagligt fiir psykiska epidemier'

Kunskap om mytologi lr enligt Jung helt enkelt en forutsittning fiir
den psykiatriska terapin och fcir den psykoterapeutiska observationen.

FOr "tt darvid kunna fcirsti den rikt fl<idande produktionen av mytolo-

giska typer och bilder fordras av likaren kunskap om myblogiska sam-

*"rrh"nt. Vir nuvarande likarkir saknar dessa kunskaper och i'r ddrfor

ofOrmOgen att se parallelliteten mellan sina observationer och de upp-

tlckter, som den mytologiska vetenskapen pi senare tid gjort. Omvint
Ir den, som ir experr pi mytologiskt omride, i regel inte psykiater och

fciljaktligen okunnig om att hans mytologemer forttatande lr hiigst ak-

tuella, i bl. a. drcimmar och inre upplevelser.

Den mytologiska metoden har kanske mesr bekempats av de kultur-
historiker som tillhiir den s. k. kritiska skolan. Denna skola tar som

bekant ad notam enbart sidant material, som i dokumentarisk form
traderars till oss. Ett skeende kallas hir historiskt endast om det kan

dokumenteras pi ett sltt som fyller alla kritiska krav. Som kritiskt in-

stfumenr tj'dnar huvudsakligen filologin, den jimftjrande sprikveten-

skapen, som noggrant jemfdr och granskar de gamla texterna. En viss

beviskraft tillerklnnes samtidigt arkeologiska fynd. Kellkritik och k?ill-

kontroll har det avgcirande ordet. Mot detta invlnder den mytologiska

eller traditionella metoden att virt vetande om gingna tider ingalunda

inskrinker sig till det dokumentariska. Till virt forfogande har vi ytter-
ligare en kella, den muntliga traditionen, sidan den kommer till uttryck
i myter och sagor. Varsamt anvind utgiir denna k?illa icke bata en virde-
fuli komplettering av de dokumentariska klllorna utan har i vissa fall
etr eget fullgott bevisvirde. Myterna fcir oss mycket lingre tillbaka i
tiden, de ger oss kunkap om hendelser och andliga tillstind under epoker,

fcir vilka inga andra kallor finns. Om ocksi de kunskaper, som pi detta

sltt inhimtas, ofta ir opreciserade och fiiga exakta, giir de dock det

m<ijligt att urskilja de dominerande andliga kraftet, som priglat dessa

avligsna tider. Ming a drag i den dokumenrerade historien, som hittills
har vlckt forligen tystnad pi grund av sin totala obegriplighet, kan

nu tydas och infogas i ett stdrre sattr-manhang. Nya vyer iippnas mot
minsklighetens andliga och kulturella utveckling - nu nir cesuren,

skiljestrecket, flyttas tillbaka.
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Svirighet uppstir f<irst nir det geller att befuia mytens historiska sanningskirna

frin den fiirklZidnad och drapering, som senafe generationer tillfogat den. Dessa drape-

rande htiljen miste avligsnas, en uppgift som kriver en oerhdrd fond av kulturhistoriska".

religionshistoriska och folkloristiska kunskaper, som genomsnittshistorikern och genom-

snittsfilologen i regel icke forfogar iiver. Kanske fiirklarar redan detta deras motvilja mot
att accepteru ovannlmnda tankegingar. Den mytologiska metoden uppfostrar forskaren

till att striva efter helhetssyn, den krlver samarbete av honom med kolleger i andra

fakulteter, f<ir att ni ett gemensamt mil. Eftersom vissa tendenser i dag tycks gi mot

denna helhetssyn, mot iivervinnandet av all tring specialistanda, finns det kanske hopp

om att ert principiellt accepterande av mytos som legitim kunskapskilla stir fdr ddrren'

Den traditionella metodens genombrott frlmjas ocksi oerhdrt av de i nyare tid
gjorda arkeologiska fynden, som pi ett fiir mAnga oventat sltt bekriftar riktigheten av

den mytologiska skolans ldra, x.r. upphovet till en myt fdrutsitter en historisk kirna..
Man har t. ex.. under 2.000 ir nu utgitt frin att det icke tillkommer de hometiska be-

rittelserna nigon som helst historisk sanningshalt. De har linge karakteriserats som upp-

diktade sagor 
- 

tills arkeologerna grlvde lrrm Ttoj* En dylik betydelse har t. ex. ut-
grivningsresultaten i Mykene och Tiryns i detta sammanhang; de har bekriftat minga.
detaljer betriffande den grekiska kulturen under andra irtusendet fdre Kristus, som man

kande till frin myterna. Exemplen kan mingdubblas.

Aven for etnologerna, vars arbetsomride huvudsakligen ir de s. k'
primitiva folken, medf<irde mytologiens g€nombrott en slags omvelv-
ning. De primitiva folken har ju i regel varken skriftsprik eller andra,

dokumentariska bevis frin fiirfluten tid. Etnologen ir ddrfor hinvisad
till myter sisom den enda bevarade kontakten med stammens tidigare
iiden; endast myterna tilliter dem att dra slutsatser om och ge forkla-
ringar till nu forefintliga seder, ceremonier etc. Etnologen kommer hir
i kontakt med nigot som ar ganska mirkligt. Medan hos de civiliserade
folken det mytiska fiirtringts till (och beretts en ncidbostad i) sj2ilens

omedyetna r€gioner, utgtir myterna hos de primitiva folken f.ort{arande
en medveten realitet i livet, en levande verklighet. De uppfattas inte bara

som segner; mytens innehill upplevs och klnns och motiverar konkret
handlande.

Vad vi kallar mytiska berittelser, utg<ir f6r den primitive en utsaga om en stdrre och
viktigare verklighet, genom vilken m?insklighetens nuvarande liv, iide och verksamhet
bestimmes; kinnedomen om denna fiirpliktar mlnniskan till rituellt och moraliskt hand-
lande efter vissa former. Med andra ord: myterna ut6var i dessa samhillen fortfa,rand,e
en viktig social funktion. De primitiva saknar derfdr fiirstielse f6r den friga, som har
varit drivfjiidern i den visterl2indska utvecklingen: friga,n >varfor>>. Denna f.tlga be-
svaras icke av nigon myt. Myten svarar pi fr|grn >>vatifrin>>, den ft&grt elter tr-
sprunget, och det svar, som lemnas hirpi, uppfattas som tillfredsstlllande: ursprunget
lr en verklighet i urtiden. Myternas innehill anger arch6, begynnelsen, ursprunget; det
anger icke aitia orsaken. Den fdr vilken myten ir en levande, medverct upplevd verk-
lighet, fiir honom sammanfaller >>arch6> och >>aitia>, ursprung och orsak, han liter sig

si att siga spontant falla tillbaka till grunden. Diir den viisterllndska filosofen borrar
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sig genom den omgivande yttre verkligheten, fiir att fi fram, vad som ?ir det viisentliga,

gir den primitive tillbaka till urtiden fiir att betdtta, om det som ursPrunsligen var.

Urtid och vlsen sammanfaller ftir honom.

ilI
Bide det mytiska och det abstraherande tinkandet siktar pi att' for'

verva sann kunskap, och bida fiA ir fciljaktligen utsatta ftir misstag.

skiljelinjen mellan sanning och misstag l<iper siledes ingalunda mellan

,rrry,ou och >vetenskaprr, den gir tvirsigenom bida tankeformerna och

minga ginger kan det ifrigasittas, vilken kella som lr mest grumlig'

Vilken rik fond av insikter i virldens och minniskans struktur som

har samlats i myterna, har kyrkofiderna vetat bettre och uttalat mera

fiirdomsfritt In minga moderna teologer. Aldre teologgenerationer har

alltid betygat sin viirdnad fiif myternas sanningshalt. Det var ju icke

minst kristna munkar som riddade t. ex. de germanska myterna it
eftervirlden. Fcirst under den senaste tiden har iven teologer godtagit

ovannemnda allminna nedvirdering ar; myten till mytologi. Att tala om

mytologi nar det r<ir sig orn mytiska fenomen, er nastan alltid ett tydligt
tecken pe a& man icke llngre har nigot organ fiir sin egen Jogis objekt.

Ty lven bibeln innehiller ju myciska och icke mytologiska utsagor'

Sannigshalten i dessa mytiska utsagor, i den min dessa utgiir ett fyndstille fdr praktisk

levnadsklokhet och allmlnmlnskliga erfarenheter, har i princip icke antastats av den

katolska teologin. Den har alltid vetat, att bibelns mytiska framst'illning ir det enda

pi vilket vissa transcendenta aspekter av virlden kan uttalas och pi vilket tingens >insida>>

kan kl?idas i ord. Den har alltid varit medveten om att det icke ka,n vala vir uppgift

att hitta ett annat sprik 6n det mytiska, med vars hj:ilp de bibliska myternas ofiirging-
liga innehill lika gott kan uttryckas. Den har alltid undvikit att avkhda de bibliska

myterne och i st'dllet n<ijt sig med att med varsam hand fullg6re sin interpretationsplikt.

Diremot har man pi katolskt hill givetvis inte accepterat de delar av myternas inne-

hill som g6r direkta utsagof om Gud, i den min dessa strider mot uppenbarelsen, mot

trossanningarna. Denna klara grlnsdragning fiirklarar filr iivrigt varf<ir ordet mythoi pi
vissa st'dllen lven i bibeln, t. ex. i pastoralbreven (1 Tim. 1:4) anvlnds pi samma

nedlitande sltt, pi vilket den samtida hellenistiska upplysningen brukade tala om myter'

Ftir en katolik sammanfaller inte myt och uppenbarelse. Visserligen har inte heller

Kristus i sin uppenbarelse avstitt frin bilderna, men dessa bilder hiirrtir dock frin en

person som utan bilder, sisom logos f<irmir skida Gud och som derfiir kunnat bediima

och utvilja dessa alltefter deras l?implighet i att iterge verkligheten sidan den ter sig fdr
Gud sjiilv.

Den liberala protestenriska skolan har diiremot betecknande nog inte tvekat att karak-

terisera alla utsagor i bibeln, som strider mot naturlagen som myter' en stor grupp inom

nutidens tyska protestantiska teologi kring Rudolf Bultmann i Marbuig, har inlett en

intensiv kamp fiir att t. o. m. >avmytologisera>> dess innehill.

Katolikens avb<ijande hillning gentemot myten som uppenbarelsein-

strument beror givetvis pi att en myt utg6r en av minniskor g€staltad
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berlttelse sorn dessutom nir som helst kan omvandlas av minniskor. I
uppenbarels en talar Gud till minniskan med avsikten att fiirplikta henne

tiif ett trofast accepterande av det gudom,liga budskapet. Det har aldrig

fallit en berattare av myter in att framstllla dessa som f<irutsittning f<ir

en friilsning.
Den krista troshillningens civerligsenhet gentemot den mytiska aspek-

ten av virlden firamgir vidare av bidas fdrhillande till den historiska

vissheten. Den kristna vissheten ir alltid evident, dvs. den fyller iven

alla kritiska dokumentariska krav, den niijer sig inte som den mytiska

vissheten med den muntliga traditionen allena. lJtan denna historiska

fcirankring kan trosakten som rati.onabile obsequiwm inte presteras. Min-
niskans vag till Gud ir numera fixerad till den konkreta historiska tid-
punkt, di Gud blivit minniska och levt som mlnniska. Deras tro har

,el"d.r bundits till ett bestlmt avsnitt i den evidenta historien, som hir-
igenom fitt en mycket djupare innebcird in den fiirut haft.

Apostlarnas nedskrivna vittnesbijrd hanfor sig just till detta historiska

underlag, som utg6r ett bindande bevis fiir trovirdigheten av Nya Tes-

tamentets trossanningar. Kristi upPtredande och instiftande av kyrkan

ir med andra ord i ena sidan en historisk sanning i egentlig mening, men

dger & andra sidan i mingdubbel stegring allt som utmlrker €n myt;
den dramatiska spinningen, det tragiska fcidoppet, den befriande ut-
gingen. Man forstir d;rf.or, atr i jemfiirelse med en sidan Skriftens

b"ratt"lr. - 
med sitt innehill av vildokumenterade fakta, de gammal-

hedniska myterna f<ir den senantika virlden mitte ha tett sig fattiga.

Man fcirstir det nya budskapets dragningskraft och miste in en ging
beundra den Guds hciga visdom som lat d,en nya tiden vixa fram pi en

mark d1r 
- 

all hellenistisk upplysning till trots 
- 

en mytisk instlllning
levde kvar och som i f6ljd dlrav var si synnerligen mottaglig for den

oerh6rda handelse, som mandomsanammelsen utg<ir.

Den mytiska instillningen har aldrig hindrat ett helhjdttat beiakande

av den historiska hendelsens fakticitet. I sjilva verket fOrhiller det sig

si. att det mytiska tinkandet och vetskapen om den historiska hendelsens

fakticitet hos den troende ingir en sdrartad och oli;s1ig f<irening, som gor

att han uppfattar den historiska hendelsen i friga som ett skeende bide

i f<irfluten och nirvarande tid. Nir t. ex. Johannesevangeliets prolog

identifierar Kristus som det inkarnerade Logos med det Logos som Yar

i begynndlsen, si Ir d'et dirfcir, att i Kristi verkliga och jordiska krqPP

samtidigt den mytiska urgrunden och bakgrunden till allt varande blir
uppenbart. Pi liknande sett inrygar berlttelsen om Kristi himmelsfird
inte enbart fakticiteten av denna hendelse utan inneber samtidigt ttt vfu
kronologiska distans frin Herrens jordiska liv inte llngre 1r av vikt f<ir
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vir fi;rbindelse med honom. Missan ir ju heller inte ett jubileumsfirande

av historiska data. Den liturgiska anamnesen, som utgiir en viktig del
av missans canon, vill inte enbart piminna om nigot, som vid en viss

tidpunkt har hent, utan den ir dessutom ett uttryck fcir vir visshet om
att det som en ging ?igde rum vid Kristi korsdod, genom denna sakra-
mentala akt f<ir oss blir ett skeende och ett handlande hic et nunc. Si
tillvida kan man med fog pisti, att nutidens si utbredda antimytiska
ressentiment, som. sammanfailler med ett ensidigt historiskt-rationellt
betraktelsesitt, gjort. minga minniskor oformcigna att uppleva den verk-
lighet som kyrkans riter bide framstiller och sjllva ir.

Dlremot ir det fullt begripligt att vissa periferiska deta'ljer i de bib-
liska myterna, nimligen sidana som ber<ir liran om Gud och frllsnings-
skeendet blir umblrliga i den min som de etiska och religi<isa f<irestill-
ningarnas rationala grundliggande med fllosofins hjelp gjorde framsteg.
Helt kan dock det mytiska uttryckssettet inom kristendomen aldrig
undvaras, eftersom vi saknar annan m<ijlighet att iskidligg6ra vissa sam-

manhang, i synnerhet vad Gamla Testamentet betrdffar. De stora mys-
tikerna visste detta tidigare i'n andra. Hos dem har alltid bild och dogm,
det konkreta och det abstrakta uttrycket av religionen stitt varandra
mycket nlra. Meditationen har ju sina rcitter i samma bildskapande djup-
dimension dir iven myt- och symbolbildningen forsiggir och der konst-
nirens inspiration spirar. Bibeln och myten kan dock iven utanfdr mys-
tiken inte skiljas frin varandra, helt enkelt dfuf& att bibeln begagnar
sig av myternas symbolsprik som ett oundgingligt verktyg. Detta sprik
blir hZir - i stor utstrickning - tolk for Guds uppenbarelse. I mytens
form och klidnad lalar bibeln om det helt och hillet icke-mytiska, ja,

den riktar sig t. o. m. mot det mytiska genom att yara ett dokumentariskt
vittnesmil om Guds handlande i historisk tid.

Peter Leitbof
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GONZALES DE VILEDA

Guds heliga moder, Jungfru Maria
stod en afton i jasminens tid
helt nira syndaren Gonzales de Vileda
och i sin godhet gav hon honom frid.
I b<in f<jrsinkt han lyftes till det vida
och omltliga firmament
dir helgon stilla iiver skyar skrida
till nattvardsging och sakrament.

I en klostertrddg&rd
bland blommande reseda

bland likande 6rter
och salvia
vaknade den fromme munken
Gonzales de Vileda
ur en drom om den heliga

Jungfru Maria
som bort iiver blommorna
sakta gick.
Den forne syndaren Gonzales de Vileda
sAg natten tlnda sina stjirnors ljus
han stir der en

med blicken mot det hitga
ty av sin tro
fiirstenades Gonzales de Vileda
men hans sjil
vet ingenting om vad som hent.
Guds heliga moder, Jungfru Maria
bad en afton i jasminens tid
om syndernas f6rlitelse
fdr Gonzales de Vileda
ty i sin nid ir hon evinnerlig.

Mac Hertzman-Ericson
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ill de mest gripande mystiska dokumenten frin vir egen tid hiir en
fransk dams dagboksanteckningar och brev. 1921, tv& ir efter f.or-

fattarinnans ddd, utgavs de rned kommentar av Felix Klein under titeln
Une expdrience religieuse: Madeleine Sdrner, conuerti.e et ruystiqwe, 1874

-1921. 
Romano Guardini har utfcirt en ypperlig tysk civerslttning av

denna bok, vars enda fel, sisom oversittaren pipekar, ligger diri att den
bort giva ett langt fylligare urval av den mlrkliga kvinnans litterira
kvarlitensktp 

- 
liksom hon sjilv var pi jorden for att. tjina den liv-

givande Sanningen och f<ir att uttala den, si torde nimligen hennes upp-
teckningar vara avsedda att fora Kristus och hans ghdje vidare, den
Kristus som hon undfitt i si rikt mitt.

Madeleine S6mer hade visserligen gitt i katolsk skola, men senare fcir-
lorade hon sin tro. Nir hon ir 1891, vid sjutton irs ilder, ingick ikten-
skap med en imbetsman i franska Nordafrika, betjdnade hon sig endast
av borgerlig vigsel, och den son, som hon tvi ir senare gav livet it, miste
undvara bide dop och kristen uppfostran. Sjiilv ir hon en vacker, firad
vlrldsdam och har fullt upp av denna vlrldens goda. Snart drabbas hon
emellertid av olyckan. Lidelsen forfiir henne till ett felsteg, som drar
med sig en vanhedrande lktenskapsprocess, skilsmlssa och forlust av social
stillning. Sonen vistas tidvis hos var och en av de frinskilda makarna,
inda tills fadern beslutar att behilla honom. Medelliis beger sig Made-
leine nu till Paris for att, s<ika fiirsdrja sig. Det Ir nu hon borjar fijra d,ag-
bok.

Av lisning har hon alltid varit intresserad, men det ir fciretridesvis
skeptiker hon hst. Nietzsches ord att varje overtygelse utgdr ett fingelse
har hon gjort till sina. Att vara religios, det ir fcir henne liktydigt med
att acceptera fysiska om<ijligheter. Fcir sig sjiilv upprepar hon Romain
Rollands ord i lean Chri.stopbe: >Till vem bad han? Till vem kunde han
bedja? Pi Gud trodde han inte. Han trodde jw att. det inte finns nigon
Gud. Men att. bedja ir n6dvindigt 

- 
alltsi miste han bedja till sig

sjilv.> Madeleine beder till sig sjilv, Inda tills hon inser att hon inte kan
btinh<ira sig sjiilv och att det inte stir i minsklig makt art ge henne vad
hon beglr.

Hon har svirt att finna en plats. Hennes rekommendationer Ir otill-
rickliga, och hennes eleganta utseende talar emot henne. Tills vidare hyr
hon ett billigt rum i ett pensionat som ledes av ordenssystrar. Priorinnan
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visar f6rstielse fcir hennes svira beligenhet, men husets kvinnliga in-
ackorderingar chockeras av hennes elegans och Innu mera av ryktet om

hennes fOrilutna. For sig sjiilv diiljer hon inte vilket frinstdtande intryck
de andra pensionirerna i sin tur gjort pi henne, tt&nga och bigotta som

de Ir. >Sidana dygdefodral!>, tlnker hon.

Madeleines knappa sparkapital nalkas sitt slut, och hon tycker att av-

grunden gap..r emot henne. Om sin sjel vill hon virna, men hon vet annu

i.k. *.dl"t. Hon beder till sig sjllv, att hon, hur det ln gir, mitte fdrbli
skcin och god i hjnrta och glrning. l]tan att kenna nigot vakande tiga

dver sig, rannsakar hon sitt samvete och noterar eventuella fel och ftir-
battringar. Fcir en kort tid lr hon anstelld som hushillerska hos en baro-

,r.rrr, ,rr..r nir hon mister denna plats, kinner hon sig inyo tyngd av

den materiella oslkerheten. Hon ir ensam och sorgsen. I pensionatet fin-
ner hon emellertid tillflykt sisom fcirut, och hon besoker ofta det kapell

som er inbyggt i huset. Dir tycker hon att det ir si litt att samla sig

och begrun da 
- 

sina sorger och Ingsliga fiirhoppningar kan hon der

liksom se pi avstind, som om de tillfiilligtvis tagits ifrin henne.

En litt och angenim syssla fir hon, di hon i maj 1910 anstilles som

guvefnant it en moderlos flicka, dotter till en diplomat. Ett innerligt

iO.hA["ttd. uppster mellan henne och flickan, och d& hon inom kort, till
foljd av en politisk omvilvning, nddgas limna diplomatens hus, fortsit-
ter hon att upprltthilla kontakten med henne. En ny plats som hushil-

lerska i €n annan adlig familj tillfredsstlller henne ej. Visserligen ir hon

skyddad mor materiell niid, men hon tycker att hon behandlas som tjinste-
hjon hos en familj, som till riga pL allt inte vet att uppskatta hennes

arbete utan stindigt fiirefaller att bera pi tysta forebrielser. Ingenting

duger hon till, tycker hon. Om hon lndi igde en livsregel, som kunde

uppfostra, skydda och bevara henne! Men var finna en sidan? Pi den

Gud, som Kyrkan f6rkunnar, menar hon sig icke tro, och hon har ingen

anledning att ratta sig efter hans forordningar. I sin dagbok skriver hon:

>Jag ilskar Gud men tror inte pi honom; iagttot pi en massa saker men

llskar dem ej. Hellre vill jag leva efter min kerlek in efter min tro.>>

Vad betyder dessa ord: >Jag ilskar Gud men tror inte pi honom?> Att
Madeleine tidigare ar meilueten om sin klrlek an om sin tro. Man kan

inte ;lska om man inte redan tror, Atminstone pi omedvetet vis. Made-

leines intellekt har redan funnit Gud, men hon vet inte om det. Det

enda hon ver, der Ir att hennes vilja funnit den Gud, som fijrstindet i.a|l
tysthet bejakat.

Utan att :veta det fcirstir hon ocksi den kristna askesens mening ocb

vlrde. Hon frigar sig nimligen, hur hon skall kunna bira de dagliga

forodmjukelserna, och lcisningen finner hon ligga dd"ri, att hon ridmjukar
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sig iven nir det inte ir ncidvlndigt. Den frivilliga askesen vill hj?ilpa oss

att med framging b'ira de olyckor, som fcirr eller senare miste drabba
oss utifrin, och Madeleine inrlttar sig dlrefter. Hon ir min om att f6r-
kovra sig andligen ,llt vara for sin egen skull allenast. Oundvikliga kriser
finner hon vara hilsosamma. Hon iakttager sig sjilv, forsoker hiija sig,
koncentrera sig, vara samlad och behirskad.

Den 9 april l9l2 har hon en underbar upplevelse. Vid sin venstra sida
varsebliver hon ett milt och vackert ansikte. FIon Ir slker pi att det dr

Jesu ansikte. Det ir henne om<ijligt att tvivla pi vad hon sett. Att accep-
tera undret sisom under {oref.aller henne emellertid svirt, och hon sciker

en naturlig forklaring till upplevelsen. Den andliga virldens verklighet
vill hon for civrigt inte bestrida. Dock anser hon tro och sanning vara
relativa begrepp. Var och en har sin sanning, och hennes bestir i en stri-
van efter fullkomlighet. >>Jesu sanning var stor. Jag frirstir att han kunde
do frir den. Min 1r ocksi hOg i sin lingtan, och jag tror att, jag ilskar
den tillrlckligt fOr att en dag, om si erfordras, kunna ge mitt liv fcir
den.>>

Flennes son Paul, som ocksi anlint till Paris, drabbas av en svir sjuk-
dom, och Madeleine tillbringar all sin lediga tid hos honom. Paul blir
omsider frisk, men i d<idens nirhet hade han utropat: uA mor, om jag
indi kunde bedja!> Orden gir aldrig ur hennes minne. Hon klnner en

enda <inskan: att. hjdlpa sonen att bedja. Men i si fall miste hon jt bed,ja

sjilv, och hur skall hon kunna gora det?
Madeleine blir uppsagd frin sin plats hos >den frlmmande familjen>,

sisom hon kallat den, och blir efter en kort tid av arbetslcishet anstilld
som slllskapsdam och sekreterare hos en gammal dam av judisk hirkomst.
FIir trivs hon. Den vinliga gamla judinnan behandlar henne som en
vininna och liter henne vid behov irrtaga sin egen plats i sin litterira
salong, vilken i flerc decennier varit bekant som en m6tesplats for Frank-
rikes ledande skriftstlllare och kulturpersonligheter. Madeleine fr<ijdas it
tankeutbytet med sin begivade matmor och med hennes gester. Fortfa-
rande siiker hon Gud. Hon forstir att han 1r killan till all godhet och
makt. Hon fcirstir att hon beh6ver honom och hans hj:ilp. Att hon 1r i
stind att tro pi honom och att offra sig firr honom fattar hon ocksi. Men
var skall hon finna den milj<i, dlr hon kan bevara och utveckla sidana
tankar och aningar? Mih?inda i helgedomen? Dlr tycker hon sig scika och
finna Gud.

Nyirsdagen 1914 ger hon uttryck it foljande iinskningar: >Mitte mitt
ir tillh6ra Gud och de mina i honom. . . Mitte mitt f6rstind vara od-
mjukt, mitt hjirta iippet. Mitte jag allt grundligare frig<ira mig frin de
skapade tingen och frin all yttre gladje. Mitte jag s<ika dig allena, mak-
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tens och mildhetens Ande, och mitte din vilja forverkligas i mig.> Made-

leine f.attar, art om hon viljer Gud, miste hon fdrsaka virlden, och hon Ir
inte ridd fcir valet. Den gudomliga kerlek, som manifesterat sig i iterliis-

ningen, talar sl starkt till henne: >Infcir lSran om en Guds underbara,

lnrn-v"ttig" dod av karlek till minniskorna har vir sjilviska lidelses skri

si litet att betyda.>
Den fullstlndiga omvindelsen 'ir nita. Madeleine kinner sitt forstind

gradvis ,rpplyr"r. Hon tvivlar inte lingre pi Guds tillvaro, och hon tvivlar

i.rt. pi "ii ho" lr bestimd att tillhora honom. F<irdenskull biirjar hon

bedja till honom. Fcir att hennes gudsfOrhillande skall bli varaktigt, lr
det ntjdvindigt att hon vlljer den milj<i, dlr det kan utveckla sig, vixa

och vinna stadga. Hon behdver en livsmiljii f<;r sin gudstro, och denna

livsmiljir ar Kyikan. Madeleine forstir att Kyrkan har makten att ge oss

Gud och bev^iaoss it Gud. Vad skulle di hindra henne att underkasta si8

Kyrkan? Dir kan ju hennes behov ay att ofira, att ge sig hin it det sanna

goda tillfredsstiillas. Nigon ging under fuet l9l4 tar hon steget fullt ut'

i{or, 
"rrlagger 

sin linge uppskjutna bikt. Darmed ir hennes ftirsoning med

Kyrkan r"ikta"aig. Numera gir hon dagligen till mlssa och kommr.rnion.

Hon kan skriva i sin dagbok: >Glatt och medvetet har jag nu blivit en

Kristi lirjunge. JaB har valt hans kors till mitt sedliga livs, till mitt tro-

ende livs .\rrp"rri.&"tt. Jag ilskar skcinheten i hans hus, nlmligen hans

ldra. Jag alskar Kyrkan, som f<irkunnar den och som genom all minsklig

ofullkomlighet bevarar den ren it dem som finner dem''>

I Kyrkan har Madeleine funnit Gud, i Kyrkan kan hon behilla Gud.

F<jrsta vifldskriget bryter ut. Trots sin nedslagenhet, trots sin fysiska

ridsla (som hon ej blyges att beklnna i sin dagbok), kinner hon fijr-
tr6stan. Det hotade Paris vill hon ej limna. Genom att fdrbliva dar anser

hon sig i sin ringa min kunna deltaga i soldaternas lidanden. Tvi person-

liga fOrluster har hon att bare; hennes gamla matmor och priorinnan i
kl"osterperrrionatet gir bort. Sjalv blir hon anstllld som privatsekreterare

hos en furste, men detta hindrar henne inte att arbeta fiir soldater eller

for fattiga familjer. Hon har >krigsfadderbarn>, och hon tar sig an solda-

ter pi permission. Fursten bjuder till sig sidana, och i hans sekreterare

firrrre, i. "., moderligt hjerta. Hon blir deras f<irtrogna. Trots sin glti-

dande patriotism ir hon icke bittert stlmd mot fienden. Efter att ha miitt
en trarisport av fingar noterar hon i sin dagbok, att >om iagintebef.atat
att 1oriirra andra, si skulle iag ha visat dem medlidande>. Visserligen

beder hon om sitt lands befrielse, men framfilr allt beder hon om >barm-

hirtighet, om medlidande f6r alla varelser, om fred, om fcirsoning>.

Herrrres djupaste omsorg under krigsiren giller natudi$tvis sonen. 1911

gir han till fronten, nitton ir gammal. Madeleine beskriver deras nattliga
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avsked pi en jlrnvlgsstation: >Vi talade fciga, men vira hander lig i
vatandra, tirarna stod i vira <igon, och vi fcirstod varandra. Efter ett
tappert avsked kende jag mig illa till mods. Jag ir stolt 6ver att han gir,
men vilken smirta lider jag inte!>

Di och di ser hon sonen pi permission i Paris. I hans frl.nvaro tinker
hon stlndigt pi honom. Nir det iir diligt vider, forestiller hon sig vad
soldaterna vid fronten miste lida. >>Kira du, si det regnade i natt!>>, skri-
ver hon till Paul. >Vilket rysligt ovlder! Jag vaknade och tinkte pi alla,
som maste sova under otillrlckligt skydd, och sirskilt var jag hos dig.
Varfdr urslktar du dig, nir du talar om dina frostknolar? Varfrir skulle
du inte tala med mig om dem? Paul, jag vill att du talar om alla dina
besvirligheter. Det ar lattare att, b'ira dem tillsammans. Om jag lider av
dem si som du lider 

- 
ty det vill jag gcira 

- 
si vet du att jag kommer

att Yara tapper.>)

Madeleine skickar sonen klidespersedlar och livsmedel. Hon skickar
honom iven bocker, bl. a. Kri.sti efterf1ljelse. Med stolther mortager hon
nyheter om hans befordran. Pi kartan fdljer hon hans regementes mar-
scher. Hon fijrsikrar honom att hon vill hilla modet uppe, ry det 1r hon
skyldig soldaternas tapperhet. Vad hon fcirsummat i sonens religiosa upp-
fostran vill hon gottgcira. I sina brev anknyter hon frirsynt till tankar,
som rnaste uppstA vid fronten. F{on stlller om atr sonen kommer i for-
bindelse med en fdltprdst som hon kinner. Hon skickar honom ett silver-
kors och en medalj med en Mariebild. Dem vill hon att han skall bira vid
brcistet. Korset ar ja aven f<;r de icke troende, siger hon, en symbol for
en rlttfirdig mlnniskas dod, och medaljen ir en bild av renhet och inner-
lighet. Kanske kan dessa smi saker omsider hdja Pauls tankar over det
jordiska. Kanske kan de fruktansvirda upplevelserna forindra hans sitt
att tanka. Minne icke fruktan, upprcirdheten, istundan att forratta
hjaltedid uppvicker hans behov av bon?, f.rigar hon. Minne han inte
blir medveten om den flykt upp mot Gud, som de skapade kinner i farans
iigonblick och som inte ir svaghet utan tvirrom sjllvbevarelsens yttersra
instinkt?

Paul svarar pi sin moders frigor och liter henne ta del av sin tanke-
ging. Han har ldrt sig inse, slger han, att den enskilde ir oformcigen att
pi egen handlira kinna och ut6va plikt och dygd. Endast traditionen kan
hjelpa honom d2irtill. Madeleine konstaterar, att sonen nu iivervunnit, jag-
kulten och fitt upp 6gonen for individens litenhet. Om han fruktar, att
den religi6sa mlnniskan skall mista sitt andliga oberoende, si kan hon
genmila: >Vi gir nu en ging i skola, antingen vi vill det eller ej. Vissa
tankar anser vi f6r personligt ftirvlrvade. Andi kommer de utifrin. Sj?ilv
kan man inte annat dn vdlja 

- 
sedan man litit sig undervisas. Alla lr vi
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stackars svaga varelser, men de, som ir medvetna om det, ir de starkare,

och de stricker ut handen for att' Iara andra finna vigen'>

Bryta med det goda som han redan tilllgnat sig behciver han inte. I sin

religionslcisa uppfostran har han f&tt lirra sig att det goda finns till och

att-dygderna intt"bar nigot nodvindigt och efterstrivansvlrt. Vad han

e.rnu har aff. lara, det ir att ett moraliskt liv inte har nigon fast grund-

val, inte kan utveckla sig och inte motsti stofmar, si llnge religionen

saknas. Sjiilv har Madeleine funnit denna grundval, och hon vill hjelpa

sonen att finna den. Hon skickar honom bilcker, som han studerar i
skyttegraven. FIon hlnvisar till sitt eget livs vittnesbtird. Hon ber honom

ati uppmirksamt lyssna till rijsten i sitt inre, den rcist som till en borjan

vicker vir fruktan och vcirdnad, sedan vir klrlek. Och Paul fortsitter
sitt siikande. >>Kanske har jag innu inte funnit Gud>, skriver han, >>men

jag har begripit, atr han Ir den enda klllan till det goda, att han hojer i
raatt., for att f.orringa, att allt ir morker utan honom.> I sjllva verket

har han redan fattat bide Guds visen och fcirhillandet mellan minnisko-

sjllen och Gud. Han har fattat att Gud icke tillintetg<ir personligheten,

sisom han hade fruktat)\ttan gudomligg<ir den. Nu drojer det icke linge,

forran han tager det steg som hans mor tagit ftjre honom.lborjan av fu

l9l7 kan han meddela henne, aff han accepterr den kristna liran. Si

forr som miijligt vill han >intrida i den religion, som han i full frihet
gjort till sin egen>. Genom att odmjuka sig kinner han sig upplyft, och

genom att underkasta sig Guds lagar uppnir han den sanna friheten'
Madeleine klnner en obeskrivlig gledje. Hela hennes visen andas tack-

sigelse. Hon ir ni.rvarande n1r Paul mottager dopet, och nlr hon nigra
timmar senare foljer honom till i'irnvdgsstationen, slger hon till honom:

>Nu ir jag lugn. Jag kan d<;. Du behciver mig inte mer. Du kenner atr du

har en Fader, som ocksi ir min Fader och min faders Fader, och att vi
allabara ir srackars barn infor honom. Kinner du hur bta detta ir? Att
det lr pi sin plats att llska Fadern mer in alla skapade ting, ja mer in
din mor, eftersom han ir det Goda? Aven jag ilskar honom mer in dig.

Men just derfor att i^g ilskar honom ilskar iag dig si mycket.>>

Paul instimmer, djupt gripen, och sedan dess tycker han att han lika

mycket ir hennes broder och vin som hennes son. Madeleine fortsitter att

skriva till honom om bidas andliga liv. Hon gor det med lnnu storre

gledje nu, sedan Gud sklnkt honom tvi ginger it henne. I sina brev

redogiir hon f6r kyrkoirets tider och htigtider, ftrr de troendes 8em€n-
samma liturgiska liv, som skenkt henne sjilv si mycket.

Madeleine tycker att hon lever tvenne liv. Det ena'ir tivernaturligt. Det

andra ar naturligt och beror av det fcirra. Den yttre verkligheten betrak-

tar hon bara i religiiist sammanhang. Hon skulle inte kunna tlnka sig att
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bli hcigmodig. >Hur skulle jag kunna blunda 16r att. jag ingenting ir av
mig sjilv utan mottager allt av Gud!>, slger hon. I <idmjuk underkastelse
under Guds vilja fogar hon sig i den underordnade stillning som hon,
fordom en grande dame, numera nodgas intaga, accepterar hon nciden
under krigsiren. I sin lilla vining miste hon ttritta allting sjilv, och
dirvid tinker hon pi den heliga familjens f<;rdolda liv i Nasaret. Det
dr for Gud hon lever. Av vlrlden vantar hon sig ingenting. Hon behiller
bara det niidvindiga av sina inkomster; allt. annat skenker hon bort. De
sista dagarna i varje minad har hon det knappt. Hon lever i fattigdom
och i lydnad mot sin andlige ledare. Sin andliga niring hdmtar hon ur
Bibeln och de stora mystikerna. Hennes f6rening med Gud blir allt inner-
ligare. Mellan henne och Gud rider det samma forhillande som mellan
tvi minniskor, vilka llskar varandra och utar' att utbyta tankar glader
sig it varandras nirvaro.

Hon har langtat efter en fullkomlig uppenbarelse av Jesus, Jesus som
lon ilskar men vars egen kerlek hon ej fitt smaka. Mitte Fadern uppen-
bara henne sin Son, mitte Jungfrun ge sin Son i rikare mitt it henne,
onskar hon. Och den 1l september 1917 intrdfrar det underbara. Det ir
natt. Madeleine har gitt till sings men kinner att det ir omojligt att
sova. Flennes tankar sysselsltter sig med Gud. Med ens flammar hela
hennes varelse upp. Hon tages i besittning av en inre eld, som hon fcirut
ej haft en aning om. IJnder ett par timmars tid skoljer den ena ligan
efter den andra civer henne. Hon forstir att Jesus nu uppenbarat sitt
mysterium fcir henne. FIon beder och lovsjunger. Hittills har hon icke
klnt Jesus, men nu klnner hon honom.

Upplevelsen kommer tillbaka de f<iljande nitterna. Hon kinner hur
Jesus kommer och slungar sin eld i hennes inre f<ir att hon skall ilska
honom si som han llskar henne. Den makt, som llgger beslag pi henne,
f<irefaller bli starkare och mera oemotstAndlig f<ir var ging. Den f<irend-
rar hela hennes sltt att tinka och uppfatta. De jordiska tingen ter sig
som intet, men dcjden lockar, eftersom den lr porten till intet. Nlr
Madeleine talar, s& f<jrefaller hennes rcist henne frlmmande. Att hon
klnner Gud, det ir mindre mlrkvlrdigt, tycker hon, in att hon, full av
hans nlrvaro, innu kan se tingen pi jorden. Om dagen skijter hon sina
invanda sysslor, hon arbetar ftir soldaterna som fcirut, men hon kenner att
hon kommer fr!,n den civernaturliga vldden. Hon lever Jesu liv, och all-
ting har blivit nytt fcir henne.

Flennes underbara upplevelse har cikat hennes klrlek till Kyrkan. >Jag
llskar Kyrkan>, siger hon, >ty hon giver och bevarar Jesu mysterium it
oss.u A ena sidan kinner hon sin egen fattigdom. A andra sidan klnner
hon sin oindliga rikedom i Gud. Flennes hjerta tyckes henne vara en
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lampa i helgedomen, ert karil vari riikelse fiirbrlnnes. Det lr iu Jesus

,o* fyll. hlrrrr" med sitt eget 1iv. Deras liv har flutit samman ti11 ett

o.h a. indi, underbart nog, skilda it. Om dagen sjunger hennes hiitta av

giua;.. >Jag'ir brud,>, siler hon till sig sjlilv' Om natle-l-vaknar hon

ipp, "a.[r1v 
sin inre sirtma, och riktar boner till Gud, fyllda av karlek,

b"rrrrdr"n och tacksamhet. Det hender, att den gudomliga kerleken be-

miktigar sig henne med sidan vildsamhet, att hon skulle vilja skrika

h.;gt. i, def verkligen Guds vilja, att man njuter en sidan frbid?, frigar

hoi ,ig. Och hon fJrstir, atr den lycka, som den skapade varelsen klnner

da deri forenas med Jesus, ir Guds uttryckliga vilja - den ir hans rikes

tillkommelse.
Madeleine vet aft om hennes kunskap vixer, si blir hon i stind att

ilska mera, och darfor tinskar hon sig ett rikare mitt av upplysning. Ett

sidant kommer henne ocksi till del. N2ir hon liser evangelierna, fotefaller

det henne, som om Jesus talade direkt till henne. Hon gir in i Jesus, och

hela hennes varelse fiidorar sig i hans ljus. Det Ir, tycker hon, som om

Jesu ord: >Fiirbliven i mig> hade gitt i uppfyllelse. Hon fir ett nytt

iio.r", sinner f6r det g.rdorrrliga, och detta sinne utvecklar sig i b6n och

kerlek. Hon llskar, -.r, ho1 vill llska mer fiir att kunna tacka blttre,

prisa blttre och ni fram till en lnnu hiigre grad av karlek. varje nytt

,t.g pa fuilkomligherens trappa ir ju en ftjrberedelse f<ir ett innu hiigre

steg, och detta vet Madeleine.

6ud ingjuter kunskap och kerlek i henne' Som en blomma <ippnar sig

hennes s;ei'fOr att.Lita rig g"rro-rtr6mmas av himmelsk dagg. Madeleine

blir alltsi i stind att. fori ett gudomligt liv. Tidtals klnner hon det, som

om hennes kropp icke existerale till det yttre - det Ir ju ett oindligt liv

som uppfyll.r-J"rr. Ging pi ging hander det, att hon vaknar upp om

,r"tt.rtoch finner sig vara i ett gl<idande tillstind av biin. En eld brinner

inom henne. Det liv, som Jesus fyllt henne med, pulserar anda ut i hen-

nes lemmars yttersta delar. Madeleine kan upprepa Kristi ord, att hon icke

mera lever sjelv, eftersom Kristus lever i henne' Aven om dagen klnner

hon det si. Aven di mirker hon yttring afrla aY det gudomliga livet inom

sig. Det Ir som porlandet av en kllla, tycker hon. Hon har intrycket av

alt aldrig .1r"r" .nr"*. Allt mer genomtringer hennes tivernaturliga liv

d"t ,r"t,rl[ga och blandar sig med detta. Kristus vixer si att siga ti1l i
henne. ,Ja! lever den miktigaste verklighetr, kan hon skriva. >Jag vet

att jag e, llotd f<ir honom och att vi alla, var och en efter sitt mitt, ir
giora^ for att lera kinna honom. Jag vet att Kristus lr brudgummen

och att han vill dga vir kerlek'r,
Alla lr gjordaltir afilara kinna honom. Madeleine ?ir djupt medveten

om denna ,"roing. Bedrirvad frigar hon sig varftir mlnniskorna inte ken-
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ner till livets mysterium och varfor de, som klnner till det, inte scirjer for
att det blir ilskat och eftertraktat. Varf<ir erklnner man inte vlrldens
sanning, Guds karlek? Om Indi den gliidje, som hon sjrilv fitt smaka,
kunde formedlas it andral, <inskar hon. >O Kristus, Faderns Kristus, allas

Kristus!> utropar hon. >>Hur ilskar jag icke i honom alla hans skapade
varelser! Hur lingtar jag icke efter att. skenka honom!> Ja, Madeleine
kinner sig driven att tala, att meddela vad hon erfar. Det kan ju omirj-
ligen vara bestlmt f<ir henne allena. Hon blir alltsi en apostel. Sin karlek
kan hon inte fortiga. Hon ir skyldig den en lovsing. Det stora mysteriet
miste f<irkunnas.

Man ffigat henne, hur hon kan vara si slker pi att hon kinner Gud
och lever i Gud. Hon svarar: >Si som min kropp mirker, nir den ir i
ren luft, si som mina nlsborrar, min mun, mina lungor iippnar sig fdr
att ta emot den, si som hela min fysiska varelse lever av denna andning,
av denna regelbundna andning, si klnner min sjll, ltar att se Gud, att
hon Ir i honom och andas honom. Ingenting gir upp emor denna viss-
het.> Religionsfientliga och religionslosa vill hon iivertyga, genom brev
eller personliga samtal. Hon fortsitter dirmed inda till sin d<id i maj
1921. Sin egen erfarenhet har hon att iberopa sig pi. M?inskligt sett ver
hon ingenting, men d,ndl, vigar hon tala och skriva si dristigt, eftersom
hon iger en visshet sorn stir over all vanlig kunskap. Hon har ju sett
Gud, det levande Goda, uppenbara sig. Den tillgivenhet, som fi;rbinder
henne med hennes vlnner, skulle hon f6rrida, om hon icke give dem
andel av sin underbara hemlighet. Redan h;r p3' jorden ir minniskan i
stind att smaka Guds outsigliga gl:idje, att leva av Guds karlek. Det
minniskovordna Ordet vill bli sjilarnas gemil och leva i dem. Skulle di"
inte Madeleine, i min av sina ringa krafter,bidraga till att detta blir f<ir-
verkligat? Jo, det skall hon. Det kan inte vara annorlunda, tycker hon, in
att hon en dag, tack vare den karlek som Gud ingjutit i hennes stackars
varelse, kommer att vinna s6ner och dcittrar. Nir Gud ger en sjil vad han
givit henne, si ir hon sikert kallad att, f.3. andliga barn. Kiirlek och frukt-
barhet miste vara ett hos Gud.

Den framging som Madeleine S6mers efterlimnade skrifter redan vun-
nit, visar att hennes fiirhoppning icke kommit pi skam.

Tryggue Lunddn
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MODERNA TROSVITTNEN

En jades kristnande

T vir tidigare artikel om moderna trosvittnen (jfr credo 1916272ft.)

I stelldes ,o* korrtr"ster vid varandras sida den traditionalistiske tjver-

klassbritten sir Dauid Kelly i hans bok The Hungry sbeep och den

tyskjudiske emigranten och neurologen d.r Kail Stern, som utom flera

verk pi sitt vetenskapliga omride skrivit den gripande skildringen Tbe

Pitlar of Fire av sin flykt frin nazismens Tyskland men tillika av sitt

uppbroit ur ortodox judendom. Men trots olikheterna har deras arbeten

tirik. syskontycke genom den ingsliga ansvarskinsla de biigge hyser fcir

en samtid, som tyckes dem driva mot avgrunden uran roder och kompass.

Hos David Kelly Ir denna ingest maskerad av hans klass' och nations

urbana konventionalism. Dr Sterns bok brinner och bldder pi ett helt

annat, personligt sitt av konvertitens mystiska kensla av det skakande

och u.rderb ara han upplevat, men som han kinner att han inte miktar
meddela, d;fi.or att det lr en hemlighet mellan honom och Gud' Han

sager trirfr.ande att den som lndi forsdkef er eL dire, men en dire i den

bemlrkelse aposteln Paulus anvinder ordet. Ty likavlil som kldeken
mellan man och kvinna, inneblr klrleken till Gud ett visst tragiskt

nigot av absolut ensamhet. Meddelelsen knn inte meddelas till utom-

stiende. Men sann karlek inneblr inte bara de ilskandes isolering i sin

karlek utan oclksi gemenskap. Som Stern vackert siger: >Vi kan ej neka

att dela Gethsemanenattens kosmiska ensamhet, men ej heller att vara

med i den massa som mlttades med fem brcid och tvi fiskar.> 
- 

Och

derfar ncidgas vi giira oss till d&rar for Kristi skull, kunde han ha tillagt,
f.or att vittna om de under han gjort med oss.

Karl Stern Ir numera, efter en O" U, i England, verksam som veten-

skapsman i USA. Enligt f<irlaget ler han ha skrivit sin bok pi engelska;

han har dock icke kunnat undgi en viss tyngd i fr&ga om stilen, som

skvallrar om, att boken, fastin skriven pi engelska, d.t tankt pi tyska.

Men detta handikap 'dr en bagatell jlmf<;rt med den genomupplevda

intensitet, som glcider i varje rad av denna skildring av forfattarcns egen

andliga odyssd frin ungdomen, di han, trots sitt eget hems religiosa

likgiltighet, itminstone tidvis drogs till den ortodoxa judendom, som
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hans sekulariserade f.orildrar blivit likgiltiga {.or. Man fcirstir litet av

den handfallna fasan hos denna ildre generation 
- 

som assimilerats med

det tyska inda in i mirgen, beundrade Bismarck och kinde en berittigad
stolthet <iver den judiska erfarenhet och duglighet i ekonomiska frigor,
som hjilpt till att bygg upp Riket 

- 
di de utan nigon annan hillpunkt

in den l9O0-talsliberalismen och individualismen gav dem, plotsligt
kande den nyss si trygga marken blva under sina fiitter.

Annu strivade >Locarnoandans> min Stresemann, en Briand

inom politiken, en Thomas Mann, Romain Rolland och Georges Duhamel

m. fl. inom litteratufen att hilla Europas 
- 

som vi nu vet 
- 

sisll shans

mot den stigande vigen av nationalism. Men de kimpade liksom i ett
lufttomt rum av massofnas likgiltighet f6,r den vlstedindska virdesam-

h<;righeten. Inte minst flrfattarna, som sidde siden, fick sillan eller

aldrig klnna, art der' grodde i den v?ildiga klyf.ta som bredde ut sig

alltmer mellan folket och det lilla intellektuella fitalet. Detta kom

tvirtom snart att sltta sin stolthet i denna esoteriska exklusivitet, som

i vira dagar giltt si lingt att den blivit ett hot mot diktens sjllva
livsnerv.

Vilsen i den ambivalenra, dualistiska syn, som kinnetecknar vir epok,

s<ikte den unge vetenslkapsmannen finna nigon sorts fcirankring i sin

stolthet iiver kunskapens triumferande uppmarsch som lcisningen av alla

livets gitor och i en kommunism, som hos honom steg ur en ikta
tringtan efter ett rittvisare samhllle. Men snart fann han sig ber<ivad

det f.orra st6det genom sin bekantskap med tillvarons skuggvarelser, dL

han som assistent till en beromd neurolog arbetade pi dennes socialmedi-

cinska klinik i Berlins slumkvarter. 
- 

uJ"g kunde aldrig sedan dess,

bekinner han, >klnna min forna tivertygelse om vetenskapens absoluta

helgd och <iverh<ighet och om att Patienten i dess intresse borde redu-

ceras till en abstrakt formel,>. Samtidigt kunde han snart endast med

svirighet f6rsona den hegelianska marxism, han bekinde sig till, med de

lidanden och olyckor, som alldeles pitagligt inte hade nigon ekonomisk

eller politisk orsak. Vad som dock tycktes honom innu svirare att smelta

var den f<irendring kommunismen sjilv undergitt. Foregiende Senera-
tioners marxism hade dock ofta haft. sin rot i en rent religios fordran pi
rittvisa och i identifikation med de lidande som t. ex. hos Vera Figner

och Henri Barbusse. Men nu miitte han i de frimsta bland de yngre
kommunisterna endast vetenskapligt trinade >f<irstiirelse-ingenjcirer> som

han kallar dem. Andr6 Gide skulle ju n&gra ir senare i Retour de

fU.S.S.R. ge uttryck it samma iiYertygelse att den nya sociala maskinen

inte hngre hade nigot samband med ritt och sanning. Medlet hade

blivit mil.
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Men under tiden tycktes det for varje dag bli allt svirare att existera'.

bal:a dfuflr att man var jude. Dessa med vild upprotade intellektuella,

judiska elitgrupper, stolta iiver att ha varit blrare av fri tanke, liberalism

och skepticism kunde ej - itminstone mycket f.& av dem - 
numera i

sin judendom kinna aflnat i^ etr grymt stigma. De som med mest liv
och kraft i behill kom ur nazismens helvete var, utom vissa religitisa

grupper, de unga bararna av id6en om en helt sekuhr zionism, sidan

som den dr Sterns egen broder blev en av ledarna f<ir. Men ftir honom

sjllv fanns ingen rlddning pi denna rent realistiska materiella vig. Han

kende allt starkare, att judarna aldrig kunde komma frin sina problem

genom en sidan enbart nationell losning. Deras ijde var sammanviw
med deras religion. Och denna religion var inte den ljumt liberala,

>>moderna>> riktning, som blivit resultat av kontakten med det vistliga
samhillets vaga deism, utan den gamla ortodoxa judendomen i all dess

stringhet. >Jag vinde alltsi tillbaka till Synagogan och de tog emot mig
som orn jag aldrig varit borta.>>

Si lSngt kunde denna utvecklingshistoria vara skriven av vilken ung

intellektuell jude som helst, vilken genomskidat kommunismens dogma-

tiska oredlighet, och inte heller, med nazismsamhillets btutala kaos ftir
cigonen, lingre kunde fasthilla sin tro pi utvecklingen som en sorts.

deterministisk rulltrappa och pi vetenskapen som dess of.elbara motor,,

utan flydde in i sin ras' och sin barndoms religiosa tro.
Men denne specielle jude kunde inte nciia sig med en enbart emotionell

fristad. Frin och med hans iterkomst till Synagogan flt hans skildring

en brlnnande intensitet 
- 

man hser den med spinning som den iven-'

tyrshistoria den Ir 
- 

historien om det st<irsta iventyret av allaz hur en

varm och djup personlighet med mod nog att lida sig igenom alla

konsekvense rna av sitt sanningsscikande gir vidare och vidare mot allt.

stcirre klarhet och mognad. I detta fann han stijd och hjelp i n&gta

kristna vinner, en from, katolsk kvinna och ett japanskt metodistiskt

par, med vilka han fordjupade sig i religi<isa sptirsmil. >>Dbr satt vi, tre
mlnniskor av helt olika trosbeklnnelser, liksom pi en <i av god vilja
i det stigande havet av fcirrideri, svek, grymhet och orlttflrdighet, som

svallade kring oss. Jag var skild frin Jerusalems tempel av tvi tusen ir,
men hir miitte jag minniskor, som bar Jesajas och kung Davids ord
prlglade i sina hjirtan.>

Det han f6rst nu begynt ana sig till: den stora uppenbarelsen av Guds

finger i historien och dirmed den dolda betydelsen av det judiska folkets
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tragedi, uppteckte han vara vilkinda tankegingar for dessa minniskor.
>Det enda element, som gav historien dess tidloshet var>>, skriver han,

>de judiska profeternas uppenbarelse av den Messias, som komma skuller.

- 
Skakad av denna upplevelse av den transcendentala kraf.t, som bor i

den minskliga rasens historia, fijrstod han att >>endast i judendomen :
kristendomen motte tiden evigheten>.

Denna overtygelse, som ledde honom in pi en t<irnestig av grubbel
och ovisshet genom minga ir, bercivade honom forst av allt den stolthet
river att vara jude, >den forstfcidde>, medlem av >>det utvalda folket>,
som uppehillit honom som si minga andra av hans stam genom lidandena
under fcirnedringens ir hemma i Tyskland och sedan i exilen.

Men nu hade han m<itt icke-judar, som dock gliidde av sam,ma mystiska
strilning frin >Shekinah>, visshetens innersta kirna han kinde i Tora.
Djupt nere i sitt hjirta begynte han medge att judarna, med den na-
tionella mur de byggt kring Sinai, var nirmare nazisternas anda in
dessa mlnniskor som trodde pi Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Ty
om han sjilv hade oritt och de senare ratt, se hade Messias kornmit filr
nittonhundra ir sedan, och di var uppenbarelsen inte hngre innesluten
i det utvalda folkets kostbara karil och dess forstfodslorltt endast en
ling f<irvillelse.

Det ir latt att, begripa, att Karl Stern under detta grubbel ibland,
som han skriver, fruktade for sitt fcirstind, di han under de mest vidriga
forhillanden kimpade mot vad som ofta tedde sig fiir honom sorn en

frestelse att foffAda sitt eget folk i dess djupaste ncid.

Den tusenAriga kristusfrigan ljOd iter och iter inom honom med be-

tvingande makt: >>Vem sager du mig vara?>> Men i sin, en modern andes,

djupa kluvenhet kunde han samtidigt inte befria sig frin misstanken
att hans samvetsoro endast var en fOrkladnad, som hans undermedvetna
anlagt for att undslippa judendomens martyrium.

Annu linge efter det han undkommit till den fria virlden, ja, kanske

slrslkilt efter flykten, pligades han av den typiska Hamlet-sjukan hos

moderna mlnniskor, de >>iscigon>, Selma Lagerlof talar onr', varmed de ser

pi sig sjllva och prcivar alla m<ijliga sjilvanalytiska psykologiska tricks
for att avgora iktheten av sin kensla och perception 

- 
tills ingenting

ir kvar av den ursprungliga upplevelsen.

Stern talar i sin boks senare del utifrin sin erfarenhet, bide som min-
niska och hkare, om den stora farafi i denna negation, som han sant
siger 5r vir tids alldeles speciella frestelse och fara.
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Den stora protestantiska forfatt'arinnan Ricarda Huch har en ging

skrivit, att ei judes omvlndelse till kristendomen betyder ett dubbelt

ofrer. Ty inte bara individen hos honom miste d<i med Kristus, fiir att

i.rr" i hono*. Hela hans folk miste d<i med honom - sesom Kristus ju

sjllv fordrade, genom sitt nekande att bli sitt folks nationelle ledare.

Det gick *irrg" ir innan Karl Stern kunde besluta sig fiir detta ab-

soluta iOrrr"k"rrd" av iudarna som det utvalda folket; han trodde sig

linge om atr kunna f.orem den hemlighet, han kende att Kristus delgett

horiorn, med den ortodoxa judendomen, pi det sitt som- flera ber6mda

judiska diktare: verfel, schalom Asch, Bergson och andra ftirmitt.
Under exilen i England, men innu mera i Amerika' instimde han

istillet minga ginger med rabbinen i den gamla historien, som, di han

hbrde folkei ,op" att Messias kommit, iippnade sitt fcinster och tittade

ut, rnen stingde det igen: >Jag ser ingen skillnad'>>

Kristus h"ie kommii och dcitt forsoningsdiiden for vlrlden, men i det

materialistiska masslivet omkring sig, fcirnam den landsflyktige juden

alltjimt >>ingen skillnad>. Aven hos fromma minniskor' inom den ka-

tolSk" kyrkJo eiler i de protestantiska sekterna, miitte han samma gamla

antisemitism ,o* h.**"; det forefiill honom som om iven i dessa nya

former det gamla innehillet var of<irendrat, liksom styrdes tillvaron av

en hemsk och .oig upprepningens lag. >Till slut f<irefoll det honom otro-

ligt>, skriver h"ti giip""a", u"tt ha" en ging i miirka-och fasansfulla

dlgrr r"tt f6rliten ,e*rr" och skymtat Kristi nakna och blijdande kropp.>

Jvlen liksom det alltid Ir mtrrkast fore dagningen kom dock iven i
denna firrtvivlade natt ljuset av hans vision tillbaka. Det kom via be-

rcimda diktare och samhellsreformatorer som Jaques Maritain och Dorothy

Day m. fl., men ocksi genom erfarenheten i ftirsta hand av >kyrkans

"rrorry-" 
helighet>, som han uttrycker det, den kraftkilla, som fl<idade

ut frin tusen sinom tusen okinda smi mlnniskors biin och forsakelser

och inte minst det gudshingivna arbete in'om arbets- och samhlllslivet,

som otaliga prester, missionirer och lekmin utf6rde fot att bringa till-
baka till krirt"n enhetlighet de spridda element av etik och moral, vilka

den moderna relativismen sprlngt it alla hill'

Det Ir sillsamt och intressant att i den konklusion Kad Stern giir av

de erfarenheter och iakttagelser som slutligen bragte honom till kristen-

domen finna si minga id6er och upplevelser, som ir nistan identiska

med dem sir David keily skildrar i sin bok, utifrin en dock si helt

olika miljo och mentalitet. Liksom denne anser Stern' att den stora
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revolutionens inneboende moraliska 6lan har brunnit ut och att vi stir
inf6r en ny ordning, som kommer att ersitta begreppen tro, hopp och
kedek med en treenighet av forskning, social standard och organisation.
>Om tidens tecken ej vilseleder, kommer vi, di marxismen snart ebbat
ut, att sd infdr ett globalt experiment av denna sort>, skriver han, >en

vetenskaplig teknokratisk virld, mot vilken fascism, nazism och lven
kommunism kommer att te sig som barns lekstugor och den grad av
nihilism, till vilken vi redan hunnit, att utgora bara ett, tuppfjlt i rikt-
ning mot det helvete av intighet en sidan civilisation skulle forsinka
oss i.>

Den enda som tyckes medveten om detta och som Ir kampberedd, er

- anser han - 'kristendomen i den katolska kyrkans gestalt. Si ir
emellertid ocksi fallet inom protestantiska kretsar, dir man liksom sirker
samla tillhopa de sociala elementen inom kristendomen, vilka alltmera
vanstillts och splittrats av marxismen och varifuLn unga prister och
lekm[n i tusental gi ut som f<irkunnare av en pinyttfirdd fusion av per-
sonlighetens och massans mysterium.

Si miitas dessa bigge trosvittnen, Sir David Kelly och dr Karl Srern,
i samma kinsla av ytterlig fara, hotande mlnskligheten, men dock i
hopp och fiirtrdstan till den Mlstare som sade: >Se, jag ir med eder alla
dagar intill vlrldens inde.>

Anna Lenab Elgstrdm

En minniska v'dntar
Fiilj henne en bit pi vlg
genom de ftirsta aningarnas morgon
NIr middagshettan kommer
miste du limna henne ensam

NIr ingestnatten kommer
kan du bara be fiir henne
Se med mildhet pi slagen hon ger dig
Lyssna inte pi f<irgiftade tungor
Nir en liten tid har giltt.
skenker jag henne min frid
din hjalp f<irutan.

Aina Rynell
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Johannes Jiirgensen in memotiam

Med anledning av den store danske dik-

tarens d<id den 29 mai 1956 skriver fdr-
fattarinnan Anna-Lenah Elgstriim i Saen-

ska Dagblailet Qllt l9t6).

Di Johannes Jiirgensen i fiirrg&r sltit

sina sedan fle:a it tillbaka blinda iigon i
den sista siimnen, fdrlorade Danmark en

stor son och Sverige en varm och trofast

v?in, fylld av tacksamhet fdr den gistvin-
skap virt land visade honom di fascismen

i Italien och nazistockupationen av Dan-
mark tvingade honom bort frin dessa lin-
der. Vadstena gjorde honom till heders-

borgare och wenskar hj5lpte honom att i
den staden begynna arbetet pi sitt stora

verk iiver den heliga Birgitta'
Ar 1911 skedde hans fdrsta kontakt med

virt land och undertecknad gl6mmer aldrig

hans visserligen danskt roade - 
ty vi roar

ju alltid danskar - 
men samtidiSt mycket

charmerande reaktion infiir Stockholms

sktinhet och de pittoreska scenerier och

personager han i mitt slllskap miitte i

Gamla stan.

Den vlnskap som di grundades mellan

den redan internationellt ryktbare diktaren

och en ung debutant varade livet ut. Ty
sjllva klrnan i Johannes Jdrgensens visen

var trofasthet mot det han en ging accep-

teret. Inte si att han stod stilla 
- 

di
skulle han inte blivit den han vid sin diid

redan varit i minga ir - 
en stor och in-

flytelserik faktor inom katolsk kulturvirld.
Hans diktarriist med sin nordiskt ljusa

timbre tringde djupare och kanske vidare

in de flesta litterira konvertiters' Johannes

Jdrgensens vlsen var i bista mening eku-

meniskt, priglat av en stor och varm vid-
synthet likavll som av en alltid spinstig

strivan att uppfylla de strlnga fordringar

hans religicisa och litterira <ivertygelse

krlvde av honom. Hans litterlra girning
hdr framtiden till; den pekar pi en utveck-
ling, som innu ej ens nitt kulmen men som

vi dagligen ser spir av i vit tids ingestfulla
siikande efter innehill och mening med

livet bortom relativismens gur,gfly. I Mil
Lius Legenile (1916-28, samlad i 2 ba;nd

1949) hat han ju fiir iivrigt biist sj?ilv

tecknat den brytning mot rationalistiskt

dogmvlsen, sidant det under Brandes stor-

hetstid behlirskade Danmark, och den ny-

orientering mot en andligare, innerligare

mentalitet han istadkom med sina fdrsta

diktsamlingar, rese- och essayb<icker, lven
innan han ir 1906 tivergitt till katolicis-

men. Det skedde efter en resa till Assisi.

Bekjendelse tvi ir fiirut hade dock redan

- 
samtidigt som hans genombrott som

lyriker - 
varit hans programfiirklaring

som kristen.
Den sydsvenska ungdom, vilken vixte

upp kring sekelskiftet och kanske hemtade

fler av sina litterira intryck frin Dan-
mark in norrifrin, kan slkert vittna om

hur genomgripande och vlckande ny den

vlrld var som han 
- 

storresen'iren - 
iipp-

nade f<ir oss i sin strdm av rese- och essay-

b.6cker, frukter av det vandringsliv han

begynte 1912 och som skulle fortsitta med

avbrott f<ir v?irldskrigen till 194t, di han

utbytte hedersborgarskapen i Assisi och

Vadstena mot ett lven i sin fiidelsestad

Svendborg - 
der han ocksi dog.

Kanske t. o. m. in mera berikande f6r
oss var hans lyrik, i synnerhet den tidigare:
Af det hdje (1e08), Af d'et dybe (tele)'
Der er m brdnil der rindet (1920) med

ord och rytmer si enkla, som ville diktaren

att stoffet skulle verka blott genom sin

innerlighet; de sjunger likt en folkvisa

eller en psalm, lika lkta och okonstlade.

Bredvid dem stir virdigt hans stora hel-
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gonbiografier Den Hellige Frans af Assisi,

Den Hellige Katerina af Siena och inte
minst Den Yndigste Rose, om Henrik Suso.

Dessa bdcker fu, f& att citera en dansk
kritiker, som >>klara och djupa strdmmar,
slingrande fram genom fridlysta nejder,
dir fromma barnsligt oskuldsfulla sj?ilar

bdjer kn?i infdr Gud, medan solen kastar
sitt guld iiver f.iirran berg och f|rahjot-
darm ligtar sig i dalen vid deras fot>.

Det var i ett sidant landskap han sjilv
blev bofast (1922-794t) och det Ir i
Assisi med de umbriska bergens silverrena
konturer som bakgrund man helst minns

Johannes J6rgensen.
Den Heliga Birgitta, pibOrjad i Vadstena

och avslutad i ett danskt dominikanerklos-
tet (1943), ir kriinikeskrivning och ro-
mantik, men, som fdrfattaren sjllv leende

erklnde, di undertecknad anklagade honom
fdr att inte ha fullt fiirstitt sitt stora
svenska lmne si vil som han syntes ha
fiirstitt den italienska Heliga Katerina:
>Hun var mig lidt fiir sterk.>> 

- 
Ren-

hj'atad <idmjukhet infiir Guds under, an-
tingen uppenbende i naturen eller i hel-
gonens liv, var dock, liksom hos Birgitta,
den gamle danske diktarens vlsenshemlig-
het; den ger honom hans oskuld i dikterisk
betydelse.

>>An stir stenen i griinan dal>, skrev han

en ging i ett brev efter en svir sjukdom
ir 1949, >>Der er altid en ii, en aldrig naar

og en kalder den Fager<i.>

Nu har han nitt det Fagerii, han hela

sitt liv drdmt om i sin diktning.

Rysk helighet

>>Den kristna kyrkan 'dr varken en filo-
sofisk skola eller en kultgemenskap. F{on 1r
Kristi lekamen, det vill siga en organisk

enhet av alla dem som genom den Helige
Ande fitt del av det gudomliga livet.>>

Si lyder inledningsorden till en enmirk-
ningsvird bok om ryska helgon av E. Behr-
Sigel, som utgivits i Frankrike.t Boken ger

1 E. Behr-SigeL Pridre et Saintetd dans
I'Eglise Ruxe (Bcin och helighet i ryska

t32

en mycket vacker bild av heligheten i Ryss-
land frin bdrjan av landets kristnande fram
till den sista helgonf<irklaringen 

- 
mxn

frestas nistan slga fram till landets av-
kristnande . . . Men detta vore utan tvivel
oritt mot den ryska helighet som lnnu
finns bide inom och utom Sovjetunionen;
Behr-Sigel understryker med ritta, att
ryska kyrkan mihenda inte nigonsin varit
si rik pi m rtyrer, beklnnare och >lidande
lemmar> som i vira dagar.

Vir visterllndska uppfattning av rysk
andlighet bygger rltt ofta pL litterlra kon-
struktioner (Tolstoj, Dostojevskij etc.),
vilka med all sin genialitet dock snarare
speglar den dekadenta intelligentsian i Ryss-
land in landets verkliga andliga liv, menar

Behr-Sigel, som i denna bok liter hsaren
direkt ta del av de gamla ryska helgon-
kriinikorna och annat primirmaterial.'
Detta ger boken stor charm och omedel-
barhet. Ett gripande och intensivt doku-
ment av rysk helighet vid tiden strax ftire
ryska revolutionen, ger ocksi arkimandriten
Spiridons berlttelse om sin barndom och

sitt liv som munk och missionlr i Sibirien."
Det var genom kontakten med det gre-

kisk-romerska kejsardiimet pi 9O0-talet som

kristendomen nidde Ryssland. Relationerna
med Bysans kom allt framgent att bli be-

tydelsefulla fdr ryska kyrkan. Bland annat
fick den herigenom en ortodox trosbekin-
nelse. 

- 
Det grekiska ordet >doxa>> betyder

inte bara >tanke, lira>, utan iven >>lra,

hlrlighet>; fiir >>ortodoxa> kyrkan ir Kristi
lrorika uppstindelse och hans gudomliga
herlighet inte bara hjirtpunkten i dess

underbara liturgi utan framfiir allt ett
mysterium som kyrkan ger varje kristen
sjel delaktighet i. >Frin och med det dgon-
blick, di Kristus uppstod, lr hela jorden

kyrkan), Les Editions du Cerf, Russie et
Cbritientd, Paris 19i0, a,a.

' Fiirf. fiirklarar sig medveret undvika
att i framstellningen lngga historiskt-kri-
tiska synpunkter pi sitt klllmaterial. Detta
behandlas separat, s. 149 o. fdlj., 

^, 
e,t A. Spiridon: Mes Missions en Siberie,

Souuenirs d,'un tnoine orthoiloxe russe. Les
Editions du Cerf, Paris 19i0, a, a.
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bliven vir Guds och Frilsares tron' Sjilva

tronen, dlr den Uppstindne residerar, ir
vilra hj'irtan. Underbara 'iro Guds verk!

Jag tycker mig se Kristus leva, inte bara i
himmelen, utan mitt ibland oss h?ir pi jor-

den 
- 

se den sanne, levande h:irlighetens

Konung bo i vira hjirtan>, utropar en av

gestalterna i Spiridons berlttelser frin sin

barndom. Klarast speglas detta kyrkans

mysterium i helgonens liv; i dem lever den

uppstAndne Kristus i hela sin h:irlighet.

I sin mlnskliga varelse har det lyckats dem

^ft fdrhirliga Gud redan hZir pi jorden.

De ryska helgonen har alltid spelat en

stor roll fdr folkfromheten' De orter de

bebott eller der deras reliker vilar har varit
vallfartsorter, dit tusenden sdkt sig. Redan

under livstiden har minga ryska helgon

- 
slrskilt de heliga munkarna, som S:t

Serafim - 
filtt besiik av otaliga minniskor,

som bett om hj?ilp och andlig ledning' En

helgonftirklaring fiiljer i ortodoxa kyrkan

ofta som en officiell bekrlftelse pi den

spontana kult som lgnats den diide av den

kristna befolkningen' Inte si att der inte

finns nigra kriterier f6r ett officiellt kyrk-
ligt stbllningstagande, men det strlngt ju-
ridiska fiirfarande, som pt'irglt Katolska

kyrkans helgonprocesser saknas.

I enlighet med den ortodoxa liturgin
fdrlenas det kanoniserade helgonet v?irdig-

heten av en >>symbol> (: en bild)' Lik-
som de troSna ser ett itersken av himme-

lens herlighet di de betraktar ikonerna av

Kristus och Jungfru Maria, av lnglarna och

helgonen i kyrkorna och hemmen, si fiir-
medlar 'iven de >levande ikonerna>, dvs'

helgonen, och ber?ittelsern. om dem, en

bild av Kristi jordiska kyrkas f<irklaring

och upphiijelse. Helgonbiogtafierna 'ir att
likna vid en karta 6ver de vlgar, som ge-

nom den gamla m'dnniskans f6riidmjukelse

och dcid leder till livet i Guds rike.

Behr-Sigel anmirker ocksi att den ka-

tolska f<irestlllningen om helgonens iiver-

fl<idsfiirtj?inster Ir frlmmande fiir orto-

doxa kyrkan. Men man har samma uppfatt-
ning om v'irdet av de heligas fiirbtiner och

om deras fiirmiga att ingripa i siviil det

yttre som det inre skeendet.

Det tycks oss i detta sammanhang slr-
skilt intressant att ta del av ortodoxins

fiirklaring av underverken. Ett under Ir
intet annat In ett iterupprlttande av na-

turens ursprungliga tillstind, vilket en

ging rubbats av synden. Nir en mlnniska
sjilv drar sig undan syndens herravilde,
fiirmir hon d?irmed iterge skapelsen dess

'paradisiska' harmoni. Hon liiser den ur dess

mekaniska determinism och iterskinker
den karlekens lag 

- 
i Jesu namn. >>Under

ir slllsynta i vir tid, just dirfiir att vi
iir alltfiir ljumma i tron>>, slger den helige

Serafim; >om vi f<irde ett liv i den Helige

Andes ljus, skulle virt liv besti av stendiga

mirakler>, (dvs. sidana skeenden som fiir
den fallna mlnniskan verkar underbara).

Samma sak giller de uppenbarelser som

fiirunnas helgonen. De Ir klarsyntare in vi
andra och fdrmir urskilja vad vi inte kan

se, men som alltid finns dir: den himmelska

verkligheten bakom den jordiska. Nir vi
ber till Jungfru Maria, siger oss v&r tro,

att hon ir oss nira. Fiir helgonens rena

blick blir hon synlig. Ibland f6rmir helgo-

nen till och med 
- 

som S:t Serafim - 
ge

andra diidliga del av sina uppenbarelser.

Denna >naturliga>> attityd gentemot det

iivernaturliga ir enligt Behr-Sigel karak-

teristisk f<ir den ryska fromheten, vilken
>>aldrig fattat den religi6sa sanningen som

en samling doktriner, vilka kunna 
- 

mer

eller mindre lydigt - 
begripas eller accep-

teras av fiirstindet enbart, utan som en

iivernaturlig verklighet som besjilar hjertat,

dvs. den mlnskliga varelsens riitter, och

si fullst?indigt fiirvandlar hela livet, frin
dess enklaste handling till dess hdgsta

tanke.>
Helgonen utmlrker sig alltid genom sin

direkta och handgripliga till'dmpning av

evangeliets budskap. Den ryska helgonkr6-

nikan ger eklatanta bevis herfiir. Behr-

Sigel kallar den ryska heligheten en prak-

tisk helighct och behandlar sirskilt utfiir-
ligt nigra former av denna konkreta helig-
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het: offerd6den, Kristus-galenskapen och
klostermystiken.

Strastoterfiets lr en gemensam benlmning
pi de helgon som >lidit passionsdriden>, var-
med menas ett deltagande i Kristi pina och
dod, Harvid ser man frlmst i Kristus Guds
<idmjuka och tiliga lamm, som erbj<id sig

sj?ilv till ett fdrsoningsoffer fiir virldens
synder, Dock ir det inte bara martyriet
f6r den kristna trons skull som kanoniseras

i strastoterfiets, Den hi'ftigt diiden, oav-
sett var den kommer ifrin, skinker enligt
denna uppfattning helighet it den, som be-
finner sig i ett tillstind av hjirtats renhet
och oskuld.n

Till strastoterfiets rlknas bland annat en

grupp heliga ryska furstar, bland vilka
prinsarna Boris och Gleb torde vara de mest
kinda. De miirdades pi order av sin ildre
bror, vilken fruktade deras rivalitet om
makten. Den 6vernaturliga och iidmjuka
undergivenheteten under Guds vilja och in-
fdr ddden kommer slrskilt tydligt fram i
den vackra kriinikan om Boris. Den unge
fursten varnas, men vill inte fly. Han
stannar ensam med en tjinare ftir att in-
vinta sina mtirdare och tillbringar sitt livs
sista natt under b<in och tirar. Inom honom
strider hans iinskan att fi del i Kristi li-
dande och uppstArdelse med hans frukran
fdr ddden. Framfdr den heliga ikonen av

Kristus finner han slutligen frid och ber:
>Flerre... Jesus... Du, som fiir vir fr?ils-
nings skull frivilligr litit dina hlnder spi-
kas pi korset och utstitt ditt lidande f6r
vira synder, hjelp mig atr tAligr urhirda
mitt! Det pil?igges mig icke av mina fien-
der utan av min bror. Herre, tillrikna ho-
nom icke detta sisom synd.>> Nir mdrdarna
sedan kastar sig iiver Boris, bdnfaller han
dem om ett tigonblicks uppskov f6r *t
be och vinder sig sedan sjilvmant mor de

dddande huggen.

n Bland strastoterfiets finns flera barn
som miirdats och lven offer ftir narur-
katastrofer och olyckshiindelser. Fiirkla-
ringen hiirtill liger i sjilva offertanken:
lidandet och ddden fattade som rening och
f<irsoning.
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Den ryska helgonkrdnikan fdrtiljer Ziven

om >heliga biskopar> som lidit d<iden fdr
sin h.iord, antingen det skett i strid med
en yttre fiende eller ffu att de modigt
f<irt folkets talan gentemot de fdrnima.
Ett exempel herpi ar den helige Filippus
av Moskva som Johan den fiirskricklige
lit l<innmiirda fiir att han i domen i Us-
penski <ippet klandrat tsaren ftir hans grym-
het.

F6rsvaret av de smi och ringa i sam-

hellet har ocksi uttivats av de >>Kristus-
galna>>, jurodiui, Denna grupp helgon
spelade en ganska framtridande roll under
vissa skeden i Rysslands andliga historia;
>Kristusgalenskapen>> har f6r iivrigt gamla
anor. Ljnder den fdrsta kristna tiden fanns
>>Kristus-galna> i Syrien och Palestina samt
framfdr allt i Grekland. Aven efter schis-

men pitrlf fas >Kristus-gaina>> helgon i
romerska kyrkan: t. ex. S:ta Ulpia och S:t
Johannes Colombini.

De >Kristus-galna>> lr pi samma ging
tiggare och profeter. Fdraktade men ocksi
fruktade av de rika och fiirnima, vtirdade
och beundrade av de fattiga, blir dessa

samhillets oatsiders, vars djiirva tunga
angriper alla missfiirhillanden, Deras upp-
trldande tycks ofta bisarrt, deras u$eende
egendomligt och stdtande. De predikar Guds
rikes ankomst, gisslar och f6rmanar. >>Jag

lr den galne Maxim 
- 

och jag siger dig,
att utan denna galenskap kan man inte fi
Guds rike i arvedel! Fiir att leva efter Evan-
geliet miste man vara galen! Si linge
mlnniskorna Ir fiirstindiga och fdrsiktiga,
kommer inte Guds rike pi jorden:>>

De heliga jurodiui ?iger f<irmiga att ge-

nomskida sjilarna och fiirutslga Guds
straffdomar. De uttrycker ett sublimt fiir-
akt f<ir virldens slore. Basilius >den lyck-
lige> ir ett exempel. Han bjtid tsar Johan
den fcirskrlcklige en miltid av ritt kiitt
och fiirskt blod fdr att firebr| honom hans
grymhet,

Denna galenskap >fcir Kristi skull>> vixer
ibland till det heliga vansinne, den sinne-
nas hlnryckning, som utmlrker profetians
giva. Men galenskapen var ocksi hos minga
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juroiliai bide ett skydd, en fiirklednad,

och ett frivilligt lidande. Vi stiiter hir
&ter p& uppfattningen av lidandet som ett

offer och en rening. Kristus-galenskapen

var ibland helt enkelt en form av askes, ty
den utsatte biraren av denna egenskap fdr

mycken ftiriidmjukelse, loje och hin' Till
detta sjilvvalda lidande kom ofta fdrfiil-
jelse frin furstar och myndigheter' Man lbt

den obekvlme sannings-sigaren ftirsvinna i
tysthet.

>Kristus-galenskapen>> lr ett egendomligt

fenomen, sirskilt svirf<irstieligt fdr mo-

derna minniskor, siger Behr-Sigel' Genom

sina paradoxer och ijverdrifter stiiter den

virt >sunda fdrnuft>>. Och dock har det

ryska folket hdgt elskat dessa besynnerliga

figurer. Mot all ljumhet och all hjirtanas

halvhet stir de som ljungande vittnesbiird

om den kristna kallelsens helhetskrav'

Detta helhetskrav finns ocksi bakom

kloster-askesen. Det ir dock viktigt att se,

att 
- 

liksom det inom ortodoxin lr om<ij-

ligt att skilja Kristi dod frin hans upp-

stindelse - 
ocksl helgonens lidande Ir

ouppldsligt f6rbundet med deras fdrher-

ligande. Tonvikten ligges mindre pi det

asketiska arbetets smlrtsamma aspekt och

mera pi den gliidje och frid som ir dess

frukter och pi undfiendet av den Helige

Ande, f<irklarar Behr-Sigel.

Vi har redan framhillit den ro11 det

bysantinska kejsarddmet spelat ftir Ryss-

lands kristnande. I Ryssland beundrade man

den storslagna organisation som utmirkte
den prlsterliga hierarkin i Bysans liksom

den sociala verksamhet och den lerdom

som utvecklades vid de stora grekiska klost-

ren, men dessa pompiisa former passade

simre i det ryska klimatet. Visserligen

grundades flera kloster i Ryssland efter

dylika bysantinska f<irebilder, men sina av-

gtirande impulser fick det ryska kloster-

visendet frin en mera obunden form av

grekiskt fromhetsliv, frin munkrepubliken

pi berget Athosu, som tycks ha varit mo-

-" Art t er en halv<i pi Greklands iist-
kust, vilken redan pi 600-talet etablerades
som sillvstiindie stitsenhet, en s' k. munk-
r"p.rbiik, och som alltsedan dess varit det

dell och inspirationskilla fiir de ryska mun-

karna.
De grekiska kyrkofiderna har hirigenom

fitt ganska stor betydelse f6r den ryska

andligheten, men Behr-Sigel anm'irker, att

man hos denna finner mycket litet av den

filosofiskt inriktade, spekulativa teologi,

som utmlrker det grekiska tinkandet' Be-

glret efter en >praktisk> askes, kunskap

om det inre livets f<irutsittningar och fram-

fcir allt om b6nen kommer i frimsta rum-

met. >Jag har inte fitt nigon slrskild un-

dervisning. Det ir b6nen som ler mig, hur
jag skall tinka, tala och handla>, slger

Spiridon. De ryska pilgrimerna till berget

Athos llrde sig bland annat >hiertats bdn>

(ocksi kallad Jesus-biinen eller senare: den

hesychastiska b<inen). Den bestir i stlndig

ikallan av Jesu namn, ofta i ungefir denna

form: >>Herre Jesus Kristus, fdrbarma Dig
6ver mig syndare!>>o B<inens syfte ir att
genom denna stindiga ikallan rena hjertat
och g<ira det virdigt att si sminingom

mottaga den Helige Ande."

o..a-o*" *onkvisendets hj ertpunkt. Her
har den mystiska och asketiska traditionen
b"u"trrt obr,rt"r, frin kyrkofadernas tid'
Halv<in bebos Snnu i vin dtga't enbart av

munkar, som dels ir samlade i kloster, dels

lever som eremiter.
u Tesus-biinen finns i romerska kyrkan

blani annat hos Bernhard av Clairvaux,
S;t"rtditto av Siena. Se iven >>La pridre de

T6sus> par un moine de l'Eglise d'Orient,
Ld d. 'Ch.t.rogne, Belg. 1951, * a'

1 Le ricit il'un fiilerin rasse get ett llt-
mlrkt exempel pi vad Jesus-biinen eller
hiirtats biin ir. oih hur den praktiserats av

rvska munkar. Den engelska tpplagan Tbe
Va t of a bilgrin har en instruktiv fortsiitt-

"ir!. .o- i"i titeltt APilstirn continues bis

Vii, Lo"do", Soc. for promot' Clrist'
Krowl, Denna bdns teologiska underlag
finns i den k?,nd^ filokdlit, i vilken et-t 30-
tal kvrkoflders skrifter och rid angiende
T"r.r.jb6rr"o ir samlade. Manuskriptet pi
l{iho, i;tt.t."ttes tidigt till ryska, och ha-r

oi sistone utgivits bide pi franska och

engeltk". Vi hinvisar 'dven till Gaston Bar-
ii'tt pi", toute 6me aiuant ilans ce monde,

liaris r9lt, s. 34 o' folj. De hlr omnlmlCa
ruG h"lso"." och deias biineliv behandlas

.'.tri """c. P. Fedotov: A Treasurl of
Xittloo Siiritltali\, London 1910, Sheed Er

\fard.
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Den ryska monakism som stammar frin
berget Athos har silunda en >praktisk>>

karaktiir. >Praktisk> her taget i motsats

till teoretisk; det lr dock inte friga om en

yttre aktivitet utan en initriktad. Det
hlnde, att de ryska munkarna ignade sig

it social hjiilpverksamhet (hjelp &t frttiga,
vird av sjuka), men det ojemfiirligen mest

betydelsefulla var deras andliga >>hj?ilpverk-

samhet>>. Vi stiiter her pi den beriimda
starets-institutionen, som egentligen har sin
f6rebild inte bara i det grekiska utan i det

lldsta kristna munklivet i orienten.
Fiir att de unga klosterbrtiderna skulle fi

den individuella andliga ledning de var i
si stort behov av, kunde de av fritt val
liera sig med nigon av de ildre munkarna
och ha honom som biktfader och andlig
ridgivare 

- 
ofta lovade de honom absolut

lydnad. De lldre munkarna kallades sedan

i Ryssland starets (: den ?ildre, den gamle).
Deras sjllavird kom d?ir ofta att stricka
sig lingt utanf<ir klostermurarna och att
omfatta hundratals minniskor av alla slag

och stind.
Rysslands mest bertimda staretser lr sam-

tidigt nigra av dess st<irsta helgon, grundare
och fiirnyare av klosterlivet.

Det fcirsta av berget Athos inspirerade,
genuint ryska klostret var Kievo Petjer-
skaja Lavra, som uppstod kring den helige
munken Antonius pi 1100-talet. Antonius
hade vigts till munk pi berget Athos. Vid
iterkomsten till Ryssland slog han sig ner
utanfiir Kiev, dlr han levde ensam i en

Srotta som eremiterna pi Athos, sysselsatt

med bdn och arbete. Det driijde emellertid
inte llnge, fiirrin ett stort antal llrjungar
samlades kring honom 

- 
si uppstod det

ovan omtalade klostret, Kievo Petjerskaja
Lavra, vilket bestitt som en ker och kend
vallfartsort fcir ryska folket inda in i vira
dagar.t Dess slutliga organisation och ut-
formning Ir emellertid ett verk av S:t
Theodosius av Petjersk, en av den helige
Antonius' lirjungar; sj?ilv fick denne nog
av klosterlivets >buller>> och siikte sig inyo

" Iil"r** f<irsttirdes fullstlndigt under
andra vlrldskrigrt.
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till ensamheten. Theodosius' rykte som sta-
rets spred sig snabbt; frin hela Ryssland
kom man fiir att be honom om rid och
andlig hjelp. Man har jlmfiirt honom med
Franciskus av Assisi. Liksom denne ilskade
han i synnerhet fattigdomens dygd. >Vir
Flerre och Gud Jesus Kristus gjorde sig

sjiilv fattig och tidmjuk, f& att vi ocksi
skulle tidmjuka oss.> Godhet, mildhet och
mlnniskovinlighet parad med blygsamhet
och string personlig askes har gjort honom
till ett av de mest ilskade ryska helgonen.

Aven den helige Serge av Radongeje till-
hiir Rysslands >stora> starets. Sankt Serge

harde till de f<irsta eremiterna i norra Ryss-
land pi 1300-talet. Eremiterna (Pustin-
ni.hi) slog sig ner i de vlldiga skogarna, dir
de rdjde mark och biirjade odla jorden och
blev dessa trakters ursprungliga koloni-
satdrer, Si sminingom intridde en utveck-
ling, som vi har otaliga exempel pi i >klos-
terhistorien>>. Allt fler av eremiterna siikte
sig samman i grupper under ledarskap av
en sirskilt v<irdad och helig man. Si vlxte
ett >eremitkloster> fram kring S:t Serge av
Radongeje, vilken organiserade klosterlivet
pi fiiljande sitt: arbete och miltider var
gemensamma fdr klosterbrdderna, men den
<ivriga tiden skulle munkarna stanna var
och en i sin cell och egna sig it biin och
kontemplation i tystnad. S:t Serge var en

stor mystiker. Man vet inte, om han haft
direkt kontakt med den renbssans fiir
Jesus-bdnen som vid denna tid spred sig

frin Grekland till Ryssland, men flera av

hans lerjungar bes<ikte Athos. S:t Serge var
emellertid ocksi fdresprikare f6r en aktiv
minniskokiirlek och uppmanade sina mun-
kar att bisti fattiga och sjuka. Sj?ilv hjalpte
han bland annat med sina rid de ryska
furstarna i befrielseverket mot t^ttarern .

- 
Men frarnf6r allt var Serge av Radongeje

en andlig ledare av stora mitt. Erfaren-
heterna frin de minga irens liv av b<in
och ensamhet hade gett denne starets nyc-
keln till mlnniskosjilens mysterier; han
kunde dirfiir pi ett enastiende s?itt hj'dlpa
alla dem som bad honom. Hela hans person

slges ha utstrilat vishet och lugn kraft.
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Bland dem av S:t Serges efterfiiljare,

som utvecklade den hesychastiska mystiken,

lr helgonet Nil Sorskij pi 1400-talet' >>Min

sjil mlttas rikligen med den enda kun-

skapen: kunskapen om Gud>>, slger han

med ett citat frin Simeon den Nye teolo-

gen. Att ge sjilen dess andliga fdda 1r en-

ligt Nil viktigare 'in all kroppslig askes'

Och denna f6da 'ir frimst Jesus-biinen'

Nil Sorskij har sammanst'dllt en del gre-

kiska kyrkoflders texter i sin regel f6r livet

i en skit.' Han var sjilv starets i en skit,

en form av eremitliv som blivit vanlig i
norr. Nigra IL - 

oftt ej mer ln tre 
-

munkar timrade var sin bostad kring en

gemensem kyrka. De levde utan alltfiir
komplicerade regler, kunde hjilpa varandra

inbiirdes och dock bevara friheten att i
avskildhet och tystnad lgna sig it stindig
biin. En sAirs starets var de andras andlige

fader, och till dessa stare$ kom ofta iven

>vlrldens barn>> med fiirtroende och viird-
nad. Siledes blev Nil Sorskij sjllv starets

fdr minga lekmin.
Dessa anspriksliisa och enkla eremitbo-

stlder med traditioner frin S:t Serges da-

gar rikade emellertid i motsatsfiirhillande
till en annan klosterform vilken ocksi an-

sig sig ha bevarat arv€t frAn detta helgon'

Omkring Moskva och i det tltare befolkade

centrala Ryssland hade framvuxit stora,

vilorganiserade, rika kloster med strlng
liturgisk tukt och en tidvis betydande

social och kulturell verksamhet. Dessa be-

traktade de fria formerna och det grekiska

inflytandet i skit loi'ed stor misstro, under

det att eremiterna i sin sida ans&g de stora

klostren representere en fariseisk renlerighet

och grymhet samt dessutom svika det evan-

geliska fattigdomsidealet. Tyvirr blev

motslttningarna allt starkare och resulte-

rade i att de flesta sAll uppl6stes och deras

stare$er f<irdrevs under motiveringen att
de blivit hbrdar fiir heresi.

Trots fiirfdljelserna och trots det ryska

fiirsamlingspr'isterskapets byrikratisering
genom tryck frin v'dsterlindskt piver-

" Bide ordet och begreppet har grekiskt
ursprung'

kande, genom alltmer kyrkofientliga tsarer

och kejsarinnor, bevarades dock alltid i det

ftirdolda smi levande celler. Mot 1700-talets

slut bdrjade iter staretser att verka iippet'

Kontakten med Athos, >det heliga berget>,

iterkniits, och 180O-talet blev en sista

blomstringsperiod fdr den ryska mystiken'

Den ber<imdaste och en av de mest tju-
sande figurerna bland de ryska >heliga

munkarna> Ir S:t Serafim av Sarov, som

vi redan vid flera tillfillen citerat. Han

levde 1759-1833.
Pi rid av en annan klnd starets intrldde

Serafim som ung i klostret Sarov och levde

dlr som vanlig munk i 14 ir. Dlrefter
fick han tillitelse ^fi, dta1l- sig tillbaka

till ett eremitage i en skog i n'irheten av

klostret. Hir ignade han sig it intensiva

betraktelser iiver Jesu liv och ikallade stln-
digt hans namn. I tusen nltter bad han

frin ett berg i skogen, med armarna

streckta mot himmelen: >>F{erre Jesus Kris-

tus, filrbarma Dig tiver mig, syndare!>> Till
sist avgav han tysthetsliifte, ty tystnaden hr

>det kors, pi vilket minniskan b6r kors-

flsta sig med alla sina synder och beglr>'

Men pi order av klostrets fiirestindare

itervlnde han till Sarov och levde dir
som zatuor (reclus, dvs' ingen annan fick
tilltrbde till cellen som han sjlilv aldrig

heller llmnade.) Redan nu beskrives S:t

Serafim av dem som fitt se en skymt av

honom som >en jordisk ingel eller en him-

melsk m'dnniska>>. Han mildrade si smi-

ningom sin striinga isolering, och efter en

uppenbarelse av Guds Moder biirjade han

>iippet verka till Guds 5ra>>' FIan var di
njd'rmarc 70 ir.

Fiirst nu biirjade S:t Serafims egentliga

verksamhet som andlig fader fdr minge

och som ridgivare fdr tusentals mlnniskor'

Med en outtriittlig omsorg och timhet tog

han sig an alla dem som s6kte honom'

>Man miste 6lska sina barn inte bara som

en fader utan som en moder>>, sade han'

Ledd av helgonets intuitiva skarpsyn ridde,

ledde och triistade han sina >barn>' Men

Serafims fiirnlmsta inflytande iiver min-
niskorna bestod inte i de ord han sade till
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dem 
- 

ofta niijde han sig med att be med
dem eller att vilsigna dem 

- 
utan i den

andliga kraft, gliidje och frid som frin
honom tycktes fliida in i sjlilen pi dem
som trlffade honom. Hans egna ord var:
>S<ik att ni sjilens frid si skall tusentals
sjilar omkring Dig finna frilsning.>>

Denna helgonens iivernaturliga frid och
gl?idje :ir den Helige Andes verk. >Gud
skapar glidje i allt han beriir>>, siger S:t
Serafim. Undfiendet av den Helige Ande
ir det kristna livets mil, betonar han, ty
ehuru den Helige Ande ir given it kyrkan
i dess helhet, lr dock dess fiirvirvande en
personlig uppgift fot var och en. Mln-
niskan btir fcidas pi nyt. >>Det ir mycket
enkelt, Vir ofcirmiga att fatt^ detta kom-
mer sig av att vi avhgsnat oss frin ur-
kristendomens ursprungliga vidsyn. I den si
kallade civilisationens namn har vi ham-
nat i svartaste okunnighet si att vad man
ftirut klart insig nu blivit oss obegripligt.>>

Fiir att ni pinyttftidelsen i den Helige
Ande miste minniskan passera genom lidan-
det; f<;r att sjilen ska kunna fi del av
Guds herlighet miste den f<irvandlas, renas

och befrias. Om vi betraktar lidandets roll
hos de ryska staretserna, finner vi att det
har tvi former: dels det ofrivilliga lidan-
det 

- 
ofiirstielse och fdrfiiljelse blir deras

lott ofta iven frin kyrkliga myndigheters
sida; dels en sjllwald askes, ett avstind frin
all jordisk lycka, ett liv i absolut fattig-
dom, sivil materiell som andlig. Si fiirbe-
reder de sina sjilar och hjirtan f6r den
mystiska fcireningen med Kristus, fiir att
gtira sig virdiga den Helige Ande. De
avliigsnar sig frin vlrlden f<ir att iiver-
vinna den. >Det ir inte minniskorna vi
flyr undan>, siger S:t Serafim av Sarov,
>ty de lr av samma natur som vi och
ber Krisri namns srempel liksom vi, men
vi flyr deras synder>.

Sedan de vunnit segern iiver sig sjiilva,
vinder de heliga munkarna ofta tillbaka
till minniskorna och nalkas deras misir
med fcirbarmande och kirlek. Deras askes

syftade frlmst till att befria deras egna
hjertan frin egoismens synd, frin hcigmod
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och sjilviskhet. De samlade inte helighet
f& *t. sjilva spegla sig d:iri. Ty helighe-
tens kiinnetecken ir viljan arc 6ppna sig,
att ge ut sig sjilv fdr Guds rike i mln-
niskornas hjirtan.

Samma uppoffting av allt >jagiskt> ftir
att ta emot Kristus och fi del i hans helig-
het 

- 
och si genom lidandet ni fram till

fdrherligandet 
- 

finns ocksi hos strasto-
terpets och de >>Kristus-galna>. Alla har de
fattat korsets hemlighet. Den oskyldiga of-
ferd<iden hos strastoterpets, den frivilligt
accepterade skymfen hos de >>Kristus-
galna>>, den strenga munkaskesen hos sta-
retserna har samma lndamil: att besegra
djivulen och fdrbereda Guds slutliga seger.

Det verkligt onda ir inte d<iden utan syn-
den; korset lr inte bara en symbol ftir
det yttersta lidandet utan ett segertecken,
som f<irkunnar den gudomliga kerlekens
triumf.

U. Rothstein

USA-negternas kamp fiir
sina r2ittigheter

I motsats till tidigare perioder di fall
av rashat inte si slllan f<irekommit i USA
skiljer sig den nu pigiende raskonflikten i
mer in ett avseende, sktiver Heriler Kor-
resfondenz (19f6 nt 8). Tvi fall, som ny-
ligen hOll hela Amerika i spinnig, affiren
med negerstudentskan Autherine Lucy och
alabamanegrernas busstrejk visar tydligt
detta.

Till grund fdr de svartas aktion ligger 
-som Flenri Pierre i Le Monde 28/2 lgti

skriver 
- 

tanken pi det passiva mo$tander
enligt Gandhis exempel. Den firgade priis-
ten Luther King, kyrkoherde i negerfiir-
samlingen i Montgomery, Alabama, har ut-
vecklat ett program, som tycks gi ln lingre
In Gandhis. Enligt Roland Darcy, La Croix
(2213 19t6), vill King enbart genom >kir-
lek> tivertyga den vita befolkningen om
att deras position gentemot de svarta lr
ohillbar, >Om ocksi de vita hatar mig och
degraderar mig till en medborgare av andra
klass, erklnner jag iindi, att de inre er
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annat in ett offer f<ir sitt system' Jag skall

kimpa fiir min befrielse, men medan jag

klmpar, vill jag alltid fiirsiika fiirsti dem,

fiirklara deras egna motiv fdr dem, och be-

spara dem kinslan av nederlag - 
nigot

:som endast skulle fi deras hat att flamma

upp. Endast genom krrlek skall vi segra

- 
tillsammans med de vita, inte mot dem'>

Det iiverraskande lr, att King lyckats in-
gjuta denna klrlekens anda och denna

aktning fdr lag och ritt i de 40 000 negrer'

:som finns i Montgomery. D*cy faststiller,
:att man nu iter upplever det andliga kli-
rnat av llngtan, f<irvintan och undergiven-

het inf6r Guds vilja, i vilket negro-spiri-

tuals en ging diktades och sj<ings' Alla
,aktioner, som negrerna inleder fdr sin be-

frielse, birs av ett diupt religitist patos'

Pi si sitt miste ocksi Villiam Faulkners

ord tolkas, nir han i ett >>iippet brev till
norden>>, fotklarar, att fiirhillandena mel-

lan svarta och vita i sydstaterna i dag pre-

'cis motsverar 1860 irs situation. Negrernas

lillning kennetecknas alltsi av ett strengt

fasthillande vid lagen och av fdrut nlmnde

passiva motstind, med vars hjelp de nu

siiker komma i itnjutande av de minsk-
liga rlttigheter' som de garanteras enligt

F<irenta Staternas fiirfattning, men som i
praktiken undanhilles dem genom olika
'fiirordningar' Aveo o- det passiva mot-

stindet inte flr n!,gra- omedelbara f<iljder,
'hoppas man att pi detta siitt opinionen i
landet piverkas'

Fallet Autherine Lucy och bojkotten av

bussbolaget har ocksi resulterat i natio-

nella fiirvecklingar. Efter italet mot ledarna

f6r busstrejken kom det till stora protestytt-

:ringar i hela landet, och n'dr processen mot

anstiftarna av strejken - 
bland vilka 2l

protestantiska pristmin befann sig - 
in-

leddes, st?illde sig pi en appell av slllskapet

Fellowship of reconciliation 200 pristmln,
bide vita och firgade, till fdrfogande som

de italades ersittare. Ledarna fitr NAACP
utlyste en >nationell bdne- och frilsnings-
dag> med en timmes arbetsnedliggelse fiir

alla negrer i USA. Bide den katolska kyr-
kan och det protestantiska National Coun-

cil of Churches har uttalat sig mot segre-

gationsprincipen. I en ledare i irkestiftet
New Orleans officiella org n (2412 19,6)

hotas alla politiker, som gir in fiir segrega-

tion, med exkommunikation. Olika >vita>>

organisationer har bett president Eisen-

hower om intervention, och justitiedeparte-

mentet befattar sig fcir n'drvarande med

frigan.
Negrernas kamp fiir dessa grundliggande

rittigheter, miste, enligt John La Farge

(Etuiles, mars 19i6) tillmltas en betydelse

lingt uttiver USA:s grinser. >>Nlr de flt-
gade>>, skriver han, >>tagit upp kampen fiir
de rEttigheter, som tillkommer dem enligt

landets grundlag, k'dmpar de inte f6r sig

sjilva enbart - 
eller f<ir sin ras eller fiir

en klass. Deras insats har l5ngre rlckvidd,
gir djupare och ar av intresse fldr alla

m'dnniskor, raser och nationer. Det som stir
pi spel 'ir i sjilva verket att Guds lag blir
respekterad h?ir pi jorden.

Frinsett den speciellt valpolitiska aspek-

ten av motsittningarna mellan vit och

svart, maste faststlllas, betonar vatikan-

tadion (26/2 l9t6), ^tt 
avskaffandet av

segregationen inte enbart ir ett krav av

grundlagens bestlimmelser utan dlrutiiver
av sann humanitet och religion iiverhuvud

taget. Av denna grund har ocksi segrega-

tionen avskaffats i alla katolska skolor i
USA. Biskoparne ir fast beslutna, att med

hela sin autoritet fiirsvara de avgdranden

den federala domstolen fattat' Kyrkan i
USA idagaliigger i denna friga bide mitt-
fullhet och energi: mittfullhet emedan

det her giller att 6vervinna en stlmning,

som ervts frin forna tider och ir djupt
ftirankrad i medvetandena energi,

emedan den med det konsekventa avskaf-

fandet av segregationen i skolorna vill ta

ett fdrsta avg6rande steg i rbtt riktning
och skapa en psykologisk atmosfir' som

blir gynnsam f<ir en verklig konsekvent

liisning av hela frigan.
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Stefan George i svensk belysning

I Sven Stolpes senaste essaysamlng Stefan
George ocb anclra studier (Stockholm 19i6,
Bonniers. Kt. 17: f0) lgnas den tyske dik-
taren och hans lerjunge Friedrich Gundolf
ungefir tvi tredjedelar av boken, medan
resten upptas av uppsatser iiver svenskarna
Bertil Malmberg, }l:arcy Martinson, Sven
Lidman och dver Claudels dramatik och
Charles du Bos' dasbok.

Det riir sig vid dessa studier pi intet sltt
bara om neutrala litteraturhistoriska under-
s<ikningar utan om nigot helt annat och
viktigare. Stolpe vill kasta en blick bakom
denna storartade kulissvirld, som byggts
upp kring en sidan uppenbarelse som

George, en kulissvlrld, vars trollmakt man
pi to- och 2O-talen si ofta fascinerades av.
Samtidigt tycks han intressera sig fdr de

hir och var framtridande fenomen inom
litteraturen som kan sammanfattas med
den gemensamma nimnaren >>det diktande
jagets ansprik>; det ir uppenbarligen just
detta som f<irenar de tyska, svenska och
franska fotfattare, som behandlas i denna
bok. I varje fall er det ftirsta gingen man
ignar Stefan George stiirre uppmlrksamhet
i Sverige.

Sven Stolpe griper sig uppgiften an med
sitt utpriiglade sinne f<ir realiteter. Det Ir
alltsi ingen ferc fdt att han liter sig fasci-
neras som Georges samtida, men inte heller
fiir att han giir vild pi stoffet genom att
anligga egna normer. Med hjelp av Georges

beriimdaste verk, biografierna tiver honom,
och den mest vlgande litteraturen i lmnet,
lyckas Stolpe fiirmedla nigot av denna
diktnings viildiga dimensioner till den nor-
diske l?isaren, som i allmlnhet vet si litet
om George, att han uttalar hans namn pi
franska.

140

Men ut<iver denna fiirtjlnst, vet ocksi
Stolpe att iiverblicka och ordna sitt mate-
rial med f<irebildlig kringsyn, klarhet och
precision. Pi ett nytt s'itt liter han lisaren
uppleva hendelser som Georges miite med
Hofmannsthal pi wienercaf6t Griensteidl,
Georges enda upplevelse av kirleken till
kvinnan: hans ftirllskelse i Ida Coblenz"
som senere blev Dehmels maka, relationerna
inom lirjungekretsen och Georges fdrhil-
lande till nationalsocialismen. Man fir en

bild, som man inte si liitt gliimmer, av den
<iverligsne diktaren men ocksi av den >fdr-
skrlcklige George>>.

Essayen tiver Friedrich Gundolf ger ett
viktigt bidrag till det stora problemer
George, di ju Gundolf, som var litteratur-
professor i Heidelberg, f<irsiikt vetenskap-
ligt underbygga de ansprik pi gudomlig
auktoritet och slndning som George stlllde.
Trots detta mirker man intet spir av gene-
raliserande omdtimen iiver Gundolf frin
Stolpes sida. Tvirtom visar Stolpe sin f<irre
liirare all heder och beklagar, art det inte
finns vid svenska universitet mln med det
andliga engagemang, som han lert kinna
vid Gundolfs kateder.

I denna bok har vi emellertid inte bara
att g<ira med Stolpes levande detektivblick,
som ofta gdr llsningen till en spiinnande
roman, utan med katoliken Stolpes syn.
Man kan inte pisti, att Stolpe betrlffande
George kommit till nya littet'ira resultat
eller anliigger en religitis aspekt, som hittills
ingen iakttagit. Det jimt innu gillande
ordet iiver George frin katolsk sida urtala-
des 1933 av Karl Muth. Trots detta kan
man siiga, att litteraturen iirier George vun-
nit genom Stolpes behandling av temat,
Han ser niimligen inte George isolerad utan
siiker st<irre sammanhang, Siirskilt intresse-
rar han sig ftir Georges demoni.
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Redan fiir iratal sedan, har Stolpe i en

artikel i Creilo (l95lt 2l4) pit sitt tem-

peramentsfulla sitt beskyllt den beriimde

svenske diktaren Bertil Malmberg fdr >sa-

tanisme>, och denna polemik kommer

ocksl till synes i denna bok. >Han springer

hir inte bara kristendomen utan ocksi hu-

manismen - 
han bekenner sig till en dji-

vulstro si konsekvent, sE klart yppad, si i
djupet genomreflekterad, att det inte Ir
iiverdrift att kalla hela hans senare dikt-
ning ett sannskyldigt djivulskontrakt.>
Den f<iljande essayen, >>Mannen utan vlg>,
som ir en polemik mot Martinsons soletik,

vatieraLr detta tema' Mellan George och

Malmberg finns ocksi andra beriirings-

punkter. Berdl Malmbetg berittat, att han

mellan f<irsta och andra v'drldskriget upp-

levde kretsen kring George i Miinchen'

Malmbergs lyrik bar pi den tiden synbar-

ligen prigeln av detta inflytande. Han in-
tresserade sig f<ir den beryktade Alfred
Schuler, Georges lerjunge, som upptridde

som den romerska antikens profet och var

fanatisk hatare av den judisk-kristna vlrl-
den.

Sven Stolpe 'dgnar Schuler ganska stor

uppmlrksamhet och framhiver dlrmed

Georges relationer till den nationalsocialis-

tiska ideologin. >Han var i sitt hjirta hed-

ning och skulle alltmera bli det>>, skriver

han. Anspriket pi gudomlig auktoritet f<ir

sitt ledarskap, fiir id6en ^tt frAn ett esote-

riskt centrum f<irnya virlden' utg6r 8e-

mensamma drag mellan de bida llgren av

George-anhengare och nationalsocialismen'
' Det faktum, att Alfred Schuler var den

som introducerade swastiken och alltsi gil-
ler som >hakkorsets fader>, slger visserligen

ingenting om en inblandning frin George

sjilv, som ju ocksi hade judiska lerjungar,

bland dem Gundolf och \flolfskehl' Sven

Stolpe understryker i motsats till angripare,

som drar alltf6r fdrhastade slutsatser, att
George inte kan beskyllas fiir detta. Dikta-
ren George drog sig mot slutet av sitt liv
tillbaka till Schweiz, dir han senare dog'

Tredje rikets f<irsiik att sli mynt av honom

fiir nationella syften slog fel. Inte minst

det faktum, att greve Stauffenberg, atten-

tatsmannen mot Hitlef, vaf en av Georges

lirjungar, talar till diktarens fiirmin. Rela-

tionerna hr ritt komplicerade, och intet
vore felaktigate in ltt' dra iiverilade slut-

satser. Vad Stolpe h2ir siiker, lr varken

politiskt stlllningstagande eller tillr?ittal?ig-

gande av fakta utifrin fdrut uppdragna

riktlinjer, utan snarare ett studium av de

sklrningspunkter, d?ir en hiigtstiende

miinsklig diktning glider iiver i det demo-

niska. Han liter oss ana nigot av humanis-

mens tragedi'
En annan neuralgisk punkt lr George-

kretsens homosexualitet. Stolpe fiiljer ocksi

hir noggrannt fakta. Man fir fiirvinande

upplysningar om mlstarens ftirhillande till
sina lirjungar. Men vid en jlmfiirelse med

det liknande fallet Gide tar dock Stolpe

parti fdr George, vars inriktning mot ren-

het han uppskattar.
Behandlar uppsatserna iiver de tyska och

svenska fbtfattarna detta stegrade jag-med-

vetande, dess iiverdrivna ansprik och dirav
fiiljande nedglidande i det demoniska, visar

han i uppsatserna tiver de bida katolikerna,

fransminnen Claudel och Charles du Bos,

de miijligheter som det diktande iaget et-

hiller genom nidens inverkan. Det rdr sig

inte hir om moral. Ett citerat uttalande av

Claudel klargdr detta: >Det finns nigon i
mig sjllv som lr mer jag sj?ilv lin jag

sjllv>; just detta, denna antites till Ibsens

>ett vara sig sjllv nog>>, tycks vara rldd-
ningen ur den demoniens ndd, som kan ut-
veckla sig ur det finaste m'dnskliga.

Man fir vara Stolpe tacksam inte bara

fdr att han behandlar detta stora tema med

ett sA intensivt personligt engegemanS'

utan ocksA fiir att han inte ger nigot fir-
digt recept och inte iivervildigar lisaren

med egna teorier. Det hhnder sallan, att en

firfetr.are till mlsterliga essayer steller sig

sillv si i bakgrunden' 
Robert Braun

L4l
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Henric Sc bartaus Biblish" Catecbes

utgiven av Lechard Johan-
nesson. Stockholm 19ii, Studie-
bokftirlaget.

Ar 1957 infaller 200-irsminnet av Hen-
ric Schartaus ftidelse, Den hir anmllda
boken kan betraktas som ett tidigt litteriirt
bidrag till minnesiret. Den ir en edition

- 
ftir detta verk det f<irsta som utkommer

i tryck, Visserligen hiller Lechard Johan-
nesson sig strikt till sina uppgifter som ut-
givare. Han avhiller sig frin varje slags

direkt stlllningstagande. Men han fram-
llgger mer In den >nakna> texten. Flans
utgiva hjllper lisaren att tringa in i Schar-
taus iskidning. I en kommentar vid bokens

slut behandlas inledningsfrigorna. Dlir
Schartaus manuskript ir fragmentariskt,
blir luckorna utfyllda med de motsvarande
delarna ur Schartaus Unileruisning. Strukna
stlllen blir itergivna, si framt de har teo-
logiskt intresse eller iir viktiga fdr att ge

en inblick i bearbetningens art. Boken visar
sig siledes vara en teologhk edition. Texten
blir framlagd med modern kricisk nog-
grannhet, si att lesaren fir en god f6re-
stillning om manuskriptets utseende. Skulle
man iinska nigot, si vore det ett faksimile-
rat prov pi den intressanta handskriften.
Man urskiljer der fem olika handstilar,
Schartaus egen och fyra sekreterares. Hand-
skriften har minga korrigeringar, marginal-
anteckningar och hinvisningar framit och
tillbaka.

Editionen <iverraskar fackvirlden med en
uppteckt. Schartau, samtida med Schleier-
macher, f<iljer som bekant den lutherska
llrotraditionen. Just detta bekriftar Johan-
nesson med ett nytt beligg. Han kan veri-
fier4 a.tt Schartau med sin dogmatiska
iskidning och med liroinnehillets kateke-
siska utformning 5r beroende av en viss

Petrus Muncks Compmdium Theologiae
Biblicae. Fackvetenskapen kommer ^tt dta
nytta av detta fynd.

Giir man pi egen hand ett strdvtig ge-

nom denna ?iven boktekniskt vackra nyhet,
si mtiter men inte bara exempel pi Schar-
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taus fdrkerlek fiir att beskriva sjiilsliga till-
stind. Man iakttar diruttiver, att denne
framstiende sjllasiirjare tillerkinner kun-
skapen en stor betydelse fiir troslivet, och
att han till och med hiller fast vid att
mlnniskans fcirnuft fiirmir >sluta af de
skapade tingen att en Gud iir> (s. 54). Det.
ligger i iippen dag, att han ingalunda ser

trons och vetandets 
- 

f6t att inte slga
vetenskapens 

- 
omriden som tvi sflrer,

som helt och hillet ?ir skilda frln varandta,
Uppenbarligen betraktar han inte heller
som hans >upplysta> samtid tron endast
som fornstadiet i folkens kulturella ut-
veckling. Med alltfiir tydliga ord talar han
om troshemligheterna och f<irklarar, att de
varken ir itkomliga f6r mlnniskans fiir-
nuft eller orimliga i sig sj?ilva. Lingt ifrin
att behandla fiirnuftet som en skiika anser

han det sti i hermoni med uppenbarelsen.
Fcirvinansvirt nog sysslar han med detta i
uttryck, som ibland piminner mer om den
katolska kyrkans Lita 'in om Luthers ord.
Denna atavism 

- 
om vi si fir siga 

- 
hr si

mycket mer betydelsefull, som Schartau
framstir som en inflytelserik represeritant
ftir nya tidens svenska fromhetsliv.

Katekesen har inte det blsta rykte i dag.

Pedagoger i* gladr <iver att de har nitt
fram till att uppluckra frigeschematismens
tving. Teologer tycker inte llngre om att
fdrutsiitta en levande personlig tro. Det
tycks vara viktigare att stella tron i reli-
gionshistoriska perspektiv fdr att slutligen
iterf<jra den till psykologiska urfenomen
in att helt enkelt lgna sig it dess innehill.
Vi lever i religionsvetenskapens epok.

Lechard Johannesson framligger indi
Schartaus Biblhh- Cateches, han som ridi-
gare ir kind som firfattarc av filosofiska
och litteraturkritiske verk och erkend som

>nythomismens frlmste svenske uttolkare>>

(John Cullberg: Tro och uerklighet. Stock-
holm 19ii, s. 43), FIan. anser det vara
miidan virt att studera Schartau. Han
iinskar dessutom, att lven Schartaus S/drra
Unileruisning 

- 
hittills endast ofullstln-

digt utkommen i tryck 
- 

skall finna sin
utgivare, Sjiilv st?iller han ett sammanfat-
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tande arbete om Schartau i utsikt. Ville
man formulera den bakom hans arbete

stiende outtalade principen, skulle man

kanske kunna slga: frEn religionsvetenska-

pen tillbaka till teologien!
v.K.

Kulturhistorhkt lexikon 16r nor-
disk medeltid, Band I. Malmii 19f 6,

A1lhem.

Detta verk, som tillkommer under inter-
nordiskt samarbete, ar en hendelse. Ftir
f6rsta gingen presenteras her hela virt
vetande om nordisk medeltid i lexikogra-

fiska artiklar av fackm'in frin de fem olika

nordiska llnderna. Man har i redaktionen

- 
professor John Granlund lr svensk

redaktiir 
- 

en ging 16r ella accepterat

alla de nordiska spriken (dock icke is-

landskan) som jembdrdiga; en svensk l'd-

sare fir alltsi ofta nog siika uppslagsorden

ftir de lmnen han intresserar sig fiir pi
danska eller norska.

Det ir givet, att ett samarbete som detta

mellan olika forskare och olika forskar-

skolor stiller enorma krav pi den sam-

manhillande redaktionen. Resultatet har

emellertid blivit fiirbluffande bra. Nigon
enstaka gilng rikat man pi underligheter
som t. ex. artikeln om >Birgitta-kult>,
skriven av dr Kustaa Vilkuna, vilken visar

sig uteslutande behandla finskt material

och dessutom innehilla underligheter. Efter
att ht refererrt en del stolliga finska fiire-
stillningar om >Pi;jo>, dvs. Birgitta, skriver
fdrfettaren: >Birgitta var synnerligen snar-

sint till sin natur och sisom en lird kvinna
ovillig att utfiira handarbete.> Det finns
ocksi en del andra underligheter, men i
regel ir artiklarna vllskrivna, lirda, vel-
sovrade och skickligt semstemda med var-
andra. Med s2irskild gliidje liiser man de

minga fina artiklar som signerats * Jail
Gal16n.

S. S-a

Robert Bra tnz Das aieder-
gefanilene Vort. T/ien 1956, Betg-
land-Verlag.

Robert Braun framligger hir nigra sjllv-
biografiska miniatyrer' Han har inte behov

av att fabulera. Fastmer liter han sjilva
tingen komma till tals. Han ordnar sitt
stoff, si att det sj?ilvt utsiger nigot. Pi
detta sitt flingslar han lisaren'

Det stycke, som gett boken dess namnn

berittar om hur fdtfattaren fiirlorade spri-
ket och iterfann det. Det var sjllva ordet

som han itervann, di han stod infiir mik-
rofonen, f<irmigan att i fiirnimbara ljud
kunna meddela det som riirde sig i hans

inre. F<irfattaren kom att bli sig sj?ilv' Att
fi makt iiver ordet bestod f<ir honom i att
ta sitt jag i besittning.

Det iterstir Innu att ta vlrlden i be-

sittning. Braun k'dnner sig leva i en tid,
som med sina prestationer inte nir upp

till gingna epokers hojd. Han befinner sig

i en ilder, i vilken >>livet biirjar blekna i
rinderna>. Infor flajtspelerskan pE den lu-
dovisiska tronen i Termemuseet i Rom k'dn-

ner han sig pimind om Europas och sitt
eget livs vir. FIan r<irs av llngttn efter
bide kulturens oiterkalleligen fiirgingna
forntid och den egna ungdomen. Vi skulle
girna vilja se honom komma ett steg

lingre. Fdr att for*etta Brauns eget citat:
det ord, som >var i begynnelsen>, har fiir-
nyat vlrlden. Det hiir nu till vitlden' Den

f<irlorade ungdomen xvtecker sig i dess ljus
som gryningen till en dag som aldrig skall

forgis. Allt jordiskt vemod har fiirvandlats
till hopp.

Vi ir iivertygade om att m'dnniskan Ro-

bert Braun fiir lenge sedan nitt fram till
att betrakta virlden ur detta perspektiv-

Vi vlntar pi ett litterbrt uttryck iven ftir
detta. FIan har iterfunnit ordet >f<ire det

stora hiistregnet>>. FIur vackert skall inte
hans vittnesbiird bli, nlr han en ging
bdrjar beriitta om sina senare upplevelser.

v. K.
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Litteratur

Ra gnar Re delius: Det gyl-
lene tabernaklet. Kallinge 19t6,
Eginostiftelsen.

Redelius tycks vara kyrkoherde i Riby,
och han tillhiir den s. k. hiigkyrkliga rii-
relsen. FIan iir sjilv medveten om att hans

lilla programskrift kommer att stdta minga.
Den ir emellertid intressant. I kapitlet
>Tidsliiget> ges en utmlrkt bild av virt
lands nuvarande andliga ndd och kristna
utarmning. Pifallande hird Zir domen tiver
den s. k, ungkyrkligheten, dvs. Manfred
Bjiirkquists linje och verk. Det erklnns, att
denna aktion genomsyrat >hela virt land>
och en ging var resultatet av >en ande-
utgjutelse frin hiijden>. Men redan vid
1910-talets mitt skulle den ha >brunnit
ned> och sedan ha uppehillits med hj?ilp
av ett slags >konstgjord andning>>. Den
ungkyrkliga rdrelsen >har haft och har
bland sina epigoner lnnu alltjimt ovanligt
minga som f<irvridit dess ursprungligt trn-
kar och syften. Vart ber der hiin med sj?ilva
diakonistyrelsen och dess tidningar? Vart-
hiin syftar den?> Ungkyrkligheten har al-
drig >istadkommit nigon djupare, mer om-
fattande folkvickelse>. Orsaken anges vara
den, att ungkyrkligheten >i sin strevan atr
vinna vlrlden allt mer nlrmar sig virlden,
utsuddat grlnserna mellan Guds rike och
vlrlden och velat stemplr alla som farisier
vilka siikt uppehilla dessa griinser. Pi den
vlgen har den blivit uppslukad av vlrlden,>

Detta torde vara orlttflrdigt. Ungkyrk-
lighetens problem 5r inre, am den angripit
samhillsproblemen (>>vlrlden>) uran atr
den saknat en fast teologi och varit fiir
liberal. I sjilva verket finns det hos denne
kritiker en sympati fiir de svenska sekterna
som iiverraskar. FIan menar, att den ikta
kristendomen i virt land framfiir allt miiter
i schartauanismen, Iaestadianismen och
pingstr<irelsen. S?irskilt behandlingen av den
sista riirelsen ir givande. Fiirfattaren me-
n r, ^tt hir >lr det levande vattner rill
finnandes. FIir verkar den helige Ande.

Anhlngarna av denna riirelse lever pi ett
innerligt sltt av Bibeln, kyrkans stora skatt,
och dirav kommer kraften. Vad som vore
att tinska Ir att de komme i full fiirening
med kyrkans fasta kropp, finge anknyt-
ning till det apostoliska Smbetet och sakra-
mentsgemenskap med henne. IJtan detta
gir det med denna riirelse som med si
minga andra under kyrkans minghundra-
iriga historia. Den hamnar fiirr eller senare

i subjektivism och godtycke och gir emot
splittring och uppl6sning.> Man f<irvinar
sig bara iiver att fiirfattaren icke ser litet
djupare: den subjektivism och uppl<isning
han anklagar pingstriirelsen fcir finns ju
ocksi i den svenska kyrkan och er just
orsaken till att sekterna 

- 
bl. a. pingstrii-

relsen 
- 

kunnat utveckla sig. Vad som

sker i Sveriges kristna liv, Ir resultatet av
reformationens brytning med det objektiva,
dess uppror mot Kristi autentiska kyrka och
dess hivdande av individens r'itt att sj'iiv
tolka Bibeln.

Emellertid Ir Redelius en levande och
varm ftirfattare, och vad han slger om den
svenske pristens giirning 'it ofta intelligent
och modigt. Hans bok ?ir lZisv?ird.

.f. J-e

Karl Linge- Carl Olof Ro-
senius. Uppsala, 1956, Lindblads.

Karl Linge har tidigare i tre b6cker bio-
grafer* ett tiotal prlster och dirunder
gett en framstlllning av de stora folkviic-
kelserna i Sverige 17t0-18t0. I fdre-
liggande skrifc ger han en folklig fram-
stiillning av 1800-talets st6rste lekmanna-
predikant, ett religitist geni, vars kristna
erfarenheter ofta'it si djupgiende att de

bryter igenom all reformatorisk villfarelse
och niirmar sig evangeliets och katolska
kyrkans egen l5ra; detta glller icke minst
lidandets och den inre erfarenhetens prob-
lem.

J. .f-e

t44



Till redaktionen inkomna biicker

Ronsnr BnauN : Dae wiedergefundene lYort, Aus-

gewlihlte kleine Prosa. \[ien 1956, Bergland

Vedag.
P. H. Knrurznx SJl. Kristi K1rka, Katolsk

Troshra 3. Stockholm 1956, Aasgatiusfdr-

laget. Kr. 4: 5o.

Cor,uMse Canv-Er-wes OSBz The Shupfold

and tl:e Sheepherd. London 1956, Longmans.

Sh. r5: -.
Bansno LrNDevrsr: Den-helgade dknen En liten

bok om Chades de Foucauld. Stockholm
1956, Petnis de Dacia Fritlag. Kr. 5: 7;.

ErrrNNr GrrsoN: Les Mdtamorphoses de laCiti
de Dieu. 1952, Lorain, Pubtcations Urti-

versitaires, och Paris, Libr. Philosophique

J. Vrin.
Gusren AurEN: Fdr Eder atgiun.En bok om

Nattvardens offermotiv. Stockholm 1956,

Diakonistytelsen. Kr. 14: 5o.
Prn LoNNrrqc: Kristen tro. Stockholm r95f,

Diakonistyrelsen. Kr. 9: 5ol4:-,
K. A. \frsru-Kxuostx,S uangenkabslott, Fosler-

drab og Barnemord. Kopenhamn 1956, Frost-
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Or,er ProBnsnx: Nicole Oretme og hant nahn-

flosofske s.ystem, En undersogelse af hans

skdft "Le I-ivre du Ciel et du Monde". K6-
penhamn 1956, Munkgaard. Acta Historica

Scientiarum naturalium et medicinalium,

vol. r3.
Gesror,r Fsssano: I-a Dialectique des Exetcices

spirituels de Saint lgnau de Lolola'Patis t956,

Aubier, Ed. Montaigne.

PrrnnB Cn tnr-r s SJ t E tude s M i tc io l ogi que t. Mu-
seum Lessianum, Sectioo Miss' Nr 33.

Bruges r956, Desclde de Brouwer.

Crrnrsropnen Dnw:,ls-: The LiJe of Robert Soatb'

well, Poet anil Marl.yr. London r956,Long-
mans, Sh, zr: -.\ilar.rrn Guwr.rv OPt ILnasaal Baptisnat

Names. London rg56,Bbckf.tnrs. Sh. 4: -.
Manv Er-r-nN EveNs: The Cbrilian Viilon'

Readings from the first ten yeats ofThelife
of the Spirit. London 1916, Blackfriars.

Sh. r8:-.
Der Grosrc Herder. Band 9: Test - ZZ, Ftei-

burg im Breisgau 1956, Herder.
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