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SEDAN SIST

Ungern

Demonstrarionerna i Budapest den 22 oktober 1916 visade sig leda till
nigot, som man kanske ofta fantiserat om, men pi ett sett kanske indi
inte trott skulle kunna henda: uppror mot det kommunistiska'tyranniet
i osteuropa. Beundran f<jr frihetskampen kunde vlil till en borjan nlstan

kvivas av tanken pi det iide som miste vinta de revolterande. Den rund-
skrivelse i vilken Den Helige Fadern redan den 28 oktober manade till
fOrbi;n fcir >det bloddrlnkta Llngern> kallades ocksi betecknande nog

Lttctuosissinti euentus - >>De tragiska hendelser, av vilka dsteuropas folk
i dessa dagar drabbas. ..>

- Och likvll intrifiade det hipnadsvlckande. Under nigta Ii dagat

syntes lJngern verkligen fritt. Med undantag ftir smi fcirridargrupper
resre sig bokstavligen hela folket mot ftirtrycket, den kommunistiska

regimen f<;refOll att praktiskt taget sopas bort, de ryska trupperna tyck-
tes inre vilja ingripa med kraft: de mest optimistiska ville kanske girna
fiirestilla sig, att kraften icke fanns, att de frlmmande herrarna >beseg-

rats>. Symbolen f<ir befrielsen mer in nigot annat blev sjilvfallet kardi-

nal Mindszenty, i triumf befriad efter omlnskliga lidanden och mingirig
fingenskap. Den I november kunde Pius XII ocksi utsinda en ny en-

cyklika, Laetamur admodum. - >Vi f.rojd,a oss stodigen. . .> full av tack-

samhet 6ver att >en ny dag av fred och rlttvisa synes gry firr Polens och

Ungerns folk>. -Vad som sedan skedde kan ju dock egentligen inte ha varit en iiver-
raskning, iven om man i det lingsta ville slippa att tro pL att, det skulle

ske. Det var ju dock frin borjan klart, att om den ryska militirmakten
skulle falla <iver ungern med full styrka, di skulle inrer underverk av

fcjrtvivlan och tapperhet kunna st& den emot. Allhelgonadag valde rys-

sarna att sli till; inom kort var det militira mo$tandet nedslaget. >Med

frimmande vapen har trildomen irer pitvingats det bliidande folket>,
fastslir piven i sin tredje encyklika, Datis nuperrhne av den I november

19t6. -Minskligt sett er tragedin fullbordad. Ockupationsmaktens inhemska

hejdukar formir inte llngre uppehilla skenet av nigot annat ln det

naknaste vildsregemente. Flumanitiir hj:ilp till katastrofens offer kan -
r3-s63ozs Credo. 37:eirg. Nr 5. 1956 t93



Sedan sist

och skall - ges. Ett irtionde av ftirtryck och propaganda har icke kun-
rrat, fe det ungerska folket att upphiira att lengta efter och kimpa ftir
friheten.

Nigon efiektiv hjelp far att itervinna den kommer ungrarna inte att
fi: risken fcir en lingt stiirre katasffof fOr hela mlnskligheten f<irhindrar

varje sidant foretag. Det enda bistind vi kan ge ir den f<;rbi;n till vilken
piven uppmanat oss i sin fiirsta encyklika.

Oficiell kontakt ntellan Ronc ocb Moskaa?

Pi sistbne har genom virldspressen gitt rykten om ett nirmande
mellan Rom och Moskva. Att de ir minst sagt 6verdrivna, framgir med

all tydlighet av verkligt initierade presskommentarer till de hendelser

pi den diplomatiska fronten som givit upphov till ryktena. Si skriver
t. ex. Suenska Dagbladels italienkorrespondent i september frin Rom
(Szz. D. t7/9 1956)z

En dag i augusti fick Vatikanens beskickning hos den italienska staten

ett dverraskande bestik, nlr Rysslands charg6 d'afiaires Pogidajew avlade

hdvlighetsvisit hos den pivlige nuntien monsignore Fietta. Det var f6rsta

gingen nigot sidant intrlfrade, och monsignoren tog emot med all den

llskvlrt kyliga hovlighet som iigonblicket ansigs kriva. Tjugo minuter
varade samtalet, men innan Pogidajew avllgsnade sig, bad han att fi
<iverllmna tvi dokument, det ena ett uttalande frin htigsta sovjet an-

giende avrustningen och det andra ett ord i Suezfrigan frin regeringen

i Moskva.
Om detta besiik sliipptes ingenting ut i Rom, f6rrin Moskvaradion i

en nyhetssindning pi italienska meddelade att Sovjetunionen genom sin

charg6 d'affaires i Rom hade upptagit som det hette en fiirsta officiell
kontakt med Vatikanen. Tidningarna tog upp saken, det talades om

tiividret, som nu hade spritt sig, men nlr nuntien tillfrigades, svarade

han avklippande ungefir si hir: >Med min gist diskuterades det allvarliga

religi<isa liiget i Ryssland och jag klargjorde art religionsfriheten miste
garanteras tillfredsst?illande, innan andra mitt och steg kan vidtas. Full
religionsfrihet Ir den enda grund pi vilken vi kan bygg, vidare.>

Men andra exempel pi tiivider, pi avspinning citerades. Kardinal
Mindszenty har fiirsatts i ett slags frihet. Tvi nya biskopar har insatts

i sina lmbeten i Litauen. En teologie docent frin Graz har bescikt Moskva

och mottagits av Mikojan. Och framf<ir allt en viss 6verensstimmelse

i isikter mellan Vatikanen och Moskva, utlest bland annat ur pivens
ofta citerade budskap julen i9Il. >I betraktande av allt detta, skriver
den kommunistiska veckotidningen Vie nu.oue, kan man inte helt dela
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Monsignore Fiettas pistiende att det som giorts f6r att normalisera fiir-
hillanlet mellan Den heliga stolen och Osteuropa har gjorts uteslutande

pi kommunistiskt initiativ. Aven i den katolska virlden, och inte minst

Lland jesuiterna, mlrks tendenser som tyder pi ett trlngande behov av

isiktsrevidering och m<ijlighet till fredlig samlevnad ' "'
som svar har nu L'osseruatore Romano tagit upp lmnet och bemiitt

synpunktern a pi ett sltt som inte limnar rum fiir missftrrstind. Rubriken

er Propaganda och det fastslis att >den sovjetryska beskickningens initia-
tiv ar iiksom artikeln i Vie nuoue de firskaste exemplen pi en ny taktik
som gir ut pi att fi katolikerna i kommunist- och andra lender att ge

ett tyst erkennande it de minga f6rf<iljelseirens faits accomplis...r.
,Iiyrk"r, ir undertryckt>, heter det, >inspirrad i sina tempel, skild

frin skola och undervisning och si mycket som miijligt frin minniskors

praktiska livsfiiring. Det enda som iterstir ir gudstjlnst under kontroll
och inom ramen ftir fiireskrifter, som myndigheterna kan tolka efter

eget gottfinnande. Dessa villkor kan pi ett hAll bli mindre stringa ln
pa .tt annar beroende mindre pi de makthavandes goda vilja in pi det

kristna samv€tets fasthet hos ett helt folk. Nir miljoner katolikers mora-

liska motstind visar sig starkare - i1pl66sne i detta nu - in mot-

stindaren si tillskriver sig kommunismen fiir utvirtes bruk 'itan tv
nigot som i realiteten liknar ett misslyckande. Vi tlnker framfiir allt
pi Polen.>

Enligt detta betraktelsesitt ir den nya kommunistkursen helt enkelt

>propaganda som vill bibringa de troende om inte i kommunistllnderna
st itminstone i innu fria lender uppfattningen att religionsfriheten ir
hel och obruten i Ryssland och i de s. k. folkdemokratierna, allt fiir att
undergriva och forsvaga det kristna medvetandet>. Och f<ir att yttedigare

understryka innebtirden citeras ett pivligt budskap nyligen i vilket det

hette att >den katolska kyrkan i flera decennier och sirskilt de senaste

tio iren lidit av den allvarligaste fiirfiiljelse, som den nigonsin har varit
utsatt fiir...>.

>. . . Vi, som har fitt uppdraget av Gud *t ftimja alla nationers vll, er djupt iiver-

tygade om att freden icke ir en fifinglig drcim utan en uppgift, realiserbar fdr alla.

F6i att bidra till fredens riddning och till sikerstlllandet av dess f<iruts'dttningar, vlnder

Vi Oss dirftir med ingest i hjiirtat till alla folk med uppmaningen: itervlnden till de

vlgar som leder till freden, f6rstlrken sammanhillningen bland dem som s6ker den, iter-

stlllen fiirtroendet hos dem som f<irlorat det. . .

I religionens, civilisationens och en verkligt human kinslas namn: nu mi det vara.nog

med rittsvidriga och brutala tivergrepp, med krigstendenser och rivalitet om makten -
med allt sidant som fyller livet pi jorden med djupaste ingest och fruktan och tillintet-

96r allt som arbete och framsteg vunnit.. .>

Pius XII:s radiobudskap den 10 nov. 1916
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SEKULATxSTITUT

cir nigra ir sedan har Helga Grals Gille, ett sekulerinstitut
av svenska kvinnor, fitt de kyrkliga myndigheternas gillande. I det

katolska livet i Sverige har dlrmed en ny gren uppstitt. Ett nytt slags

fenomen har kommit till.
Sekulirinstituten stir i samband med ordenslivet. Liksom detta avsl<ijar

de, att kyrkan Ir rikt sammansatt, ja att hon blr polariteter inom sig. A
ena sidan ler hon, att varje minniska har ritt till egendom, dvs. till ett
visst mitt av ekonomiskt privatinitiativ. Kyrkan hiller fast vid detta just
i en tid, som alltmera fcirsiiker slecka individualiteten. A andra sidan
rlknar samma kyrka Franciskus av Assisi, for vilken den bittersta fattig-
domen var den ilskade bruden, som en av sina typiska gestalter. A ena

sidan betraktar kyrkan iiktenskapet som ett sakrament, alltsi som nigot
sublimt och heligt. A andra sidan llr hon, att det dr >fullkomligare> att,
fiirsaka lktenskap och familj f6r Kristi skull. Den ena gingen betonar
kyrkan, att minniskan'ar [ri och skall ansvara fdr sina handlingar, och
att detta utmirker henne framfcir andra levande varelser. En annan ging
fdrklarar hon, att sjilvfiirsakelse leder till hiigsta mlnskliga fullendning.
Siledes erkinner kyrkan, att egendom motsvarar Guds vilja, hon ir civer-
tygad om att kerleken helgar minniskan, hon prisar friheten som gu-
domens spir i skapelsen. Den katolska kyrkan uppskattar vlrlden och fiir-
svarar dess skcinhet mot varje slags spiritualistisk dverspindhet. Andi
anser hon i motsats till all primitiv framstegstro denna virld som nigot
preliminlrt och uppmanar derfiir till fcirsakelse. FIon betraktar fattig-
dom, kyskhet och lydnad som den >bittre>> delen. Detta ir inte enkelt!
Det ir tvertom oroande. Det stlller var och en infor en friga. Varpi
skall vi bygg" virt liv - pi denna virldens skcinhet eller pi dess grin-
ser, pi dess fullhet eller pi dess preliminira karaktrir? Skall vi f6lja Ska-
parens bud och arbeta ftir att llgga jorden under oss? Eller lockar oss

Kristi rop: >Sllj allt vad du lger och fiilj mig!> -?Den kristna minniskan miste besluta sig. Tv& vdgar cippnas f<jr henne.

I ijverensstlmmelse med detta klnner kyrkans ritt tvla skilda stind. Den
skiljer ordensfolk - i det kanonistiska spriket religiosi - frin de >virlds-
liga> - saeculares -, som lven ibland kallas lekmin. De senare lever in
saeculo, i vldden. De fcirra har avsagt sig >allt>. De har genom l<iften
forpliktat sig till fattigdom, kyskhet och lydnad. De lever i gemenskap,

vanligen i kloster, och stir under slrskild kyrklig approbation.
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Ordensvlsendet i katolska kyrkan har flera olika former. Fiir det firrsta
finns det olika sitt att samordna b<in och arbete. Si skiljer man pi sam-

manslutningar som huvudsakligen lgnar sig it kontemplationen och

andra som enligt principen ora et labora f6rbinder en utitriktad verksam-

het med bdneliv. Till den forstnimnda gruppen hijr kartusianerna och

karmeliterna, till den andra sedan linge benediktinerna och i vira dagar

en rad olika sammanslutningar, deribland S:ta Elisabets Gri systrar.

F<ir det andra skiljer man ur juridisk synpunkt ordnar och kongrega-

tioner. Ordensmedlemmarna f<irpliktar sig pi si sltt, att allt som stir i
motsats till l6ftena ir juridiskt ogiltigt (inualidurn). De ir alltsi som

f6ljd av fattigdomsldftet rittsligt oformiigna att ftirvirva egendom; till
f<;ljd av kyskhetsl<iftet har de juridiskt s€tt inte nigon m<ijlighet att
gifta sig. I de religi<isa kongregationerna diremot har l<iftena som fiiljd
att motsatta handlingar icke ir tillitna (illlcltal, varvid deras juridiska

giltighet bestir. Passionisterna bildar en religicis kongregation, hos de

kvinnliga hor skolsystrarna hit - till ordnarna rlknas diremot domini-
kanerna pi minnens sida och Birgittasystrarna p& kvinnornas.

En juridisk sirstlllning intar de sammanslutningar som man i motsats

till de religiiisa kongregationerna kallar kyrkliga kongregationer el-

ler religicisa institut. Deras lciften har inte karaktiren av kyrklig
ofientlighet utan giller i kanonistisk mening som privata. S:t Johannes
Don Boscos prister, som iven kallas salesianer, mi tjlna som exempel.

Kyrkan lever. Dirfirr vlxer hon. I v&ra dagar har en ny form av tros-
livet uppstitt. Forbund har bildats, som i motsats till de religiosa institu-
ten betecknas som sekulirinstitut. Deras medlemmar riknar sig inte till
ordensfolket. De fOrblir i stlllet i de >virldsligas> kanonistiska stind. Men

so-ln saecularas vill de leva i ordensfolkets anda. Lr 1947, alltsi under den

allra senaste tiden, har sekul5rinstituten formellt kyrkligt erkints Senom
en pivlig konstitution som b<irjar med orden Prouida Mater.

Konstitutionen beskriver dessa nya f<irbund som fdreningar, vilka stir
nlira de religi<isas kyrkorlttsliga stind. De liknar ordenssamfunden genom

sin hierarkiska organisation och genom att alla medlemmar utan undantag
tjdnar samma spirituella eller apostoliska uppgifter. Som ordensfolk firr-
pliktar sig lven sekullrinstitutens medlemmar att fdrbli fattiga, ogifta
och lydiga. Men denna f<irpliktelse bekriftas inte hos alla genom l<iften.
Om de avligger loften, lr dessa inte >offentliga> i kanonistisk mening.

Sekullrinstitutens medlemmar iligger sig i allminhet inte heller fiir-
pliktelsen till ett liv i gemenskap, nigot som emellanit inte utesluter, att
enskilda sekularinstitut genom nigon bestimd regel beslutar sig fcir att
leva i gemenskap.

Sekulirinstitut uppkom for forsta gingen i den franska revolutionens
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dagat. Pi den tiden sammansliit sig vissa kretsar fiir att utiiva en karitativ

"ld, "portolisk 
verksamhet. Med hlnsyn till omstlndigheterna avstod de

fuirn itt upptrlda i gemenskap och bira samma driikt. Obundna och

okenda fullfOllde de sina mil. Den enskilde har i sidana sammanslutningar

en stiirre sjelvstiindighet ln fallet ir i de gamla traditionella ordnarna och

korrgr"g"tionerna. A arrdr" sidan ,rniste sidana instituts medlemmar und-

1r"r"- dJt skydd som ordensdrikten ger och som ett gemensamt liv fiir
med sig. Vaiikarre.t har till en bcirjan gillat dylika enskilda organisationer.

G"rro.ri 1947 irs konstitution har de fitt sitt Magna Cbarta. Under

namnet insti.tuta saecularia Ir de erklnda som en ny form av fromhets-

livet. Det ir nu inte lingre enskilda SruPPer som fitt bekrlftelse, utan

deras levnadssitt som sidant har erhillit den auktoritativa sanktionen'

Dlrmed kan kyrkohistorikern konstatera Iett nytt fenomen. Fromhets-

livet har nitt ett nytt stadiuh.
Innebir sekullrinstitutens tillkomst en kris fi;r kyrkans ordensvisen?

Var det tidsbetingat att gi i kloster, nir man var trott pi virlden och

ville b<irja ett fromt liv? Skall de tider komma till sitt slut, i vilka man

inte bara i sitt inre <ivedlmnade det vlrldsliga, utan lven pi ett synbart

sitt drog sig tillbaka? Llngtar sjilen inte mer att avllgsna sig frin vlrl-
dens jiikt? Visserligen har sedan flera irhundraden tillbaka sammanslut-

ningar bildats, vilkas medlemmar vid tillflille limnat klostret for att ta
sig an forlldraliisa barn, sjuka och andra som Ir i behov av hjllp. Detta

glll., ,i g06 som alla de kongregationer som grundades pi 1700- och

i SOO-t"l.tt. Troheten mot Kristus och kerleken till nlstan drev de fromma

ut i vlrlden. Men man bodde Innu under gemensamt tak, och man bi-

behAll en gemensam driikt. Var och en bar si att siga sitt lilla kloster

med sig. Ar det nu slut med allt detta?

Inte alls! Ordensvlsendet har lingt ifrin civerlevat sig siiilvt. Det stir
fortfarande i blom. Dess sunda realism drar i dag som fiirr till sig sidana

som vill utritta nigot med sitt liv. Det ir hittills ett obevisat pistiende,

att vir tids ungdom i motsats till fiiregiende generationer skulle lida av

andlig ldttja ochinte llngre ha mod att gi deras vigat. Ordensfolket spelar

€n sr;r roll i kyrkans liv. De bidrar till att forvalta kyrkan, de sirrjer fiir
trons spridning utit, de virdar den heliga inre elden. Och sikerligen ver-

kar de infiir Guds ansikte, alltsi pi det omride som lr fiirborgat firr vira
jordiska iigon. DIri instlmmer konstitutionen Prouiila Mater, di den pla-

cerar sekulerinstituten in te i s t I lle t far ordensgemenskaperna utan

bredvid dessa.

Det var inre en minsklig nyck som let kyrkans ordnar uppkomma. De

Ir snarare framsprungna ur den mlnskliga naturen. Ja, kanhiinda har

de vuxit upp ur rlalrr" d.tt helige Gudens natur. Redan den jordiska klr-
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leken leder till att de llskande vill ha varandra f<ir sig sjilva och slippa

dela varandra med andra. Hur mycket mer vill inte den Olndlige ha den

Ilskade mlnniskan f<ir sig sjilv, han som ir en nitilskande Gud! Och hur
mycket mer skall inte den mlnniska som fcirtlrs av kerlek till den Evige
lingta efter att fly virldens larm och s<ika sig till klostrets upphtijda
stillhet! Nasarden sjilv trodde pi ensamheten. Tidvis drog han lven apost-

larna bort frin vardagen.
Men bredvid lingtan init lever innu nigot annat i den kristnes hjerta,

nlmligen en strlvan utit. Den som har upplevt den kristna uppenbarelsen

i all dess herlighet, drivs att dela med andra den skatt han funnit. Han
vill ricka de tiirstande det vatten som hskat honom sjilv. >Gin ut i vld-
den>, si lyder iven den minniskoblivnes sista jordiska ord. Den kristnes
hjirta och mestar€ns vilja tivefensstimmer siledes; bida visar vigen ut
till virlden. Ordenssamfunden iterspeglar detta. Utover b<inelivets od-
lande ir fiir minga av dem den apostoliska och den barmhirtiga verksam-
heten en erkend uppgift. Viktigt Ir det hervidlag, att dragningen init
fdrblir den priglande huvudsaken inom ordnarna och kongregationerna.
Den ir ramen fiir allt annat.

Dlrmed iir skiljelinjen till sekulirinstituten uppdragen. Ty hos dessa

nya sammanslutningar iiverviger den kristna utitvindheten si till den

grad, att deras medlemmar inte ens lingre strivar utet, utan de be-
f i n n e r sig helt enkelt ute och vill forbli dlr. Sekulirinstituten lr -
sisom namnet framhiller - f6reningar arr saeculares, av minniskor som

stir ute i vlrlden och dlr vill vara fromma. De vill stanna i det profana
livet och dlr utiiva en medvetet kristen verksamhet.

Den fiirsta anledningen till grundandet av sekuhrinstituten lig visser-

ligen i yttre tidsomstindigheter. De som ?ir i behov av Kristi sanning och

nid ir ofta svirare att pitri;fr.a nu fiir tiden ln fiirr. Kristlig kerlek ocb

apostolisk iver miste darfc;r soka nya metoder. Men en si betydelsefull
fcireteelse som spirandet och det juridiska faststillandet av en ny form
fiir kristet liv kan inte enbart vara beroende av miljcin. Kyrkans liv lr
spontant. Skulle det endast vara reaktivt, vore det inte ett ikta liv. Vik-
tiga hendelser i Kristi mystiska kropp kommer frin denna sjilv, de ir
>endogena>. De fullbordas, dir troende minniskor kommer underfund
med nya djup i sin tro och liter sig genomsyras av det upptickta.

Vad den kristna fromheten alltmer har funnit sedan flera irhundraden
tillbaka, ?ir foljande: Man kan miita Gud inte endast i det inre utan eYen

i tingen o-krirrg sig. Allt som ir till, hiirriir frin honom och beror av

honom. Och allt som ir skapat, ir i inkarnationen pi nytt fiirenat med

honom. Dirf<ir kan man finna honom i a I I t. Biinelivet :- sorrl lr det
kristna livets A och O- kan inte enbart f ramdriva en yttre verk-
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samhet, liksom roten framdriver vixten. Att syssla med virldsliga upp-

gifter, det kan till och med b I i till ett slags biin. Utitvlndheten kan

istadkomma ett m<ite med Gud, den kan bli till initvindhet! Det >andra>

budet iir likt det fcirsta; den som 1lskar sin nista, just han llskar Gud!

Si kom de troende alltmer att ge sig it virlden och att upptrida i dess

former. Svaga minniskor anser kanske detta v*a den varaktiga from-
hetens underging. Men de har oritt'. I grunden verkar hir en tro som

omfattar allt. Nlr allt ir frin Gud, si finns det ingenting, dlit den sanna

fromheten inte skulle f<irmi iterfinna honom, ingenting dlr den inte

skulle kinna sig driven att stika sig tillbaka till honom. I en tid, di den

profana vldden i allt stcirre utstrlckning vill vara sig sjilv nog, har inom

kyrkan uppstett en ny vilja att er6vra virlden, en ny kerlek till vlrlden,
en ny form att klappa pi dess murkna portar.

Sekulirinstituten liter just detta framtr'i.da. Deras id6 'ir att sirka det

innersta i det mest ytliga. Deras medlemmar vill sti mitt i virldens larm

och dirigenom fiilja evangeliet. De vill leva in saeculo och just dlrigenom
<ivervinna det.

Shnplex sigillutn f alsi, sade de gamla romarna: om nigot lr enkelt si
ir det falskt. Den katolska kyrkan bir inte falskhetens tecken. Varken
till sin struktur eller till sina grundvalar 'itr hon enkel. Sekulirinstituten
ger ett nytt bevis f6r detta. Ville man fdrvandla den romerska sentensen

till en form som passar den katolska kyrkan, si borde man slga: omniplex
sigilluru iliaini: att omfatta allt, detta ir sirmirket for det gudomliga.

Vilhelm Kdster Sl

Fiirlamad
av skoningsl6st frambrytande virstormars frina lockrop
om snabbt f<;rflyktade parningslekar.
Acklad
av sensommarens ljumma stank av ftirruttnelse
och blint krllande likmaskar
f<irnimmer jag kvidande
hur den sista hiistdagens genomskinliga fullendning
krossas

av ditt visens oumberlighet
Herre fiirbarma Dig.

Ai.na Rynell
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TEATER OCH TEMPEL
REFLEXIONER OVBN TEATERKONSTENS

EVIGHETSDIMEN SION

Teatern sow poesi

Den tredje av teaterns evighetsdimensionerl kan vi kalla >teatern som

poesi>. Men di miste vi ftirst precisera vad vi menar med >poesi>>, ty att
kalla poesin i tringre mening >evig>> kan tyckas stimma fciga civerens

med den torra nykterhet, som vanligtvis tilliiggs teologiens definitioner,
den >sing> undantagen, som enligt Apokalypsen omger den Allsmiktiges
tron i det eviga riket.

>Poesi>> anvindes di h?ir i sin allra vagaste betydelse, som nlr vi talar

generellt om >poesiens flyktr, for att beskriva sinnets lyftning och

hlarr".r trlngtan och sjilens lingtan mot en okand utveckling och

r"ligh.r. Eller f<ir att karaktirisera det med en enda replik frin ett

-y.k"a poetiskt drama, Paul Claudels Bok"en orn Kristoffer Kolumbus:

u- Jag soker efter ett avsked som utesluter vatie hemferd - Je
.rroudrais 61re tellement parti que tout retour semble impossible . . .u Ar
det nigot som ir allminminskligt, si lr det vll detta. Mlnniskans hjirta
vill 

- 
ocksi i teatern 

- 
springa sitt fingelse, dess tringtan 'at vidare

in hela virlden, anivna est quoilawtnodo otnni6 - 
lnalllliskosjllen ir i

en viss mening alla ting, siger Thomas av Aquino. Och teatern siger

sannerligen inte nigot annat om sig sjllv. >In jedem Menschen>, siger

Reinhardt i det fiirut omnimnda talet, >lebt, mehr oder weniger bewusst,

die Sehnsucht nach Verwandlung>.
HIr rtir det sig med andra ord om teatern som driim. Nu kan driim

vara minsr tvi visensskilda ting av hcigst olika minskligt virde. Vi lever

ju i en tid dA driimmen litt degenererar till verklighetsflykt, till narkotisk

trtjst i existenskampen. Det sirskilt upprivande i en modern tragedi -
som Arthur Millers En banilelsresan,iles dAd t.ex. 

- 
tycks mig vara,

att den i fiktionens form utan nid avsl<ijar en fiktion, vilket skapar en

spinning i styckets inre ekonomi, som just med vildsam genomslagskraft

slir ut mot iskidaren som minniska, inte som iskidare. I styckets epilog,

sombertiternRequt:';::::,:t:.::"::#i:,1i:

och vinnen Charley, som instinktivt kinner, att detta lr nigot av det

mest tragiska som kan sigas om en minniska,tat den dode Villy Loman

' 7fu Creilo l9J6t 147 fr.
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i f6rsvar, ett intill diiden trist och sorgligt ohEllbart fdrsvar, som faktiskt
dtimer hela vir obarmhlrtiga civilisationstyp som verklighetsfientlig:

>Ingen har rett att kritisera en man som han. Det ir nigot du inte frirstir. Villy var

handelsresande, och en handelsresande har inte fast grund under fiitterna her i livet.
Han slir inte spikar i en vigg, han uttolkar inte lagen och ger inte folk medicin. Han
svlvar h<igt uppe i det bli med ett leende Lring munnen och nyputsade skor pi {iitterna.
Och nir folk slutar med att le tillbeka, di kommer jordskalvet. Och si biirjar man att
se lite avdankad ut, och i och med det ir man ferdig. Ingen har rltt att kritisera honom,

En handelsresande miste fi driimma, pojke! Det f<iljer med yrket . . .>

Och Biff sYarar:

>- Men Charley, mannen visste ju inte vem han var!>

I sin reaktion mot faderns livsodugliga verklighetsflykt anger sonen

hir, utan att veta det, sjllva kriteriet pi minniskans sanna och sunda

drdm: Det ir den driim dlr minniskan vet vem och vad hon ir. Och
her kan dramaturgen och teologen iterigen sluta en vinskapspakt. Ty
kristendomen vet, att det finns en gudomlig tlckning fiir minniskans
dr6m: m?inniskohjirtat inte bara iinskar sig bort tiver stjirnorna, det
kan ocksi faktiskt stiga dit upp, och teaterns konst kan ge dess himmels-
flykt vingar just genom att visa oss, att den riktiga driimmen om livet,
den ir ocksi sanningen om livet.

I religionens som i teaterns vidd 1r grlnsupplevelsen extasen, inte den

hlnrycktes passivitet inf<ir det iivervildigande (mediet 1r lika litet den

ideale skidespelaren som kvietisten ir den ideale kristne) utan vad som

det grekiska uttrycket ek-stasis bokstavligen betecknar: att springa sina

egna grinser och existera utanfiir sitt eget sniva jag. Personligheten
utvidgas och upphojes i detta uppgiende, i denna delaktighet i en st<irre

realitet, som aktiviserar v&rt maximum och fcir oss ut 6ver vira grinser.
>Icke jag lever, men Kristus lever i mig>, sjunger mystikerna frin Paulus
till TherAse av Lisieux. >Du som ir mera jag sj:ilv dn jag sjllv>, heter
det om samma erfarenhet hos Paul Claudel.

I detta avseende ir poesin, driimmen, inte en flykt frin sig sjllv, utan
tvlrtom en ursprungligare och intensivare existensform. Skidespelaren
ausl1jar livet: >Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers.
sondern Enthiillung>, siger Reinhardt. Det tiverensstemmer med en ele-

mentlr kristen livserfarenhet, den som fransmlnnen kallar Le ddpasse-

ment, och som innebir, att minniskan finner sitt egentliga >cides-jag>

i att gi utanfdr sitt triviala, begrlnsade >vardags-jag) genom en stcirre
och sannare mlnsklighet - ett vlxande som djupast sett fdru*etter det
som kristendomen kallar nidens liv.

Bide teatern och kristendomen vill, var pi sitt plan, befria oss frin
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en styvnad och konventionell livsforms gria fiirbannelse. _De 
appellerar

begge till ursprungligheten inom oss, det Ir genom att bli som barn'

disf,lnibla, Opprra, .mottagliga, rena i hj?irta och <iga, som 1i fir lov att

gi in i tin.r, Guds och menniskans Semensamma rike, huset med de

tArrg" boningarna. Skidespelaren upplever ju pi konstens plan det vi

alla 
"upplevet 

pa d", religi<isa livets plan: uppgiften att kunna gi in i
en annan existens ?in vii triviala vardagstillvaro, leva ett htigre liv som

med sina stcirre rikedomar samtidigt verkliggiir och f.Aridlat virt eget

personlighetsliv.
och ,kad.rp.l"r"n ir en minniska som var dag i sin konst lr kallad

aft provisoriskt verkligg<ira det som kristendomen giir till mlnniskans

defiiitiva kall och oae och som den har lagt ned i en andlig livslag: >om

nigon siiker sitt eget liv, di skall han mista det ' ' ''

Teatern som adg till uerhligbeten

Den fjlirde och sista evighets-dimensionen hos teatern, som vi skall

dryfta,Ir teatern som vai till verkligheten' Och med det tlnker vi

inie speciellt pi det, som man i trlngre mening betecknar som teaterns

ure"liinr, utan pi sjilva konstarten sisom livets spel, pi hela teaterns

universella sanningsvlrde.
Detta ir givetvis en djupt allvarlig mlnsklig angellgenhet, alltfiir

allvarlig f6r ;tt jag 16r min ringa del ska kunna begripa hur just kristna

mennislor k"rl riall" sig principiellt likgiltiga eller fientliga infcir teatern'

som si ofta sker pi .rnii" ir"ddlrader. Teaterns vitalitet lr och har alltid

varit knuten till dess medvetande om, att den skall fiirmedla och iskld-

liggiira direkt eller indirekt en objelctiv fiirklaring av v'drlden, objektiva

lagar i existensen, som ligger f6rvarade i m?insklighetens samlade erfaren-

het o* sin egen natur och bestlmmelse pi gott och pi ont'

Det ir deit" medvetande som kommer till uttryck med si mycken

friskhet och naturlig auktoritet t. ex. i prologen till Sh:s Henry Vlll *
pekfingret Ir varnande lYftat:

>Och dirfiire, si visst som er man nimnt
Den bista allmenhet i staden jlmt'
Med allvar miiten oss, och tron, att I
Nu sLiden detta dramas galleri

Som levande. Sen dem i storhets gunst,

Med fiiljeskap av mlssans larm och dunst

Och tusen vnnner; skiden si, hur britt
All denna storhet miiter niidens lott'>

Teaterns >realism> ir ett problem, som har lingt stiirre rickvidd in
virt slappa vanetenkande till*ater den - vlgxllsrn) er natudigtvis
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djupast sett inte en stilbeteckning utan en moralisk kategori, en virde-
bestlmning, som Ir ett kriterium pi all god teater. All dramatik och all
framstillningsf6rmiga stir och faller med det mlnskliga sanningsvlrdet.

Nu ir sanningen som sidan ett religicist tlnkt virde, som kristendomen
inte bara ger en starkt etisk status utan ocksi upplever osedvanligt starkt
personifierat: >>f ag ir sanningen. ..>, siger Kristus, den universella mln-
niskan. Att teatern viger sig till sanningen om mlnniskan och hennes liv,
dari ligger bide en rikedom och en f<irpliktelse. Teatern bide kan och
b<ir tala till minniskans hela personlighet, till sinnen och intellekt, lyfta
henne upp till en helhetssyn pi sig sjilv, som liter henne se och ana sin
egen evighetsbestlmmelse. Och her er ringen nara att slutas, ty hlr stir
vi infrir den gemensamma upprinnelse till tempel och teater, som var
vir utgingspunkt.

I detta sammanhang kan det vara vardefullt att pipeka, att bide teater
och tro siiker uttrycka sitt erklnnande av minniskans och tillvarons
yttersta sanningar i symboler.

Den norske dramaturgen Stein Bugge skrev 1914 ett teaterbrev frin
Ktipenhamn till en Oslotidning om Det Kongelige Teaters uppftirande
av Paul Claudels och Arthur Floneggers musikaliska mysteriespel Jeanne
au bfr.cber. Det ir kanske att goru honom oritt, men i varje fall kan
man av textens ordalydelse starkt misstlnka, att han ej uppfattat den
dubbla symbolik Claudel f6r in mor slutet av stycket, der f6rkropps-
ligandet av Nordens veteax och Sciderns vindruva symboliserar Frank-
rikes enhet. Det burleska upptredet har kanske bragt Bugges - sikert
ypperliga - kombinationsfiirmiga milsvitt bort frin det som g<ir att
just brrid och vin i Claudels tankeging h-an symbolisera en oskiljbar och
helig enhet nlmligen det sakrament som de tillsammans utgor och som i
Jeannes offerd<id fir sitt meningsfulla uttryck.

Nlr vi nimner detta, si Ir det for att civerviga, huruvida man inte
skulle kunna vtarbeta en teaterns teori med denna eminenta symbolik,
som kallas d.et sakramentala, sorr. nyckelbegrepp. Sakramentet er kristen-
domens kungsvlg till den absoluta verklighetsupplevelsen. Genom sakra-
mentet riir minniskan vid och mottager det egentliga livet och den
of<irglngliga verkligheten pi ett sitt och i en grad, som inte har nigot
motstycke i mlnsklig existens. I en virld av forgingligt blindverk och
vissnande liv pi randen av intighetens och uppliisningens avgrund,
skenker sakramentet mlnniskan ett fast grepp i fliken av .Guds kappa,
och Guds egen kraft striimmar dlrigenom livgivande och helande in i
mlnniskans dridsvigda tillvaro. Och bildlikt talat ir det kanske det blsta
och det sannaste man kan slga om god teater, att den lr ett minsklig-
hetens sakrament.
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Teologen definierar girna sakramentet opoetiskt och rationellt som

>ett materiellt fenomen: ord, plastik, handling, stoff, som bide tlcker
och fiirmedlar en realitet av gudomligt ursprung>. Vi sig till en bdrjan
hur teatern ursprungligen blev till i sakramentets utstrilningsfilt: Rii-
rclsen utdt ir denna: den gudomliga nirvaron i liturgins kirna (sakra-
mentet) - liturgins iskidliggiirande av detta medelst symbolik
terns iskidligg6rande av livet och mysteriet i liturgins fdrllngning.
Men vi kan ocksi tlnka oss en indt giende rorelse: frin teaterns iskid-
ligg<irande av det sant mlnskliga <iver i liturgins symboliska framstiit
mot erklnnandet av det sublima och absoluta i tillvaron, vars innersta
klrna ir den sista och htigsta verkligheten - Gud.

Det ir i detta sammanhang man miste undersoka forhillandet mellan
teater och liturgi - ett viildigt imne, som kunde krlva bide en och
flera artiklar for sig. Lit oss hlr bara understryka, att dar finns ett intimt
samband mellan den typiskt kristna kinslan fiir symbolens verklighets-
karaktir i den ena sidan och teaterns konst i den andra. I Shakespeares

Kdpruannen au Yened.ig siger Shylock med nedlrvd israelitisk avsky till
dottern Jessika:

>>Vad! Blir det masker? - Jessika, hiir pi,
Lis till min port, och niir som trumman htirs,
Och piparn gnisslar med sin hals ur led,
Si kl2irtra icke upp i fcinsterna,
Stick ej ut huvudet mot gatan, du,
Att glo pi kristna narrars blanka trynen.
Tlpp iironen pi huset, - fiinsterna, -Slepp ej ett ljud utav det dumma gycklet
In i mitt nyktra hem.>

Det ligger mer i detta in den allvarliges fiirargelse river lettsinnet.
Det karaktlriserar lika mycket en sammanstdtning mellan tvi visens-
skilda temperamentstyper: Semitens ovilja och misstinksamhet infcir sym-
bolens realistiska stlllfciretridande funktion, den ovilja, som fick islam
att fdrbjuda framstlllningen av mlnskliga varelser i bildkonsten, kolli-
derar hir med kristendomens tillitsfulla gladje <iver symbolens andligt
berikande verklighetsvlrde.

Protestantismen, som hlr i norr har varit virt andliga klimat under
irhundraden, har som bekant starka ny-platoniska drag just pi detta
omride. Luther har ingett oss en ovilja mot det formella och ,rkreatur-
liga> (som han sa), si stark att den har kunnat bilda konstanta och
kollektiva himningar i folkkaraktiren. Det som vi just pi detta omride
si ofta och med ritta beundrar hos latinaren, den fria gesten och den
lyckliga harmonin mellan inre kinsla och yttre plastik, ir nigot som har
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sin uppenbara rot bl. a. i katolicismens liturgiska pedagogik' Katolicismens

livsbejakande anvindning av hela minniskan, sjil och k-toPP, i-en univer-

sell, utitvlnd och starkt dramatisk gudstjinstform Ir fiirmodligen en av

de tyngst vigande av de faktorer som priglat livsstilen i de latinska

lenderna.
Gest och ande, som vi hlr i norden till foljd av en falsk och skev

andlighet ofta sitter i motsatsftirhillande till varandra - till skada ftir

var t[pfattning och virt fiirverkligande av bide religionens och teaterns

,rttrylkrrik"do* - lr ju lven i sann och sund kristendom bestimda

fiir 
-inbiirdes 

harmoni. Teaterns folk och liturger borde en ging i vira

hnder komma tillsammans, och ut ifrin gemensamma bittta etfarcn'

heter stilla sig detta spiirsmil: Vem eller vad har gett oss nordiska min-
niskor denna osaliga benigenhet fiir att anse, att der det finns yttre

form finns det knappast nigot verkligt innehill, och tvertom? Att bide

liturgi och klassiski formfullandad teater kan fotenas med djup och in-

a..rrii inre upplevelse, ja normalt sett Ar fiirenade dirmed tycks ofta vara

ofattbart i detta andl-iga klimat (det giiller Norge i lingt hiigre grad

in sverige och Danmarkl, dar vi bide pi religionens och konstens omride

fitt en dalig .rn"n" att fiirherliga och idealisera det spontana och oarti-

kulerade.
Norges situation hiirvidlag Ir extrem men betecknande: det Ir en

banal Jnning, att det spontana givetvis ocksi kan innehilla vlrden, inte

minst ai,tala rrerd.rr, meo di oftast i rimaterialets otillfredsstillande och

provisoriska form. Skolan, disciplinen, fugan, alexandrinen, talangens

,'trerrg" och asketiska tukt inom en konsekrerad form, geniets utveckling

inom det tusen ginger utfiirda traditionella gesillprovet enligt kanonisk

fiireskrift, allt d1tt" har haft ringa hivd och prestige i virt land, dar

guldilder har betytt romantik eller naturalism - aldrig klassicism.

Klassicism.rr, d"rrrr" glimrande skola i de formella vlrdenas betydelse,

ir nigot som intrlfiar i Europa i det 17:de irhundradet, di vi i Norge

,orr rni-, djupaste kulturella ttirnrosastimn. De tvi namn' som di betecknar

Norges ypp"tr." bidrag till litteraturen: Holberg och Wessel, tillhiir
typiJkt 

"og 
Uaa" tvi de geniala bespottare av den tonuna formen, ett fak-

tum som ilrunden barahar befist oss i vir kompakta ok?inslighet 6olr att

den sanna, besj?ilade formen ir en kungsv?ig till verkligheten, bide i reli-

gion och i teater.
Den katolska kyrkans uppfostran till form- och stilkinsla i de lender,

dir den iven efter det 16:de irhundradet kom att prigla kulturm6nstret,

kan - bortsett frin smakf<irfallet pi f SOO-talet - knapPast iiverver-

deras.

I stillet ftir att komma in pi de minga litterlra och historiska fakta,
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med vilka man kunde belysa ett sidant pistiende, fdredrar iag atr medelst

en liten personlig upplevelse illustrera vad jag menar: Lingfredagen fiir
fyra 3rr sedan stod jag i overall i en kyrka mitt i Paris och spikade pi
ett provisoriskt sidoaltare, som skulle resas till piskfirandet. Folk kom
och gick hela dagen i den halvmiirka kyrkan, dir altarena enligt katolskt
bruk var berovade allt pynt, och endast ett kors utstellt pi altarstegen
piminde om Guds nirvaro pi denna hans lidandes och dods dag.

Bland dem, som kom in for att fdrr'dtta sina passionsb6ner, lade jag

ocksi mirke till en m<i'rk, velkledd kvinna i femtioirsildern, med en

typiskt latinsk, nlstan morisk profil. I sin vinstra hand bar hon en

flakong med en eller annan vetska, i den h<igra handen ett litet linkliide
av den typ som i liturgin kallas corporale, der{6r att presten under
gudstjinsten ligger pi det altarbriidet, som skall f<irvandlas till Kristi
lekamen. Med en stilla intensitet och andlig samling, som ovillkorligen
fick mig att upphiira med mina hiigst prosaiska giiromil, gick hon
lingsamt uppf<ir mittgingen i kyrkan, bugade sig djupt f<ir krucifixet,
gick l8ngsamt uppf<ir altarstegen och lade med en respektfull, nlstan
ursiktande gest ifrin sig linkliidet pi den nakna altarstenen, brcit av
kapseln pi flakongen och hallde med en bred, lingsam riirelse den ut-
scikta parfymen iiver altaret.

De nlrmast kniibtijande, som hade lagt mirke till henne, gav uttryck
it en diskret f<irvining; sjiilv stod jag, sanningen att siga, helt fascinerad
av denna enastiende iskidligg<irande undervisning i latinarens suverlna
kensla for och skolning i det religiiisa symbolspriket. Senare fick jag

hiira, att hon var spanjorska, och att hennes gest var ett spanskt bruk,
som ir okint i varje fall i Nord-Frankrike - mojligen finns det hos

baskerna i de franska Pyren6erna.
Men avsikten kunde ej missforstis: i liturgin symboliserar altaret

Kristus. Liksom kvinnorna i evangeliet bragte hon pi lingfredagen lin-
kledet och vllluktande iirter till Herrens doda kropp. Och det jag hade

sett var en sakral handling, som var ren, oexalterad, stilla och fiirnim
i sin djupt religi<isa innerlighet. Vilken klnsla fiir den mlnskliga perso-

nens enhet, f<ir kroppens och sjilens lyckliga inre harmoni! Det sorgsna
och medlidsamma sinnet har sitt natudiga och plastiska sprik, iiver-
vildigande i sin skdnhet, fritt och ohlmmat i sitt uttryck. F<ir mig har
det stitt som en vision av nigot, som i vir kulturkrets rycktes upp med
roten samtidigt med katolicismens universella tolkning av mlnniskan.

Livets och teaterns formvirden och religionens sakramentala liturgi
framstir som tvi vigar till verkligheten. Teaterns form skinker oss verk-
ligheten pi det naturliga planet genom att fiirmedla och iskidligg<ira
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den minskliga universaliteten. Kyrkans liturgi sklnker oss verkligheten

pi det yuernaturliga planet genom att f<irmedla det viktigaste av allt i
universum: Guds eget eviga liv.

Teatern iskidliggiir, si lingt dess inspiration ricker, vigen till mln-
niskans verklighet. Sakramentet bide iskidligg<;r vlgen till den gudom-

liga verkligheten och gcir oss reellt delaktiga i den. Genom det som vira
,iirrr.11 igerrkerrner - 

yatten, eld, briid, vin - skymtar vi nigot verk-

ligare zii dessa ftirglngliga ting - de bli verklighetstrogna symboler

for nigot djupare liggande och ofiirgingligare.
Och har pi tr<iskeln till det absoluta ir det l:impligt att sluta. I vilken

riktning vi ln vinder blicken, antingen utet mot det humana eller init
mot dei gudomliga, befinner teater'. och det religiiisa mysteriet sig pi
samma igenklnnandes-vlg till verkligheten. Den sakramentala uppfatt-
ningen av tillvaron ir en syntes, som rymmer dem bida och ger dem

deras sanna rang och virdighet i universum. I skapelsens mitt tronar

den fullkomliga miinniskan Kristus. Han ir i kristendomens vlrldsvision

Alpha och Omega, begynnelsen och slutet i det liv, som teatern iterger.

Han lr i sin gudom och i sin mlnsklighet centrum i det tempel, som

teatern en ging wtgitt ifrin och som teatern i sin hiigsta strlvan och

sina sannaste yttringar siiker sig tillbaka till.
Ars longa, aita breuis - kenslgn ?ir ling och livet kort, siger ord-

spriket, men det Ir inte visdomens sista ord. Det ir tvertom vira liv
som skall f<irnimma evigheten, och konsten som en ging skall vika. Bide
livets och teaterns masker skall en ging falla for en iskidan ansikte mot
ansikte i ett saligt igenklnnande, som inte lingre har behov av masker,

spel eller symboler:

>Ty vir kunskap 5r ett styckverk>, skriver aposteln, >och virt profeterande ir ett

styckverL; men nlr det kommer, som ir fullkomligt, di skall det fiirsvinna, som ir ett

styckverk. . . Nu se vi ju pi ett dunkelt si6, sisom i en spegel, men di skola vi se

ansikte mot ansikte. Nu Ir min kunskap ett styckverk, men di skall jag kiinna till fullo,

sisom jag sjilv har blivit till fullo kend.>

I denna absoluta kunskap skall bide livets och teaterns djupaste gitor
finna sin slutliga l<isning.

Halluard' Rieber-Mohn OP, Oslo
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KUNGAATTLINGEN OCH
PROFETEN

T\." tidshistoriska bakgrunden till Jesu och apostlarnas fiirkunnelse
L-l h^t under de senaste iren blivit foremil fiir minga intressanta och

beaktansvirda underscikningar frin katolska forskares sida. Upptickten
av viktiga, forut okenda religicisa urkunder frin en miljii, som stod de

nytestamentliga f<irfattarnE- nrira, har stimulerat denna forskning. Man
ler allt blttre och blttre klnna fcirhoppningarna hos ditidens judar och

det sitt, pi vilket de forsta kristna ansig att Jesus frin Nasaret kommit
dessa fiirhoppningar till m<ites. Nigra katolska belgiska exegeter, bibel-
teologer och sprikforskare har nyligen ignat en serie uppsatser it imnet,
och uppsatserna har samlats till en bok med titeln Xattente d',u Messie

(I vintan pi Messias).1

I denna bok skarskidar Albert Descamps, professor vid uni-
versitetet i Louvain, de nytesta.mentliga texter som giir Jesus till Davids

son och som ger honom kungatiteln. Man fiirestillde sig att Messias

skulle f<idas inom Davids ltt, och i den rabbinska litteraturen frin tiden
efter Kristi fcidelse ir Davids son en beteckning fitr Messias. De synop-

tiska evangelierna berittar om en blind (eller tvi blinda) frin Jeriko,
som anropar Jesus om iigats ljus med orden: >Flerre, fiirbarma dig <iver

oss, du Davids son!>> Det i Judeen beligna Jeriko var en hemort for
tron pi en davidslttlings framtridande. Sjuka och niidlidande sig i
Jesus denne davidslttling. Jesus har ej direkt avvisat en dylik uppfatt-
ning, men han har ej heller livnirt den - d?irtill var den alltftir politiskt
och nationellt fergad. Aven i Jerusalem vlntade man pi Davids son,

och vid Jesu intig i staden har man hllsat honom med denna messianska

titel.
Somliga judar har vlgrat att acceptera Jesus som Messias, eftersom han

var galil6. Enligt Mikas profetia borde ju Messias vara firdd i Betlehem,
Davids stad. Evangelisten Johannes har itergivit dispyten om Messias'

fiidelsestad i sitt sjunde kapitel, och minga protestantiska forskare har
ansett att det enligt Johannes' uppfattning ej spelat nigon roll att Jesus
ej var fodd i Betlehem (att han var Guds Son uppvigde mer in vil denna

brist); Matteus och Lukas skulle diremot ha klnt sig generade iiver
judarnas invindningar och fordenskull skapat legenden om Jesu fodelse

t L'attente du Messie, par L, Cerfaux, J. Coppens, R. de Langhe, V. de Leeuw, A.
Descamps, J, Giblet, B. Rigaux. Descl6e de Brouwer, 19i4.
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i Betlehem. Descamps f<irklarar saken pi ett annat sitt. Johannes har

kent till jesu f<idelse i Betlehem, och icke utan ironi skildrar han judarnas

okunnighet om detta viktiga faktum. Judarna vill att Jesus, fiir att
kunna giira ansprik pi Messiastiteln' skall vara fddd i Betlehem, och

genom att citera Mikas profetia om denna tilldragelse bevisar de sanningen

utan att vilja och utan att veta det, ty profetian har i sjllva verket redan

gitt i uppfyllelse.
Den urkristna fiirsamlingen har bevarat Jesu hlrstamning frin David

som en trossats. I sin predikan pi pingstdagen citerar Petrus en psalm, vari

David ralar om sin uppstindelse. Nu har David icke uppstitt. Foljakt-
ligen, menar Petrus, har han talat om sin ittling, och det ir denne lttling,
Jesus, som verkligen uppsdtt. Petrus har trott pi Jesu kOttsliga hlr-
stamning frin David, och det ir derfdr som han tolkar psalmen som

han gcir. I fortsittningen av sin predikan bevisar han miijligheten av

atr fiirena tron pi Kristi davidiska hlrkomst med tron pi hans iiverhiighet

iiver David och ger dlrmed losningen till den gita som Jesus fiirelagt
farisderna: >Om nu David kallar honom 'herre', huru kan han di vara

hans son?> (Matt. 22:41).
Likasi visar aposteln Paulus att Jesu hlrstamning frin David utgjort

en del av den tro som blivit honom fi;rmedlad och som han i sin tur vill
delgiva andra. Det liter som en trosbekinnelse, nir han siger: >Guds

Son, vilken sisom minniska i kiitt'et ar fiidd av Davids sld> (Rom. 1: 3 )

eller >Jesus Kristus, som er uPPsdnden ftin de dcida, av Davids sid>

(2 Tim. 2: 8). Annu Johannes' uppenbarelse talar om Jesus sisom >tel-

ningen frin Davids rot>. Det ir tydligt, att de ftirsta kristna stlllt tros-

satsen om davidslttlingens sent omsider timade ankomst i inkarnations-

llrans tjlnst - genom att tala om Jesus sisom Davids ittling gav man

uttryck it sin tro pi att mandomsanammelsen ffirverkligats hos det

judiska folket. >Jesus, Davids son> h6rde hemma i den itt, vilken sedan

gammalt mottagit himmelska loften.
I Judeen fiirestillde man sig Messias sisom det nationella v'dldets iter-

upprlttare, och nir man blivit overtygad om att Jesu person svarade

mot de m,essianska fdrhoppningarna, hyllade man honom derfor med

titeln >konung>. Jesus var angeligen att inskirpa att hans konungadiime

var av himmelsk art, och diirvid ankndt han glrna till de apokalyptiska

f<irest?illningar som {:amfdr allt var gingse i Galileen. FIan talade om

sig sj?ilv sisom om Minniskosonen, vilken skall komma ftin ovan ftir
att taga sitt rike i besittning, nir tiden ir inne. Konungatiteln vill han

ge en andlig innebiird. Likv?il stod framtidskonungen f6r flertalet judar

som en rent nationell hirskare, och Jesu fiender begagnade sig av denna

folkf<irestiillning fiir att st6rta Jesus. Infiir de romerska myndigheterna
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framstlllde & honom som den virldsliga maktens rival. Annu infiir
Pilatus insklrper Jesus att han - hur hopen in mi ha uppfattat honom

- i1 sn andlig hirskare. Flans konungadcime bestir i att avldgga vittnes-

btird om sanningen, siger han. Kan man verkligen slga, att nigot dylikt
5r en kunglig funktion? Ja, enligt semitisk uppfattning tillkommer det

konungen att slita tvister, och vishet betraktas som en kunglig egenskap.

Apostlarna har uppstillt Jesu andliga konungadome som en motsats

till de jordiska konungadiimena. Nir Uppenbarelseboken pi Jesus till-
Iimpar beteckningen >Konungarnas konung>, flytti?f den en bland orien-

taliska furstar filrekommande titel och visar att denna titel med rltta
tillkommer harskaren i det himmelska riket, ej nigon annan.

Man vintade icke blott pi 
"r, 

Oorrlrrr* utan iven pi en profet. I vilken
milj<i gjorde man detta? J.Giblet, Iarurei pristseminariet i Mecheln,

pipekar att profetismen ursprungligen tett sig som ett normalt medel

atr uppretthilla kontakten mellan Gud och det utvalda folket. Enligt
I Mos. 18:18-19 hade Herren lovat att efter Moses dOd lita en profet
uppsd bland folket, ,och jag skall llgga mina ord i hans mun, och

han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom>. Herren hade hillit
detta lirfte. I viktiga avgriranden var det profeterna som vlgledde folket.
De utgjorde ett vesentligt element i den ordning som upprlttats pi
Sinai. Jimte templet och presteria var de en underpant pL fcirbundet.

Efter iterkomsten frin den babyloniska fingenskapen f<irsvann emel-

lertid profetismen, och den ofiiciella judendomen, faris6ernas och de

skriftlirdes judendom, betraktade detta med bibehillen sinnesfrid. Sjnlva

gjorde de religionen allt mer och mer juridisk. De insklrpte vordnaden

fcir lagen, de utarbetade en vlldig, oskriven kommentar till lagen fdr att,

silunda kunna reglera Israels liv in i minsta detali, och de betonade lag-

b6ckernas helgd. Fordom gav Gud tillkinna sin vilja genom profeterna.

Nu hr man k'dnna Guds vilia genom att forska i Skriften. Det ir de

skriftlarde som derit ignar sin mcida, och f<irberedande studier har giort
dem skickade f<ir uppgiften. Nigot nytt vill de ej kOmma med. Skriften
ir avslutad, och profetismen likasi. Profeterna var Guds redskap, nir
det glllde atr sammansitta Skriften, men nu behovs de inte lingre. Det
iir tillriickligt, om man har Gud och lagen.

Profeterna ter sig som sekundira i ftirhillande till Moselagen. >Fyrtio-
Ltta profeter och itta profetissor har profetent f6r Israel efter Moses

tid>, heter det; >de har icke frhndragit nigot av det som var skrivet i
Thora, ej heller har de tillagt nigot.> Profeterna har inte gjort nigot
annat in att uttolka lagen. Nu lr det llrarna som ervt deras lmbete.
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Om enstaka profetvisioner innu fdrekommer, si har de intet officiellt
vlrde utan bara en privat karaktlr. Moses, den enastiende lirarens, person

blir f<jremil fiir en allt mer stegrad kult. Man vill ej girna medge, att
nigon ny profetisk mellankomst skulle kunna komplettera hans verk.
Om Jesus gcir ansprik p& att iteruppliva profetismen, si kastar han

omkull den bestiende ordningen, och det kan man icke tila.
Likv?il fanns det folkliga miljcier, dir en profet tedde sig <inskvird.

Fcirsta Mackab6erboken, som skildrar judafolkets 6den under Antiokus
Epifanes' fOrfoljelser pi too-talet f. Kr., bir vittnesbiird dirom. Man
uppskjuter, si berlttas det i denna bok, ett svirt avgcirande >i avvaktan
p& att, en profet skulle upptrlda, som kunde giva anvisning om vad man
borde gcira> @z aQ. Och nir Simon utvlljes till furste och tiversteprist,
si ir det meningen att han skall regera >till dess en tillforlitlig profet
uppstir> (L4: 4l). Annu under romarvlldets tid bidade det firrtryckta
folket en med gudomlig kraft utrustad profet. Var ging en kraftfull
ledare h<;jde upprorsfanan, trodde man att hoppet gitt i fullbordan; var
ging rornarna omintetgjorde befrielsefcirsiiket, gick hoppet i kvav. Annu
Stjirnans son, ledaren av det sista olyckliga upprorsf<irsdket, var i folkets
fantasi omgiven av befrielsehjiltens gloria.

De f6rhoppningar, som givit upphov till den rikhaltiga apokalyptiska
litteraturen, kniit sig ej si mycket till en framtida profet som fastmer
till en utomordentlig varelse, Minniskosonen, vilken genomtringt him-
larna, med egna <igon bevittnat deras hemligheter och ir beredd att uppen-
bara dem fiir andra. Dennes slutliga ankomst skulle innebira de ondas

underging, himmelens nedstigande till jorden och de troendes flrhir-
ligande. Sisom ett f6rebud till dessa hendelser invintas profeten Elia.
Han ir f6rekiparen, den som bereder vlgen, den som predikar bot och

varnar fiir den instundande domen. Redan den profetia som gir under
det anonyma namnet Malaki hade ftirutsagt Elias iterkomst. Jesus be-

styrker, att Johannes d<iparen verkligen fyllt den funktion som borde

tillkomma en ny Elia. Somliga av hans samtida har emellertid frigat sig,

om icke Jesus vore den nye Elia.
De fu 1947 i Qumran vid D6da havet upptickta dokumenten liter oss

stifta bekantskap med ett religitist judiskt samfund frin tiden kring
Kristi f6delse, vilket hyst liknande drommar och fcirhoppningar.2 Den
mlrkliga Habackuk-kom'mentaren, ett av dessa dokument, talar om

>Rettf:irdighetens lirare>, en inspirerad tolk, som kan klarligga den

fiirborgade innebcirden i Moses och profeternas ord. Dennes vetande sam-

' Jag vill flsta uppmlrksamheten pi en nyut\ommen fransk tiverslittning av Qumran-
dokuminten, Alberi Vincent': Les manuscrits hdbreux (Textes pour I'histoire sacrie),
Librairie Arthime Fayard, Paris 19J1.
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manfattar och tivertrifrar allt det vetande som nigonsin lgts i Israel.

'FIan vet vad Gud har fiir planer med sitt folk, och man miste tro pi
honom fdr att undgi vredesdomen. Av pristerna och de skriftlerde i
Jerusalem har han blivit skymfad, och man har tvingat honom och hans

trogna att draga sig tillbaka till Ditda havets strinder. Dir uttivar han

en llrares imbete. Sisom Messias var han vil icke betraktad av sina

trogna, snarare sisom den profet, vilken skulle bereda vigen f<ir Messias,

kanske sisom den iteruppstindne Elia. De yttersta tiderna, i vilkas
bdrjan han levde, kunde han tolka i ljuset av skrifterna. Fiirftrljd har

ftan blivit, och obemirkt har han d6tt, men kanske skall han, liksom

Elia, komma tillbaka, och di skall Messiasriket lntligen upprittas.

Lucien Ce rf aux, professor ]rO rorro"rrrs universitet och ryktbar
som exeget, har i en kort men koncentrerad uppsats redogjort fiir den

karaktir av messianska tecken som vidlider Jesu underverk. I Johannes-
evangeliet kallas underverken dels tecken, dels gfrrningar. De som siiker

tron eller bdr soka den anvinder termen tecken. Miraklerna ter sig ftir
dem sisom tecken, derfor att de manifesterar Jesu gudomliga kraft och

silunda ger upphov till iskidarnas tro. Det ir miraklerna som har upp-
vlckt llrjungarnas tro, och nedskrivna har de blivit darfOr att man

fonlarande skall kunna tro pi Jesus sisom Guds Son. Guds h?irlighet
uppenbarar de, ty att se Kristi hldighet, det lr detsamma som att se

Guds. Ofta har de symbolisk karaktir. Di Jesus iterger synen it den

blindfiidde, uppenbarar han sig sisom virldens Ljus, och nir han iter-
uppvlcker den dode Lasarus, visar han sig vara Livet. Att 6se ett sidant
under, det 1r detsamma som att se den andliga makten utilva sin verk-
samhet.

Utrustad med den sanna tron fiattar man att Kristi under ir Guds
grtrningar. Genom att anvinda termen gdrning vill Kristus uttrycka sin

enhet med Fadern. I gamla fdrbundets tid har Gud uppenbarat sig Senom
sina glrningar, och i Jesu mirakler fortsitter han sin aktivitet. Nir vi
ser ett av Jesu under, si lr det Faderns aktivitet vi ser, och att se Faderns

aktivitet, det lr detsamma som att se Fadern sjiilv i hans eget v,lsen.

Sonens under utgiir Faderns fortsatta verksamhet. Sisom iskidare till
Sonens under ser vi med en enda blick bide Sonen och den Fader som

Sonen uppenbarar f<ir oss. 
*

Det Ir omcijligt att redogiira fiir alla de intressanta bidragen till
L'attente d,u Messie. Likv?il tror iag ett Credos l:isare skall ha stort ntije
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av en redog<irelse f<ir Louvainprofessorn R. de Langhes uppsats

Judaism eller hellenism, kanske ett lika stort ntije som jag sj?ilv haft vid
lisningen av denna uppsats. Hittills har man tiverdrivit det hellenistiska
inflytande som de nytestamentliga fdrfattarna varit utsatta f<tr. Om
Nya testamentets sprik ir grekiska, den i den hellenistiska vlrlden all-
mlnt talade grekiskan - si har man sagt sig - di mitte man vll i
ditidens grekiska litteratur fi soka bakgrunden till de id6er och f6r-
klaringen ti'll de litterira formler som pitriffas i Nya testamentet! Langhe
pivisar ohillbarheten i detta resonemang. Den nytestamentliga milj<in
blir inte begriplig utan intim bekantskap med ditidens judendom, slger
han. Man fir inte gliimma bort att Jesus, Johannes och Paulus tillhorde
Abrahams ras, att Paulus om sig sjilv sagt >Jag dr faris6, en avkomling
av farisder> och att samme Paulus pistitt att evangeliet ir en ka'lla till
frilsning >fiirst och frlmst ftir juden, si ock fdr greken>. Llnge har
man fiirsutnmat att ty sig till judiska kallor. Varfiir? Dlrfiir att dessa

lr svirtillglngligare ln de grekiska! Det har varit oerhiirt mycket lattare
att ji/mf.ora Nya testamentet med samtida grekisk litteratur 6n med de

rabbinska kommentarerna till Gam'la testamentet, med den apokalyptiska
litteraturen och med de nyupptlckta dokumenten frin Juda <iken. Likvil
ir det dem som man fiirst och frlmst miste studera. Och di mirker
man, vilken 6verdrift det 1r att pisti att den bibliska grekiskan harmo-
niskt l8ter infoga sig som en bestindsdel av den helleniserade vlrlden.
Den judiska kolonisationen i Egypten utsatte den i detta land talade
grekiskan f<ir stark piverkan frin hebreiska och arameiska. Aven Nya
testamentets grekiska ir i stor utstrickning hebraiserande. Om man jim-
f<ir den med Septuagintas grekiska och man i sin tur jiimfor Septuaginta
med den hebreiska grundtexten ti'll Gamla testamentet och med annan
judisk litteratur, si blir man i stind att rekorutruera arameiska och be-

sliktade hebreiska vindningar, vilka varit missforstidda av dem som civer-

satte Nya testamentets skrifter frin arameiska till grekiska.
Underligt ter sig uttrycket i Matt. 21: i, >Se din konung kommer till

dig, saktmodig, ridande pi en isna, pi en arbets&sninnas file>. Var det
friga om tvi djur? Nej, filologen ir i stind att pivisa att Matteusevange-
liets arameiska original har talat. om >en hingst, som 1r avkomma av en

isninna>, m. a. o. om en hist, av vars f<irl'ldrar den ena ar en isna, m. a. o.

om en mulisna. Arameiskan kunde ej uttrycka begreppet mulisna pi
ett elegantare sitt, och den grekiske ijversittaren har missfcirstatt det.

Pi Kristi tid eldade man ugnarna med salt. Dylikt salt miste efterhand
sin f6rmiga att livnira elden, och det dugde di ej till nigot annat hn

att kastas bort. Pi gatorna trampade man det under fdtterna. Si for-
klaras Matt. I:13. Den grekiske dversittaren har tolkat det arameiska
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ordet f6r ugn sisom det lik'ljudande arameiska ordet fiir jord, och folj-
aktligen har han riversatt >I iren jordens salt> i st'dllet fiir >I iren saltet
i ugnen>.

I Paulus'skildring av Herrens andra ankomst till jorden har man ftirut
velat igenklnna detaljer frin furstars triumferande intig i den ditida
hellenistiska virldens stlder. Emellertid 'tu det den gammaltestamentliga
skildringen av Herrens uppenbarelse pi Sinai som varit Paulus' forebild.
Den andliga vlrld, som Paulus och de andra nytestamentliga fdrfattarna
var f<irtrogna med, det var Gamla testamentets, apokalypsernas och

Qumran-dokumentens virld. Man lutar nu mer och mer it den uppfatt-
ningen, att Johannesevangeliet ursprungligen varit avfattat pi arameiska.

De termer som detta evangelium rcir sig med har man iterfunnit i
Qumran-dokumenten, och man kan silunda konstatera att Johannes-
evangeliets hembygd ir palestinensisk, icke grekisk. Vad Johannes har att
slga om Ordet fiir oss tillbaka till den judiska vishetslitteraturen, vad
han har att siga om Ljuset till de messianska profetiorna, frlmst Jesaja,
vad han har att siga om Livet till apokalypserna. Nir Johannes kallar
Kristus Ordet, Ljuset, Livet, si vill han visa vad Kristus ?ir i fiirhillande
till oss. Han vill karakterisera de funktioner som Kristus ut<ivar bland
mlnniskorna. Det lr en funktionsteologi han skapar, han likav?il som

Paulus och urkyrkan. Nigon i den grekiska fi'losofiens stil hillen fiir-
klaring av mysteriet Kristus br det icke.

Om Paulus ej skrivit pi arameiska, s& har han itminstone tlnkt och
bedit pi detta sprik. Tarsus i Mindre Asien var visserligen hans f<idelse-

ort, men i Jerusalem har han blivit uppfostrad, och d5r har han mottagit
de bestlmmande intrycken. Fiiljaktligen 16r sig iven han med typiskt
judiska fiirest?illningar, och minga av hans uttryck ter sig i nytt ljus,
om vi j?imfiir dem med de religi<isa urkunderna frin Qumran.

Tryggue Innilin

Kirlek lr innerlighet
Klrleken inviger osynlig
srimnlcisa nltters tysta ingestskrik
all ofiirskylld skam utan namn
ett ihj2ilpinat barns hela kapacitet till lidande
Kirleken omfattar allt
utom den onda viljan.

Ai.na Rynell
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T) o* Ir en monolith, som frlmlingen kan vandra runt omkring i en

A[vstid, fylld av frigetecken - vilka dock oftast hmnas suverint
obesvarade. En fasett av den romerska paradoxen Ir ju romarnas hillning
till sin religion. >De behandlar den som Yore den ett husdjur>, sade mig
en ging en engelsk dam, f;rargad iiver den nonchalans, som chockerar

lven annars mycket litet kyrksamma frlmlingar, di de t. ex. pi sjilva
lingfredagen finner butikerna rippna och kyrkorna pi siindagarna fyllda
av kommande och giende mlnniskor. Men det ir en nonchalans som har

tvi sidor. >Vi ir f<i'r nlra altaret>, slger romarna sjilva om detta drag

av hemmastaddhet. De har bakom sig si minga generationer av religiiisa

seder och bruk, av fromma scener i konstens odOdliga verk och av litur-
gins lika odcidliga skidespel, att kyrkan blivit en slutligen odelbar, omed-

veten faktor i deras vlsen och liv. Jag glcimmer aldrig f<irsta gingen, di
jag iippnade mina fiinsterluckor en morgon och sig att de m<igliga gamla

husen liksom under natten slagit ut i blom. Ur dem alla hingde det blsta

huset ftirmidde av brokiga ticken och gardiner och trlngdes kvinnor
och barn, alla spejande it samma hill. Portarna till St. Birgitta kyrka
slogs upp och singen v?illde ut p& torget, di processionen' birande det

Allraheligaste under en stor vit baldakin blev synlig dlrnere. I den plirts-

liga di;dstystnaden sig man vita och svartlockiga huvuden sdnkas medan

arbetsmlrkta, lindrigt rena fingrar let ett regn aY blomblad ur korgarna

de hade framfor sig dala ned, di pristerna och rninistranterna i sina

praktfulla misskhder skred vidare och utom synhill.
Mitt pi vardagen hade nigot dragit f<;rbi dernere, Yars helgd fi;r ett

rigonblick tystnat dessa hiigrcistade kvinnor. I nasta var visserligen grilet
i full ging mellan €tt par av dem. Mer.: Cbe f are? Livet miste gi vidare

- det heliga finns ju liksom alltid till hands! Kommer och gir man oge-

nerat under gudstjlnsten' si skulle man ju inte kunna gi, om man inte

f6rst kommit - och det i stora mlngder. Under helgen hlr i min stads-

del Ir de dunkla gamla kyrkorna tringselfyllda av de mest olika sorrers

minniskor: borgarefruar, med smi ddttrar innu i konfirmationsvitt, si-
dana smi gumm,or, t. ex. vir kyrktiggares gamla mor, ledande sin blinde

son in i kyrkan, sida vid sida med markisinnor frin Corsos gamla palats

eller letta damer frin illa beryktade 'hus, gamla fina herrar och respek-

tabla medelilders arbetare men ocksi unga sidana, vilka sZikert riistar lika
kommunistiskt vid nlsta val som de gjorde vid det fdregiende. Dirfiir,

216



Rornerska belgdagar

kan man ju siga, att deras religion inte pi det intellektuella protestan-

tiska slttet genomsyrat deras medvetna tanke och liv utan bara ir en

vidskeplig rest arr den Magna Matertradition, sorn ocksi giir att Kristus
i folkmedvetandet her liksom aldrig blivit fullvuxen utan framfiir allt
ir ett barn vid sin moders brtist!

Allt det der kan vara delvis sant, men Ir lndi liksom f6r korta tankar
for att ni botten i dessa djup. Ty dir har religionen vuxit si fast just

med instinktlivet, att dessa enkla italienare av folket, isynnerhet om de

ir >praktiserande>, som det heter, men ocksi ibland om de utlt ir ganska

likgiltiga, lever i och med sin religion i dess kirna av gert'ensh.ap pi ett
segare, fastare sitt In i Sveriges kyligare, formellare, mera avstindstagande
protestantism.

Ftir att forsti detta biir man ha sett sidana italienare fiirsamlade till
piskgudstjinst i nigon av de enklare kvarterens kyrkor t. ex. den miirka
lilla San Lorenzo in Damaso, som vir heliga Birgitta ilskade, eller i fran-
ciskanernas SanLorenzo inPanisperna, som hon ocksi ofta besdkte och dlr
hennes d<ida kropp fick sitt f<irsta vilostelle. Vid det sorgklid da altaret pighr
lingfredagsliturgin. Passionshistorien lises med rollerna fordelade mellan

pristerna, si att den fijrnimste av dem uttalar Kristi ord medan andra

stir fdr Pilati r<ist eller fiir folket, ropande: >Crucifige! Crucifige!> med

en skakande verkan. - Det lr som fcirstod man pldtsligt, att det man

h;r hor och ser Ir ett av de lldsta och primitivaste skidespel virlden
kinner!

Eller vid de s. k. tenebrae, dir man hela tiden mera anar in ser den

knib<ijande folkmassan kring sig i kyrkan, ty endast fi ljus ir tlnda -tills kolmtirkret faller som ett svart fdrhenge 6ver allting, och ett vZildigt

buller, som skall symbolisera forlitens rimnande, ljuder bakom altaret.
Det istadkommes genom att man slir trl- och metalldelar mot varandra

med en hisklig ljudeffekt (pojkarna pL piazzan imiterar den sedan till
lingt fram pi natten). En minut f<irgir och man klnner hur laddad

tystnaden blir med var sekund, di dessa dramatiska folkliga temperament

begrundar vad som hender, innan ett ensamt ljus liksom stiger upp ur
mcirkret bakom altaret, symboliserande den seger over d<;den som pisken
firar, och massan kring en drar som en samfilld suck av llttnad, hllsande
miirkrets nededag.

Dessa kvillar innan piskafton ligger ett vitt klade utbrett framfcir
sidoaltaret, dir madonnan skymtar med sin dcide son i skiitet. Di kyrkan
stlnges ligger alltid en liten kulle av slitna smutsiga liresedlar framfor
hennes f<itter. Det ir inte prlstpihitt, som protestanter anser, ej heller

tving som istadkommer detta offrande; det 1r allt for spontant fiir si-
dant, en stor genertis gest frin dessa fattiga minniskor i ett ruggigt
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romerskt kvarter, av djup samhorighet med Guds Moders heliga sorg' som

ocksi gor dem till ett med varandra. Sidana aftnar klnner man skaran

av bedjande iiverallt i kyrkorna som en sorts vermande mur mot atom-
ilderns kalla hot, fornimmer som om en slllsam makt mobiliserats gent-
emot sliktets arvfiender: ondskan och obarmhirtigheten.

Kyrkans motoffensiv har ocksi lr"r], ,"rr, av pitagligt mobiliserad under
de sista helgerna. Roms viltaligaste och mest ber<imda prester har varit i
elden under alla de minga )>novenorna> med vesper och sakramental vil-
signelse varje kvill. Flyktingsprister, som undgitt dcid, fast inte alltid
tortyr i Asien, har samlat oerhorda skaror, ivensi modeprister, men ocksi
ansprikslcisa men avhillna fcirsamlingsherdar. Llnga prister och gamla,
vita och fi.rgade 

- 
j^S har inte sett si minga sedan jubeliret sist. Inte

minst i mitt kvarter, med dess nirhet till Vatikanen, har det vimlat av

prlster, idel svarta bin svirmande frin alla virldens hijrn till moder-
kupan darborta, der San Pietros kupol rullar sitt vll.diga klot over havet
av hustak. Aven i mitt kloster hOll >Unitas)>, en organisation for kristen-
domens enande, under pingsthelgen sist en novena, som nio dagar & rad
fyllde den lilla kyrkan till bristningsgrlnsen. Flera monsignorer, ett par
biskopar och slutligen t. o. m. en kardinal mcitte upp till den, fdr att
efter avslutad gudstjlnst dricka te, serv€rat av nunnorna, i klostrets stora

parlatorium. Det var majestltiska gamla min, dessa h6ga prelater i den

vackraste drikt en modern man kan bira. De linga fillarna av lila och
vallmorcida mantlar svepte genom klostrets smala korridorer i spetsen fcir
en svans av stAtfiga yngre prlster, deribland ett par axelbreda rigblonda
ungrare med soldathillning, som nyligen lyckats fly frin fingelset i sitt
hemland. Dir man som kvinna i periferin lyssnade till deras inbiirdes
samtal slogs man oemotstindligt av motsittningen mellan den air av hov-
liv, som lig <iver deras framtridande i all dess frugala grace och asketiska

stitlighet och de svira ting, ja, Lasor jag visste att somliga av dessa lig-
milda, eleganta min genomlevat helt nyss. Det var figurligt talat som

om man satt pi kanten av det ildsta och stabilaste manssamhillet i vid-
den, en klubb fiir prinsar, prd,glad av den exklusiva intimiteten dessa

kyrkofurstar emellan 
- 

f111s141 vars riken ingen kunde ta fr8,n dem, lven
genom tortyr och d<id! Ty en dold andlig princip uppeholl dess utit si
ceremoniella visen; de var hovmin vid ett hov, vars auktoritet inte var
av denna vlrlden; den var byggd pi den klippa som enligt Kristi ord
aldrig skall kunna iivervinnas.
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F<jr det sisra sarte dock deras motstindare minga frigetecken. Man fick
ofta hcira att folkstimningen for Democrazia Cristiana, som for bata tte
ir sedan varit varm och fcirtroendefull, sedan dess svalnat minga grader.

Aven fromma romerska katoliker sades vara utledsna p& att lekminnen
aldrig fick vara i Lred for kyrkligt fcirmynderskap; pristerna, ansig de,

skulle giira alit, bestimma allt.
Det ir svirt fiir frimlingen att med sikerhet yttra sig om dessa feno-

men, m€n man kan utgi frin att en del av dem har lokala orsaker. De

stora f6rstaderna med sin arbetarebefolkning och de fattiga >>borgo>>, som

ligger striidda pi Camp agrran lr med all sikerhet helriidare in ett sidant
kvarter som mitt, fast iven det, mellan oar av fattigfromhet, lar vara rifit
si kommunistiskt. Dlt jag under pingsthelgen besokte San Paolos under-

bara basilika med dess skimrande gri, antika interiiir, dar rudetna av

pelare speglar sig i marmorgolvet som i en viildig skymningssjo, verkade

den dock ritt stora skara benediktinprister, som i sina glimmande skru-

dar gick genom liturgins hiigtidliga itbiirder vid hcigaltaret pi nigot sltt
ensam och isolerad, utan det vanliga Sensvaret frin en menighet, som -
iven qm den ibland fullg<ir sin andel i rnlssan helt mekaniskt, dock lr
rued. i den. Men hir striivade folk omkring som om de inte ens mirkte
vad pristerna hrill pi med; di processionen vandrade mellan altatna tyck-
tes de fattigt kladda minniskorna nistan demonstrera en kritisk hillning,
betydligt skarpare och fientlig are an den nistan tillgivna persiflage mot
andens min jag var van vid frin mitt kvarter 

- 
som inte f<ir intet hyser

Pasquinos torso! En port stod <ipper herute till en helt annan vidd
ln den vanliga romerska och det drog kallt frin ijster ur den genom ba-

silikans dunkelglimmande vidder.
Men iven i >mitt> Rom skulle jag inte lingt direfter finna samma

fientliga stlmning blisa kallt i grlnderna. Det holls minga processioner

vid denna tid och en slrskilt lysande och mlrklig sidan startade en afton
frin den lilla kyrka ett gott stycke frin Rom dir Madonna del Divino
Amore har sitt skrin. Denna Madonnabild ir Roms sedan det sista virlds-
kriget mest speciella skyddsparronessa. Fast jag inte klnner till detaljerna,

kunde j^S plt det stora friluftsaltare' som byggts upp mitt emot La Can-

celleria, vari San Larenzo in Damaso ligger inbyggd, lesa att hon rdddat

Rom frin de hotande bombardemangen vid krigets slut.
Att nigot ovanligt var i g6rningen mlrkte man ocksi p& att folk inte

som vanligt slagit sig till ro vid borden ute i fria luften, utan strtivade

omkring i stindig rdrelse 
- 

eft vimmel, vari man sig minga frir trakten
helt nya typer och ansikten.

Jag hade gitt in fdr att lta middag, di oron spred sig till klostermat-

salen och nilgra av de andra gistande damerna och jag skyndade ut, f6r
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att scika genskjuta processionen, som redan nitt Tiberstranden. Jag fiir-
lorade <igonblickligen mitt slllskap ur sikte och fann mig efter en stund
omsluten av idel frimlingar i processionens svans. Dess spets var redan
lingt borta och jag kunde knappast urskilja de minga lyktorna annat
in som ett fladdrande ljussken pi husviggarna i det nit av smala, morka
grinder jag $kat in i 

- 
och der jag inte hittade, ty det var just inte

sidana gator, dir man av fri vilja strovar omkring. Men lven i dessa hus
var fonstren oppna och man hade hiingt ut klutar av brokigaste slag och
illuminerat med smi papperslyktor, vars dansande ljus mcitte glimret av
facklorna som bars i processionen.

I detta ljusdunkel skidade ansikten som ur mardrcimmar ned pi oss,

dlr vi vandrade forbi med vira ljus 
- 

ty iven jag hade, hur visste jag
inte, fitt ett sidant stucket i min hand. Singen lj<;d kring mig, men
liksom trevande och oslker, ty vi var fc;r lingt borta frin orkestern i
processionens spets. Si mycket bittre hdrdes riisterna ur somliga fcinster,
skrattande och skrikande hllsningar till bekanta nere i leden 

- 
mycket av

det f<irstod jag inte, men det h<trdes pi munterheten vad det riirde sig
om. Det hade inte behovts att nlgra bland Goyafysionomierna i ftinstren
hittat pi att tinda eld pi sina 'lyktor, vars brinnande rester ftill ned pi
oss, f<ir att man skulle fiirst3,tt att processionen inte var alldeles vilsedd
herinne. Kvinnorna, som 

- 
minga med barn pi armen 

- 
var i majoritet i

detta avsnitt, blev skrlmda, di det brinnande papperet begynte regna ned
civer dem. Medan barnen skrek siikte de tringa sig ut och naglade dlirvid
fast oss andra vid de alltid vita och smetiga husvlggarna 

- 
ty i sidana

kvarter drar man sig ju inte fiir att sli ut en viss sorts karl den bekvi-
maste vlgen!

Det var en verklig llttnad di labyrinten intligen tog slut och jag fann,
att jag pliitsligt kommit ut p& piazzan mitt L6r Palazzo della Cancelleria.
Madonnabilden svajade i en mcirk kontur iiver processionens forsta led,
der hon under sin ljusgnistrande baldakin bars in frin motsatta hillet,
omgiven av standar och fanor, fack'lor och musik, som pl<itsligt fyllde
luften med fest och fiirvissning. Leden var si l&nga att processionen gitt
runt flera kvarter och hir mdtte sin egen svans. Men den kunde inte
komma fram till altaret, vars ljusgnistor man sig, men blott pi avstind.
Ty framf<ir porten in till San Lorenzo in Damaso var en poliskedja dra-
gen; den svepte i ett enda tag civer torget och hindrade de sista leden frin
att rdra sig framit.

Jag skyndade mig att komma ur vimlet, som oroligt bdljade fram och
iter, somliga sjungande, andra tystande pi dem. Det hade kommit minga
frimlingar till mitt kvarter denna kv?ill!

Skripuksansiktena frin grlnderna hade visserligen f<irsvunnit, men hin-
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fulla riister och bittra iigon fanns det alltjimt Sott om i det ovissa ljuset

frin illuminationen kring Madonna del Divino Amore's altare, frin vilket
jag hiirde litanians toner stiga och falla i diminuendo, nir jag siikte mig

hem till klostret igen.

En timme senare tittade jag ut genom mina luckor och di fanns pi den

minbelysta piazzan inte ett spir av all oro nyss. Under mig lekte barnen

kring fontlnerna med glada smi skrin och en och annan katt strok som

ett svart streck 6ver torget, medan minen, som ett stort stilla oga stirrade

pi oss civer hustakens mcirka silhuett. Hur mycket hade den inte sett:

strid och vrede, villande upp i blod, barn, vilka lekte som dessa under

mig, och si vlxte upp och blev stilla i diiden. Generation efter generation

upprepade sig samma skidespel - hade inte italienarna hingt upp Mus-

solini vid hilarna, alldeles som de gjort med cola di Rienzis huvudltisa

kropp den ging den rullade ned f<ir Campodoglios brant under det fruk-
tansverda roper: Popolo! Popolo! - Som kanske - den tanken kom pliits-

ligt far mig - inte h6jts for sista gingen kring Mussolinis lik? Men ir
n47, de detta fasans ljud, det sista som vil nidde hans <iron, ljOd ur
fiendemassan kring >den Helige Andes riddare>>, stod ju redan Francesca

Papazuris hus hir. Jag lutade mig ut ur fiinstret och tittade pi hur sta-

den helt fridfullt somnade in, medan minens klara iiga stort stirrade pi
den tidernas klippa Rom ir - och Rom sig tillbaka med samma gitfulla
blick av evighet' 

Anna Lenab Ergstr,m

>. . . Det som mer in allt annat bekymmersamt verkar nedtyngande pi sinnena lr vad

som lr innebiirden av de smlrtsamma hindelserna i Ungern. Den allmlnna och spontana

uppriirdheten iiver det som dir sker och vars betydelse av andra samtidiga och allvarliga

handelser icke har kunnat fiirringas, ldagaligger, hur tringande ntidvindigt det 'ir, att

de folk som ber<ivats sin frihet iter fir den tillbaka. Kan viirlden sllppa sitt intresse fiir
brilderna, kan den utlimna dem till slaveriets f6rtryck? - 

Nej, det kristna samvetet kan

fiirvisso icke undandra sig den moraliska plikten att uppbida alla lovligr medel till att

iterstilla deras mlnniskovirdighet och iterskiinka dem friheten'

Vi ftirbiser icke sidana fiireliggande fakta som de ytterst komplicerade relationerna

mellan de olika nationerna och de kontinentala grupperingar de Zir anslutna till. Men det

g?iller att lyssna till samvetets, civilisationens och broderskapets rdst, till Guds egen riist,

h"rr, ,o* lr allas Skapare och Fader, och att s':itta i andra hand 
- 

iven om det miste

ske med stora fiirsakelser som pris 
- 

varje annat problem och varje slrintresse infiir
detta mest elementiira och viisentliga: att miljontals minniskor tvingas till att leva i
slaveri.>

Pius XII:s radiobudskap den 10 nov. 19i6
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Patet Max Pribilla SJ in memoriam

Den 2J nov. 19J5 avled i Berchmans-
kolleg, Pullach vid Mtinchen, jesuitpatern
Max Pribilla, k?ind och uppskattad iven i
Sverige som en av de frlmsta katolska
auktoriteterna i ekumeniska frigor.

Pater Pribilla var fcidd den 22 nov.1874
i K<iln som son till en bergsingenj6r. Sina
gymnasiestudier gjorde han i sin f6delse-
stad tillsammans med den nuvarande tyske
fcirbundskanslern Adenauer, vilket lade
grunden till en fdrblivande hjirtlig viin-
skap dem emellan, De itf<iljdes ocksi som
jurisstuderande till universitetet i Bonn, av-
lade pi semma tid referendarexamen och
var yrkeskolleget nigra minader framit
som >>Gerichtsreferandarer>. Men sedan

skildes deras vigar 
- 

itminstone vad det
ytte betrifiar. Den 30 sept. 1892 intridde
Max Pribilla i Jesu Siillskaps novitiat i
Blyenbeck (Holland). Den sedvanliga ut-
bildningen i jesuitorden avkortades nigot
fdr hans del och han prlstvigdes den 27
zlg. 1906. Efter lnnu ett ir teologi och
ett ir avslutande andlig skolning kallades
han som professor i etik till den tyska or-
densprovinsens studieanstalt i Valkenburg
(Holland).

>>Annu i dag>, skriver Oskar Simmel SJ

i en dtidsruna (Deutsche Tagespost t2/12
i6), >tinker hans lirjungar, som innu le-
ver, med rtirande tillgivenhet pi sin pro-
fessor. Flans sett att framstiilla de filoso-
fiska lerosatsernas praktiska betydelse var
enastaende. Hans'inledande anmlrkningar'
till fcireliisningerna vat ber<imda och berit-
tas ennu i dag frin mun till mun fdr den
kostliga humors skull varmed de fiiredra-
gits. Intill sin htiga ilder beredde han sina
medbriider minga glada stunder genom den
humor som var en giva till honom frin
hans rhenska fidernesstad. Men det som
innu lingt mer vann hjirtana var hans
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klokhet och humana vidsynthet, som var
utmlrkande f<ir honom livet igenom,>

Under hela det fiirsta vlrldskriget gjorde
pater Pribilla tjinst vid olika fronter som
>Divisionspfarrer>). Sedan iterviinde han till
sin lirostol men flyttades redtn l92l till
Miinchen som redakriir och medarbetare
vid Stht ?nen cler Zeit 

- 
och hans gedigna

och idoga insats d?ir under J0 ir bidrog i
ej ringa grad till denna tidskrifts hiiga an-
seende.

>Hans 140 bidrag (bokanm?ilningar inte
medriknade) utmirkte sig>, skriver pater
Simmel, den nuvarande huvudredaktiiren,
>genom klarhet i tankarna och enkelhet i
stilen, men framfd'r allt genom vilavvigda
omd6men. Det yar s. a. s. 'det sunda

minskliga f<irnuftet' som dir skrevs ned
p& papperet.> > Akribi' var etr av hans
llskningsord och han bem<idade sig myc-
ket om att de yngre medbriiderne inte
slarvade. Dir blev intet citerat, som inte
noggmnt kunde verifieras.>>

F{ans arbeten sysslade huvudsakligen med
tvi imneskretsar: minniskan och hennes

samvete inom kyrka och stat och kyrkor-
nas iterfdrenande. Flera av dessa kunniga
och vilavvigda artiklar har lven publice-
rats i vir tidskrift Credo, 16r vilken den
avlidne alltid hyste stor vilvilja och in-
tresse. F<irutom i artiklar framlade han sin
syn pi vir tids problem i sina biicker:
Katbolhches und moilernes Denhen (1924),
Kulturuenile unil Katholizismus (1925),
Vied.eruereinigung im Glauben (1926) och
Um kircblicbe Einheit (1929).

Hans f<iredragsresor fdrde honom ocksi
till Sverige, d:ir han fick etr mycket vln-
ligt mottagande av teologiska och kyrkliga
kremar och av pressen. Med stor ftirstielse
fiir sina protestantiske ih<irares 6ppna och
hemliga frigor behandlade han sidana om-
diskuterade problem som inkvisition, role-
rans, samvetsfrihet, propaganda och tros-
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kriser. Det var ocksi her hans nyktra men
Indi soliga sett att framstllla sitt imne
som gjorde succ6, t. ex. nlr han sade sig

vll kunna f<irsti, att man i Sverige inte
kende sig sirskilt trakterad av >)propa-

ganda>, ln mindre av dess komparativ >re-
ligiiis propagauda>>, men allraminst av dess

superlativ >romersk propaganda>. Han med-
gav med fullt och tacksamt erk'dnnande,
att han sj2ilv fitt genomgiende god press

i Sverige och ursiktade leende den even-
tuellt mindre gynnsamma vid andra lik-
nande tillfillen med att >)pressen kan ju
inte leva av sanningen endast>,

Vi hlnvisar i detta sammanhang till den
relation av sina Sverigeintryck och sina

viinskapsfiirbindelser med svenskar som han
publicerade i Sthnmen der Zeit (bd 64
(19t3/34)t319 ft) och som finns tiversart
till svenskan i Kyrkobistorisk frrsskrift
(1934:293 ff). Den lr lisvird innu i dag.

En med avseende pi pater Pribillas eku-
meniska relationer mycket signifikativ de-
talj omnlmnes i denna artikel: ?irkebiskop
Stiderbloms sista litter?ira arbete var en upp-
sats pi tyska i Kyrkobistorisk i.rsskrift
(1931:3 ff) om pater Pribillas bok Utn
kircblicbe Einbeit. Liknande betydelse fick
det eftermile (>Sdderblom und die iiku-
menische Bewegung>), som pater Pribilla
med anledning av irkebiskop Siiderbloms
d<id skrev i Stimmen iler Zeit (bd 122
(1931/32):295 fr) och som ivenledes det
ftireligger i svensk iiversittning, i tidskrif-
ten Natur and Kaltur (maj 1933).

>Pater Pribillas stora tid kom med iret
1933>, fortsitter pater Simmel. >>Redan i
sitt f6rsta bidrag i Stfunmen iler Zeit >>Yer-

fassungstreue> efter nationalsocialismens
>>Machtergreifung>> kiinnetecknar han re-
gimens sanna visen 

- 
det som fiiregiver att

handla i rittvisans namn lr i sjilva verket
en orlttfirdig stat. En av honom frirfattad
flygskrift, Filrcbtet euch nicht, som utkom
pi Herders fcirlag, fdrbjdds omedelbart
av Miinchens >Polizeidirektion>> som >en

hetsskrift av virsta sorten>. N'fu Stirnmen
der Zeit slutligen tvangs att upph6ra och
redaktionen att limna huset inom en halv

perspehtiu

timme, fann pater Pribilla sin tillflykt i
en gammal prlstgird i trakten av M0nchen,
dlr han stannade till efter kriget.

Hiisten 1946 bahjad,e tidskriften iter
komma ut och uwecklades alltmer till
Tysklands stiirsta och mest betydelsefulla
katolska minadsskrift, inte minst ocksi pi
grund av pater Pribillas stora, tungt ve-
gande artiklar, som vlckte uppseende lingt
utdver den tyska grinsen och som senare

sammanfattades i boken Deutscbe Scblck-
salsfrage (Frankfurt 19i0, Josef Knecht).
Dir f6rsriker han pejla orsakerna till den
tyska katastrofen med oriidd saklighet, som

har bidragit mycket till att si sminingom
en mera nyanserad uppfattning av Tysk-
land under de nazistiska iren vixte fram.

Stimmen d.er Zeit och 
- 

det Ir nog inte
nigon tiverdrift att tillfoga 

- 
den tyska

katolicismen har i pater Pribilla fcirlorat en

trogen manare och vlktare, som i svira
tider genom sitt kloka och visa ord gjort
sitt folk goda och vlrdefulla tjenster.>
Req*iescat in fiace,

IG

Kyrkan i Afrika

Afrika ir den vlrldsdel, dir kristen-
domen fiir niirvarande synes tillvaxa mest.
Den katolska kyrkan har dir till stor del

hmnat det rena missionsstadiet genom att
hierarkin upprlttats, dvs. genom att mis-
sionsomriden, som hittills letts av aposto-
liska vikarier, blivit ordinarie biskopsstift
med egen fiirvaltning. I flera fall har si-
dana stift helt dverlitits it inftidda biskopar

och prister. Man har i dag 14 katolska
negerbiskopar.

Den 2f mars detta ir intrlffade en hen-
delse, som kanske In mer belyser det kyrk-
liga liiget, Fiir f<irsta gingen i kyrkans
historia vigde di en negerbiskop en vit man
till biskop. I stiftskyrkan i Kabgay i
Ruanda, Belgiska Kongo, mottog pater Per-
raudin; f6dd i Schweiz och tillhiirande Vita
Fldernas orden, biskopsvigningen av bisko-
pen Bigirumwani, vars fdrlldrar blivit
diipta f<ir bara femtio ir sedan. 

- 
Denna
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unika hindelse belyser ocksi klart den ka-
tolska kyrkans helt positiva instillning till
den under senare tid iter si diskuterade

frigan om likst?illdhet mellan raserna.

I det s. k, Franska Afrika upprittades
den kyrkliga hierarkin i fjol. Allt som allt
il nya stift, ledda av biskopar, uppdelades

pi 11 kyrkoprovinser med vardera en iirke-
biskop i spetsen. Med anledning av detta
betydelsefulla framsteg skrev pater Th.
Rath CSSp i den tyska missionstidskriften
Die Katholischeru Missionen (1916 nr. 3) en

mycket intressant artikel under titeln >Af-
rika fiir Kristus>, som ger en historisk
iiverblick och framhiver en del aktuella
problem.

Den i nov. 19iJ, skriver P. Rath, kom
Frankrikes ambassadiir vid Heliga Stolen,
'Vladimir d'Ormesson, till franska semina-

riet i Rom ftir att lycktinska den apostoliske

delegaten ftir Franska Afrika, iirkebiskop
Lefdbvre, pi uppdrag av sin regering och

fiir att ge uttryck fiir sin glidje iiver att
missionlrernas girning haft en sidan fram-
ging. Tidninger La Croix i Paris skriver
herom:

>Det ir htt att inse hindelsens historiska

betydelse. D?irmed fastslis, att de Provi-
soriska inrlttningarnas tid Zir fiirbi. Kyrkan
har nitt fram till det utvecklingsstadiet, att
den i linder, dir ocksi den politiska och

civila expansionen lr stadd pi frammarsch,
lr mogen att fi en fast och slutgiltig form.
Det pivliga beslutet, efterstrlvat och efter-
lingtat av de afrikanska katolikerna sj'ilva,
kommer att vicka stor gliidje hos alla folk
i Afrika.>

Ja, si ?ir det, fortsitter P. Rath. De
afrikanska katolikerna tycker inte l'ingre
om att h<ira sina prlster kallas hednamis-

sionirer, de vill hte ha biskopar in partibus

infidelium (dvs. med biskopstitlar hemtade

frin forna biskopsslten, som numera ligger
i de otrognas virld) utan riktiga biskopar,

sidana som finns i Europa och Amerika,
helst himtade ur det infiidda prlsterskapet

och vigda, om inte av den Helige Fadern

sjilv si dock av hans f<irnimsta kardinaler.
>Ar Afrika alltsi inte lingre ett missions-
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land?> frigar P. Rath och svarar: De pro-
visoriska inrittningarnas tid Ir i alla fall
f<irbi. Aven i Sydafrikanska Unionen och

i Brittiska Vlst- och ostafrika har den

kyrkliga hierarkin uppr'ittats. De bida
kyrkoprovinserna Angola och Mozambique
har sedan 1940 fullstlindigt l6sgjorts frin
den hiigsta missionsledningen i Rom. Frin-
sett nigra avligsna distrikt iir det bara i
Sudan, i Kongostaten och i det med denna

i fiirvaltningshinseende f<irbundna Ruanda-
Urundi som en slutgiltig reglering innu inte
verkstillts. Men ocksi d?ir hiller man pi
med de sista f<irberedelserne till en sidan'

Den som stir vid ett mil, stannar glrna
ett tag och ser tillbaka pi den vig som {<irt
honom dit. 

- 
Den 19 nov. 1497 dr$ble'

rade Vasco da Gama under pukors och
trumpeters larm Goda Hoppets udde. Sedan

dess, alltsi mer 5n 4t0 ir tillbaka, Tigger

ocksi det >svarta Afrika>, llnderna siider

om Sahara, i europeernas blickf:ilt. Men de

var rldda f6r att tr'inga in dlr. Tusende

faror lurade bortom fortens skyddade val-
lar. Blott hngs Kongos och Sambesis strin-
der vigade sig missionirerna djupare in i
landet. Av denna fiirsta missionsperiod har
knappast nigot bevarats till vira dagar.

Efter en kort blomning kom ett lingsamt
borttynande och under den franska revolu-
tionen och de napoleonska fiirvecklingarna
slutet. En ny btirjan gjordes av en tapper
kvinna, den saligfiirklarade Maria Javouhey
(d. lStl).1817 ledde hon sina andliga

diittrar, Josefsystrarna frin Cluny, som

innu i vira dagar innerligt htir ihop med
missionsarbetet i Afrika, till St. Louis, en

liten fransk koloni vid Senegals mynning.
Bland de missionlrer, som ocksi de gjorde
ett nytt frirsiik, fanns fyra mln, som nog
kommer att viirdas som Afrikas apostlar:
pater Libermann (d. 18t2) med Mission?i-
reffra ^\ den Helige Ande, biskop Marion
de Bressilac (d. 18t9) med prlsterna frin
Seminariet fiir Afrikas omvlndelse i Lyon,
biskop Daniel Comboni (d. r881) med
pristerna frin Missionsseminariet i Verona
och M<idrarna fiir Negerafrika och slut-
ligen kardinal Lavig6rie (d. 1892) med de
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Vita flderna och systrarna, Dirtill inte att
fiirgliimma en skara jesuitfider och sekular-
prister frin Tyrolen, som var vlgr6jare f<ir

de italienska missionsprlsterna frin Verona.

Miinskligt att ddma hade den nya afrika-
missionen en ogynnsam start. Men pater
Libermann var helt iivertygad om att det

inte kunde vara alltfdr svirt att omvlnda
Afrika. I de franska kolonierna fanns ju
fortfarande talrika negerslavar. FIan visste,
att de i grunden var fromma och tillg'ing-
liga fcir budskapet om den gode Fr'dlsaren.

Man miste bara, menade han, noga fiir-
bereda f<iretaget och bedja flitigt. Varf<ir
skulle inte Gud nu intligen skenka de

svarta sin frZilsningsnid? Pater Libermann,
som var av judisk b6rd, igde sitt folks
nyktra verklighetssinne 

- 
och bettre pla-

ner in hans har aldrig funnits. Den fcirsta
truppen, som skulle iippna offensiven, ut-
rustades sorgfilligt med allt miijligt 

- 
in-

klusive paraplyer och konjak mot kolera

och tyfus. Libermann skaffade sig under-
rittelser av soldater och kiipmln och rid-
frigade de besta lekarna. Med entusiasm
och med korsfararnas stridsrop: >Gud vill
det>, biirjade de sin glrning. De var ju inte
fcirgives barn av sin romantiska tid.

Pi siindagen efter sin landstigning vid
Palmernas kap tog de med hcigtidliga cere-
monier de svartas land i besittning fiir sin
Frllsare. Afrika fiir Krisrus! De hiill en

procession i sina blsta liturgiska skrudar,
med kors och fanor och evangeliebok och
utdrev djivulen med psalmsing och mycket
vigvatten.

Efter ett ir var allt slut. Av Libermanns
fdrsta medhjllpare hade sju d<itt och tvi
var f<irsvunna. En hade riddat sig genom

att fly. Pi liknande sitt gick biskop Bres-
silac under med de sina. Sekularprlsterna
frin Tyrolen jordfiste under 16 ir 40
personer av sitt folk och de Vita flderna
riknade 8 ddde, innan de kom fram till sitt
mil, Ocksi jesuiterna vid Sambesi hade {ler
diida in de vlntat. Missionirernas kall var
linge det mest riskabla av alla. Statistiken
fdr 1850 visar, att genomsnittsildern f6r
missionlrerna av den Helige Ande var 31

ir; och detta betydde indi en f<irbatring
mot tidigare: nu kunde man rikna med en

arbetstid av fyre till fem ir mot tidigare
tvi till tre. Hos de iivriga missionsslllskapen
var situationen densamma, Man fiirvinas
iiver att de inte helt och hillet dog ut. Men
alltjiimt fanns det mln och kvinnor som

med stor offervillighet fyllde luckorna i de

glesnande leden.

Missionirerna kom alltsi f6r att d6. Trots
allt deras trosnit, som fiir oss i dag ir
gripande att htira om, hade de ngen pdtag-

lig ftamging. Evangeliets sidd grodde blott
sparsamt. Och si miste det ju bli. De unga

prlsterna, nyvigda och utan erfarenhet i
sjllavirden, hann i den frjimmande vlrld,
sofn m6tte dem, knappast reda ut sina in-
tryck och upplevelser. Blott s'dllan kunde
en eftertrldare tillgodogtira sig sin ftire-
gingares erfarenheter, och blott lingsamt
utkristalliserades fasta uppfattningar och

diremot svarande arbetsmetoder. Libermann
skrev till sina missionirer, att de miste
akta sig fdr att i sina nya miljiier genast ha

sina omddmen fediga och mita allt med

europeiska mitt. De skulle tvertom g6ra

sig fria frin Europa, dess anda och sed-

v'injor. Blott di skulle de kunna tinka sig

in i de svartas viirld. Detta var nigot vi-
sentligt, ty de hade ju inte till uppgift att
giira de svarta till europ6er utan till kristna,
som hade ritt, 

^tt 
bevara sin egenart.

FIur modernt liter inte detta! Men de

unga pr'isterna menade; om bara den and-
lige fadern sjilv med egna iigon finge se

allt detta fiirferliga och djivulska: denna
stendiga nakenhet, detta dansande i min-
sken, denna vidskepelse, trolldom och av-
gudadyrkan, denna anarki full av liign,
st6ld och drip. Nej, missionlrerna kunde
inte bli negrer med negrerna. De skaffade

kl:ider for att skyla deras nakenhet och
kom inte pi tanken, att det under all
denna vidskepelse kunde finnas ett djupare
skikt av ikta religiositet, som skulle kutrna
tjina som anknytningspunkt fiir fiirkun-
nelsen. Men snart insig missioniirerna it-
minstone detta: i Afrika hirskade inte ni-
gon anarki, utan dlr fanns en under ir-
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hundraden framvuxen samhillsordning, som

- 
f1iffgs6 vissa egendomligheter - 

lik-
nade den gamla feodalordningen under den

europeiska medeltiden, blott att de afri-
kanska ilderm'dnnen och stamh6vdingarna
inte ville omvinda sig, vilket deremot de

germanska h<ivdingarna gjort. De afrikanska

herrarna hade minga hustrur 
- 

och pi
grund av sitt fasthillande av minggiftet
kunde de inte och ville de inte bli kristna

och gav ocksi slllan sina undersitar lov till
att bli det. Nlr representanterna fiir de

europeiska kolonialmakterna av politisk
egennytta biirjade bryta ned den afrikanska
samhillsordningen, isynnerhet hdvdingarnas

herravilde, hade missionlrerna begripligt
nog ingenting att invenda - 

men det lig-
ger dem numere i f atet, n'dr det glller
arbetet bland vira dagars nationalistiskt
sinnade negrer!

Den afrikanska feodalismen, som i sjllva
verket vid sidan om herrarnas dvermod och

undersitarnas slavelende innehiill mycket
gott, utgjorde alltsi en odverstiglig mur
fiir missionen. Under ling tid kunde ingen
diipas, med mindre In att han lyckades un-
dandra sig samhellets tving. Men tiverallt
var det f<irhillandevis lett att komma it
barn. Man hittade dem utkastade vid vigen'
Man erbjiid dem till salu. Stora barnhem
lr ftirenade med alla de gamla missions-

stationerna. F<ir att inte uppfostringsarbetet
skulle lventyras efterit, samlade man de

nyddpta i slrskilda byar, som inte lig pi
allt ftir stort avstind frin missionsstationen'

och som stod under ledning av en kateket,

som noggrant iivervakades av missionlrerna.
De fiirsta kristna byarna i ostafrika be-

boddes av slavar som engelsm'innen frin-
hent de arabiska slavhandlarna eller som

kdpts pi torget i Sansibar. Dessa negrer

europeiserades. De liste sina biiner och

skriftade sig pi europeiska sprik, ty de

afrikanska tungomilen ansigs pi den tiden
av missionlrerna v^r, odugliga till att ut-
trycka kristendomens iivernaturliga san-

ningar pi.
Denna metod med kristna byar iiverlevde

pi minga hill det fiirsta vlrldskriget. Att
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den blott kunde f<ira med sig obetydliga
framgingar iir begripligt. Pi Franska Cen-
tralafrikas omitliga yta fanns det 1920, i
ett hav av hedningar, 27 fast utbyggda
kristna iiar. Med hjalp av 283 kateketer
tog 84 prister hand om 32 33i troende -detta var hela skdrden av nira 80 irs
a,tbete. 1862 biirjades i ostafrika Sansibar-
missionen, som fram till 1920 blev utgings-
punkt f<ir 39 andra ftiretag i det nuvarande

Tanganikaomridet och i Kemiakolonin, dlr
efter 60 ir 48 prlster och tll kateketer
tog vird om 39 721 kristna.

De kristna byarna hade naturligtvis sina

risker, men de troende som bodde dir var

bra folk. De unga gifte sig tidigt, och fa-
miljerna var barnrika. Dlr ridde renlighet
och ett visst vblstind, ty minnen under-
visades av missionlrernas lekbriider i lant-
bruk och allt slags hantverk, och de hade

lirt sig arbetsamhet. Prbsterna k'dnde sig

inte iiverbelastade, de hade tid nog ftir alla,

och en var och kunde konstatera' att de

svarta var ett gott folk. Men att omvlnda
hela Afrika bara med denna metod var,
som de ocksi insig, om<ijligt.

Vad var di att giira? 
- 

Det var med

hjlilp av skolorna som kristendomen vann

stiirre insteg i det svarta Afrika. Skolorna

blev miijliga, i den min de europeiska mak-
terna uppdelade Afrika sinsemellan och fat-
tade fast fot i sina respektive omriden f<ir

att utnyttja dem fiir sina koloniala syften.

Bit ftir bit fiirstiirde de den gamla tradi-
tionella ordningen, si lingt som denna var
ett hinder fd,r dem. De bdrjade med att
inskrinka de gamla lokala myndigheternas
makt f<ir att undersitarna skulle fi st6rre

riirelsefrihet 
- 

man hade ju behov av ar-

betare och soldater. Det var denna koloni-
sationsmebd som engelsmlnnen i dag kallar
detribalism och fransmlnnen iletribalisa-
tion: uppfuckrande av den gamla stamtill-
hcirigheten.

Siv?il de statliga myndigheterna som de

privata fiiretagen behiivde ocksi anstillda.
Men sidana miste ftirst skolas. Kyrkorna
inbj<ids till medarbete eller tog sj?ilva ini-
tiativ diirtill. Och sedan borjade skolorna
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locka ungdomen. Bildningsttirsten blev stor
bland Afrikas barn, liingtan efter att till-
igna sig allt som den vite mannen fdrt med

sig. Det katolska skolvisendet har gjort
stora framsteg, slrskilt under de senaste ir-
tiondena och utvecklat sig och uppnitt en

beaktansvird standard. I de under den ro-
merska missionsledningen lydande omridena
i Afrika fanns i juni 195i 33 817 skolor
av olika rang med 2103 t14 manliga och

9tg 124 kvinnliga elever, I dessa skolor
undervisar f<ir nirvarande 72 207 lirare och
hrarinnor. Det stora antalet manliga
(14 90t) och kvinnliga (6 120) elever vid
de 227 lirarseminarierna bevisar, att mis-
sionens ledare ingalunda anser sitt skol-
program vara avslutat.

l95J Lrs statistik visar 2 494 543 dop'
kandidater, Man kan f<irmoda, att st6rsta

delen av dem bes6ker skolorna. Men vid
sidan av lirarna finns Innu 6J JJ3 kateke-
ter i missionens tjenst. Det Ir nog i huvud-
sak tack vare deras verksamhet som 383 747

vuxna i fjol vanns fiir den katolska tron.
Hela antalet nydiipta utgjorde I 041 2t8,
och hela antalet av katoliker uppgir till-
sammans med dem t:l.l 14 652 613 

- 
v'il

att observera: i de omriden som lyder un-
der den h<igsta missionsledningen, Propa-
gandakongregationen i Rom. Ej medrlknade
3ir l,i miljoner nistan uteslutande euro-
peiska katoliker och med Rom fiirenade
orientaler i Nordafrika och Egypten och
ltet l,l miljoner i de av Propagandan obe-

roende omridena p& Kap Verde-darna, i
Angola och Mozambique.

Detta ir resultatet av missionsarbetet

efter drygt hundra ir. Med skolornas hjllp
har det provisoriska tillstindet iivervunnits.
Men skolan har ocksi stbllt ledarna fiir den

afrikanska kyrkan inf<ir ett problem, som

nog kommer att bereda dem mycken hu-
vudbry. Om man uppsteller som ett mis-
sionskrav, att det pi tusen troende skall
finnas itminstone en ordinarie sjiilas<irjare,

si behiivs f& 14,6 miljoner kristna och 2,i
miljoner dopkandidater l7 100 fiirsamlings-
prister, medan det fiir niirvarande bara
finns 9 86J s&dana. Detta antal kan inom

perspeh"tiu

den nlrmaste tiden knappast hiijas, ty mis-
sionssillskapen har inte den tillvlxt de

skulle behiiva, och antalet infiidda prister,
som nu utgiir 1I /6 *v heln pristerskapet,
vixer inte heller tillriickligt snabbt. An-
talet elever pi priistseminarierna ir 1411
och pi latinllroverken 6 J00. Prlsterna Ir
inte heller jemr fiirdelade pi den viildiga
ytan a.r' 30 milj. km' och bland befolk-
ningen som allt som allt uppgir till 211

milj. Medan Sydafrikanska Unionen ir f<ir-
hillandevis vll fdrsett med prlster hr det
f<ir <ivrigt diligt st:illt med tillgingen pi
sjilas<irjare. Det lr en sorglig syn, fort-
sitter P. Rath, att se, hur n'iten ir fylldt
till bristningsgrinsen, men hur antalet {is-
kare ir fiir litet f<ir att blrga den rika
fingsten. Den afrikanska kyrkan ir verk-
ligen >i fatt att kvivas av sina egna fram-
gingar>.

Sjllva ryggraden inom den afrikanska
katolicismen utgiirs av de 130 000 lekmin
som star i missionens tjinst. De har infdr
Gud och kyrkan ansvaret fiir sina f6rsam-
lingar, som blott i slllsynta fall lever i rent
katolsk milj<i. Dessa lekmln ir llrare och

exempel. De miste, di priisten fattas, leda

gudstjinsten pi stindagarna, lesa btiner med

barn och sjuka och inte si sillan bisti
diiende och begrava avlidna. De utbildas
med stor omtanke och hiller i allmlnhet
mittet. Deras avliining fu fdr det mesta

blygsam, men de har iivervunnit frestelsen

att sdka sig till blttre avl6nade befatt-
ningar, Trots detta er det nlstan en out-
herdlig tanke att si minga kristna miste
d<i utan prlst och de heliga sakramenten.

De afrikanska kristna har sina skriiplig-
heter som alla andra, men ofta 

- 
och det

lr ju detta det i sjiilva verket kommer an

pi 
- 

mer in andra en lkta och djup re-
ligiositet. Det ir inte sant, som ofta pistis,
att negrerna blott skulle vara kristna till
det yttre och att ett ordentligt hiillregn
snart skulle avllgsna den kristna polityren.
Vad som kan te sig som likgiltighet, ir det

ofta inte. Kommunionsi{frorna skulle snart
starkt stiga, om det blev flera prister bland
dem. Pi kyrkoirets htigtider blir missions-
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stationerna vallf lrdsorter. Tusende beger sig

di pi vandring fdr att mottaga sakramen-

ten. Di de troende mestadels blott sillan
er i tillf?ille att bevista messan, kan liturgin
inte i iinskvird utstr'dckning anvlndas sotn

medel till trons f<;rdjupande. Och dock
skulle just detta med tanke pi afrikanens
l?iggning vara det bista medlet.

I fabriks- och hamnstiderna finns verk-
ligt bristande religionsutiivning bland si-
dana som lever i otillitna sexuella fitrbin-
delser, och stort bekymmer inger de unga i
de omriden der, kristendomen till trots'
brudk<ipsseden bibehilles och vigseln inte

kan ske, fiirrln hela priset erlagts. Verkliga
avfillingar finns dock inte. Man har aldrig
h<irt talas om att en katolik skulle ha av-

fallit till islam, och <iverging till protestan-
tiska samfund Ir slllsynta,

Det finns ocksi katoliker som litit sig

ftirledas av sin fattigdom eller 'dregirighet

att lyssna till kommunisternas eller natio-
nalisternas paroller. Hir ftireligger en all-
varlig farc. De katolska biskoparna har i
gemensamma herdabrev varnat sina troende

fdr dem. Men de f<irbiser inte, att vid det
skapande av ett nytt Afrika, som vi ir
vittne till, fackf<ireningarna kommer att
spela en framtridande roll. De kristna ar-
betarorganisationerna, som ensamma kan
stoppa kommunismen, var till en biirjan
underllgsna, men har 

- 
i synnerhet i de

mest hotade omridena, de franska kolo-
nierna 

- 
vuxit i styrka och fiir sitt sam-

fundsprogram vunnit talrika iven icke-
kristna. En bra press behdvs. Brist pi ma-
teriella medel hindrar dess utbyggande i
iinskvird grad. Skolorna tar de sista iirena.

Det finns ett femtiotal delvis innu rltt
oansenliga, men delvis ocksi rltt omfings-
rika och vll redigerade vecko- och minads-
blad men lnnu endast tvi dagstidningar.
Katolska biicker pi de inhemska dialekterna
fattas 

- 
frinsett den bibliska historien och

katekesen. Trots dessa brister i flera av-
seenden har man emellertid goda skll att
hoppas, att kyrkan skall lyckas att genom

tidens stormar ridda de arbetare som be-

kinner sig till den.
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Verkligt hotade ir i sin tur de bildade,

de euoluds som de europeiserade afrikanerna
kallas och sjilva kallar sig. Av brist pi
materiella medel saknar det katolska skol-
vlsendet sitt slutled: universitetet. Endast

ett institut i Basutolandet och ett i Kongo-
staten f<irtjlnar detta namn. Tvi ytter-
ligare, i Tanganika och i Nigeria, lr pla-
nerade eller under utbyggande. Pi si sltt
ir det fiirstieligt att vira ungdomar, nir
de limnar mellanskolorna och de hiigre
llroverken, pi annat hill s6ker sin utbild-
ning. Den som har rid eller kan fi ett
stipendium, s6ker sig till Europa eller Ame-
rika. De fiirlorar kontakten med sina sjiila-
siirjare. Vid de afrikanska universiteten i
Dakar (Senegal), Ibadan (Nigeria), och

Makerere (Uganda) finns katolska student-
f<ireningar med livlig verksamhet. Men de

som studerat utomlands i Amerika eller
Europa, kommer ofta tillbaka intellektuellt
tivermittade och moraliskt skadade och med
huvudet fullt av revolutionira id6er. De
bildade katolikerna i de utomafrikanska
universitetsstiderna, slutar pater Rath, 'dr

tyvirr sillan medvetna om sitt ansvar gent-
emot sina briider och systrar frin Afrika.
De bryr sig inte om dem, men det giir
desto beredvilligare andra; pi si sltt gir
en del av de virdefullaste frukterna av

skolmetoden fiirlorade 
- 

och detta inte
bara bakom jlrnridin utan even utanf<ir
den.

Om Europas och Amerikas kristna vore
mer kristna, skulle Afrika snart vara vun-
ner fdr Kristus.

Protestantismen i Afrika

Hur det fiirhaler sig med protestantis-
men i Afrika, 'dr inte si lltt att s'iga ens

fdr protestanterna sjilva, skriver pater J.
Th. Rath CSSp i Dia katholhchen Missionen
(1956 nr 4). Sitten att rlkna medlem-
marna ir alltfiir olika hos. de enskilda sam-

funden. I de katolska statistikerna anfdres

emellertid vanligtvis f<ir smi siffror. Men i
andra sidan bekende sig vid statliga folk-
rlkningar ocksi sidana till Kristus 

- 
iiver
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i00 tusen i Angola, iiver i miljoner i
Nigeria bestlmt inte fitt dopet

nigonstans. Uppenbarligen skims de fiir
att fortfarande vara hedningar 

- 
eller de

har kommit tiver nigon bibel. Men allt i
allt finns det nog l2 miljoner protestanter
i Afrika.

Den afrikanska protestantismen kan leda

sin historia sl lingt tillbaka som till Ar

rc12. DA! fdrde nlmligen Jan van Riebeek
pi uppdrag av Hollendsk-Ostindiska kom-
paniet de fiirsta nederlindarna, som var kal-
vinister, till Goda hoppets udde och land-
satte dem i nlrheten av den nuvarande

Kapstaden. De stora protestantiska missions-
slllskap, som i dag arbetar iiverallt i Af-
rika, uppstod nistan alla omkring biirjan
av 1800-talet. I kustomridena biirjade deras

missionsinsats tidigare ln katolikernas, I
likhet med dem har de bragt stora offer
och de fiirsta kapitlen i deras historia Ir
sLrivna med blod och tirar.

1792 reste engelska baptister till Indien.
1842 kom de till Afrika och bosatte sig i
Ferdinando-Po i Kamerun och vid Kongo-
floden. Londonsillskapet vars f<irsta mis-
sionlrer likaledes sindes till Asien, skickade
redan 1820 folk till Madagaskar. De lycka-
des vinna kungahuset och pi den mest be-
tydande stammens 

- 
Hovafolkets 

- 
om-

ride grundlZigga talrika f'tirsamlingar. De
var dock oeniga sinsemellan. De ledande
mlnnen hemma i England hiirde till inde-
pendenterna men upptog ocksi presbyteria-
ner, vidare prlster ur statskyrkan och me-
todister. Alla miste ftirplikta sig att i sina
predikningar bortse frin siirmeningar och
blott >fdrkunna Kristi persons herlighet,
hans verks fullkomlighet och det tiversvinn-
liga goda av hans fr?ilsning> 

- 
man f<ir-

sdkte alltsi her vid biirjan av missions-
arbetet liksom i vira d,rgat i Marangu och
pi minga andra platser i Afrika predika
en >konfessionsl6s> kristendom. Den gingen
misslyckades det totalt. Alla: metodister,
presbyterianer och h<igkyrkliga, fick sam-
vetsbetinkligheter och btirjade arbeta pi
egen hand.

Den engelska kyrkan stAr 
- 

motwa-

r 5 - s63oz5 Credo, 37 : e irg. Nr 5, r 956
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rande de bida riktningarna, den striingt
protestantisLa och den katolicerande 

- 
f6r

tvi siillskap, som framgick ur London-
sillskapet: kyrkomissionen och universitets-
missionen, bida under biskoplig ledning.
Den fiirra bdrjade arbetet pi missionsflltet
redan 1804 i >Den vita mannens grav> i
Sierra Leone och snart diirefter i det nu-
varande Nigeria, i Yorubalandet och i Ibo-
landet. Fiirst fanns talrika tyskar ur mis-
sionsskolorna i Berlin och Basel med i dess

led, Tvi framstiende min, wiirttember-
garna Krapf och Rebmann, kom 1844, lingt
tidigare in de katolska missionlrerna, till
Sansibar och Ostafrika. Ijniversitetsmis-
sionens grundande med Cambridge och
Oxford som bakgrund, skedde under med-
verkan av Newman och Manning, blda
sedermera katolska konvertiter och kardi-
naler. Livingstone stod i denna missions
tjinst.

Engelska metodister miiter vi i Vist-
afrika sedan f814, i Ostafrika sedan 1837
och i Sydafrika sedan 1834. Under tiden
hade kring missionsskolorna i Berlin och
Basel utvecklats slirskilda tyska missions-
s?illskap. Baselsiillskapet bdrjade missions-
arbetet 1830 vid Guldkusten, Berlins'dllska-
pet 1834 i Sydafrika. Redan tidigare, 1829,
hade de f6rcta fyn missionlrerna av ett
annat nytt s?illskap i Barmen skickats till
Sydafrika.

Under andra h?ilften av 1800-talet kom
dertill flera andra missionssillskap: skotska,
tyska, engelska, skandinaviska. Svenska in-
satser gjordes i Afrika sedan fdrra irhund-
radet f<irst av enskilda svenskar, som llans
Peter Hallbeck (1s17-1s40 i Sydafrika),
sedan av Kyrkans mission (frin 187i lven-
ledes i Sydafrika och frin 190J i Rho-
desia). Evangeliska fosterlandsstiftelsen lr
frin 186I verksam i dstafrika och senare

Iven bland gonderna i Centralprovinserna.
Svenska missionsftirbundet b6rjade 1881 att
arbeta i Kongos floddal, Aven flera av de

andra svenska missionsfdretagen driver mis-
sion i Afrika.

De fiirsta amerikanska missionlrerna an-
lande I 816 tillsammans med befriade neger-

))9
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slavar, som iterf6rdes till Afrika och fick
bosiitta sig i Liberia. I vira dagar fir den

protestantiska missionen i Afrika mest hjiilp
frin Amerika. Hittills har de amerikanska

missioniirerna huvudsakligen arbetat i Asien.

Kinas portar ?ir emellertid numert stiingda,

och i Indien Zir de utlindska mission'irerna

inte mera si vil sedda. Afrika och Latin-
amerika har dirfdr trltt i f<irgrunden. En

i ma1 l9l4 av Kyrkornas nationella mis-

sionsrid i USA publicerad berittelse upp-

riknar 18 000 missionirer, dlrav 4 t00 i
Afrika.

De nya missionlrerna biirjade sin verk-
samhet pi arbetsfllt, dir katolikerna dit-
tills varit helt eller nlta pi ensamma. Fiir
att nemne ett exempel: i kungarikena

Ruanda och Urundi lever bland 2,2 miljo-
ner hedningar 1,8 miljoner katoliker och

katolska dopkandidater. Protestantismen f<i-

retrlddes av den engelska kyrkomissionen
(36 missionlrer, 93 000 kristna), belgiska

missionssiillskap (10 missionirer, 1l 000

kristna), den fria nordiska missionen (28

missionlrer, l0 000 kristna) och de danska

baptisterna. Dlrtill kommer nu efter kriget
frin USA Friends of Afrika Gospel-missio-

nen (26 missioniirer), Immanuelmissionen

(10 missioniirer), metodister (34 mission'd-

rer) och adventister (16 missionlrer).
Amerikanerna hade ir 19J4 redan vunnit
30 000 anhiingare.

Ocksi fiir protestanterna ir skolorna

huvudmedlet vid missionsarbetet och deras

skolor iir bra. Man driver ocksi en omfat-
tande filantropisk verksamhet, och det fat-
tas varken pengar eller folk. De tre deno-

minationer i USA, som [r mest entusiastiska

fiir hednamissionen iiverhuvud taget: meto-

disterna (1 i27 missionlrer), presbyteria-

nerna (1 175 missionlrer) och adventisterna

(1 107 missionirer) har 19i3 understiitt
missionsarbetet med allt i illt 29 t25 877

dollars - 
ett efterfiiljansvlrt exempel!

Islam i Aftika
Det faktum, skrivet Stimmen der Zeit

(*ug. 7956, Zeitbericht), att de katolska

missionerna i Afrika htir till de mest

230

perspektiu

blomstrande inom kyrkan, liter en alltfiir
lltt gliimma, att Islams framsteg dir Ir
vida stiirre. Av Afrikas vid pass 200 170 000

invinare br li miljoner katoliker men 80

miljoner mohammedaner. Proportionen ftir-
skjutes nigot till katolikernas fiirmin, nir
man tar hlnsyn till den svarta befolkningen
ensam: det blir di bland 129 329 000 neg-

rcr 12829 000 katoliker och 28 127000
mohammedaner.

Frinsett Nordafrika, dir mohammeda-

nerna 
- 

som i Marocko och Egypten -
utgiir 99 /6 *v hela befolkningen, ir de

mest talrika i Vistafrika, med 41 /6 mot
endast 3,4 /6 katoliker. I Centralafrika
dlremot viger 24,t Vo katoliker mot

ll,7 % mohammedaner. Lika gynnsamt Ir
fiirhillandet pi de afrikanskr ilarrez 25 /6
katoliker bredvid 72,9 /q mohammedaner.

I bstafrika har iter mohammedanerna iiver-
taget med 18 /6 mot l2,l /6 krtoliket.
Svagast Zir bida f<iretredda i Sydafrika:
0,8 /s mohrmmedaner och 4,4 /6 kttoliker.

Dessa siflror fir sin rltta relief fdrst med

den afrikanska befolkningsr<irelsen som

bakgrund. Hela invinareantalet v2ixte under

- 
i runt tal - 

tjugo fu (1931-1912)
med t6 miljoner eller med 38 /6, me'n pro-
portionen fdr tillvixten av siv?il islam som

Katolska kyrkan ir vZisentligt stiirre, vilket
blott kan fdrklaras genom konversioner it
bida hillen. Till islam ansltit sig under
denna tid 19,2 miljoner, till Katolska kyr-
kan 8,1 miljoner, dvs. till islam vid pass

2,!5 ginger si minga.
Skelen h?irtill miste fr'dmst sdkas i det

gynnsammare utgingsllget fiir islams del:

den kan ju sedan llnge sttidja sig pi starka

grupper inom befolkningen. Ftir det fiirsta
var Afrika sedan irhundraden tillbaka -
och Ir det enligt tillftirlitliga vittnen innu
i dag 

- 
virldens stora och nestan outtiim-

liga slavmarknad, som bedrives framf<ir allt
av mohammedanska araber. Det blsta skyd-

det mot deras r6vartig skaffade sig den del

av negerbefolkningen som antog den isla-

miska religionen 
- 

som mohammedaner

fick de ju inte giiras till slavar. Fiir det

andra har uppenbarligen uppliisningen av
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den gamla animistiska samh?illsordningen

blttre kunnat utnyttjas av islam in av

kyrkan. Kanske att detta hlnger ihop med

att lslams l?ira er fdrhAllandevis enkel och

att den inte stlller stora krav pi minniskan
men inger den i andra sidan kZinslan av att
hr avancerat socialt genom anslutningen till
en stor virldsreligion.

En omedelbar grund iir att finna i det

s?itt pi vilket mohammedanerna driver sin

missionsverksamhet - 
i Vistafrika framfiir

allt genom muselmanska briidraskap. Neg-
rerna bringas i ekonomisk och politisk av-
hiingighet. Mohammedanska herdar kom-
mer in i landet, erbjuder negrerna sina

tjlnster, undervisar dem i boskapsskiitsel

och blir pi si s?itt till nlranog oumberliga
hjiilpare pi livets alla omriden. Pi liknande
sitt hlnder det med ktipminnen, som slir
sig ned hlr och dir, driver sina af,lrer och

drar andra mohammedanska handlare efter
sig, tills det si sminingom i byarna finns
ett slutet mohammedanskt kvarter som i
vllstind iivertriffar negrernas. Si kommer
en marabut, inte si slllan en f<iga bildad
man, som emellertid kan leda gudstjiinsten
och d'irigenom skaffar sig ett visst infly-
tande, sE att man viinder sig till honom
som andebesvirjare mot sjukdomar 

- 
och

pi si vis blir han alltmera ledare fiir hela

det andliga livet. En i viss min annan mis-
sionsmetod till?impas av mohammedanska

kiipmiin i ostafrika, i synnerhet av en sam-

manslutning som kallar sig Ahmadiyya.

perspektiu

Den har sitt ursprung i Pakistan och er det

fiirsta mohammedanska briidraskap som ftir-
pliktar sig genom l6fte till missionarisk

verksamhet. Hittills har de triingt in i
Afrika tiver hamnarna i iister och sydost,
men numera 96r de framstiitar ocksi ut-
ifrin Benins och Nigerias kustland.

F6r framtiden lr knappast nigon fiirend-
ring h:irvidlag att vlnta. Islam kommer
nog iven i fortsiittningen att fi sttirre
anslutning iin kyrkan. I det franska Vlst-
afrika riirde det sig under iren 1940-46
om i genomsnitt tvihundratusen irligen. I
det engelska Ostafrika ?ir i dag itskilliga
byar, som fcir tio ir sedan lnnu var rent
hedniska, helt mohammedanska. Ju sjllv-
stindigare Afrikas folk blir dess littare
vinner islam insteg. Rika miijligheter er-
bjuder sig f<ir ett framtrlngande frin den
mohammedanska norden iiver Sudan. Emel-
lertid miste ocksi det framhlllas, att inom
islam en stor kris hiller pi att segla upp,
Den gamla ortodoxin lr iiverallt invecklad i
haftiga strider med framstegssinnade kraf-
ter. Dessa, starkt influerade som de lr av

viisterlZindsk civilisation, har tyvirr mesta-
dels fallit o{fer fiir sina liromistares agnos-

ticism och materialism. Skulle desse krafter
si sminingom vinna iivertaget, miste man
frukta, att materialismen fir Innu en in-
kiirsport i Afrika med den p8fiiljden att
denna virldsdel blir mycket mera mottaglig
fdr bolsjevismen.

>. . . Fluru minga omvlndelser kommer aldrig till stind i desse l:inder pi grund av

bristen pi medhjiilpare, som tager sig an virt heliga virv! Llngtan griper mig alltsom-

oftast att storma in i Europas universitet, ropande med hiig riist, sisom en' som inte mera

iir vid sina sinnens fulla bruk; framfiir allt i Paris ville jag lita alla, vilkas vetande iir
sdirre en deras iinskan att giira bruk av det i det godas tjinst, hiira det; ja, infiir det

ftirsamlade Sorbonne ville jag rope till dem: hur minga sjllar har inte awikit frin frlls-
ningens vig fiir deras skull, hur minga sjiilar har inte gitt fiiilorade genom deras lik-
giltighet!>

Ur Francisco de Xaviers brev

23t
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Gunnel Vallquis tt Nigot
att leua fdr. Stockholm 1916, Bon-
niers' Kr' 13: 10.

Det lr tvi typer av essner, som f<ire-

trides i denna bok, Dels den vanliga, litte-
rira: en framstlllning av ett bestlmt dikt-
verk eller en bestZimd diktare. Dels en an-
nan, mindre ofta fiirekommande: den fri-
stiende behandlingen av ett problemom-
ride utan direkt anknytning till nigot lit-
terirt frirem&l. Skillnaden mellan de tvi
formerna Ir i Gunnel Vallquists fall inte
sirskilt stor, Aveo n?ir hon behandlar skiin-
litterira imnen, ir det fiirst och sist de

religiiisa och etiska problemen som flngslar
henne. Den n?irmast >teologiska> analys hon
utfiir av Elliors The Cocktail Party och
Claudels dramatik lr otvivelaktigt den

kunnigaste och klinsligaste framstillningen
av dessa ting pi svenska. A andra sidan

medfdr koncentrationen av uppm'drksam-

heten en ensidighet, som g<ir att lisaren
vemodigt kan friga sig varfdr det skall
vara nddvlndigt att fiirbise 

- 
eller f<ir-

bigi 
- 

si mlnga skdna eller intressanta

ting pi vigen fram genom den diktade
vlrlden, Ett ir niidvindigt, heter det ju,
men n?ir det glller dikt i allminhet och

kanske dramatik i synnerhet kan motsat-
sen vara minst lika riktig, att det galler

att se mer in detta ena. Man kan uttrycka
det si, att Gunnel Vallquist alltid tycks
vara mera intresserad av vad diktaren sdger

in vad han gdr, di han skapar sitt verk.
Den sikerhet och klnslighet som utmirker
henne n'ir hon skriver om id6er och stind-
punkter kan svikta betiinkligt, nlr hon
en eller annan ging anlSgger estetiska syn-
punkter. Med anledning av de delvis peko-

rala efiekterna i Claudels Sidenskon skrivet
honr >Varken den ursprungliga versionen

eller scenversionen kan betecknas som form-
fullendad. Men lr Hamlet en formfullin-
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dad pj?is? ELler Brdilerna Karamasoa en

formfullendad roman? Det finns mlster-
verk som stir som diktarens stiirsta, fasten
de kanske formellt sett iivertrlffats av

andra,> Detta ir pi siitt och vis riktigt,
men >formfullendad> lr en alltfdr ytlig
och slapp term fiir att beteckne allt det
som kan vara alternativet till det exklusivt
moralteologiska betraktelsesltt Gunnel Vall-
quist anllgger.

Dock, man bdr taga var sak fiir vad den

lr, inte alltf<ir mycket iinska att den i
vissa stycken hade varit nigot annat.

De motiv Gunnel Vallquist valt att siika

klarliisga behandlar hon med en kombina-
tion av sklrpa och fiirstielse inifrin, som

inte ofta kommit till synes i dessa samman-

hang, Hos Elliot och Claudel ir det kiir-
leken, hos Bernanos ingestens problematik
som stAr i centrum. Vlsentligt iir fiiljande
uttryck hos Claudel: >K<ittet, har det en

ging fcir alla sagts oss, strider mot anden,

och anden emot kiittet. Den fdrsta aspek-

ten av denna konflikt har varit fciremil
frir en mingd dikter, romaner och dramer.
Men ir det si siikert, att andens strid mot
kdttet nigonsin pliiderats i hela sin ohygg-
liga intensitet, att alla handlingarna i mi-
let verkligen blivit genomgingna?> 

- 
Ge-

rom en analys av Claudels viktigaste verk,
framf<ir allt Partage de nidi och Soulier

de satin, demonstrerar Gunnel Vallquist den

dramatiska problematiken i en kirlek av si
omlttligt beglr att den icke kan tillfreds-
stlllas av nigot annat fdremil in Gud
sjilv. Samma problemstlllning, i allt vi-
sentligt, iterfinnes hos Elliot iTheCochta;l
Party,

Ett par fundamentala drag i denna ana-

lys ir befriende att finnd si klart formu-
lerade som her. F<irst och frimst betonan-
det av att den offrets vlg, som en sidan
lidelse alltid miste inneblra nir den tan-
gerar vanliga mlnskliga kinslor och bind-
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ningar, icke inneblr >livsfientlighet> -In mindre hat eller f<irakt infiir den

minskliga kerleken. >>Vi sitter oss si girna

- 
men si ofullstindigt 

- 
i de litterira

figurernas stZille: f<ir oss vore det som

skulle vinnas med offret kanske en illu-
sion; ftir personen i f.r&ge iir det det inte,
och vir 'identifikation' blir di lika felak-
tig, som den som skulle giira oss ofiirmiigna
att uppfatta det tragiska i en kirlekshistoria
der de elskande miste skiljas bara derfdr
att vi sj'ilva aldrig skulle kunna bli f<!r-

ilskade i vederbiirande hjilte eller hjiilt-
i11x.p 

- 
Vidare glider man sig iiver det

iippna och energiska erkinnandet av den

begirande karaktiiren i den lidelse som dri-
ver Celia Coplestone hos Elliot eller Mesa

hos Claudel: om kerleken till Gud i vissa

fall kommit att framsti som >nigot fjlr-
ran, blodldst och idealistiskt>, som Gunnel
Vallquist skriver, si beror det till stiirsta
delen just pi att den hirda och obiinhiir-
liga beg?irelsen pi nigot sltt inte ansetts

kunna h6ra hemma inom detta helgade

omride, tilliiventyrs, som i vissa slags teo-

logiskt tiinkande rentav utdiimts som det
mesr fiirkastliga av allt. Gunnel Vallquist
har gjort bide den litterbra och den reli-
giiisa debatten en mycket stor tjenst ge-

nom att med awipnande skamlcishet f6r-
flkta en sak som itminstone hos oss inte
fiirut uttryckts med tillnirmelsevis samma

styrka.
I en sirskild avdelning skiirskidas nigra

centrala etiska begrepp: toleransen, upprik-
tigheten, <idmjukheten och medlidandet.
Om dem alla har Gunnel Vallquist kloka,
fint, otta iiverraskande ting att siga.

Toleransens sak har kanske inte ofta
frin katolskt hill fiirsvarats si energiskt
som hlr. F<irfattarinnan lyckas med det
svira konststycket att framst?illa pi en

ging den dogmatiska intoleransens niidvin-
dighet och den medmlnskliga toleransens

plikt pi ett sltt som giir att man inte
misstinker henne fdr att bluffa i nigot-
dera avseendet: en misstanke som ofta lig-
ger nbra niir man liser utredning t lv
just detta problem.

>Uppriktighet> har blivit ett av de

oj?imftirliga honndrsorden. Det ir nyttigt
arr det hir blir synat nigot nlrmare ln
som brukar ske med sidana. Granskningen
leder till viktiga inskrlnkningar i tvi
>krav> som anses fiilja ur det allmlnna
kravet pi >uppriktighet>, A ena sidan av-
visas kravet pi >absolut iirlighet> redan

av det skilet att ingen htn vera medveten

om sina djupare motiv. >Till slut torde
man kunna sltta likhetstecken mellan lr-
lighet och strlvan till erlighet. Liingre in
till en sidan strivan kan nog ingen

komma.> A andra sidan smular fiirfattarin-
nan siinder det osmakliga krav pi insyn i
enskilda angeligenheter som under >upp-
riktighetens> mask fitt g6ra sig bred. >Men

det kan aldrig bli normalt eller iinskvlrt
att den enskilde inte fir st:inga sin diir
fiir obeh6riga, och det vore oresonligt att
fiirsltta h?insynsltisa hemfridssttirare i en

mera privilegierad situation ln vanliga,
mera diskreta personer. Dlrfiir finns det
lis fdr privatlivet, miste finnas.>

Med >6dmjukheten> fiirstir Gunnel
Vallquist nigot som fiirmodligen inte
minga skulle tinka sig: >den skulle kunna
definieras som ett ovillkorligt inordnande
av det egna jaget i ett bestiimt vlrdesy-
stem. Med andra ord: iidmjuk iir den som

av fri vilja intar sin givna, sakligt motive-
rade plats i ett stiirre sammanhang.> Det
ir en utm?irkt etik som Gunnel Vallquist
med denna formel bygger upp. Den har
inte si mycket att grira med vad som van-
ligen kallas iidmjukhet. Mycket riktigt
h:ivdar fiirfattarinnan ocksi om itskilliga
karaktirsdrag som mxn snarare skulle

komma att tlnke pi i sammanhanget' att
de inte inneblr >egentlig> iidmjukhet. Det
hade i detta fall sannolikt varit till gagn

f6r klarhet och sammanhang om Gunnel
Vallquist hade bestlmt sig fiir att utveckla
sin egen tanke direkt i stiillet fiir att mas-

kera den bakom denna definitionslek, som

- 
skenbart - 

kan ge llsaren intryck av

att framstillningen Ir av mera sprikligt
in sakligt intresse.

Nd.got att leaa fdr innehiller itskilligt
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utom det som hir i st<irsta korthet kunnat
beriiras. Att referera den ir svirt. Fram-
stiillningen ir redan i sig sjZilv utomordent-
ligt koncentrerad, Kommer dlrtill, att tjus-
ningen med boken - en ganska oemot-
stindlig bok, i fiirbigiende sagt - kanske

till stiirsta delen just ligger i att f<ilja sjiilva
tankegingen och argumenteringen. Det tjii-
nar inte mycket till att fiirsiika samman-

fatta >resultaten> av en aktivitet dir det
ir sjllva slttet att komma fram till dessa

som ?ir det fascinerande. - En vanlig be-

teckning pi den sortens texter lir vara
konstverk.

L.C.

Joris Taels: De Katbolieke
Iitteratur in d.e XX" eeaut, l-2,
Antwerpen 19i4, Sheed and Vard.

Dr Joris Taels ir en man som man bdr
hilla i minnet. Han lir professor i nordisk
och tysk filologi vid S:t Ignatius handels-

htigskola i Antwerpen, han har linge bott
som stipendiat i Norge och er en f<irvi-
nande siker kinnare av all nordisk littera-
tur. FIan har ocksi gjort mitnstergilla tiver-
slttningar till flaml:indska av nordiska bdc-
ker, bl. a. professor A. H. Vinsnes' bok om

Sigrid Undset. Han ir slutligen kritiker i
Antwerpens st<irsta tidning, Gazet aan

Anttuerpen, der han inte si slllan skriver
om nordiska fdtfatttre.

Liiser man de skandinaviska avsnitten i
hans nya stora verk, som v'dckt stort in-
ternationellt uppseende, finner man att han
i viss mening gir utanfiir sitt imne och
ofta behandlar ocksi fiirfattare som ir
kristna men absolut inte katolska, som Ro-
nald Fangen och Kaj Munk, naturligtvis
klart angivande detta. Huvudvikten ligger
givetvis vid Sigrid Undsets och Johannes

J<irgensens v?ildiga girningar. I det norska

avsnittet fister man sig vid skildringen av

Lars Eskeland, den katolske pioniiren, Ox-
fordgruppen, Carl Fredrik Engelstads tid-
sktif.t Spektrurz och dess fiirvandling till
ett rent antroposofiskt - 

ytterst hiigt-
stiende - orBan, Ocksi Alf Larsen be-
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handlas. Det siigs om honom, att han vis-
serligen iir liirjunge till Steiner men Indi
>har utvecklat en egen syn pi kulturen
och bysst upp en kristen antropologb.
Peter Rokseth nimns ocksi som banbrytare

- han var icke sj?ilv katolik, men en del

av hans frlmsta lirjungar, Gunnar Hpst
och Daniel Flaakonsen, har blivit det.

Norsk kritik har - tydligen med skil

- efterlyst teologen Krogh-Tonning, fiir-
f*ttrren till En konuertits erinilringer och
en fin skrift om den heliga Birgitta.

Taels' verk - der ocksi andra fiirfat-
tare medverkar - har beliinats med en

stor litterZir utmirkelse, Man vill hoppas,

att det snarast kommer att fiireligga ocksi
pi tyska eller engelska. Stiirre svenska bib-
liotek b<ir snarast inkdpa det.

S. S-e

.Vilhelm Koppers: Ur'
mdnniskan och hennes uiiildsbild.
Stockholm 19i6, Natur och Kultur.

Ake Hultkra ntzz Primitiu
religion ocb magi. Stockholm 19i6,
Svenska bokfiirlaget-Bonniers'

Genom den s. k. Uppsala- eller widen-
grenska skolan har svenska studenter blivit
vll fiirtrogna med den revolt mot evolu-
tionismen som pr'iglar modern religions-

vetenskap. Sdderblom var i vissa viktiga
stycken Innu fingen av denna iskidnins;
en begynnande reaktion mlrker man fdrst
hos Tor Andre, Nu har en ny syn tringt
igenom si fullstZindigt, att man snarast har

lust att piminna om fdrtiensterna i den

evolutionistiskt inst?illda forskningsepoken'
Katoliken Vilbehn KoPfrers - han lr

professor i Vien - presenteras av uppsala-
professorn Stig \f'ikander i ett btiljant
fiiretal till den nu 6versatta boken. Vikan-
der slger att Koppers >llmnar med sympa-

tisk iippenhet besked om att de utomveten-
skapliga fiirutsittningar, som f<ir honom lr
av stor betydelse fiir det provisoriska byg-

Bet, er teologiska och katolska. Och lika
giirna det - sfgglsern nu ln si llnge en

objektiv syntes lr en illusion och si minga



Litteratur

f<irs6k till synteser gett slmre resultat 'in

denna levande och stridsglada bok.>

Det kan her inte bli frigan om att refe-

rerr fdr|attarcn - 
han refererar sjelv i hiig

grad. Men det bdr sigas, att man sillan fir
tag i en si pedagogiskt klar bok som denna.

Fiirf. ansluter sig till och citerar sirskilt
den bertimde pater Schmidt, men han splc-
kar framstlllningen med andra intressanta

moment 
- 

bl. a. frin egna prim'irforsk-
ningar, betraktelser <jver urminniskans
tankefdrmiga, om den relativa betydelse-

liisheten av hennes ringa hjlrnmassa, om de

primitiva folkens motvilja mot ektenskaP

mellan frinder etc. 
- 

och han leder med

siker hand resonemanget fram till ytterst
viktiga slutsatser. Vi vet alla, att man nu-
mera icke har skiil att rikna med nigon
utveckling frin tidigare mingguderi eller

animism fram till en monoteism. Tviirtom
fiirhiller det sig si, att vi iiverallt i seriens

begynnelse finner tron pi en >htiggud>, en

enda gud. Denna >urmonoteism> Ir histo-

riskt fastlagd. Varifrin kommer denna ur-
gamla gudstro, ftigrt fi;rf. Det stir klart,
att de primitiva mlnniskorna inte sjblva

uppfunnit den. De hivdar inte heller, att
deras fdrfider gjort det. De siger batr, att
de av fiirflderna iirvt en tro pi en h6gsta

Gud. Fitrf. fortsitter:
>Allt talar fiir att det i mlnniskans urtid

faktiskt miste ha funnits nigot sidant som

ett paradis och ett syndafall. Dlrmed 5r

samtidigt givet, att di ocksi nigot slags

(direkt eller indirekt) Guds uppenbarelse

fiir de fcirsta mlnniskorna miste ha varit
real. Gtds uppenbarelse ftirutsltter sjllv-
fallet Guds existens.>

Man kanske menar, att minniskan Pi
grund av sin kausalitetsuppfattning tvingas
att erkenna, att det finns nigon som iir
orsaken till det hela, en htigste skapare och

herre: detta kan alltsi vara en logisk kalkyl
och icke nigot bevis fiir en uppenbarelse. Pi
detta kan svaras: om i detta fall kausalitets-

uppfattningen ir si avgiirande, varfiir svi-
ker den di i si minga avseenden si beklag-
ligt, nlr det g?iller kulturellt mogna, senare

folk? Man kan tinka pi gudsidins iidelagda

tillstind hos de indogermanska folken, ro-

marna, grekerna, Sermanerna etc. Samt om

liknande fcirhillanden hos de hiigt kulti-
verade semiterna och hamiterna, kineserna

och japanerna, Overallt ser man hlr en allt
starkare fiirmiirkelse och degeneration.

Allt detta tyder pi att det hos de pri-
mitivaste folken 

- 
vid sidan av kausalitets-

uppfattningen och den pi grundval av alla

fakta om vlrlden grundande slutsatsen om

ett htigste allgott vlsen - 
ocksi miste ha

funnits en annan verkande faktor. Vad kan

denna ha varit annat in en uppenbarelse

av Gud sj?ilv fiir m'dnniskorna? ffiga;^ t6fi.
Detta iir icke nigot bevis, men det ir en

fullkomligt legitim antydan utifrAn det

ftireliggande vetenskapliga materialet. Att
det etiska element, som pivisats hos ur-
familjen - 

motviljan mot iktenskap mel-

lan frlnder och syskon - 
[x1 sx61nx1[11g

med detta, Zir uppenbart.
Denna antydan vinner i intresse, om man

ser pi den egentliga innebdrden av den

ildsta klinda religionen' Aven de mest pri-
mitiva minniskor klmpar med det ondas

problem i viirlden. Men trots detta ir ftir
dem den Gud, som skapat allt och ir or-
saken till allt, ett i grunden gott och heligt
visen. Pater Schmidt skriver:

>Att dessa folk si allmint och undan-

tagsliist pi ett eller annat s:itt bekenner

sig till den ofdrinderliga heligheten hos det

hiigsta vlsendet, det ar framfdr allt detta

som ir svirt att fltte som en produkt av

den dltida mlnskiighetens eget tbnkande'
grubbel och andliga kamp.>

Alltsi saknas i vir tid ej tecken pi att
Guds faktiska uruppenbarelse en ging ocksi
pi vetenskaplig vZig skall kunna bevisas.

Detta skulle betyda ett nytt historiskt
gudsbevis. Si som det historiska gudsbeviset

tidigare uppstellts, gick det i cirkel: det

fdrutsatte n'dmligen, vad som skulle bevisas

- 
Guds existens. Men om det nu visar sig,

att religionshistoriska fakta krlver en Guds

uppenbarelse i begynnelsen, si skulle detta

innebera ett bevis ftir Guds existens. >I
denna form skulle det historiska gudsbeviset

nirma sig de kausala gudsbevisen. Liksom

23t



-

Litteratur

dessa skulle lven det historiska gudsbeviset
av verkningarna sluta sig till en motsva-
rande adekvat orsak.>

Den av docent Ake Haltkrantz tedige-
rade boken Primitiu religion ocb magi ir
icke lika lysande skriven men av stdrsta
intresse, ocksi den. Den lr skriven av olika
filrfatterc, Om naturfolkens religion skriver
utgivaren sjiilv; om tabu och magi i Siider-
havet och Australien Erland Ehnmark; om
anfiderskult och andetro i Afrika Olof
Pettersson; om schamanen, extatisk ande-
besvirjare och visionlr Ernst Arbman (med
ett icke motiverat avstAndstagande frin
Ohlmarks' stora bok i Imnet); och om
visionsupplevelsen hos en nordamerikansk
indianstam utgivaren. Boken lr fiirstklassigt
illustrerad.

Suen Stolpe

Albert L an gz Funilamental-
tbeologie. Bd. I: Die Senilung
Cbrhti. Bd. II: Der Aultrag iler
Kirche. Miinchen 19i4, Max Hue-
ber. DM 8: 80/10:80.

Tron framspringer icke ur rent irratio-
nella kiillor, den h<ir till sitt visende lven
till intellektets domin. Varje trosavgiirande
som triffas under personligt ansvar ir dlr-
fiir i behov av en rarionell pr<ivning, Detta
g?iller icke minst fcir den sekulariserade
nutiden, dir vigen till gingna tiders ore-
flekterade trosmotivering ?ir spiirrad fiir de
flesta, och dlr den tidigare sjilvklara kins-
lan att h<ira hemma i den religi<isa gemen-
skapens trygga famn delvis gitt fiirlorad.
En frasfri framstillning av trons rationella
grundvalar er derfdr ett av de mest ange-
liigna hj?ilpmedlen fiir minga s6kande mln-
niskor inom och utanfiir kyrkan. Tron kan
framgingsrikt fcirsvaras med f<irnuftets va-
pen; omvint utgiir otron ingalunda nigon
vetenskapligt oangripbar position.

Kristendomen reser ansprik pi att vara
en av Gud uppenbarad religion. Kan detta
ansprik bevisas, si fiiljer hiirav bide miij-
ligheten och skyldigheten att tro. Denna
bevisfiiring iligger den teologiska disciplin
som numera kallas ftir fundamentalteologi
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och siledes syftar till att pivisa den kristna
uppenbarelsens trovSrdighet och skyldighe-
ten att acceptera den. Fundamentalteolo-
gins f<iremil lr med andra ord icke uppen-
barelseinnehillet utan uppenbarelsens ske-
ende. Den har nitt sitt mil, om den lyckats
pivisa tvi fakta: dels att Kristus lr m?insk-
lighetens av Gud uts'inde lirare, vilket be-
handlas i fcirsta bandet av ovanstiende verk,
dels att Kyrkan ir den av Kristus instiftade
frilsningsanstalten, vilket behandlas i andra
bandet. Liroboken avslutas med en traktat
om teologins kunskapskillor (det kyrkliga
Iiroimbetet, skriften och traditionen), ef-
tersom even dessa utgiir grundliggande
fiirutsittningar f<ir teologins dogmatiska
arbete.

Metodiskt uppnir fundamentalteologin
detta mil genom en rationell och icke ge-
nom en dogmatisk bevisf<iring. Den argu-
menterar siledes icke ex fide, betraktar
Skriften icke sisom inspirerat gudsord och
ftirutsitter icke de kyrkliga lirosatserna si-
som ofelbara definitioner utan behandlar
bide Skriften och de kyrklige yttringarna
sisom historiska dokument, som Ir under-
kastade den historisLa kritikens principer.
Fiirf. understryker dock, att rationell tro-
vlrdighet och emotionell trosberedskap
ingalunda utesluter varandra.

Bokens koncentration och slagkraft har
utan tvekan vunnit dlrigenom att fiirfat-
taren dragit en klar skiljelinje icke enbart
gentemot dogmatiken utan even gentemot
andre besliktade vetenskapsgrenar. Siledes
behandlas icke argumenten fiir en gudstro
som sidan; detta det fdrsta stadiet i miin-
niskans v?ig till ett accepterande av den
kristna uppenbarelsen henf<ires till filoso-
fin. Med goda sk?il avbiijer fiirf. vidare att
inom ramen av sitt fundamentalteologiska
arbete unders<ika mlnniskans mdjligheter
att tiverhuvud ta,Bet f.A en objektiv kunskap
om sanningen. Att inkludera en unders<ik-
ning av de ontologiska och gnoseologiska

principerna skulle nlmligen varit etr otill-.
Iitet annexionsstrlvande och medfiirt faran
ftir att fundamentalteologin urartar till att
bli ett slags encyklopedi.
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Den pibjudna grlnsdragningen slutligen
gentemot pastoralteologin och apologetik i
egentlig mening l<iser ftirf, pi si sltt, att
han primlrt sttidjer sina arSument pi tids-
liist giltiga skel och att han fiirst i andra

hand tager hlnsyn till tidsbetingade fcir-
hillanden, individuella behov och den en-

skildes konkreta situation. Fundamentalteo-
login har vidare, enligt hans uppfattning,
att prestera trons positiva grundl'dggning
och bara indirekt att egne sig it den nega-

tiva uppgiften att fdrsvara kristendomen
mot angrepp utifrin.

Klarhet i milsittning, metod och gr?ins-

dragning samt en liisbar stil, som efter
biista f<irmiga undviker det teologiska fack-
spriket, bidrar till att gdra denna lirobok
till en stimulerande lektyr ?iven ftir en

lekman. Lang, som ir verksam som profes-
sor vid universitetet i Bonn, har harigenom
lagt ett finslipat vapen i vira h'dnder, som

ritt anvlnt 
- 

kan vlta 
^v 

stor hj2ilp icke
minst vid konfrontationen med sidana in-
tellektuella motstindare som av gammal

varnr forcfarande anser tro och vetande

vara ofdrenliga med varandra. Orsaken till
att konfrontationer av detta slag i regel

blir si fiiga givande, miste vi dock till-
skriva oss sjilva, om vi 

- 
bide prister och

lekmln 
- 

av gammal vana fortsltter att
uteslutande arSumentera utifrin tron. Ett
hoppingivande och fruktbart frirsta miite
med den sekulariserade omvlrlden kan
istadkommas enbart pi ett fiir begge sidor
godtagbart objektivt plan 

- 
f6rnuftets.

Langs bok er dirf6r vlrd att bli iiversatt.

Peter Leithoff

Erich Przywata: ln' und
gegen. Augsburg l9lt.

Erich Ptzywere irt enligt Reinhold
Schneider vir tids stiirste teolog. .A, ena

sidan blr han irhundradens biirda; han
begriper historiens stora tankesystem och
klnner till de betydande diktverken ti-
derna igenom. A andra sidan har han
tringt in i den kristna uppenbarelsens

djup. Han Ir vir tids mlstare, nir det gil-

ler konfrontationen mellan miinsklig vis-
dom och Kristi sanning.

Med sin nyss utkomna bok anknyter
Przywa;u till tidigare publikationer. I sitt
systematiske huvudverk Analogia entis
(Miinchen 1932) har han uppstiillt som

vbrldens grundformel vad han kallar fiir
>i och iiver> (in-iiber). Han vill pi ett
modernt sitt uttrycka och ta i ansprik
fiir teologien, vad redan de gamla grekerna

visste, nlmligen ett den faktiska virlden
stir under vissa iiverempiriska normer. En-
ligt Platon svivar idierna 6uer den synbara

verkligheten; enligt Aristoteles ligger de-

ras halt i den. Pnywara fiirbinder den

aristoteliska synen med den platonska. I
den nya boken piminner han oss om att de

normer, som ligger i saker och ting eller
i oss sjilva, ibland inte uppfylls. M'inniskan
lever inte alltid i hojd med sin id6. I si
fall kommer den normgivande id6n att sti
enot r,ad som faktiskt hender. Den visar
sig vara grundvalen fiir en kritisk gransk-

ning av dagens skeenden.

Pi si vis anv?inder Przywala en teore-

tisk tanke f6r att te stellning till nuets

fenomen. Det f<ir till ett bed<imande av

vir tid. Hans >i och iiver> har utvecklrts
till ett >i och emot>. Den teologiska grund-
formeln har omformats till en kulturkritisk.
Ptzywaras hela fiirfattarskap rtir sig mel-
lan dessa tvi formler och er i viss min
deras enhet, .V,K.

R u do I f H a ub s t; Die Cbris-
tologie iles Nikolaus aon Kues. Ftei-
bvg 1956, Herder.

Nikolaus av Kues, 1400-talets kardinal,
stod mitt uppe i kyrkans offentliga liv.
Men han kunde inte helt gi upp i sina

praktiska - fcir att inte slga sina kyrko-
politiska - uppgifter. Han kunde inte
lita bli ^tt Procul negotiis lgna sig 3t filo-
sofiska och teologiska funderingar.

Rudolf Haubst visar i sin bok, att kar-
dinalen lven med sitt tlnkande stod inom
kyrkan. Han vederhgger pi kristologiens
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omride den ibland framfiirda uppfatt-
ningen, att Cusanus' tankevirld inte har

nigot att gtira med tron eller rent av vill
ersitta tron. Haubst stiidjer sig med sin

noggranna understikning delvis pi otryckta
och hitintills oanvinda killor. Han fram-
stiller, hur Cusanus i ena sidan llmnar
troshemligheternr oantastade och hur han

i andra sidan liter sig stimuleras genom

dem. Hans bok fiirtjinar uppmirksamhet
iven bland icke-fackmln.

Pi 1400-talet var tiden Innu inte inne

att st:illa frigan om teologiens karaktir
av vetenskap med den skirpa den fitt i
vira da'ga;r, Naturvetenskapen kunde ju
innu inte atNes vara vetenskapen ptr [16-
f6rence, ty den fanns lnnu inte, itmin-
stone inte i dagens mening. Men ftitelig-
gande bok visar, att Cusanus'intellektuella
vitalitet medvetet infogade sig i tron. I
hiigmedeltidens splr hade 1400-talets teo-

log Llart fiir sig, att den kristna tron och

ett kritiskt tlnkande inte upphiver utan
kompletterar och utvidgar varandra. FIIr
var Nikolaus av Kues en modern mln-
niska.

IY. K,

Thomas Merton: Den he-

liga tystneden, Malmii 19t5. All-
hem.

Denna hdst utkommer inte bara Thomas

Mertons sjiilvbiografi pi svenska utan ocksi
hans beriimda verk Den heliga tystnailen.
Det Ir Allhems fdrlag 

- 
konstnlrligt det

ledande i Norden 
- 

som uppdragit it dr
Erik Cinthio i Lund att verkstllla en

svensk version av detta bildverk. Den be-

liga tystnaden lr nlmligen en samling bil-
der frin en fransk klostermiljii, nirmare
bestiimt frin benediktinklostret Abbaye de

la Pierre-qui-Vire i Frankrike. (Namnet
liter besynnerligt; besiiker man stellet, bru-
kar den guidrnde munken berltta, att hlr
finns en stor sten, liggande pi en annan

sten, vilken tidigare sades bruka >vlnda
sig>, Alla viindningar har emellertid f6r-
svunnit, sedan platsen kristnats och ett
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kloster rests.) Bilderna, som allr lr av

hiigsta kvalitet och ypperligt reproduce-
rade, ger en uttdmmande bild av kloster-
livet i alla dess faser; texten har skrivits
av den amerikanske trappisten fader Louis,

dvs. Thomas Merton. I sjilva verket ger

texterna tillsammans ett helt klosterkom-
pendium - en allsidig orientering i hur
ett kloster fungerar, vilka syften det tjii-
nar, och hur dess vardag ter sig.

Man kunde kanske tilliigga, att just

detta kloster ocksi har ett internatgym-
nasium, som vunnit stor bercimmelse.

Detta praktverk kostar inte mer in 24

kr i ett utmlrkt helklotband, ett pris som

endast kan fiirklaras med en h?invisning till
den storartat kulturvlnliga linje, som vig-
leder det m'iktiga f6rlaget Allhem.

S. S-e

Varfdr jag inte gitt till Rom.
Bekinnelser och repliker utgivna av

Gunnar Rosendal, Lund t9t6, Glee-

rupska Universitetsbokhandeln. Kr.
8: J0.

Boken presenterar sig som ett motstycke
till den i fjol utkomnr Yarfdr iag blea

hatolik (anmZild i denna tidskrift irg.
l95Jt 240 f.), Kyrkoherde Rosendal har
bett ett 20-tal v?inner och bekanta, de

flesta tillhiirande Svenska kyrk*n, att skriva
nigot om varfiir de inte >g&tt till Rom>'
Boken framligger deras och Rosendals eget

svar pi fu|g*n.
Tonen Ir irenisk. Svenska kyrkan och

den katolska kyrkan behandlas som tvi
samfund, som nu en ging stir bredvid var-
andra. Just her ligger bokens egenart, fiir
att inre genast siga dess svaghet. Siikerligen

skulle Luther inte ha godtagit den sorts

ireniska hillning. Di reformatorn fcirkla-
rade sitt sola fide, sitt sola scriptura, stod

han medvetet mot den gamla kyrkan. Han
ville rensa den, iterfiire den till den gestalt

han ansig vara den ursprungliga och den

enda berlittigade. tlans lidelsefulla kamp

uppbars av tivertygelsen om att sanningen

endast kunde ligga pi en sidr, antingen hos
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honom eller hos Roms >antikrist>. I si
mitto var hen exklusiv. Han visste om

slnningens >antingen - 
eller> - 

han lik-
som Rom!

I den f6religgande boken miiter visser-

ligen nigot av Luthers iver. Men alltfiir
minga av bokens f<irfattare ter Roms och

Svenska kyrkans existens helt enkelt som

givna fakta. De lr fiiga oroade av den

friga, som beh':irskade reformationstidens

bista mln pi bida hill. Bakom denna tids

alla andra frigor stod denna: >Var ligger

sanningen? Vad Ir det som Gud uPpen-

barat?> Man kunde vlnta sig, att dagens

lutheraner pi ett eller annat sltt skulle
frirsvara just den syn som Luther var si
angeligen om att hivda. Om han iiverhu-
vudtaget syftade till nigot som var mti-
dan vlrt att efterstriva 

- 
och det gjorde

han f6rvisso 
-, 

och eftersom milet hittills
inte uppnitts 

- 
det blev splittring i stll-

let 
-, 

kan kristenheten inte komma ifrin
ett hfu se en uppgift, som sj'ilva historien

stiller. Vem skulle vara mera kallad att
bidra till dess ld,sning in de som beklnner
sig till Luthers tro?

Varmed bokens viirde inte skall f<irne-

kas. Detta ligger framftir allt i att her
levande miinskliga bekinnelser presenteras'

v. K.

'$7, Schamoniz Le urai uisage

iles Saints. Paris 19i J. Desclde, de

Brouwer. FL 22t/300. 6vers. till
franskan av Lucienne Poucrault.
Originalets titel: Das uabre Gesicbt

iler Heiligen, Miinchen, K6sel.

Hur ser ett helgon ut? Slkert ligger det

en gudomlig vishet fiirborgad i det faktum,
att inte ett endt portr:itt finns bevarat av

Jesus eller Maria. Varje tidsepok har dir-
igenom fitt frihet att avbilda sina helgon

efter sin uppfattning om hur den helig-
giirande niden genomlyser den m'inskliga
naturen,

Le trai aisage des Salals miste ses som

ett uttryck fiir de tendenser i vir tid, som

vill lita sanningskriteriet segra iiver det

alltfdr vllformade och pietetsfullt ftirsk0-
nande.

Boken innehiller en samling - 
1t0 st.

- 
x111gnsisk1 helgonportrltt ordnade kro-

nologiskt frin fornkristen tid fram till vira
dagar. Varje bild itfoljes av en kort bio-
grafi. En omfattande notapparat ger vlrde-
fulla upplysningar om var portritten finns,

deras ilder, litteriira hlnvisningar etc.

Portrittsamlingen kompletteras av dtids-

masker och bilder tagna efter d<iden.

Urvalet 'ir utmiirkt. Oftr f.fu flera olika
portrltt iskidliggitra olika sidor av ett hel-
gons visen t. ex. hos Ignatius av Loyola.
Intressant ir ocksi att iemfiira ett barn-

domsportritt av Therdse av Jesusbarnet med

ett fotografi, taget samma ir som hon dog.

Ett klnt helgon, som matr siillan ser avbil-
dat iir Teresa av Spanien. I detta arbete

finns tvi autentiska portrltt. Det mest ut-
trycksfulla av dem Ir enligt min mening

det som utftirdes av en barfotakarmelit -
Juan de la Misere - 

niir helgonet v* 62 it
gammal, Hon llr sjilv sklmtsamt ha be-

diimt det pi fiiljande sltt: >Mi Gud for-
lita dig, du har milat mig ful och sur-

iigd.> Inom parentes sagt er det intressant

att konstatera, att Berninis beriimda skulp-

rur framstZillande den heliga Teresas extas

i Santa Maria Vittoria i Rom iir si pifal-
lande portrlttlik.

I bokens inledningskapitel fir man fcirst

en kort historik tiver helgonkult och kano-
nisation inom kyrkan. Direfter g& fotfat-
taren bland annat en jimfiirelse mellan
olika tidsepokers helgelseuppfattningar med

en mycket fin analys av vir egen tids hel-
gelseideal, som enl. honom ir personifierat
i den heliga Therdse av Jesusbarnets gestalt.

Hennes tolkning av helgelsens mysterium
ir kanske bist sammanfattat i de ofta cite-
rade orden: >Ce qui demeure, c'est I'amour:
aimer, se laisser aimer par I'amour et aller
dans le monde pour y enseigner i aimer

I'amour. - 
Det som fitrblir ?ir klrleken: att

ilska, att lita sig Zilskas av kerleken och
att gi ut i vlrlden fiir att llra minniskorna
att llska kerleken,>

I kapitlets sista avsnitt konfronteras pi
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ett fiirediimligt sitt kyrkans liiror om hel-
gelse med modern psykologi och psykiatri.
Den franska upplagan har dessutom begi-
vats med ytterligare en inledning av den i
konsthistoriska sammanhang velkende je-

suitpatern Paul Doncoeur.
Man vill pi det allra varmaste rekom-

mendera denna v?irdefulla bok' som i sig

fdrenar tvi egenskaper, s'illsynta inom den

hagiografiska litteraturen - 
saklighet och

Ikta kristen kinsla. Aina Rynell

George FerSuson: Tegn
og Syttr.boler i Renessansens Reli-
giQse Kanst. Oslo 19i5, Bergen-

dahls.

F<ir inte si linge sedan kunde en svensk

konsthistoriker ge en fdrbluffande ny be-

lysning av vir barockkonst genom att tolka
dess utomordentligt invecklade och speciella

symbolflora. Var och en som intresserat sig

f<ir klassisk kristen konst, inte minst den

medeltida, har mlrkt, att en niidvindig
f<irutslttning f<ir ett fiirstiende Ir en viss

kunskap om dels alla figurerna ur bibeln
och helgonvirlden, dels om symbolerna.

Detsamma glller renlssanskonsten. I en

praktfull norsk upplaga 
- 

si pikostad och

med si vackra flrgreproduktioner, att den

ocksi miste vara avsedd som presentbok 
-

fiireligger nu ett stort verk av George Fer-
guson, som ger ett slags resonerande kata-
log iiver alla symbolerna i renissansens

kristna konst. Djurvlrlden, blomstervirl-
den, jord och himmel, minniskokroppen,
Gamla testamentet, Johannes d<iparen, Jung-
fru Maria, Frllsaren sjilv, Treenigheten,
madonnan och lnglarna, 

- 
se dir prov pi

de olika kapitelindelningarna. Arbetet fiir-
utsetter knappast nigra fiirkunskaper och

syftar vll nlrmast till en icke-katolsk liise-

krets, dir det mesta av det kyrkliga stofiet
iir ok'dnt. Men man fiirestiller sig, att unga

svenska studerande skall ha stort utbyte av

denna uppslagsbok, som dessutom erbjuder
en stor 6gonflgnad med sina illustrationer

- 
ett helt kompendium i renissansens reli-

gi<isa mileri, S. S_a
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Niilaros erkebhfiestol og bh\esete
11ti-19r3. Oslo 19f5, Land og

Kirke.

I en magnifik kvartsvolym har en rad
olika fiirfattare till jubileet skildrat Nidaros
Irkebiskopsstift frin dess begynnelse fram
till reformationen; den fiireliggande voly-
men Ir visserligen icke m?irkt I, men i fiir-
ordet meddelas ett den kommer att fi en
fortslttning som skildrar stiftets iiden efter
det hemska kulturella och andliga tillbaka-
slaget i och med reformationen. Man 5r
glad it att i en separat bok fi hela denna
medeltida kriinika itergiven. Arne Odd

Johnsen skildrar utvecklingen frin begyn-
nelsen till 12i2, Charles Joys gir fram till
14f 0, Lars Hamre fortsiitter till 1t23 och
Arne Bergsgird, till ltt7. Dessutom skriver
Andr. Seierstad om >Nord til St. Olaf i Ni-
daros> och Helge Fehn om gudstjinstlivet
i domkyrkan under medeltiden.

Det lr alltsi Norges andliga storhe*tid
som hlr figurerar - med ett vimmel av

starka, nigon ging geniala kyrkliga ledare.

Boken biir ha ett sirskilt intresse fiir ka-
tolska lisare i Sverige - den ger en levande

fiirestillning om den rikedom som en ging
var Norges, Och den ir presenterad pi ett
siitt som giir fiirlaget all heder.

S S-e

Ulla Isakss o n': Dit Du iche

zrill. Stockholm 1916, Rab6n & Sjii-
gren/Vi Kr. 17r Jo.

SIIlan lyckas en fdrfettare si utmlrkt
med att i en romans titel sammanfatta
dess visentliga innehill och mening som

Ulla Isaksson i sin senaste bok Dtt Du icke
aill. Den handlar om minniskans fiirhil-
lande till Gud och sig sjilv, eller - 

om
man si vill - om Guds f0rhillande till
mlnniskan. Gud fiir mlnniskan genom li-
vet pi ett siitt som hon sj?ilv inte fiirstir
och inte vill. Fiir att komma i Guds n5r-
het miste mnnniskan acceptera Guds vlgar
och s?itta hans vilja fcire sin egen, Fdrst di
kan hon klnna verklig trygShet.
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Ulla Isaksson ger detta budskap for-
men av en historisk berittelse frin inkvisi-
tionens tid, nirmare bestlmt ftin 1670-tt-
lets h'dxprocesser i Siljansbygden. Man fres-

as ,tt frlga,, varfiir hon gjorde si. Kanske

f<ir att hon tyckte det vara limpligare el-

ler lettare att uttrycka saken pi en annan

tids sprik? Eller f<ir att hon hyser speciellt

inrresse just f<ir inkvisitionens tidevarv i
Sverige? Eller 

- 
vilket anmilaren iir biijd

att tro 
- 

fiir att understryka problemets

brinnande aktualitet genom alla tider och

fiir att sli fast den mZinskliga naturens

.oftirlnderlighet? I si fall har hon lyckats

utmlrkt. Kanske det starkaste intryck bo-

ken f<irmedlar just ir detta, att vi mln-
niskor inte fiirendrats n'dmnvlrt sedan in-
kvisitionens mcirka tid; grymhet, okunnig-
het, skadeglidje, masspiverkan ir frestel-
.ser som existerar nu som di, fast de mi-
hlnda har Indrat namn och uttryckssltt.
Vi stir i dag infiir samma >hemligheter>>

som Hanna, romanens huvudgestalt:
>Hemligheten att en menniska fciddes

och att hon dog, hemligheten att hon me-

,dan hon levde fiiraktade det hon hade och

tridde till det hon inte iigde, att hon pli-
gade i sin kerlek och ?ilskade i sin vrede,

.att hon diidade med sina hinder och gav

di med sina briist, och bakom den hemlig-
heten stod Guds stora hemlighet: att han

miktade llska dem sidana de voro.> Insik-
ten, som Hanna si sminingen kommer till,
att det inte ir hennes otillitna kerleks-
affir som lr den stora synden utan att
hiigmod och klrleksliishet iir mycket all-
varligare och farligare fdr hennes andliga

liv, stimmer mycket bra iiverens med ka-

tolskt sitt att se pi dessa problem.
Hela skildringen, men framfiir allt Han-

nas andliga utveckling, i synnerhet dess

.slutaccent, lr psykologiskt utomordentligt
<ivertygande och prlglas av en medminsk-
lig virme i fiirening med vaken intelligens,
som man klnner igen frin Ulla Isakssons

tidigare romaner. Likasi klnner man igen

hennes fdrmiga att skapa en suggestiv at-
mosfir, en levande milj<i. Men aldrig har

lon varit si milmedvetet konstnirlig som i

denna bok: den lr stilistiskt genomarbetad

in i minsta detalj.
Det Zir gl'ddjande, att bland hdstens b6c-

ker miiter en som inte bara lr utm'irkt
som konstverk betraktad utan ocksi er en

i djupaste mening kristen roman. Vi iir hir
i landet inte bortskimda med sidan littera-
tur.

Halina Brzezinska

Ignatiansk eftetskiitd

Till 4o,o-irsdagen av Ignatius av Loyolas

diid utkom en rad nya b6cker. Bland de

viktigaste kan tvi nyheter rlknas, som av-

trycker ignatianska texter och d:irmed fdr
till ett omedelbart m<ite med det baskiska

helgonet. Burkart Schneider, en mycket lo-
vande ung lerd, har iiversatt lgnatius'sjllv-
biografiska anteckningar till tyska och stil-
ler med en klok inledning i dem det histo-

riska och det teologiska perspektivet' Der

Bericht des Pilgers (Freiburg Herder) be-

skriver den vlg, pi vilken den iregirige of-
ficern Don Inigo blev den helige Ignatius
vi klnner till. Var och en som med fromt
eller llrt intresse sysslar med Ignatius av

Loyola, miste lisa denna hans egen berlit-
telse.

Hugo Rahner, Ignatius-forskningens mls-
tare, har i en tjock lunta samlat de brev,

som Ignatius skrivit till och fitt av kvin-
nor, si vitt de ir bevarade. Han framligger
breven med noggranna inledande och fdr-
bindande ftirklaringar i tysk iiversittning
(Ignatius von Loyola, Briefwechsel mit
Frauen, Freiburg Herder). Den som 1r van
att betrakta Ignatius endast som den hirde
kimparen, kan her iivertyga sig om hur
klnslig spanjoren var och vilken fin in-
levelse han visade i det kvinnliga sjilslivet.

Av de verk, som sysselsltter sig med

Loyolas andliga arv, biir fiirst nimnas

Gaston Fessards f6rsdk att stella Ignatius

och Hegel mot varandra' Boken bir titeln
La dialectique des exercices sfiirituels de

Saint lgnace ile Loyola (Paris, Aubier). Den

d ia I ek tisk a process, som Flegel ansett

vara det mlnskliga tinkandets och sjilva
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varats grundstruktur, ir enligt fiirfattaren
i viss grad en motsvarighet till den a n d-
I i g a utveckling, som Ignatius genomgick

vid sin omvlndelse i Manresa och som han

str'ivade att istadkomma med sina >andliga

iivningar> hos dem som anf<irtrodde sig it
honom. Denna ?iktfranska bok ir lika snill-
rik som instruktiv. Man skulle iinska en

liknande konfrontering av Ignatius som €n

av den nutida fromhetens skapare och Im-
manuel Kant som det nutida t'inkandets
mest inflytelserika upphovsman. Kant stir
i viss min mellan Ignatius och Hegel. Med
sin omstiirtande verklighetssyn avliigsnade

han sig i ena sidan frin basken och bidrog i
andra sidan att skapa fiirutslttningarna fiir
Hegels tankevirld.

Under titeln lgnatius uon Loyola, seine

geistlicbe Gestalt and sein Y enniicbtnis
(Viirzburg, Echter-Verlag) framliigger
Friedrich \fulf tillsammans med en grupp

andra jesuitteologer lerda studier 6ver olika

lmnen. Fiirfattarna, bland dem Hugo Rah-
ner och hans betydande broder Karl, fiiljer
en metod, som ligger lingt borta frin alla

f6rsiik att komma it helgonet med psyko-

logiska eller etiska kategorier utan hinsyn
till tron. De hiller sig lika lingt bort frin
de fromma iiverdrifter, med vilka barocka

framstiillningar ibland hopade vilka full-
komligheter som helst pi ett helgon, utan
ett bry sig om de historiskt belagda h:in-
delserna, Arbetet stiidjer sig pi de nya
killor, som de sista irtiondena samlats i
Monttnenta Historica Societatis f esu.

Medan kretsen kring Vulf arbetar sig

fram frin olika hill och si att siga fiir
samman byggnadsstenar till en senere sam-

manfattande teckning, skenker oss Erich
Przywerr under titeln lgnatianish (Frank-
furt a. M., Knecht) fyra syntetiska essayer.

Om det lr iddhistoriens uppgift ett filr-
djupa sig i studiet av tidernas stora miin fiir
att fdrsti deras iskidningar och tankesys-

tem, om en iddhistoriker siledes liknar en

skidespelare, som trlnger in i sin roll och
i viss min blir till den gestalt han framstll-
ler pi scenen, Vt Przywara denna lirda
konsts mlstare. FIan avslutar sin nya bok
med en jlmfiirelse mellan ignatianskt och
augustinskt. Den Ignatius, som till en b<ir-
jan syns stA i motsats till Augustinus och

som dlrmed inte vill foga sig till vlsterlan-
dets bista traditioner, visar sig slutligen ha

fiirtydligat ett drag, som i sjilva verket
redan fanns hos Augustinus. Denne fram-
stir i sin tur som en andlig typ, vars grund-
drag finns kvar iven hos Ignatius. 400-
talets kyrkollrare och 1iO0-talets ordens-

sdftere iir olika, men de bekrlftar var-
andra. Var och ens egenart innesluter den

andres. Przywaras Ignatius-bok fortsltter
tidigare publikationer av samma fiirfattare.
Den htir till irets bista. Pi ett pitagligt
sitt framtrlder her det typiska och sam-

tidigt det allm?inmiinskliga i baskens bide
stringa och hlnfiirande gestalt.

Med glidje konstaterar man, att den finska katolicismen nu fitt sin egen tidskrift. Den

heter Docamenta, 'itr tvisprikig och utges av Erkki Reenpli och Andr6 Lemaire, O. P.

Redaktionens och expeditionens adress iir Studium catholicum, Bulevard l2t lf , Helsing-

fors. Prenumerationspriset lr per ir 600 mark.
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