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SEDAN SIST

Den allkrhtna offensiuen i Stockbolm

i borjan av detta &r har vackt livligt eko i dagspressen - ett faktum
som de deltagande trossamfunden brir fi registrera pi sitt vinstkonto.
Den av dem sjilva frirda reklamkampanjen har dermed nitt stiirre effekt
och >vickelsem6tena> st6rre rlckvidd. Ty vickta ur sin vanliga andliga
sjllvslkerhet blev ju lven de som kende sig irriterade eller var upprorda
iiver sidana >oviirdiga och smakl6sa metoder>>, <iver den >kulturfara, som
en sidan kristendom inneblr> eller den andliga >terror, som en sidan
fcirkunnelse hotar med>>.

Att bli angripen och st?illd mot skampilen kan aldrig vara farligt f6r
den kristendom som ir ikta. Hetsigt motstind och fiirakt frin otrons
och en utprlglat agnosticistisk v?irldsiskidnings sida ir t. o. m. ett kenne-
tecken pi dess lkthet. En religi<is ftirkunnelse, som applideras av en rent
inomviddslig humanism eller en rent positivistisk naturalism, ir inte
ikta kristen.

Den motaktion, som den kristna offensiven framkallade, Ir alltsi i och
f6r sig ett positivt tecken. Vlrre hade det varit, om kristendomens mot-
stindare bara tigit - och effektivare frin deras sida. Det finns innu
hopp fiir kristendomen hlr i landet - trots den tilltagande sekularise-
ringen - si llnge kristen existens och kristen aktion inte tigs ihj?il eller
tvingas att tiga i offentligheten.

Men sedan kan man ju undra, om allt som utges som kristendom kan
besti ikthetsprovet. Ett vetenskapligt sanningskravs nirgingna frigor
betrlffande dlf6ditligheten hos de troendes auktoriteter bcir anses som
fullt legitima. Skulle det verkligen fiirhilla sig si, att >logik, f6rnuft och
vanliga instinkter ersitts mitt i diskussionen alr trosforestlllningar som
inte har nigon f6rankring i en f<jr alla gemensam verklighet>, di vore
det illa stillt med denna sorts kristendom.

lngrid Aruidsson

ir en pifallande begivad och vilbalanserad radikal kritiker i DN. Hen-
nes angrepp pi den stora kristna offensiven i Stockholm var emellertid
inte tillfredsstillande: hon foreftill helt enkelt inte kinna till kristen-
domen, trodde att bibeln ir en gammal mytsamling etc. Emellertid visade
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Sed'an sist

en recension av >Mystikern Simone Veil> (DN 4 mars), att denna arga

kritiker irriterats av kristendomen i utspidd, sentimental eller upplost
form. NIr hon hos Simone Veil mtitte visserligen inte klassisk kristendom
i dess helhet men indi en verklig kristen mystiker, blev hon genast gripen.
FIon skriver i artikeln, att kristendomen ar >ett si obestimt begrepprr,

och konstaterade: >Sjiilva liran kan Indi ingen fatta, och darftir 'ir det
blst att inte diskutera den.>

Detta Ir av vikt. Det ir riktigt, att ingen kan fatta en Protestantisk
eller modernistisk lira, som inte vigar ge klara besked om ens sina grund-
linjer. Men var finns svirigheterna, nlr det giller att fatta verklig
kristendom, Kristi och urkyrkans llra? Ater har det visat sig, att de

svenska radikala polemiserar mot och irriteras av en karikatyrisk kristen-
dom, en sekteristisk uttunning, men att de inte kinner till autentisk
kristendom.

Det Ir d?irf6r dubbelt fiirtjlnstfullt av en ateist som professor Tingsten
afi, lilt vara inte alltid med si tillfredsstillande resultat, uppsiika den

katolska tron och tanken i originaltappning och f6,rs<ika fcirsti dessa.

Till Ingrid Arvidsson ville man siga: Simone \7eil ir utmirkt och
gripande, men tro inte att hon iir unik! Kyrkan har minga lika m?irkliga

kvinnor (och mln), och den katolska liran ir, frigjord frin Simone

Veils egendomliga reservationer, vil vird att studera f<ir en radikal san-

ningsstikare.

Det sjunde i.nseglet

ir en filmskapelse av obestridlig betydelse inte bara tekniskt och konst-
nlrligt betraktad utan ocksi som inligg i den andliga debatten. I medel-

tida fijrkl?idnad ger Ingmar Bergman hir skarpare in nigonsin i sin

filmproduktion uttryck it den moderna minniskans - hemliga eller

iippna - ingest inte blott infiir den individuella doden utan in mer infdr
den hela mlnniskosl2iktet hotande andliga och fysiska atomsprlngningen.

Men filmen gestaltar ocksi - uppenbarligen medvetet - siikandet

efter en religiiis tro, som Ir starkare en Angesten och som kan bli vigvisare
till en ny och lyckligare viirld. Dir finns tro i olika nyanser' men hos

ingen av de handlande personerna en tro med klart innehill, en tro som

ir fiirmer in ett famlande och s6kande, tillit till fiirnuftet mera iin till
kinslan. Den tro saknas, som ir en visshet pi grund av klart vetande

om vem man tror pi, och som blir till en allt klarare kunskap om det

oindliga mitt av sanning och nid som Gudsuppenbarelsen i Kristus
rymmer.

De medeltida kyrkomilningarna er t. o. m. i sina mest skrlmmande
symboler uttryck fiir vissheten om detta trosinnehill; de trons llrare och
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Seilan sist

ordets giirare, som dessa milningar med forkerlek framstiller, har ocksi
i vir tid inte si f.&lirjungar ochefterfol jare.Hade Ingmar Bergman tagit
med itminstone nigon av dem i sin film, skulle hans stora verk ha blivit
in mera realistiskt och konstnirligt givande bide vad angir den medeltida
milj<in och den moderna id6debatten.

FRANQOTS MAURLAC

DEN GAMLE SYNDARENS
BETRAKTELSE'

iir den kristne vid livets afton faller pi knl vid nattvardsbordet
klnner han, hur minga stormar han in mi ha genomklmpat, ett

stort lugn. F{an har syndat mycket, och eftersom han varit en si stor
syndare f6rundrar han sig tiver att f& vara med vid denna miltid, att f.a

del av Herrens lekamen, och iiver att upprepa samma ord som han sextio
fu tidigare lirde sig till sin fcirsta kornmunion. Och han finner att han
alltj?imt ir som det barn han den gingen .var,^tt, han Ster d.r dettabarn.
Han har aldrig upphdft atr vara det fcir Herren som >mer in sjuttio
ginger sju ginger> sagt till honom: >dina synder iiro dig f6rlitna...>.

Vi ville inte tro det. Vi vigade inte tro det: etr helt liv viger si fruk-
tansvirt tungt!

Men detta Ir beviset fiir att vi fitt frirlitelse: att vi at hi.r, nu pi
morgonen, bland dessa fattiga kvinnor som stiller ifrin sig torgkassen pi
binken fiir att gZ fram till nattvardsbordet. Det Ir inte vi sjilva som
tvirsigenom vir livslEnga otrohet iindi f6rblivit rrogna; det ir Flerren
som har velat att vi, fastin vi Ir syndare, skulle vara bland dem som
f<iljde efter honom pi avstind...

Pi avstind? nej, helt r'-Ira: >ty nir du tror dig vara fj'i,rran frin mig,
di 'ir jag dig ofta som nlrmast. . .)>. Men alltid gled en skapad varelse
f<irsitligt in mellan honom och oss. Ett f<irgrngligt ansikte stillde sig

t Denna artikel har av fiirfattaren skrivits speciellt f:& Creilo.Oversittning av Gunnel
Vallquist.



FranEois Mauriac

mellan virt hjirta och det tillbedjansvlrda Anletet. Vi visste att Han fanns
d?ir, dold bakom den andra. O klrlekens tilamod, som invlntar sin timma!

K?irlekens timma ir den dE det skapade vlnder sig ifrin o'ss, di virt
hungriga hj'drta ir ensamt och <ivergivet som i en 6ken ciknen

badar i ljus. 6knen ?ir idel eld och ljus. 6knen ir nirhet. Ingen, o Gud,
vill llngre rycka mig ifrin dig. Tag det som finns kvar av ett hjerta som

vlrlden inte l5ngre vill veta av.

Vi var inte ynglingen eller flickan som i sin virs fulla kraf't valde
Herren i stlllet for att behandla honom som den tiggare man skbnker
resterna av sin miltid. Medvetandet om detta fyller den gamle syndaren
med blygsel och gor att han Stminstone hiller sig pi sista platsen. Men
det 'dr ocksi detta som ger honom en si personlig upplevelse av ,Guds
milda barmhlrtighet>, som Bernanos sade, och som hjiilper honom att mata
djupet av denna misskund. Ibland hender det att han indrar psalmens

ord och utbrister: >>Min Gud, min Gud, varf<ir har du icke dvergivit mig?>

Hur ir det m<ijligt att du inte trottnat pi mig? Du har vlntat pi mig,

ia, mer In si. Flerfaldiga ginger har jag kommit hem, men blott f6r att
pi nytt gi bort frin dig, och du har varken vredgats eller fdrtrcittats -
kanske diirfiir att du vet att mlnniskan ir si skapad att hon ?ilskar och

samtidigt sviker. Aven i virt livs elendigaste 6gonblick, har vi nigonsin
kunnat uttala ditt namn utan'tarar?

Det ir aldrig f6r sent. Mycken kerlek kan rymmas i en enda suck, om
det si vore den sista! Den heliga Gertrud, som varit Flerren trogen allt-
sedan sin barndom, ikallade honom pi sin ilderdom: >O min Jesus, du
som kommer om aftonen. O du min sista aftons kadek. . .> Och detta
iir den ofattban niden: att even den gamle syndaren f.fu gora dessa ord
till sina, att arbetaren i elfte timmen iiverhopas med samma iimhet, utlovas

samma salighet som barnet vid hans sida vid nattYardsbordet, det barn
som Flerren utvalt it sig och som utan att vackla skall gi uppritt tvlrs-
igenom alla ungdomens stormbyar.

Men det finns ju grader i klrleken, grader i saligheten.. . Vi fir inte
samma l6n .. . Det ir svert att fiirestilla sig att Herrens kirlek kan vara
mindre fdr den ene ln f6r den andre: oceanen ir dverallt oceanen, och
det ir samma vig som skirljer <iver och tar emot varje iterlcist mlnniska.
Andi har varje minniskohjirtas fiirhillande till sin Herre en egen historia,
som inte lr lik nigon annan.



KYRKAN SOM ORGANISATION
OCH ORGANISM

ETT KATOLSKT BADE_OCH

ill och med av sina fiender, och kanske m€sr av dem, blir katolska
kyrkan betraktad som en mlktig organisation. Men fi har fdrstitt de

band som sammanlinkar denna organisation med kyrkans liv. Man behiiver
inte vara djupsinnig teolog fdr att stllla upp Andens rike mot det samfund
som kallar sig Kyrka. Vanskligare 'dr att. inse hur dessa tvi storheter ir
tvi sidor av samma sak, tvi funktioner av samma organism. Vanskligare
men dlrf<ir ocksi nyttigare.

I

Ingen vill fcirneka att den katolska teologien ir ett starkt organiserat
system. Men detta system har ett levande ursprung som det l6nar sig att
skirskida.

Utgingspunkten ir Guds tal till mlnniskan, der som vi kallar uppen-
barelse nir vi tlnker pi Guds andel i samtalen, och tro nir vi betraktar
minniskans svar pi Guds tal. Tron ir en levande vixt, vir ande blir
befruktad av Guds ord.

Tron spirar, vexer, b?ir frukt hos varje troende. Allt blir nytr fdr den
som tror: naturen blir Guds verk, mina medmlnniskor Guds barn, mina
handlingar leder mig till Gud eller fjlrmar mig frin honom. Det riir sig
uppenbart om en vlxt av mera vital in rationell typ, en organisk vixt si
att sega.

Nigot liknande kan vi sdga i f.riga om trons vixt i kyrkan sisom sam-
fund. Guds uppenbarelse utvecklar sig enligt andra lagar in de stringt
rationella. Kyrkan formulerar inte sina dogmer i dverensstimmelse med
ett teoretiskt program. Men miiter hon utmaningar pi sin vlg, klnner
hon sig hotad i sin organism av heretiker och villomeningar, intager hon
en stindpunkt som vilar pi troslivets grund.

Detta betyder dock inte att kyrkan undervirderar tankens rationella
krav. Tviirtom. Tron blir teologi utan att f<irneka sig sj?ilv, snarare f6r
att.bera innu fler frukter. Ty teologien 2ir i grund och botten inter annat
in den rationella organiseringen av kyrkans trosliv. Den stdrsta och vik-
tigaste etappen pi denna vdg ir skolastikens tillkomst pi tzoo-talet. Men
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kyrkan hade inte vlntat si l2inge med att systematisera sitt trosliv: ir inte
varje trosbeklnnelse just ett f6rs6k att systematisera trons innehill? Jag
tror pi den Helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund,
syndernas f<irlitelse, kiittets uppstindelse och em evigt liv.

Den dag som i dag ir tillskriver kyrkan den systematiska teologien en
mycket stor betydelse. >Det i,r vil kint hur h<igt kyrkan sitter det
miinskliga fdrnuftet . . . nir det giiller att p& tillbOrligt sitt formulera
den lag som Skaparen nedlagt i minniskornas hjirtan och nir det ir tal
om att uppni en visserligen begrinsad men utomordentligt fruktbar f6r-
stielse av troshemligheterna> (Pius XII: Hwnani generis). Kyrkan menar
att skolastiken med sin klara utredning av problemen, sina niijaktiga be-
greppsbestimningar och precisa sonderingar ir mycket nyttig, inte endast
fiir nyb6rjare utan f6r varje teologiskt tlnkande person, det bista skyddet
mot irderare av varje slag. Kyrkan tillignar sig inte ett gammalt system.
Hennes positiva instlllning till vetenskapen talar sitt tydliga sprik. Men
hon kommer aldrig att finna sig i att lita fiirnuftet segla fiir egen vind
och iiverlimna teologien till den religi<isa intuitionen.

Det betyder inte att den teologiska systematiseringen skulle varu det
primlra. Tvlrtom. Det primira ir trons organiska vlxt. Det teologiska
arbetet 'ar av ratiortell art, teologens system hans eget verk. Uppenbarelsen
diremot isyftar inte att rationalisera de religidsa sanningarna men blott
att meddela oss dem, och det iir den Helige Andes verk. Det fundamentala
ir tron, Guds rena giva till oss. Thomas av Aquinos enastiende stlllning
bland de katolska teologerna anses just bero pi att han organiserat det
teologiska vetandet utan att ett cigonblick gliimma att han endast var en
tjinare till trons organiska vlxt.

Vi f<irstir det innu blttre, nlr vi kastar en blick pi senmedeltidens
skolastik. Varf<ir fortjdnar den till stor del det diliga rykte den fitt?
Dlrfiir att den f6rde systemet vidare f6r systemets eget skull. Teologien
blev avskuren frin sina klllor, fcirst och frlmst tron, och fcirvandlades
till en tankegymnastik. Den gudomliga uppenbarelsen, som fdr hAgmedel-
tidens teologer var den mark varifrin deras vetande vexte upp, blev en
arsenal av citat f6r att stiidja egna teorier och sli omkull motstAndarnas
argument. De teologiska systemen hade utformats filr att skenka b'itttre
6versikt 6ver uppenbarelsens mingfaldiga aspekter, det var uppenbarelsen
man betraktade genom systemet. Men under senmedeltiden b6rjade syste-
met g6ra intring pi trosk?illorna, och de teologiska verken vimlade di
av konstiga sp<irsmil som vil hade sin forklaring i systemet men ingalunda
i trons myst€rier. Organisationen ir nyttig, men den blir farlig, om den
tar <iverhand och kvlver det liv vars tjenst den utformats fiir. Den verkar
di sisom en krlftsvulst som lter upp organismen.
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Kyrkan som organisation ocb organism

2

Liknande tankar kan vi formulera pi ett helt annat omride inom
kyrkans mingfaldiga aktivitet, nimligen hlosterliuet.

Vilken lr utgingspunkten fcir en sidan livsform? En kallelse att pi
stillet lamna allt och ftilja Kristus, viljan att tillh6ra Gud och honom
allena, att gora sig fri frin vlrldens spelregler och bygga sitt liv pi en

ny grundval, nlmligen att .vara d<id f<ir vlrlden och leva f6r Gud. I en

viss sammanslttning av inre och yttre omstindigheftr - den sammansitt-
ning som utgcir kallet - krlver den kristna kerleken en dylik omvllvning
av ens liv. Den som har 6ron att hiira, han htire!

Detta kall, som man upplever som en inre uppmaning, piminner om
vad inspirationen lr fcir konstniren: en id6, ett ideal som skall omslttas
i praktiken, ett mil som man efterstrivar och som iiverhgset bestimmer
vilka medel som skall anvindas och i vilken utstrickning.

Utgiende frin denna inspiration, som bist kan betecknas som ett liv
i hiigsta potens, konstruerar sig klostedivet organiskt. Fattigdom, celibat,
lydnad Ir inte villkorliga medel som man av praktiska skil begagnar.

De iiverensstlmmer med klostedivets inre lag. De stora helgon, som betytt
mest fiir munkvisendets utformning, har inte rlttat sig efter ett teoretiskt
mtinster. Lika litet som den store f6rfattaren, som blir besatt av sina

personer och liter konstverket leva sitt inre liv och utveckla sig organiskt.
Ordensstiftarna blev besatta av sin klrlek till Gud och sin nista och lydde.
Dirfdr kan vi ocksi betrakta deras verk som en frukt av den Helige Andes
ledning. Ej heller kan nigon bestlmma sig f6r att bli ordensstiftare, ty
livet skapas inte med viljeyttringar :utan sprudlar fram, annars Ir det
inte liv.

Betyder detta att, dessa ordenssamfund inte beh6ver organiseras pi ett
rationellt sett? Inte alls. Inspiration miste f6ra till organisation, om den

skall lcisa de mingfaldiga problem som uppstar i ett kloster, liksom 6verallt
dlr mlnniskor lever och arbetar tillsammans. Det insig en man som Do-
minikus med all 6nskvird klarhet. Han drog nytta ay de talrika jurister,
som pi ett tidigt stadium intrett i hans orden, fdr att skapa en grund-
liggande lag som fackjuridiskt sett var ett vllkonstruerat verk. Franciskus
av Assisi var ett stort religicist geni. Han har inspirerat och inspirerar
fortfarande milliontals mlnniskor att ilska Gud och den frivilliga fattig-
domen. Han f6rfattade sjlilv flera regler som i h6g grad vittnar om hans

djupa fiirstielse av Kristi glada budskap. Men lndi kunde han inte uodgi
splittring i sin orden. Detta forklarar pivestolens fdrhillande till francis-
kanerna. Fi ordenssamfund har i samma grad fitt sttid och uppmuntran
frin det hillet. Men i gengiild krivde piven att de skulle organisera sig
pi ett fiirnuftigt sitt. Ingenting visar att kyrkan senare fitt ingra det.



fr. Albert Raulin OP

De ansvariga myndigheterna i Rom vet vad ikta religiiis inspiration ir.
Det mlrker vi ocksi i dag. Charles de Foucaulds smi br<ider och systrar
har pivestolens fulla st6d, just darfdr att deras inspiration ?ir i si hiig
grad religiiis, i enlighet med kyrkans bista traditioner. Men det finns intet
tvivel om att pivestolen si sminingom - och denna process iir i verklig-
heten redan pib<irjad - ftommss att sorja for att, med deras egen hjiilp,
giva dem en organisation som leder deras inspiration vidare och sk?inker

den nigot fastare former.
Kan vi di slga att en fast utbyggd organisation slkrar ordenssamfunden

mot f6rfall? Nej, det br den fortsatta och levande inspirationen som gtir
det. De flesta ordnar har stelnat i sina former efter en lovande blomstrings-
tid. De har inte l?ingre varit i stind att anpassa sig efter nya problem.
Dlrf<ir har st?indigt nya kongregationer framtritt. Tiggarordnarna, som

pi 1200-talet hade istadkommit en storartad fiirnyelse inom kyrkan,
spelade en ynklig roll under reformationstidevarvet. Trots att de hade

minga stora personligheter i sina led, ridde de icke med den uppgift de

stod inf<ir. Brtiderna gick fortfarande omkring med sina tiggarpisar for
att samla in pengar och livsmedel. Men borgarna tog dem inte lingre fiir
vad de hade varit, evangeliets tj'inare och fattigdomens riddare. De be-

traktade dem som parasiter pi samh?illets kropp. Det som hade inspirerat
hiigmedeltiden var pi lloo-talet blott och bart institution.

3

Lit oss nu se pE kyrkans strukJur ocb styrelse. I begynnelsen fanns den

Helige Ande, kan vi kanske slga. Den Helige Ande var hos Gud, den

Helige Ande var Gud. Och den Helige Ande sindes till apostlarna. FIan

blev icke k<itt s8som Sonen, men han kom ned tiver apostlarna och skapade

n),rtt liv hos dem.

itA ett si tidigt stadium som pi apostlarnas egen tid kunde Kristi kyrka
under den Helige Andes ledning liknas vid en levande organism:

>Liksom kroppen ir en och likviil har minga lemmar, och liksom kroppens alla lemmar

utgiira en kropp fastln de lro minga, likasi iir det med Kristus. . . Ni iiro Kristi kropp

och hans lemmar. Och Gud har i kyrkan satt fiirst och frlmst nigra till apostlar, fdr det

andra nigra till profeter, fiir det tredje nigra till lirare, vidare nigra till att utf<ira kraft-
girningar, ytterligare nigra till att hava helbr?igdag6relsens giva eller till att taga sig an

hjelplOsa eller till atr vara styresmln eller till att pi olika sltt tala tungomil. Icke lro
viil alla apostlar? Icke hro viil alla profeter? Icke lro vZil alla lirare? Icke utfdra vil alla

kraftg?irningar? Icke hava viil alla helbriigdagiirelsens givor? Icke tala viil alla tungomil?
Icke kunna v?il alla uttyda?> (r Kor. 12).

Ett si viktigt sp6rsmil som biskopsimbetets ursprung behandlas blst
i detta perspektiv, darf<tr att biskoparna i egenskap av apostlarnas efter-
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Iiljare Ir en av dessa n6dv2indiga lemmar' som den organiska kroppen inte
kan undvara. I Apostlaglrningarna siger Paulus till fiirestindarna i fiir-
samlingen i Efesus: >Haven nu akt pi eder sjllva och hela den hjord river

vilken den Helige Ande satt eder till biskopar f6r att styra Guds kyrka,
som han vunnit med sitt blodu (zO: 28).L:i,gg mirke till den intima fiir-
bindelse som finns mellan biskopsimbetet och den heliga Treenigheten.

Guds kyrka bestir av Faderns barn. Det ir Kristus som tillvunnit sig

henne genom sitt eget blod, och det ir den Helige Ande som sitter mln-
niskor till herdar fiir denna hjord.

Den slrstillning som Petrus fitt av Kristus sj?ilv iir ocksi organisk. Den
bild som Kristus anvinder ir visserligen en byggnad, vilande pi Petrus

sisom en fast klippa. Men en symbol utesluter inte en annan' och Petrus

blir ocksi av Kristus satt till att vakta hans fir. Petri efterfiiljare pi den

romerska biskopsstolen har en liknande organisk funktion: de har tillsatts
av den Helige Ande sjilv att styra Guds kyrka

Man kan slga detsamma om kyrkomiitena. Di apostlarna f6rsamlades i
Jerusalem f.or att, taga standpunkt till Moselagens stillning inom kristen-
domen, var de ocksi, tack vare den Helige Ande, utiivare av en funktion
som kyrkans liv krivde. Senare koncilier har spelat en liknande roll.

Det ir inte endast de styrande myndigheterna som har en organisk

plats i kroppen. uogat kan inte slga till handen: Jag beh6ver dig icke.

Ej heller huvudet till ftitterna: Jag beh<iver eder icke. Nej, jus't de krop-
pens lemmar som tyckas vara svagast iro som mest niidvindigu ( 1 Kor.
12:21f.). Ocksi lekminnen hiir till kroppen. Dopet inlemmar lek-
mannen i kyrkan, bekr?iftelsens sakrament gdr honom medansvarig i
kyrkans apostolat, iktenSkapet skenker kroppen nya lemmar.

Men eftersom kyrkan bestir av mlnniskor, det vill siga av f<irnufts-

bestimda v?isen, har apostlarna och deras efterfoljare, ja, varie ansvars-

medveten kristen, fiirsokC att organisera sitt arbete i Herrens vingird.
De f<irsta f6rs6ken att skapa en god organisation iir lika gamla som kyrkan
sjilv. Apos,tlagirninga,rna berlttar firljande :

>Llrjungarnas antal viixte. Di begynte grekerna knorra mot hebrderna tiver att deras

'inkor blevo fdrbisedda vid den dagliga utdelningen. Di sammankallade de tolv hela llir-
jungaskaran och sade: Det Ir icke tillbiirligt att vi f<irsumma Guds ord fiir att giira tjlnst
vid borden. Brdder, utsen dirfiir sju mbn bland eder som hava gott vittnesbiird om sig

och lro fulla av ande och visdom, min som vi kunna sitta till detta arbete. Vi skola di
helt fi iisna oss it biinen och ordets tj?inst>> (6: I If.).

I vira dagars kyrka finns det minga tecken pi en organisation som

gir lingre In de organiska fdrbindelserna. Hela den pivliga kurian med

dess kongregationer, sekreterare och olika administrativa kirer har intet
annat mil 'in att rationalisera arbetet. Den kanoniska rltten lr det stdrsta
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och tydligaste beviset pi kyrkans organisation. Det ?ir nlmligen genom
lagstiftningen som ett minniskosamfund skaffar sig en fast och varaktig
organisation. Under dessa omstindigheter behiiver kyrkan en stab av juris-
ter, fackfolk som fcirstir sig pi att hilla hela maskineriet i ging.

I praktiken Ir det natudigtvis mycket svir,t att draga upp en grlns
mellan det som tillhdr organismen och det som tillhiir organisationen i
kyrkan. Apostlarna tilldelades f<irvisso en organisk plats i kroppen, men
det var redan en b6rjan till organisation di Kristus utpekade tolv lerjungar
och gjorde dem till sina nirmaste medarbetare. Och i gengiild har kardinal-
kollegiet, som fcirst endast var erc uttryck fiir organisation i Romerska
kyrkan, fitt en plats som man miste kalla organisk: ir det inte just
kardinalerna som vlljer den nye piven?

Beh<iver vi pipeka att kyrkan sitter stcirre virde pi troslivet in pi
den kanoniska ritten? Men hon tillerkinner dock sin lagstiftning en
mycket stor betydelse och liter gZirna nigra av de duktigaste studenterna
specialisera sig pi kyrkoricten. Av den prist, som kyrkan vill utnimna
tiil biskop, krlver hon icke endast att han skall vara from, oklanderlig
i sin vandel och i besittning av omd6mesfcirm&ga, Hon krlver dessutom
vissa intellektuella kvalifikationer, nimligen att han helst skall ha f<ir-
virvat doktorsgrad i teologi eller kyrkoritt eller ivarje fall besitta ordent-
liga kunskaper i blgge imnena. Kyrkan vet att en god och bepriivad
rittslig tradition fcirskonat henne frin minga on6diga svirigheter.

I sin styrelseform ir kyrkan inte heller immun mot den fara som vi
redan pipekat inom teologi och klostediv. Det ir sant att helvetets portar
aldrig skall uppsluka den kyrka som ir byggd pi Petrus. Men kyrkan har
haft perioder av forfall, och de kan alltid komma igen under en eller
annan form. Orsakerna kan vara minga, men det finns intet tvivel om
att en 6verdriven organisation, en organisation som iter upp organismen,
ir en av de farligaste. Den Helige Ande kommer aldrig att fiirkvivas, livet
kommer alltid att sprudla fram i den organism som fitt lofte om evigt
liv. Men f<irhillandena kan bli svira, om systemet tillimpas firr systemets
eget skull. De flesta helgon har sttitt sig pi de dverdrivna och stelnade
formerna i deras samtid. De har frambragt nigot nytt som ofta verkat
revolutionerande. De har kullkastat gamla vanor. De har vanligtvis inte
haft det litt frin organisationernas hill. Men deras styrka har varit att
de aldrig spelat ut organism och liv mot organisation utan fiirstitt att
v'drdera det intima sammanhanget dem emellan. De har endast varit
tjinare och kent en 6dmjuk stolthet att fA fdrmedla livets och Andens
kraft: denna kraft skulle fcirvisso sj?ilv f<irmi uppl<isa det som var stelnat
och si f<ira strdmmen vidare. Det har ofta varit motstrivigt f6r dem, och
de har mer In en ging rlint huvudet mot viggen. Men det har inte varit
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forgives. Kyrkan miste vara medveten om den faru vi talar om, nir hon
i sin liturgi pi pingstdagen ber till den Helige Ande: Flecte quod est

rigiiXat"rn - biij det sorn fiirhirdnat ir.

4

Kyrkan ir varken rationalisdsk eller romantisk. Hon skulle vara ratio-
nalistisk, ifall hon var ense med den vetenskap, som f6r ett halvt irhund-
rade sedan menade sig kunna f6rklara det organiska ur det organisatoriska.
Och hon skulle vara romantisk, direst hon bannlyste f<irnuftet och i stillet
lemnade livets blinda krafter fritt spelrum.

FIon anser det vara meningslcist att, jdmfora organism och organisation
f6r att avgon vad som ?ir bist. Vilkendera ir blst: en figel eller en

flygmaskin? De tillh6r olika arter, och Skaparens mening miste vara att
de rationella vlsen, som kallas minniskor, skall bruka sina organisatoriska
anlag f6r att vdrna det organiska livet, sirskilt de hiigsta formerna av

liv, och giva dem kraft.
Man skulle kunna definiera organism och organisation annodunda ln

si som her skett. Vi har ansett som organiskt det som stir i omedelbar
kontakt med det levande. Organisationen lr diremot, enligt vir anvind-
ning av ordet, av rationell art. Om man godkinner detta sprikbruk,
miste man sega att kyrkan legger vikt vid bida men att det primlra lr
det organiska, eftersom livet, till vilket vi iterfiids genom dopet, inte ir
av mlnskligt ursprung. Vi Zir fiidda, inte av blod, inte heller av kdttets
vilja eller mannens vilja, men av Gud. Kyrkan drtimmer inte om att skapa

liv endast genom att organisera sig. Hon har mottagit sitt liv frin ovan,

och hennes viktigaste uppgift fu p3,, alla omriden att v'drna om detta liv
och bringa det till full utveckling. >Jag har kommit till virlden>, siger
Kristus, >fiir att I skolen undfi liv och ha det i overflird.> Det giller trons
liv, sivll klosterlivet som det liv som samlar alla lemmar i Kristi kropp.
Men kyrkan vet ocksi att den mlnskliga naturen 'ir ett anlag eller en rad

anlag som skall b?ira frukt. Bland dessa anlag finns det m?inskliga fdr-
nuftet med dess formlgr att abstrahera, systematisera, skapa synteser.

Aven detta anlag skall bira frukt. Kristendomen fdknar klokheten in
bland kardinaldygderna.

Kyrkan iir f6rst och frimst en organism, och dnrest hon inte var det,

skulle all vidare organisation mista allt intresse. Men kyrkan Ir inte ridd
att giira sina funktioner innu mer omspinnande och anvinda dem till att
strd;va efter en rationell organisation. Detta ir en viktig sida av hennes

humanism.

fr. Albert Raulin OP
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ENSIDIG BERATTELSE OM
COLOMBIA

Ake Kastlun dt Utpost i lncalanil. Stockholm 19i6, Diakonistyrelsen.

astor Ake Kastlund har skrivit en bra bok
vlrldsdel han lert kinna under fem ir som

lender dir nere. FIan ir kunnig, vilbalanserad
alltsi ett utmirkt vittne.

Nu finns i hans bok Utpost i lncaland. den ftirsta utforliga skildringen
pi svenska av de s. k. farfOljelserna mot protestanter i Sydamerikas ka-
tolska lender. Detta 96r boken ytterst lockande f<jr katolska lisare. Vi
har list och h<trt si mycket ovederhiftigt i detta lmne, att vi formligen
lengtar efter saklig orientering. HIr kommer den. Det ir recensentens
intryck, att denne svenske pristman aldrig hdjer r6sten, och som
ir min om att se objektivt - verkligen meddelar sanningen och ingenting
annat in sanningen.

Nirmast giller det Colombia. F6rfattaren berittar bl. a. fdljande.
Under ledning av jesuitpatern Florencio Alvarez gick massan i Bogoti

till upprepade angrepp mot den nya baptistkyrkan: samtliga fiinster
krossades; dock skingrade polisen sedan massan.

I Colombias skolor framstilles reformationen som >ett av historiens
svartaste brottr>. (Till detta dr att slga, att detta ocksi Ir recensentens
mening: minskligt sett lr Luthers girning den mest f<iriidande som

Vlsterlandet 6ver huvud skidat.)
En kend katolsk s8ng har bl. a. denna strof:

Ni ?ilskar inte Jungfrun,
som lr Kristi Moder.
I helvetet kommer Ni att miita
Satan Eder fader.

Det iir vira feders tro
som de hiller pi att ta ifrin oss.

Lit oss sluta vara fega

;::ffi,;L*:,,",",
som kommer till Colombia f6r att ftirfiira oss,

Vi iinskar inga protestanter,

L2 

som fllckar virt Fosterland och vir Tro.

om Sydamerika, vilken
prlst i lika minga olika
och sympatisk. Han iir



Ensidig berdttelse om Colombia

Under pigiende protestantiska gudstjinster har det f<irekommit, att
prester och nunnor lett barnen i processioner f<ir att de skulle sjunga sina
singer pi gatan utanfiir. I staden G6nova gifte sig l95l tv& protestanter
civilt, enligt Colombias lag. Fdrsamlingspristen meddelade, efter att ha
ridgjort. med biskopen, att >vi beslutat betrakta dessa par sisom utanfcir
den katolska religionen och exkommunicerade. Ingen f.l'r ha nigon kontakt
med dem.>

19li ville en luthersk student bdrja studera vid universitetet i Bogoti.
Han fick f<iljande svar:

>. , . meddela, att Eder ansiikan om immatrikulering vid la Universidad Pedagogica icke
kan beviljas, dE niimnda institution beklnner sig till Katolska Kyrkans filosofi, vilken
hela virt land bekiinner.>

I en mindre stad kom den katolske patern in med de sina mitt under
pigiende protestantisk gudstjlnst, bestlnkte de fcirsamlade med vigvatten,
utdelade bilder av Jungfrun av Fatima och 6verr6stade den protestantiske
predikanten. Den katolske pristen sade bl. a.:

>Detta ir djlvulens hus. Ni tror inte pi Jungfrun. Er pastor ir kom-
munistledare, och fcirresten Ir ni kommunister allesammans.>

I ett katolskt f6rsamlingsblad hette det t9492

>Vilket lr vZirst att gi till prostituerade eller att gi till protestanter? IJtan tvekan
warar jag: Det lr mycket v?irre att gi till protestanter. Prostituerade synda mot sin kropp,
medan protestanterna synda direkt mot Gud . . . Protestantismen ir ateismens vagg ,>

Det ir ockse ett faktum, att protestantiska kyrkor sprlngts i lufrcn
eller brints, ocksi enskilda protestanters hus, och att ett stort antal pro-
testanter m6rdats.

42 kyrkor totalf6rstdrda,3L andra lokaler iidelagda, 140 protestantiska
folkskolar stingda, i 1 personer miirdade - detta Ir sifiror, vilkas riktighet
icke kan bestridas.

Pastor Kastlund visar 6vertygande, 
^tt, 

d,etta icke lr verk endast av
oansvarig pcibel utan att bakom ligger grundsatser, fcirkunnade av katolska
kyrkans ledning i landet: >Genom att likstllla protestanterna med kyrkans
fiender och till fAljd dli,rav praktiskt jbmstZilla dem med landets fiender
har Colombias katolska kyrka idag st?illt sig sj?ilv som Kirlekens fiende.>

Lit oss nu granska detta material, som i sanning ir uppriirande. Att
utpeka lutherdomeh som ateismens vagga forefaller riktigt, bevisbart
riktigt. Att vlgra katolska protestantiska studenter atr studera vid katolska
universitet Ir inte mer uppriirande 5n att en baptistskola avvisar en troende
katolsk yngling. Diremot kan aldrig under nigra tdrhltllanden |uergrep-
pen, f.orsvaras. Detta miste av alla sansade katoliker erkennas. Liser man
den ledande katolska pressen i vlrlden, finner man ocksi bara en mening
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pi denna punkt: man stir her infiir em halvciviliserat land, som Innu inte
lart sig social ordning; att katolska prlster stundom varit inblandade i
dessa 6vergrepp, Ir upprtirande och borde idraga dem stringa strafi.

Emellertid ligger bakom dessa <ivergrepp en reaktion, som i minga
avseenden ir sund. Jag tinker di inte bara pL kritiken av reformationen
och Luther, som ir sj2ilvklar i ett katolskt land. Det viktigaste br, att
protesranterna uppf.attas som politiska fiender. I ett herdabrev skrev ir
L9J2 en biskop:

>Protestantismen i Latinamerika lr ingenting annat In en femtekolonn, vilken s6ker

genomfiira en ekonomisk erdvring av vira linder och tvinga oss att tiverge vir katolicism.

Det evangelium protestanterna kommer till oss med, heter slaveri.>

Hela den katolska pressen har samma syn:

>Protestanterna understdder de banditer som iidel5gger virt land'> Protestantismen vill
giira Colombia till en >vasall under USA>.

Det ?ir detta - s'drskilt ekonorniskt - s621[x amerikanska inflytande
i landet som er orsaken till den rimliga reaktionen, plus de hiigst beklagliga

civergreppen.
Det hedrar pastor Kastlund, att han inte gir f6rbi det faktum, att

ansvarsklnnande katoliker Protesterat mot dessa tivergrepp. Iniliana Cath-
olic Recoril i USA skrev:

>Det finns tvi sltt att liise frigan om protestintiska missionirer i katolska linder:

det spanska siittet och det anstlndiga s'rittet. En del katoliker i Colombia fiirefaller vilja
hilla sig till det katolska sattet...>

Den katolske fiirfattaren Luis Caballero, f. d. ambassadiir i Mexico,

skrev i Bogoti-tidningen El Tierupo om en >medeltida reaktion> och

slutade:
>20 000 protestanter i ett land med tolv miljoner katoliker ber att fL leva i fred, fi

dyrka sin Skapare si som de fdrstir Flonom, sjungande sina psalmer, lisande sin Bibel,

predikande kerlekens g'drningar - 
pi ett s'itt som ofta tivertrlffar det man hiir frin de

katolska predikstolarna. Varftir kan vi inte tillita dem det? Vi skulle klnna som br<ider

ftir dem eller som vlnner pi ett republikanskt och mlnskligt s5tt.>

Tidskriften Ya i Bogoti skrev om fiirfoljarna:

>. . . de tycks gliimma, att klrnan av Kristi liJ:.t ir icke-vild ., . Terror kan aldrig

r'itta till villfarelser. Att skapa hat briider emellan miste vara motsatsen till kristen kerlek,

negering av kristendomen>.

Det viktigaste ir emellertid nigonting helt annat, och detta moment

miste hlr belysas sirskilt utfiirligt ef.ter alla desorienterade framstillningar
i sirskilt frikyrklig svensk press; inte ens den objektive och saklige pastor

Kastlund tycks ha fiirstitt det r'itta sammanhanget.

l4
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Lis oss ftirst citera en protestantisk referent i Neue Ziiricher Zei.tang
19J3. Han skriver, att man >miste komma till felaktiga slutsarser, om
man inte kinner Colombia och om man inte tar hinsyn till de senare
politiska utvecklingsfcireteelserna i detta land>. Han fortsitter:

>Sedan 1948 och fram till ungefiir 19i3 rasade i stora delar av Colombia ett blodigt
inb<irdeskrig, vilket enligt hofficiella uppskattningar krivde mer in 20 000 dddsoffer och
i samband med vilket 400 000 colombianer fdrdrevs frin sina hem. Detta inbiirdeskrig
var icke nigot religionskrig; det var politiskt betingat och hade sitt upphov i den sedan
iiver hundra ir hirskande motsettningen mellan de enda bida betydande politiska partierna
i landet, de liberala och de konservativa.>

En annan schweizisk protestant, H. U. Bretscher, vilken uttryckligen
anga:v att han stir kritisk mot katolska 'kyrkan, berittade i december
195J ft&n Medellin, som er etr av >cenrra fiir den katolska kyrkan i detta
land och en av de mest konservatiya platserna>>:

>Om det under de sista iren f<irekommit diidsfall, si har detta skett inte bara bland
protestanterna utan ocksi bland katolikerna, och orsaken har inte varit protestantismen
utan politiska skel. .. Sedan 7 ir rider i landet bel[gringstillstind, ty fortfarande slir i
vissa departement upprorets och lagldshetens liga upp . . . De officiella sifirorna iiver fiir-
luster i m'dnniskoliv och materiella viirden ?ir inte bekanta, men det viskas om hundra-
tusentals offer av soldater, pr:ister och nunnor vilka ofta miirt en mycket grym diid. Kan
man di verkligen tr&ga tall- om >fttrfitljelser mot protestanter>, nir man bland dessa ofier
visserligen ocksi finner protestanter, men di iindi de politiska lidelserna och den dito
mittld,sheten ?ir orsaken till alla dessa hlndelser? Alla de av Eder anf<irda f<irst<irelserna av
kyrkor, 13 protestanters diid och stlngandet av ett stort antal skolor hade under denna
tid till direkt orsak denna 'violencia'.>

Varf6r finner man i regel inte ett ord om dessa fakta, denna bakgrund
hos de protestantiska skribenter som behandlat Colombia? Man beklagar

- med allt skiil - 7, eller 78 prorestantiska ofier. Men om tusentals
andra ofrer och om hundratusentals fcirdrivna seger man inte ett ord. Kan
detta kallas rrttvis och objektiv historieskrivning? De frikyrkliga bladen
i Sverige lever i den fdrestlllningen, att Colombia i stort setr er err
fredligt land men att med jimna mellanrum katolska prester hetsar be-
folkningen till mord pi protestanter. Sa fitrhe[er det sig inte.

Att mirka lr:
l. Fiirfiiljelserna mot protestanterna sammanfaller exakt med tiden f6r

den inre politiska oron, som b<irjade 9 april 1949, dA ett ultraradikalt
uppror satte in, di justitiepalatset, brkebiskopens residens och nuntiaturen
i Bogoti stod i ligor, fiingelserna 6ppnades och fingarna shpptes fria.
Di bildades de s. k. >Bandeleros>, vilka inledde ett regelritt krig mot
Laureano Gomez' konservativa regering. NIr den 13 juni 1953 general
Rojas Pinilla, som sjilv var moderat konservativ, st<irtade Gomez'regering,
inledde han ett samarbete med liberalerna och skapade fred i landet: di
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upphOrde ocksi allt tal om >forf<iljelser mot protestanter>. Fiirst nir
oroligheterna b6rjade pi nytt genom en tillspetsning av det politiska

leget och den liberala tidningen Tiempo miste tala om de tilltagande

>politiska morden i landet>, kom uppgifter om nya Protestantiska offer.

2.De av den protestantiska propagandan utslnda uppgifterna om d<ids-

fall och andra tivergrepp Ir nog riktiga. Men att mirka at, att de upp-

trider nistan uteslutande i de landsdelar, ddr Bandeleros h;rjar. Den nyss

citerade protestanten H. Bretscher skriver: >Sedan mer In ett ir bor jag

i Medellin. Under denna tid har jag inte mlrkt det ringaste protestant-

fientliga yttrande. Jager medlem av den hirvarande protestantiska kyrkan
och har of.ta haft tillfaille att framtrida som overtygad protestant. Jag

har aldrig av det skilet haft nigra som helst obehag. Detsamma kan andra

utlinningar och schweizare intyga.> - En tysk protestant, \tralter Rieper,

skriver frin Baranquilla till Hamburg: >Vi har sedan drygt tvl &r tillbaka

hlr pastor Kastlund frin Sverige . . . Hittills har ingen gjort oss nigot
fijrnir . . . Fiiga ilskade Ir emellertid de minga sekterna, som baptisterna,

Jehovas vittnen etc.> (29 aug. l9f 4). En schweizisk protestantisk dam i
f<irnlm st?illning i landet skriver till Apologetiska institutet i Ztirich i
samma anda: >I alla stora stider kan protestanterna utan sviriShet fira
sina gudstjinster.> Det kan alltsi inte bero pi myndigheterna, att vissa

<ivergrepp fiirekommit , ty dL skulle naturligtvis just de stora stlderna ha

blivii skideplatsen f<ir dessa; iivergreppen har fdrekommit i svirkontrol-
lerbara mindre orter.

3. Enligt uttryckliga protestantiska vittnesbdrd Ir en protestent i detta

land detsamma som en >liberalr. En framstiende nordamerikansk bedii-

mare skriver:
>par la nature m6me, les Protestants sont plut6t de tendences lib6rales et par cons6-

quence actuellement oppos6s au gouvernement. Le gouvernement actuel accuse donc les

Pro,"rr"rra, d'avoir partie li6e avec I'opposition lib6rale et m6me avec les 'bandoleros'.>

Men lit oss lyssna till andra protestantiska vittnen! Dr Stewart \{r.
Herman, en lutheran, fiirklarade efter en resa i Sydamerika:

>>uppriktiga protestanter lr inte underkunniga om de aggressiva metoder som minga

av deras missionlrer anvinder , . . De h?iftiga reaktionerna mot protestenter 6r mingen

ging resultatet av onddiga provokationer genom alltfiir ivriga missionirer, vilkas budskap

alltfiir ofta inskrinker sig till bittra angrepp mot den romerska kyrkan> (Tbe Mobile

Press Register, Alabama, 24 jen. 1954).

Rev. George Packard, som 194447 t'idnstgiorde som prlst i episkopal-

kyrkan i Colombia skriver lgJZ till Time, New York:

>Under ett samtal med den amerikanske ministern Arthur Bliss Lane fick jag veta' att

minga av de svirigheter som de protestantiska grupperna rikat ut fcir beror pi de anti-

romerska predikningar och flygskrifter som delas ut bland colombianerna'>>
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Som prov pi denna protestantiska litteratur kan anfiiras en anonym
skrift utgiven av >Missionary and Evangelical Union> i Cali, kallad. Rom
och pd.uarna, dir det heter: >Det pivliga systemet ir ingenting annat in
Satans mlsterverk . . .r g€nom vilket fiirberedes ankomsten av Satan, vilken
rir si lik den s. k. helige fadern.> Ett annat prov pi den protestantiska
propagandan! Baptisternas El Herald.o Bautista skriver: >Det finns ingen-
ting si antikristligt och si motsatt de av Kristus <ivade dygderna som den
katolska kyrkan. Den Ir motsatsen till sann kristendom.>>

Det vore ldtt att anf.ora massor av sidana protestantiska smldelser,
riktade till befolkningen i ett till 99 /o katolskt land. Som synes ir det
protestanterna som tagit initiativet, brutit in i ett katolskt land, of.ta

ledda av djupt obildade och hltska predikanter - de anfcirda passagerna

ger ju en fdrf'drande fiirestlllning om deras bildningsnivi och allmlnna
orientering.

Till detta bdr llggas ytterligarc nigra notiser.
Niir i april l94t upproret br<it l<is och den katolska kyrkan i Bogoti

blev fiiremil fiir de riaste iivergrepp, skonades alla protestanter. Varf6r?
F<irklaringen kanske framglr av ett brev frin den revolutionlre gene-

ralen Justo Duran till hans systrar, som kommit till offentlighetens kinne-
dom. Generalen skriver dir ordagrant:

>Vir angreppsplan ir gliinsande kombinerad. Protestantismen erbjuder oss 16 miljoner
guldpesetas i subsidier, om vi fiirklarar deras religion fiirfattningsenlig, Aven om ni be-

klagar det, kommer vi att giira de listiga munkarna och de sluga jesuiterna till export-
artiklar som kaffe och oxhudar. Vir jord skall drZinkas i blod.>

Pi minga platser kriiudes bevisligen av dem som ville bli protestanter,
att de ocksi skulle ansluta sig till det revolutionlra partiet.

1949 drev en metodistpastor igenom, att en avfallen katolik skulle
begravas pi den vigda kyrkogirden - till den katolska befolkningens fasa.

I Puera Rejada tog en grupp sekterister en bild av Guds moder, stack
ut hennes <igon och h?ingde sedan upp den i ett trld, som de sedan satte

eld pi.
I Riomanso stiillde sekteristerna upp en hogtalare framf.or ingingen till

den katolska kyrkan och let den bijla fiir fullt under pigiende m?issa.

Det ir denna skamldsa propaganda och dessa angrepp som fiirklarar -icke ursi.htar - de katolska motitgirderna. Uppgifterna skall alltsi hlr
icke bestridas; vi delar fullkomligt pastor Kastlunds sorg 6ver vad som

forekommit. Men det ir rimligt att ocksi h<ira andra parten och att en

smula se till bakgrunden.
Vad skulle ske i Sverige, om den lilla katolska minoriteten hir plc;tsligt

med utlendska pengar byggde praktfulla missionsstationer och skolor,
gratis utdelade katolska biblar i priktigt tryck, gav f.attiga betalt fiir

2-s73o?r Credo, 38:eirg. Nr r. 1957 17
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varje predikan de lyssnade till, spred de skamligaste nidskrifter mot svenska

statskyrkan, skenkte miljoner till ett revolutionlrt parti som ville omstdrta
vir demokratiska ordning, stillde upp h<igtalare utanftir kyrkorna i Stock-
holm med pidraget b<il under gudstjinsterna och allierade sig med revo-
lutionira banditer som brinde f<irsamlingshus och miirdade protestantiska
prlster pi ldpande band?

Reaktionen skulle icke utebli.
Det iir just detta som hint i Colombia.

Suen StolPe

KATEKES I DAG

umen Vi.toe i Bryssell stod som inbjudare till en kateketisk kongress,

som i augusti lgt6 sammankallats till Antwerpen. Kongressen blev en

stor framging. Ej mindre In 400 deltagare f.rln 32 nationer samlades i
flamlindarnas stora hamnstad. Detta gamla kulturcentrum kring den

unika gotiska katedralen bildade en passande bakgrund till kongressen.

Staden andas den lugna och glada enkelhet som flamlendarna pi ett f6r-
tjusande sitt bevarat. De Ir f.ottf.arunde samma folk, som vi kinner till
frin Timmermans' romaner och Brueghels milningar. De iir det iven i
stiderna.

F<ir att b6rja med vad som inte diskuterades pi kongressen, si talade

man inte om att de religionspedagogiska milsittningarna frin firrsta bdr-
jan beror p3, att. minniskan Ir fiirmer in ett djur. Vissa psykologer av i
gir och nigra av i dag har svirt att ta minniskans egenart pi allvar. I
Antwerpen beh<ivde man inte bertira denna problemkrets, inte ens nir
Andr6 Godin, psykologen vid Lumen Vi.tae, i sitt fiiredrag uttryckligen
gick in pi undervisningens psykologiska villkor. Ty det stir klart fdr alla
katolska pedagoger - och inte lingre endast f6r dessa -, att mlnniskans
livsyttringar inte kan f<irklaras ur rent fysiska behov.

dverensstiimmelsen bland Antwerpen-kongressens deltagarc gick innu
t D.. f"llrtlndiga namnet liter; Centre international il'ituiles ile formation religieuse

L*rnen Yitae. - En ingiende berittelse iiver kongressen, som iterger fdredragen in ex-
tenso, framl3igges i tidskriften LutnenYitae,vol. XI (r9t6)' och skall slutfdras i samme
tidskrifts vol. XII (19t7).
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lengre. En given f6rutsittning f<ir det gemensamma arbetet var 6verty-
gelsen om att den katolska religionsundervisningen inre kan nirja sig med
att meddela kunskap; den vill fastmer vicka tron och fiirdjupa troslivet.
I sverige miste detta framhivas. Ty hzr i landet har redan ftir liinge sedan
religionsundervisningens bekinnelsekartktlir om inre helt uppgivits, si
dock f6rsvagats. >Kristendomskunskap> hcir vissedigen till de Imnen,
som i de svenska skolorna ir obligatoriska frin f<irsta klassen i folkskolan
genom hela realskolan och gymnasiet i,nd,a frarr till studentexamen. Men
redan i folkskolorna fir Luthers Lilla Katekes endasr lrsas >sisom ett
historiskt uttryck f6r Luthers uppfattning av kristendomens
huvudstyckenr.2 Dermed har religionsundervisningen 

- i den samtida
teologiens spir - rlkat in pi den religionsvetenskapliga linjen. Den stir
nu pi en annan principiell grund In den katolska religionsundervisningen,
si att en omedelbar jiimf<irelse dem emellan inte lengre kan anstillas. I
den katolska kyrkan rlknas undervisning i religion till den kristna f6r-
kunnelsen. Den ges endast av sidana, som har missio canonica, dvs. bis-
kopens formella uppdrag. Den ir ert stycke sjilavird, den Ir kerygma.
Katolska pedagoger hyser inte nigon tvekan om detta. Ja, under en viss
tid var de si eniga pi denna punkt, att de ibland glomde bort dess vikt
fdr praktiken. Dagens framsteg ligger just i att de iter kommit, att ta
religionsundervisningens kerygmatiska karaktir pi fullt allvar.

Annu pi 1800-taler kende religionspedagogerna inte nigot behov av
att skjuta detta i ftirgrunden. Troslivet tycktes pi den tiden vara fiiga
skakat bland Europas katolska folk. Kateketerna litade pi detta. Som mil
sig de framf6r sig att llra barnen ge svar pS.frigor. Deras anstringningar
gick med en viss ensidighet ut pi att skola elevernas intellekt och 6ka deras
kunskaper. Tron frirutsattes dirvid som nigor sjilvklart. Religionspeda-
gogiken lade ner sin energi pi att. utarbeta den b?ista didaktiska metoden.
Undervisningens >barnkarakt'ar> (Kind.ertiirnlicbheit) spelade Innu i den
si kallade Miinchen-metoden en avgcirande roll. Dess anhingare betjinade
sig av vissa framsteg i den samtid a prof.ana pedagogiken. De fortsatte dock
att betrakta tron som en given sak. Detta var kring sekelskiftet.

I vira dagar har en fcirendring intritt. Det ir ju ett lika smlrtsamt
som ofcirnekligt faktum, att det finns barn, som i dkohmner >religion>>
fir h<igsta betyget och att samma barn som vuxna inte alls lever efter
den kristna trons principer. Det ligger i iippen d,ag, att ett avsevirt antal
mrnniskor stir frlmmande fcir kyrkan och till och med blivit dess fiender
iven i sidana lender, i vilka alla invinare utan undantag i skolan fitt
katolsk undervisning. A ena sidan har alltsi den kristna undervisningen

' Urrd*uirningsplan frir Rikets folkskolor, i: Suensk fi)rfattningssamlirrg l9l9 N:r 8g0
s. 2181 f.
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nitt fram till fullkomlighet i metodiken, 3. andra sidan visar sig ett klart
fiasko i sak. Operationen lyckades, men patienten dog - skulle man nistan
vilja siga. Var lig felet? Ar 1936 p&pekade Joseph Andreas Jungmann
med sin uppseendevickande bok Die Frobbotscbaf t und unsere Glaubens-
uerfuiindigung, att religionsundervisningen Ir mer in metodik. Kateketerna
har enligt honom i viss min tappat klnslan fcir det utmirkande i under-
visningens innehill. Kristendomen ir till sitt innersta ett glidjevickande
budskap, ett >eu-angelion>. Tron 1r liv. Jungmann iinskade en kerygma-
tisk f<irnyelse. Han ville f<ira den kristna undervisningen och predikan
tillbaka till deras ursprungliga uppgifter. Hans strivan var i viss min den

kateketiska motsvarigheten till samma tids teologiska tendens att utdyer
den medeltida skolteologien itervlnda till klllorna, dvs. till kyrkofiderna
och till Guds ord i bibeln. Ar 1937 kom Gerhard Delcuve - som fdr
iivrigt nu var Antwerpen-kongressens initiativtagare och ledare - i sin
undersdknin g Oi en est I'enseignement religieux? till resultat som piminde
om Jungmanns.

Vid kongressen i Antwerpen sig man bevis pL att den katolska religions-
undervisningen bdrjat riira sig &t ritt hill och nitt fram till resultat, som
inger hopp. Visserligen upptrldde ddr n&gra fiiredragshillare, som alltji'mt
syntes nistan uteslutande intresserade av sjllva metodiken och visade sig

fciga oroade av andra iin didaktiska problep. Det ir begripligt nog, att
en skolmlstare gllder sig river nya metodiska grepp. Han har ju den ibland
svira uppgiften att vlxla om kristendomens stora fakta och leror till ett
slags smimynt, sa att de smi kan handskas med dem. Tonangivande fack-
min i Antwerpen visade dock en vidare horisont.

En av de mest framstiende var Franz Xaver Arnold, professor i teologi
vid Tibingens universitet, bekant
Vid kongressens bcirjan framlade
och stundom f<irbisedda principer

som fiirnyare av sjllavirdens teologi.
han pi hdg teologisk nivi de viktiga
for religionsundervisningen som ema-

nerar ur sjilva den kristna trons natur. Det ingir tvi element i tron,
framhcill han, ett intellektuellt och ett personligt. Till tron h6r bide en
<ivertygelse och ett fcirtroende; den omfattar ett intellektuellt samtycke
och ett personligt engagemang. Luther feste stort vlrde vid fiirtroendet,
vid fiducia. Enligt nlgra glr reformatorn si lingt, att han alldeles fiir-
nekar ftirnuftets funktion i tron - vilket emellertid inte ir si sikert.
Tron - i katolsk uppfattning - n6dvlndiggdr i varje fall, att man i
religionsundervisningen vinder sig till f<irmigan att tinka och meddelar
trons innehill. Dirut<iver biir dock undervisningen framkalla det fcirtro-
ende till Gud, som fiirst ger tron dess varaktiga liv.

Alois Stenzel, professor vid jesuith6gskolan i Frankfurt am Main, kom-
pletterade Arnolds fciredrag. Han betonade, att kateketernas undervisning
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miste gi ut pi att fi barnen att delta i kyrkans sakramentala liv. Det Ir
om<ijligt att skilja religionsundervisning och liturgi it.

Klemens Tilmann, den frlmste bland skaparna av den nya tyska kate-
kesen, fortsatte pi samma linje som Arnold och Stenzel. Han talade om
hur man i praktiken kan genomfcira de krav som stiills pi religionsunder-
visningen. Han visade sig framfiir allt intresserad. av katekesens kiillor.
Tillbaka till bibeln - detta var hans huvudtanke. Vi fir fcirvisso inte
undanhElla barnen de klara begrepp, vari man under de kristna irhundra-
dena fattat trons halt. Katekesen kan inte undvara den efterbibliska dogm-
historiska utvecklingen. Men den miste utgi frin bibeln. Den miste fram-
l?igga bibliskt stofi och i bibelns spir syfta till att uppluckra minniskan
och att framlocka omedelbara reaktioner. Den miste fdrkunna Guds ord.
Vi kommer att i Sverige snart fE veta, hur Tilmann f6rverkligat sina
grundsatser. Flans katekes civertogs av Stockholms Stifr och skall i en
nlra framtid bli Sveriges religionshandbok fdr de katolska ungdomarna.

Det var sirskilt glidjande, art even det katolska Sverige fick lita sin
stlmma htiras i Antwerpens internationella teologiska gremium. Lechard
Johannesson (Stockholm) st?illde den kateketiska undervisningen i stiirre
sammanhang. I sitt f<iredrag belyste han sambandet mellan skolundervis-
ningen och den allminna kulturella atmosflren. Han pipekade, att den
visterlendstka kulturens storhet och allminminskliga betydelse beror pi
att den kristna tron i vistedandet blivit en av livets gestaltande krafter.
Han varnade f<ir skepticism och moralisk nihilism, eftersorn s8dana atti-
tyder fiirst6r den kristna tron och med den lven kulturens grundvalar.
Det som Johannesson framftirde, fick sin bekrlftelse ur skolans perspektiv,
di P. Faure (Paris), utgivaren av tidskriften Piilagogie, kr'dvde att den
religirisa undervisningen, om den skall ha sin fulla verkan, biir vara in-
beddad i ett skolliv, d'tu alla Smnen behandlas i kristen anda.

Finns det endast lovord att siga angiende kongressen? Nej. Nigot
saknades i Antwerpen. Man sig inte representa ter fiir de bakom jirnridin
beligna hnderna. Detta Ir begripligt. Men det var skada, att kongress-
deltagatna fOrbigick vissa problem, som just under bolsjevismens herra-
vlilde blivit aktuella. Visserligen talade Monsignore Garrone, irkebiskop-
koadjutor i Toulouse, om att det i vir tid rider en viss >ekvivokation>,
som utg<ir en fara f<;r det kateketiska arbetet. Ordet >tro> har enligt
honom undergitt en fiirvanskning. Aposteln Paulus beskriver rron som
>en fast tillf6rsikt om det som man hoppas, en <ivertygelse om ting, som
man icke ser> (Hebr. 11: 1). I dagens urvattnade sprikbruk diremot
anses tron knappast vara mer iin en ej bindande konvention eller en isikt,
som vi inte [r fullt stkra pi. Monsignore Garrone snuddade vid ett pro-
blem, som borde ha ilgnars en utf6rlig behandling. Han ber6rde em feno-

2l



Vilhelru Kdster Sl

men som i ena sidan ?ir typiskt f<ir vir tid och i den andra medftir stora

svirigheter for religionsundervisningen. Minga begrepp har blivit under-
kastade en fiirflackning. Vi lever i en tid, i vilken slarvigheten i spriket
syns vara erkind av offentligheten och till och med av vissa myndigheter.
Det vlrsta ar, att totalitira regimer medvetet och uppsitligt fiirskjuter
betydelsen av sidana ord, som den kristna forkunnelsen inte kan undvara.

Fiir att ta ett enda exempel - hur skandligt missbrukas inte ordet >fred>

i den bolsjevistiskt inspirerade politiska propagandan! Det kristna julbud-
skapet, att det skall bli >frid pi jorden it mlnniskorna> (endast svenskan

skiljer pi frid och fred!), miste nu uttryckligen avhgsnas frin ekvivoka-
tionens hot, nigot som ir svirare, ju mindre mogna de elever ?ir, till vilka
undervisningen riktar sig. Hir uppster kateketiska problem, lika nya som

brinnande. I och med att man fiirvirrar spriket, grumlar man det medium
i vilket den kateketiska undervisningen och varje kristen ftirkunnelse fiir-
siggir.

En kristen religionspedagogik, som vill uppfylla sina uppgifter, kan inte
komma ifrin att ta hinsyn till allt som inverkar pi en epoks minniskor.
Fastin skolrummet ir dess rike, miste den hilla iigonen tippna f<ir det,

som hlnder i den stora vidden. Ty den f6rkunnar en religion, som betyder
nigot f6r mlnniskans alla livsomriden. Den kateketiska teologien b6r
spegla tiderna. Kongressen i AntwerPen visade, var kateketerna stir i dag.

De har ennu inte hunnit bli vad man skulle tinska de vore, men de hiller
pi att arbeta sig fram mot milet.

'ViIbeIm Kdster SJ

JOHANNES DOPAREN OCH
ESSENERNA

fohannes d<iparen fiirkunnade att den Vlntade var nara och att hans

J "g..t 
uppgift bestod i att bereda vig f6r denne. Fiir den kristna kyrkan

-har hatt stett som Flerrens firreliipare. Men hans verksamhet var icke

avslutad i och med dens framtridande, fiir vilken han banade vlg.
Osynligen har han fortsatt att utdva ett viktigt inflytande pi den kristna
tanken och den kristna livsfiiringen, ett inflytande som val kommer att
fortsltta si linge virlden stir. Den katolske {ranske bibelforskaren
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Jean Steinmann har med stiid av de i Qumran gjorda hand-
skriftsfynden idagalagt detta.

Steinmanns bok Saint lean-Bapthte et Ia spiritualitd du ildsert (Den
helige Johannes dtiparen och okenfromheten), tryckt L9t5 i Paris sisom
tredje numret av den av Editions du seuil utgivna senenMaitres spirituels,
Ir en friijd redan f<ir cigat. Fotografierna frin det Palestina, dir Johannes
och hans vinner levde och verkade, och frin Johannesbilderna i den

kristna konsten ir minga, vil valda och vil fiirklarade. Man kinner
sig genast ftirsatt till ort och stille, nir man ser bilderna frin det virligt
leende Galileen och frin Judeens dystra dkenlandskap. Man ser en annan

bild - den visar en ruin vid DOda havets strinder, ruinen av ett >essenskt

kloster>. Vilka var essenerna, och vilket forhillande rider mellan dem

och Johannes ddparen?
Linge har man om essenerna inte vetat nigot annat an vad Philon,

Plinius den lldre och Flavius Josefus berlttat om dem. Enligt dessa

f.orfattare, som alla skrev under det fiirsta kristna irhundradet, var esse-

nerna fromma judiska mln, som undflydde livet i stlderna, bildade sam-

fund, dir egendomsgemenskap ridde och avstod frin iktenskap. Deras

samfund holls livskraftigt genom upptagning av nya medlemmar, vilka
f<irst hade att genomgi en lingre priivotid och vilka inftirlivades med

samfundet genom ett vattendop. Flavius Josefus ger upplysningar om

essenernas vita ordensdrlkt, om deras gemensamma miltider och mil-
tidsbiiner, om deras kroppsarbete, om deras upprepade rituella tvagningar,
om deras intensiva studium av de heliga skrifterna och ftirstik att derur
utlisa framtida hendelser, om deras stringa disciplin och de bestraff-
ningar som drabbade dem ifall de krlnkte ordensregeln. Alla dessa upp-
gifter har blivit bestyrkta genom der' 1947 skedda upptlckten av hand-
skrifter frin det essenska klostret i Qumran nira D6da havet och genom

de i samband med handskriftsfynden f<iretagna utgrlvningarna av

klostrets ruiner.
Man vet nu, att klostret blivit uppftirt omkring hundra ir f6're Kristi

fiidelse och att det blivit fiirstiirt alr romarna, di dessa ir 68 e. Kr. kvlste
judarnas upprorsfiirsiik. Munkarna (de kallade sig aldrig sjilva fiir esse-

ner) hade fiirutsett fdrst6relsen. De hade varit omtinksamma nog att
llgga ned sina viktigaste dokument i krukor och att g6mma krukorna i
nirbellgna grottor. Silunda rlddades Klosterregeln och Habackuk-kom-
mentaren it eftervirlden.

Klosterregeln liter oss ana den fasta hierarkiska uppbyggnaden av

ordenssamfundet. Den iligger stringa strafi f6r olika slags tivertrldelser.
I geng?ild dispenserar den frin allt deltagande i tempeloffren. Den jung-
frulighet, de sp'dkningar, de b6ner, vattendop och heliga miltider som
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den f6rpliktar ordensmedlemmarna till troddes disponera f<ir ingjutandet
av fiirdold kunskap frin ovan. Skriftlisning utgjorde en del av dags-

programmet, och denna bedrevs, sisom redan Josefus upplyst oss, f6r att
utrdna framtida hendelser. Lisning och meditation bar frukt i form av

b6ner och hyrnner. Klosterregeln meddelar oss nigra av dessa. Man
gripes ovillkorligen av den fiirtriistan pi Skaparens allmakt och den

insikt om den skapade varelsens intighet som de bir vittne om.
En annan frukt av munkarnas skriftllsning och meditation 6ver skrif-

ten utgjordes av nedskrivna kommentarer iiver Gamla testamentets skrif-
ter. I profetiorna fann de sin egen gingna historia forutsagd, och dlr
tyckte de sig lven kunna utlesa sin framtid. Deras Habackuk-kom-
mentar lEter oss stifta bekantskap med de iiden, som drabbat deras sam-
funds stiftare, >Rlttfirdighetens le.rare>, och de fiirhoppningar, som
fortfarande kn<it sig till hans person. Tron pi Messias och pi den profet,
som skulle bereda vigen fiir honom, var stark bland essenerna, och nlr
vi finner samma tro uttryckt i andra skrifter f<jre Kristi framtridande,
si anser sig Steinmann ha ritt att arrtaga essensk proveniens. Att Johannes
dciparen statt under essenskt inflytande menar han sig ocksi kunna bevisa.

Som helt ung begav sig Johannes ut i ><iknen>, och efter en tids vistelse

dirstides borjade han d6pa i Jordan, heter det i evangelierna. FIur skulle
han di'ha kunnat undgi beriiring med munkarna i det Qumran, som

ir beliget just mellan Juda tiken och Jordans utlopp i Diida havet? Till
dem, som ffigade honom vem han vore, sade han: >Jag [r r6sten av en

som ropar i tiknen: 'Jimnen vigen f<ir Herren', sisom profeten Jesaja
sade> (Joh. l:23). Hade han icke lirt sig dessa ord i Qumran, dir man,
sisom Klosterregeln uttryckligen siger, tilllmpade dem pi fdrberedelsen
f6r Messias' ankomst? Det blttringens dop, som han meddelade, hade det
icke sin fOrebild i essenernas dop? Och hans diet - vildhonung, gris-
hoppor, avsaknad av stdrka drycker - hur vll cjverensstimde den icke

rned essenernas fordringar! Jo, fiirvisso miste hans fcirkunnelse, si av-
vikande frin synagogornas, ha varit inspirerad av essenernas llra och
livsf<iring. Naturligtvis var han icke upptagen sisom munk i samfundet

- han vandrade ju omkring och predikade. Men det ir tillitet att tro
att han en tid levat sisom novis bland essenerna. Efter denna novistid
har han fcirnummit Herrens kallelse, upptagit den roll som fordom varit
Reftferdighetens lerares, fcirkunnat Messiasrikets snara ankomst for fol-
ket och samlat en krets av ldrjungar omkring sig. Enligt Johannesevange-
liet har Petrus, Andreas, Jakob och Johannes hcirt till dessa hrjungar.
Troligen har de, liksom sin lirare, vistats hos essenerna i Qumran. Detta
skulle, fiir evangelisten Johannes' vidkommande, fiirklara vissa essenska

uttryckssett och tankegingar i det fj?irde evangeliet.
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Steinmann pivisar frapperande likheter mellan Johannes' dop, >denna

birtringens di;pelse till syndernas fiiditelse>, i ena sidan och essenernas

och de till judendomen omvlnda proselyternas dop i andra sidan. I alla

tre fallen har det riirt sig om en rit, som skulle beteckna antagandet

av en ny, bettre livsfAring. Den nydiipte proselyten betraktas som ett
nyfiitt barn, och likasi ilegger Johannes diiparen den nydiipte att boria
ett nytt liv. Nigot annat ln en ftirberedelse Ir hans dop icke. Efter
honom skall det komma en annan, som skall dirpa i ande och i eld. Ande-

dopet var invintat av essenerna. Med denna term betecknade de mot-
tagandet ay nya, utomordentliga nidegivor fr&n ovan, sidana som de

om vilka Joel profeterat. Med elddopet menade de den straffdom som

skulle drabba de ohtirsamma.

Johannes har alltsi lirt mycker hos essenerna. Likvil skiljer sig hans

ldra pi flera punkter frirn deras. FIan uppmanar icke sina ihdrare att

draga sig bort frin virlden, sisom han sj2ilv gjort. Hans egen asketism

beh6ver icke bli allas. Publikanerna och soldaterna kan mycket vil fort-
sitta sitt yrke, men de miste g<ira det pi hederligt vis, och de miste vara

beredda att visa barmh?irtighet. Att de skall dela sin egendom med den

som har det simre, det 5r detta som han ler dem som lyssnar till honom.

Dlrvidlag erinrar hans lira om Jesu' och den g<ir det pi innu en punkt.
Den riktar sig till alla, icke till en viss grupp allenast.

Jesus komrner dll Johannes och liter dirpa sig av honom. Omedelbart

undfir han andedopet, det dop som han senare skall meddela sj?ilv. Jo-
hannes har insett art Jesus ir den, frir vilken han skall bereda vigen,
och detta har han tydligt torklarat, tydligast enligt Johannesevangeliets
berlttelse. Enligt denna berlttelse har han hilsat Jesus sisom >Guds

lamm>, och dlrmed avsig han, pivisar Steinmann, mindre det offrade

piskalammet in de yttersta dagarnas konung, ty sisom ett lamm ir denne

konung symboliskt skildrad i den fiir essenerna vilbekanta apokalyptiska

litteraturen. Nir han fir hiira, att Jesus bOrjat sin ofientliga verksamhet,

u'ader han anspriksltist tillbaka. Jesus ?ir ju brudgummen' >den som

har bruden>, och sjllv ir han bara en av brudgummens svenner. Senare

skall Jesus begagna sig av samma bild: han 1r sjilarnas brudgum, och

si llnge hans llrjungar itnjuter hans n'drvaro, anser han sig bdra fi;r-
skona dem frin att fasta.

Bland Johannes' lfujungar har Jesus funnit sina fiirsta och ivrigaste

anhlngare. I Johannes' f6rkunnelse har det kristna evangeliet sin rot.
Men detta evangelium 1r av innu universellare art 'ir' Johannes' fiir-
kunnelse, liksom denna varit universellare ln essenernas.

Evangeliernas framstlllning av Johannes' fingslande och diid overens-

stemmer med Josefus'. Josefus nlmner dessutom den ort der Johannes
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satt fingslad: den av Herodes den store uppf<;rda fistningen Makerus
cister om Dilda havet, varay miiktiga ruiner iterstir. Det ir dlr som

Johannes gir sin martyrdird till mrites, den dcjd som ger en foraning om

Jesu egen och iven om alla kristna martyrers ddd - Iven de kristna
martyrerna miste ju d<i utan att ha upplevat Flerrens lrorika iterkomst,
alldeles som Johannes diiparen diitt f<ire messiasrikets ankomst.

Oaktat det talas fciga om Johannes i den unga kristna kyrkan, gcir

sig hans inflytande gillande. Vari bestir de kristnas liv? I att hilla
fast >vid apostlarnas undervisning och briidragemenskapen, vid br<jds-

brytelsen och b6nerna>. Detta ter sig som essenernas liv i ny form, ty
liksom essenerna riknade de fcirsta kristna endast Gamla testamentets
bocker som de heliga skrifterna, liksom essenerna tolkade de dessa skrifter
allegoriskt och ville deri se det nya f<irbundets hendelser fiirutsagda,
liksom essenerna levde de i egendomsgemenskap, it tillsammans och bad

tillsammans. Det ir Johannes och Johannes' lirjungar som formedlat
vanorna hos det gamla fdrbundets munkar till de kristna fiirsamlingarna.
Hos Johannes'llrjungar 1r det ocksi som Apollos, juden frin Alexandria'
f8r sin fiirsta undervisning, denne Apollos vilken senare fir kunskap om

Jesu llra i Efesus och med sidan framging ftirkunnar evangeliet i
Korint. Om Apollos verkligen 'ir forfattrren till Hebrderbrevet (.o
teori som upprepade ginger framfdrts), kan man antaga, att itskilliga
av Johannes' - och essenernas - tankegingar genom denna mellanhand
blivit fixerade i den nytestamentliga skriften. Man kan ocksi antaga,
att de av den alexandrinske juden Philon piverkade uttryckssitt och
tankegingar, som man iterfinner i Hebrderbrevet, har nitt detta brevs

forfattare genom Johannes' lerjungar och att de forut nitt Johannes'
lerjungar genom essenerna, ty med Philons skrifttolkning har essenernas

mycket gemensamt. Vattendopet har praktiserats arr essenerna och av

Johannes, innan det praktiserats av de kristna. Men hos de kristna har
det fitt en ny innebiird: det ?ir ett dop i den Helige Ande. Det av Johan-
nes utlovade andedopet har fiirenats med hans eget vattendop till en och
samma rit.

Ett par icke-kristna sekter fiireter likheter med essenerna och Johannes-
lerjungarna. P& 700-talet e. Kr. iterupplivades essenernas llror och riter

- troligen tack vare uppteckter av nigra av de i Qumran fiirvarade
handskifterna - av karaiterna, en sekt som innu riknar nigra tusental
anhingare. I Mesopotamien existerar manddernas samfund, .vilket prak-
tiserar vattendop och bland sina liromlstare rlknar Johannes d6paren.

Nigot direkt samband med denne lr det icke friga om; snarare forhiller
det sig si, att Johannes upptagits i manddernas legendsamling genom

inflytande frin araberna, bland vilka Johannes glller fiir en stor profet.
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I den kristna fromheten lr arvet frin Johannes pitagligt. Det som

Steinmann kallar >la spiritualitd du d6sert> (iikenfromheten) lever pi
detta arv. Vad 1r de kristna eremiterna, vad ir den ortodoxa kyrkans

munkar, vad er benediktinerna, traPPisterna, kartusianerna annat en

^rytagare 
till Johannes? De iberopar sig alla pi Jesus Kristus, och det

kan de med rltta g6ra, ty Jesus har aldrig upphlvt den lira och den

livsf<iring som var Johannes', tvirtom, han har stadfist den. Si linge
han levde pi jorden, behovde vi icke fasta' men nu har han tagits ifrin
oss, och darftrr miste vi fasta, sisom Johannes lirde sina lirjungar att
fasta. Om.man ftirkastar munkvisendet, si fijrkastar man iven Johannes
doparen, ja evangeliet sjilvt, i den min detta lit oss att invlnta Herrens

andra ankomst i bot, biin och hjirtats ftirkrosselse. De nya fynden har

itergivit Johannes hans rltta plats som den kristna askesens, den kristna

Messiasvlntans, det kristna munkvisendets skyddspatron. >I kristenheten

spelar han samma roll som Gamla testamentet, vilket han sammanfattat

i sin person och vilket Kyrkan, enligt Herrens ord, alltid betraktat soln

fullbordat genom Kristus men icke upphivt.> Det ir Johannes' person

som frirklarar att munkvisendet si snabbt uppstod pi nytt i den kristna
kyrkan. Johannes har 6vertagit denna livsform frin gamla forbundet
och givit den i arv it det nya f6rbundet.

Reformatorerna har fiirkastat munkvisendet under den f<irevlndningen
att det icke uttryckligen anbefalles i Bibeln. Men redan hnge har man

anat att det praktiserats redan av de bibliska generationerna. Peder Galle

var inne pi en alldeles riktig v?ig, nir han framhlvde de gammaltesta-

mentliga profetfrirbunden sisom en fiirebild till de katolska ordnarna.

Om han vetat vad vi, tack vare Qumran-fynden, nu vet' si hade han

kunnat fdrsvara sin sak blttre gentemot Olavus Petri. Steinmann kan

komplettera honom: >Den protestantiska reformationens misstag bestod

i att reducera det Glada budskapet till de fyra skrivna evangeliernas

uttryckliga pistienden allena. Man gldmde att dessa smi bdcker hade

karaktlren av minnesanteckningar, att de endast utgjorde sammanfatt-

ningar av en .muntlig katekes, vilken var l8ngt mera omfattande. Man

glOmde allt det outtalade, hela det v?ildiga sociala och religi6sa underlaget

till evangelierna. Pi grund av texternas tystnad ansig man sig (och detta

var firrhastat) ha r'itt att fiirkasta allt det som de icke uttryckligen
pistod och det som Kyrkan fortsatte att tro, i fcirtr6stan pi att dess

religirisa utveckling skett harmoniskt. Munkvlsendet var en del av. det

underfiirstidda arv, som reformationen f6rkastade, utan att ha klart
medvetande om att den derigenom indirekt fiirkastade icke blott Jo-
hannes d<iparen utan hela det oskrivna evangeliet. Man fdregav, att man

ville vara blint trogen mot bokstaven i de b6cker, som aldrig nigonsin
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utgivit sig sjilva sisom den enda lagen. . . Munkvisendet existerade
emellertid pi Johannes d6parens tid och pi Jesu tid. Lingt ifrin att
fiirkasta det har dessa hos essenerna hemtat sina bista l?irjungar. Det var
normalt att detta munkvlsende uppstod pi nytt i den kristna kyrkan.>

Man Ir Steinmann tacksam f.or att han si klart pivisat Johannes',
Johannes' lirares och Johannes' lerjungars virldshistoriska betydelse och
stlndigt fortsatta inflytande.

Tryggue Lunilin

OSYNLIG HJALP

Intet enda steg i sidant miirker
utan dig vars visen jag ej vet,
Ett jag vet dock - och det ir tillr2ickligt -makt att hjelpa Ir din hemlighet.

S<iker jag att staka ut min riktning
eller smida planer f6r min fird,
se, jag finner varje ging detsamma:
att berlkningen ir intet vird.

Ingen karta tecknar nl.gra v'i,gar
genom dessa obekanta land.
Ingen mlnsklig plan ?ir vis och hEllbar
mer in en: att stdda vid din hand.

Vem Ir du som ser mig och som h6r mig?
Brin och blindhet, intet mer 'tu jag.
Men jag tror, F<irdolde, att du f6r mig
mot otroliga miraklers dag.

Bi.rgit Lange
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Diktaren - kdtikern

Med diktaren avser jag hlr romanf<irfat-
taren och med dikt romankonsten.

NIr diktaren har ett par tre romaner
bakom sig tror han i allminhet fortfarande
att kritikerna har nigot att llra honom om
hans arbete och honom sjllv. Allteftersom
romanernas antal vixer finner han emeller-
tid att det han fir lira av recensionerna Lr
hur kritikerna arbetar och hur de ir fun-
tade, Och lven detta ir vll virt a.tt veta.

f<ir en romanfdrfattare, som ju aldrig kan
fi nog av inblickar i det mlnskliga psyket.
De diktare som inte liiser sina kritiker av-
stir i sjllva verket frin en upplysningskllla.

Men mellan diktaren och kritikern finns
ju en verklig relation, och den skulle kunna
utvecklas till ett spinningsfiirhillande som
gav utbyte it bida parrerna och dlrmed
ytterst och sist skulle frlmja dikten och
dess syften.

Fdr niirvarande iir i Sverige siviil dikten
som kritiken av medelgod vilflrdsstandard
med allt vad det inneblr av tillhiirande
missn<ije, olust och allmiin andefattigdom. I
begreppet andefattigdom inliigger jag hiir
inte nigon speciellt religi<is betydelse: det
giiller lika mycket livsiskidningar och ideo-
logier <iver huvudtaget.

Kritikens standard kan inte vara htigre
iin diktens. Och omvint. Mellan dikt och
kritik bestir ett inbiirdes vixelspel. De an-
das samma livsluft. De fir sin nlring ur
samma mylla. Sahnas ellet finns undet en

kulturepok eller i en kulturmiljci den ande-
livets kidighet som har fiirmiga att inspi-
rera till stor dikt iir f<irhillandet detsamma
iven fiir kritiken. Jag menar sjiilvfallet inte
att inte en stor kritiker miste skriva om
och beddma ocksi dilig dikt eller att full-
virdig dikt kan undgi att bli bediimd av
undermiliga kritiker. Vad jag vill slga br:
sivil stor dikt som skapande kritik 1r ut-
tryck fcir andliga kraftfldden 

- 
liksom de

sjiilva bidrar till att ge en kultur niring och
vixt. A andra sidan er dilig dikt och halt-
lds kririk tecken pi en livsfarlig bristsjuk-
dom hos en kultur, Jag it angelligen om
att vad som i det fciljande slgs om konkreta
f6rhillanden ses mor denna principiella bak-
grund.

Den herdade 
- 

ehuru inte fiirherdade 
-diktaren kommer med iren till den uppfatt-

ningen att en del borde kunna giiras fiir att
recensionerna skulle bli blttre och dlrmed
ocksi mera hsvirda. Niir kritikern under
lisningen av en roman har blivit siker pi
vad huvudpersonen heter bdr han anteckna
namnet pi ett notisblock, si att han inte
sedan i sin recension kallar hjiilten f<ir t, ex.

Albin Andersson, medan romanen kanske
nigra hundratal ginger konsekvent uppger
Albert Hansson. Nlsta iinskemil lr att
kritikern undan fiir undan antecknar ro-
manhandlingens utveckling och ging si att
han till slut i stora drag kan iterge den
korrekt. Om det i en s. k. fiktionsroman
ster att mormor satt vid fdnstret och sydde,
biir kritikern inte meddela publiken att dik-
tarens morfar stod vid fdnsrret och spydde,
och sedan anmlrka pi diktaren ftir vulglrt
sprik och osmakliga detaljer, som han hin-
fOr till diktarens olyckliga barndomsmilj<i,
dominerad av en alkoholiserad morfader.
Aven detaljiakttagelsen Ir av betydelse.

Men nyss pistod jag att dikten lr medel-
mittig. Di torde det vil vara ganska lik-
giltigt vad romanfigurerna heter och i vilka
fiirvecklingar de lr inblandade? Ingalunda.
Om man ska referera t. ex. en cykelolycka
i tidningen bdr man inte uppge att det ritrde
sig om en sparkstd,tting, och man ska ange
den inblandades rltta namn. Der rcir sig i
bida fallen om fakticiteter, nlmligen. det
som stir tryckt i boken och det som in-
triffade pi gatan. En innanllsningskurs f6r
en smiskollerarinna skulle vara rekommen-
dabel filr minga kritiker,

Det ir fiirst sedan diktaren-kritikern har
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inhimtat det elementirt faktiska som han

kan gi vidare till id6innehillet, till det

icke-materiella. Visserligen f6rhiller det sig

si, att den glngse svenska romanen skulle

kunna siigas genomsnittligt handla om kol-
lisioner mellan cyklar (med eller utan me'

dar) och att detta av kritiken anges och

bed<ims som dikesk<irningar av sparkstdt-
tingar (med eller utan hjul), men det hind-
rar inte att principen iir riktig. Det kan i
sammanhanget f. ti. pipekas att om en per-
son i en roman av diktaren sakkunnigt
skildras som debil, skriver 9i /p av ktiti-
kerna att det ir frige om imbecillitet och

de iterstiende 5 /p att det r<;r sig om med-

fitdd idioti. Upptrlder en kvinna med

starka affekter diagnosticeras hon n'istan re-
gelbundet som >hysterika>, skildras en nev-

ros fir publiken veta att det handlar om

sinnessjukdom osv. I friga om psykologi

har ofta diktarna ritt ingiende kunskaper,

medan kritikerna tycks veta platt intet. I
stort sett giller ocksi, att nlr vira dagars

kritiker varje hiist hivdar att en rad nyut-
komna svenska romaner lr stora 

- 
>eviga

f6ljeslagare>>, >ouppnieliga>, >>omistliga> etc.

- 
si betyder det bara att det finns lika

minga kritiker som lr smi 
- 

si l?ittviktiga
att de kastas omkull och tappar besinningen

fdr en vindpust.

Diktaren ska trots allt inte hina eller

f'tirakta kritikern: han ska lira av honom.

Frigan giller: hur pass egenker, sjilvupp-
tagen och h<igmodig iir diktaren sjilv?
Miste han ha beriim av alla, iven av dem

som Ir fientligt instillda mot hela hans

vilje-, kiinslo- och iddviirld? Beh<iver han

det, di er hans inre position svag; om han

till pi k<ipet tror att han ensam f<irstir och
vet allt och att kritikerna miste anse den

saken som sj?ilvklar, di stir det mycket illa
till med honom, eftersom varje annan mln-
niska ocksi vet nigot som lr vlrdefullt fiir
helhetsbilden av mlinsklighetens tillvaro pA

jorden,

Fiirhillandet mellan diktaren och kriti-
kern lr som jag pistod ett reellt spinnings-

fdrhillande - 
nlr det iir som det borde

vare. Att hevda att kritikerns hela verk-
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samhet iir beroende av att det finns diktare

som skriver fdrst 'ir meningsliist; det lr i
sjllva verket att diskutera om hiinan och

igget. Den gemensamme nimnaren Ir n'im-
ligen klrleken till dikten, eller rittare till
allt det som dikten vill och alltid f<irsiiker

gestalta. Diktaren och kritikern 'i't birde

llskare, den fiirre kanske >lycklig>, den

senare kanske >olycklig>, Diktaren har ri-
kat bli fertil och kritikern steril, medan

deras kirlek till dikten-skapelsen ir lika
intensiv och lika livsling. Diktaren kan
>>tr<ittna> pi att dikta, och under en inten-
siv bokslsong kan kritikern biirja >>hata>

allt vad bide dikt och kritik heter 
- 

men
upphcir de diirfiir att skriva, respektive fisa?

Den sanne diktaren och den sanne kriti-
kern Ir fyllda av kerlek, tacksamhet och

iidmjukhet infiir uppgiften. Bida bger dir-
till givan att kunna fixera dessa fiirmiigen-
heter pi nigot objektivt, pi nigot som

finns utanfiir dem sjelva. Den i verklig
mening sterile, egocentrikern, skriver ftir
att >fdrverkliga sig sj'dlv> eller fiir att >fdr-
kovra sin talang> eller helt enkelt bara fiir
att demonstrera hur duktig och begivad
han redan ir. Men han har ingenting inom

diktens riglngar att g6ra.

Har diktaren-kritikern her hemma fcir

litet klilek, lr han inte tacksam och hyser

han inte Zikta iidmjukhet inf<ir dikten? Eller
forhiller det sig bara si, att han inte har

uppteckt det i livet (och ddden) som verk-
ligen ir v'irt att, llska och klmpa fiir med

hela den samlade firmlgt som han trots allt
besitter? Jag hiller pi det sistniimnda. Diir-
emot tror jeg inte att naturskdnhet, social-

demokrati, uppsalafilosofi, sexualliv, folk-
pensionering, psykoanalys osv. var fiir sig

eller ens tillsammans f<irmir mobilisera och

ftirverkliga hela vir kerleksfi;rmiga. Vi gir
inte glrna heroiskt i diiden fbr det dlr; det

iir fiir andefattigt. Liksom.vi sj2ilva. Men vi
vigar inte erkinna det iippet, i st'illet riiker
och dricker vi oss till bedtivning och dag-

drtimmar, flyr in i nevros eller hdjer ytter-
ligare sjilvmordsstatistiken. (I Vellingby
som ir landets modernaste och perfektaste
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vilf?irdssamhille beror enligt en firsk upp-
gift var tionde dtidsfall pi sjilvmord.)

Den hiir visan ir inte ny och inte heller
rolig att hiira: om vir andliga fattigdom.
Men en enda riist sjunger 

- 
nej, hojtar! 

-den stlndigt pi nytt 
- 

Sven Stolpe. Niir
det riir sig om andlighet finns det f<ir nir-
varande bart tte kritiker i virt land som

iger den lidelsefulla och modiga kiirlek som

manifesterar sig utit, mot nigot objektivt,
och som vi diirftir tvingas lyssna till, bort-
sett frAn vad vi tycker och tlnker, nlm-
ligen Sven Stolpe, Herbert Tingsten och
Lechard Johannesson. Och varf<ir vicker de

entusiasm eller motvilja 
- 

och alltid strid?
Dirftir att de utom sin objektinriktade li-
delse ocksi 'iger kanskafer, var och en pi
sitt omride. Och att de envist hlvdar dem.
De har med andra ord hillning. Inte minst
fiirbiser vi deras i detta sammanhang si
virdefulla brister. Niir de hugger i sten,
gnistrar det som ett fyrverkeri. Aldrig niijer
de sig med att sli i nubb med nitta och
perfekta hammarslag 

- 
de nitar fast sju-

tumsspiken med ett enda slag, eller missar.

Aven om de kanske inte har fitt givrn
att gestalta levande mlnniskor och iiden i
diktens form (Sven Stolpe ?ir dock en ut-
md.tkt iilircmandiktare och vir ende av be-
tydelse) si ?iger de en ytterst stimulerande
och dlrmed ocksi givande ftirmiga att be-
rika idddebatten, Det iir ofrinkomligr att
Sven Stolpe frin mitten av 30-talet prak-
tiskt taget ensam riktade den litterlra, kul-
turella och religiiisa debatten i Sverige inda
tills Herbert Tingsten och Lechard Johan-
nesson ocksi b<irjade tr?ida fram.

De har var f<ir sig tagit st?illning, de har
klivit upp pi var sin barrikad, och frin den
har de personlig utblick <iver sivil ven som
fiende. De ltiper inte hit och dit och fektar
i smi menlcisa skirmytslingar. D?ir de stir
upprltta ir de beredda till angrepp och
fdrsvar, alltid fullt synliga 

- 
och ut-

mlrkta mil fOr krypskyttar. NIr de strider
fdr eller mot katolicism kallar de den inte
fdr protestantism, de kallar inte liberalism
ftir socialism, eller thomism fiir kantianism

- de ir noga med det elementlra. Ingen
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av dem uppger oriktigr namn pi nigon
huvudperson eller iterger ett avgcirande
hindelsef<irlopp direkt felaktigt (lven om
det hender am Sven Stolpe slarvar nir han
lr ointresserad av en bok). De kan och be-
harskar sina specialiteter, och pi det bygger
de vidare, samtidigr som de vidgar sin utsyn
iiver det kringliggande stridsomridet, Det
lr endast de litterlra sol- och virmlnnen i
stor skala, allitarna bland kritikerna, som
jag rekommenderar att fdra kartotek, eller
att itminstone g6ra blyertsanteckningar p6
notisblock.

Skulle alltsi en praktiserande katolik, el-
ler en stridslysten ateist, eller en kimpande
thomist llmpa sig bist att bediima dikten?
Fcir till sina vetenskapliga specialiteter har
ju Sven Stolpe fogat >specialiteten> att fiir-
kunna kristendom i dess vidaste betydelse,
Flerbert Tingsten art beklmpa kristendo-
men iiver huvudtaget, och Lechard Johan-
nesson uppgifren atr fi oss att inse den
stora filosofins allmlnna betydelse, i syn-
nerhet i detta andefattiga land.

Varfiir inte? I livet har den ene ilskaren
till >specialitet> svarthiriga kvinnor och in-
tresserar sig fttljaktligen mesr fdr och llr sig
mest om den typen; den andre ilskaren
koncentrerar sig pi blondiner, och den
tredje pi brunetter 

- 
men gemensamt hy-

ser de en outrorlig passion fiir Kvinnan.
Med andra ord, deras k:irlek dll >speciali-
teten> breddas till at omfatta en helhet.
De fdrblir specialister, men de trider in i
det st<irre sammanhanget. Och diir blir spe-
cialiteten den barrikad som llskaren strider
pi; han irrar inte omkring utan flste och
vapen.

Hur det kommer sig att somliga fackmin
f<irmir vidga sin horisont, dhrom vet vi
f<iga, lika litet som varf<ir den ene kan
skapa dikt och inte den andre. De allra
flesta specialister ir och fdrblir fackidioter,
och niir de iindi uttalar sig om kringlig-
gande imnen och skeenden i allminhet,
blir det i biista fall vllment nonsens. De b6r
niija sig med att bed<ima varandras verk.
Detta glller ocksi teologerna, bide prister
och lekmln. Saknar de k?irlek till och drr-
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med ocksi fiirstielse fiir dikten kir de niija

sig med att beddma uppbyggelselitteraturen

- 
den som verkligen kan skrivas >efter

f iktreglementet> och i full dverensstim-

melse med dettas appeller, intentioner och

tendenser. Annars blandar iven de semman

olika begrepp och kategorier och kommer

till egendomliga slutsatser, frin vilka de

sedan ger lika egendomliga anvisningar och

rid.
Ett slrskilt kapitel blir f6r den katolskt

orienterade diktaren-kritikern det index

som finns fiir villollror och omoral. Detta
>pekfinger> 1r utomordentligt tackn'imligt
frir honom i hans verksamhet' och givetvis

i lnnu h6gre grad fdr den slutgiltiga dik-
ten-skapelsen, men det uppticker han inte

fiirriin han vil har blivit praktiserande ka-

tolik. Men iven di b<ir han principiellt vara

illojal mot moralteologernas krav pA >upp-

byggligheter> - 
i enlighet med Graham

Greenes iippna krigsfiirklaring. En priist
eller lekmannateolog har inte mera monopol
pi den Helige Andes ledning n'dr det glller
dikt ?in vad t. ex. en professor i statskun-
skap har nir det glller rojalism.

Diktaren-kritikern ska inte vara soldat

pi grund av den allm'dnna vlrnplikten, ln
mindre legosoldat: han ska vara en upprors-

man mot vringhet, m<irker och fiirtryck i
alla former. Dirftir miste han llra sig han-

tera vapen och inhimta kunskaper om all-

mln krigfiiring. Aven om motstindaren

biirjar fiikta mot reglementet har diktaren-

kritikern ovhrderlig nytta av sin elementira

utbildning. FIan miste hanna, iven om han

inte ir higad att gi med pi att konst bara

lr kunnande.

Det kan intrlffa att en kritiker missfiir-

stir eller t. o. m. avsiktligt feltolkar och i
sin recension tillverkar falska citat i med-

veten avsikt att avskricka publiken f-rila att

llsa ett visst diktverk, och endi kan dik-
taren innerst kenna att kritikern lr en av

>de egna>, av den >>rltta sorten> - 
sjiilva

engagemanget, hanet, vreden' liignen, fek-
tandet mot reglementet, avsliijar kritikern
som blskare; det fiirhiill sig bara si att han

f<iredrar brunetter' och det hlr rikade vara
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en blondin. Fdr samma diktverk kan dik-
taren i en annan publikation belitet slicka

i sig blomstrande beriim frin en annan kri-
tiker, medan han 

- 
diktaren - 

samtidigt

funderar pi vilken skuld han ska betala

fdrst ftir inkomsterna pi den nya upplaga

som i lyckligaste fall kan bli f6ljden av

lovorden 
- 

och darmed ir den kritikern
om inte d6md si dock anklagad fiir att inte

ha kunnat engagera diktaren helt ens under
lisningen av recensionen. Det finns nlm-
ligen ingen kritiker som lr identisk med

nigon diktare, eller omvhnt. >Diktaren-
kritikern> anger uttryckligen ett spdnnings-

farhAllande, Om i en ber<immande eller
nedg<irande recension fdrekommer frasen

>>men i andra sidan kan man tycka . . .>>

eller liknande, di lr recensionen virdel<is,

f<ir om dikt finns ingenting att >tycka>.
Vem vigar f<irneka att det kan ha varit

en steril ilskare i stellet fdr en fertil som

fdrst b:orj^de l:ingta lidelsefullt efter att
f<irverkliga sin klrlek i dikt, skulptur, mi-
leri, musik? Hiinan och igget igen.

Niir jag pistir att det iir kirleken som

skapar spinningsf<irhillandet diktaren-kri-
tikern si har jag dlrmed ocksi pistitt att
det ?ir friga om lidande. De ljumma ska

t. o. m. Gud spotta ut ur sin mun. Den som

koncentrerar sin klrleksfiirmiga pi sig

sj?ilv, pi det egna jaget, giir det dlrf<ir att
han behtiver det, det ir sant. Men i och
med detta fir han inte nigon kerlek iiver
fdr medminniskan och hennes angeligen-
heter; vldden och universum degraderas

till bihang, Nir egocentrikern, den extreme
jagikern, indi stundom brister ut i sjiilvhat
beror det pi att han inte orkar 'ilska sitt
eger iag dll 100 /o och detf.U miste hata
de felande procenten i sin kiirleksfiirmiga.

Den llskandelidande diktaren-kritikern
miste befria sig, och var och en miste gdra

det pi sitt vis. F{ens karlekslidande ?ir f6r
srort fdr att Lunna uth:irdas i tysthet, me-

dan diremot jagikern aldrig skaffar sig och

itnjuter mera lidande in vad han orkar
med, och inte heller fiirverkligar han mera

kerlek in vad han sj'dlv litteligen fdrmir
konsumera. Diktaren-kritikern kan - och
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miste 
- 

fdrdjupa lidelsen inda dlrhln att
den pldtsligt f<irvandlas till en paradoxal

men inte desto mindre verklig arbetsglidje,
dvs. en befrielseprocess, och ur denna fram-
springer nigot som ir av bestiende virde
fdr omvirlden.

Det beh<ivs mod f<ir 
^ttvare 

aktiv kristen
likavil som f& att vara kimpande ateist.

Men egendomligt nog strider en del ateister

ocksi mot nigot som de ir fullt tivertygade
om att det inte tinns. Kristendomshataren

hatar, han visar fram baksidan pi kirlekens
medalj; han ir inte likgiltig, inte ljum, inte
den som rycker pi axlarna med en gispning.

De har en hillning, en linje, som har
tvingat dem att ta stiillning, och det leder

till kamp. Men folkpensionering, viilfirds-
standard, skilsmissomoral, sexualniid, socia-

lisering, kvalterrorism, psykoanalys etc. hr
inte avgiirande eller ens visentliga fiireteel-
ser att k:impa fiir eller mot nir kampen i
sjilva verket giller virt andliga liu eller ai.r
andliga ddd. Met hur mycket hin och fiir-
akt har inte Sven Stolpe mdtt fiir sitt en-
vetna ramaskri efter andlighet! Medan
minga samtidigt tycks tro att hans arge
mo$tAndare Herbert Tingsten endast klm-
par fiir oandlighet, dvs. materiella mil.
Lechard Johannesson 5r iin si llnge ensam
men stark pi sin filosofiska barrikad.

Man mi ta vilken stlllning man sj'dlv vill
till dessa miins >barrikader>, men de iir lik-
vil ytterst behdvliga i vir tid. Det kan
intriffa att de roar sig kungligt pi en mdr-
dares kalas, eller att det en annan ging si
att siga inte blir nigon riktig glidje med
deras sorg dirf6r att de rikar grita vid fel
grav, Men lven om diktarna lnnu n<ijer sig

med att betrakta deras fel och missgrepp 
-det som vi minniskor har littast f<ir, alltsi

- 
si kommer dock den stunden di de

tvingas uppticka de motsvarande stora fdr-
tjinsterna. Den som ilskar mycket, honom
ska ju ocksi mycket vara fiirlitet.

Minniskan och id6erna Ir inte provin-
siella; det lr symptomatiskt att Stolpe,
Tingsten och Johannesson ir globalt intres-
serade, fdr att inte siga universellt.

3-szsozr Credo. 38:eirg. Nr r. 1957

Kan man >kommendera> fram en kerlek
och ett lidande och en kamplust der intet
eller i varje fall endest rudiment finns av

sidana elementira passioner? Det behdvs

inte kommenderas - 
det ricker med att

diktaren-kritikern pi djupt allvar rannsakar

sitt eget verkliga tillstind och sin egen

verkliga belegenhet hir hemma 
- 

och dir-
med lven i vlrlden. En satnaetsrannsakm,

sidan han kan fi den enkelt och llttfattligt
uppstelld i konkreta frigor i vilken katolsk

biinbok som helst.

FIan ska di finna sidant som lr vlrt
allvarlig begrundan: hat, avund, hiigmod,
l6gn, httja och mycket annat ont som ir
ntidvindigt att ta itu med och som kan i
dikt kompletteras med klrlek, generositet,

tidmjukhet, sanning och allt annat som hiir
till varje helhetsbild.

Ingen ilikt som inte ausiktligt eller oaa-

siktligt innehd.Iler en lorm au liusdskddning

- 
hur iin ilenna seilan kommer till uttryck

- 
han adra au det uiirile sottt' krdus au

ilikten. Ager ilen diirenot clenna hillning,
sfr bar ilen ocksd tagit stiillning fdr eller
mot, ocb biir tuader kritiken in meil sin

hdllning ocb sitt stdllningstagande fdr eller
mot: ett aiixelsfiel bar ufipstitt.

Det finns ingen specialistutbildning f<ir

sjllva sammanhangen: dem miste diktaren
siika sig fram till pi egen hand. Detsamma
glller kritikern. Sjiilva ordet litteraturAd-
ti ker, eller litteratv be ildmare,'ir felaktigt ;
de ska inte vara <iverlirare utan elever all-
deles som diktarna. Nir >de stora diktarna>
i stort sett lr belitna med kritiken, betyder
det att >de stora kritikerna> ?ir belitna
med dikten: beldtna! Fillda lansar, lager-
kransar: di iir det friga om nigot annat
in den lidande dikten, den kimpande dik-
ten och den segrande dikten,

Det iligger diktarna att inte lita Sven

Stolpe, Herbert Tingsten och Lechrrd Jo-
hannesson ensamma fl vara i besittning av
barrikaderna.

V. Hamtnenhdg
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Nihilismen och det litterira
skaPandet

I
Det konstnirliga skapandet utgir frin

vissa subjekdva f6rutsittningar hos f6rfat-
taren eller konstniren: intellektuella och

psykologiska kapaciteter, erfarenheter av

personlig art 
- 

smerta' besvikelse, trygghet,
gl:idje, motging eller framging, besvikelser

eller erkinnanden. Hit hdr ocksi barndoms-

och uppviixtmiljti, familjeliv och umgiinge.
Allt detta och mycket annat av liknande
slag utgiir det instrument och dess avstlm-
ning pi vilket en melodi i vissa fall kan
spelas 

- 
denna melodi ir det konstnirliga

skapandet.

Mer- tolkningea av livssituationen, av li-
vet, av tillvaron i dess helhet, den teoretiska

iskidningen 
- 

visserligen iigd i ett subjekt,
leaandegjord i dettas tankeliv 

- 
Ir nigot

i fiirhillande till subjektet objektivt. Jag
anser att tillvaron ,iir beskafiad pi ena eller
andra sittet. Helhetstolknhgen 'ir av ob-
jektiv, av metafysiskt slag. Sidan iir till-
varon, och i denna 5r jag som en del

infogad. Mitt liv som en helhet miste f<ir-
stis i detta sammanhang. - 

Tillvaron i
dess helhet 

- 
och diiribland mitt eget liv

- 
Ir det objektiva.

Sjzilvfallet miste jag anse' att min tolk-
ning av tillvaron ir sann. Detta g'iller sivil
en realistisk iskidning som en skePticisthk
ellet agnostisk Aven ett specialfall av ag-

rosticismen som fiktionalhtnen miste atse,

att tolkningen av tillvaron genom ett fik-
tionssystem iir den enda miijliga tolkningen.

,,

Det litterlra skapandet har nu som fiirut-
slttning siviil den metafysiska helhetstolk-
ningen som det subjektiva - psykologiska

och tankemiissiga - instrumentet. Instru-
mentet, pi vilken helhetsiskidningen spelas,

?ir den psykiska och intellektuella utrust-
ningen. Melodien ?ir det litterira skapandet'

t
De olika totaltolkningar av tillvaron' som

star som varandras motsatser, skulle kunna
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betecknas nibilism och teocentrish buma-
nisrn.

Med nibilism betecknar jag en iskidning
som anser att mlnniskan ir insatt i ett
materiellt, av fiir'dnderligheten lagbundet

sammanhang, och att en sjilslig, icke-mate-

riell substans ej finnes. Beteckningen parsoz

kommer d& att fL en ny tolkning i jlm-
fiirelse med detta begrepps klassiska inne-
biird. Person kommer att beteckna en mate-
riell, fysisk varelse, underkastad fiirg'ringel-
sen, uppl<isningen. Nigon mtijlighet till ett
Gudsbegrepp finnes icke, om personbegrep-

pet i klassisk mening liksom sjilsbegreppet
fiirklaras vara utan reell referens.

Med teocentrisk bum'anism betecknar jag

en iskidning som ger begreppen Gud, per-

son, sjilslig substans dess klassiska inneb6rd,

Askidningen 5r teocentrisk, eftersom Gud

anses vara tillvarons ursPrung och kiilla,
tillvarons uppehillare. Endast utifrin be-

greppet Gud kommer begreppet mlnniska
att fi sin egentliga innebiird, i det att mln-
niskans sjilssubstans anses vara hi;jd dver

den materiella substansen och till sitt vesen

ofiirgiinglig. MZinniskan iger inago Dei.
Minniskosjilen iir od6dlig, och hennes yt-
tersta mil lr samklangen med hennes ur-
sprung. Fcirnekandet av detta sjllens vlsen
eller f<irvixlingen av m'inniskans yttersta
mil betecknas som f<irvillelse eller syndafall.

4

Det tritterdra skaPande som utgil frdn en

nt htltsth h h elb e tsfrs k ddnin g.

Minniskans mil 1r fiirg?ingelsen. Flennes

lycka det som kan bereda sinnenas lust -t. ex. en ohemmad sexualitet med sitt mil
i sig sjilv. Eller minniskans materiella vll-
befinnande i andra avseenden,

Samtidigt kan man konstatera' att detta
litterlra skapande har karaktir av livs-
ingest. Minniskans fiirglnglighet inneblir i
sig ett vemod, en oro eller en ingest, efter-
som mlnniskans medvetande str'dcker sig

till vetande om lven det som icke ir ak-
tuellt - har och nu. I vetandet famnas

det nlrvarande, det fdrgingna och det

kommande. Fiirg?ingelsetron medfd,r, att all
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milbestimning blir relativ. Men en >relativ
milbestlmning> innebZir, att all strnvan
relativiseras. IJtan ett metafyiskt slatmil
miste all utoeckling fiirnekas och uppfattas
enbart som fdrantlring.

t
Det litteriira skafanile som utgir ffin en

ps eud o -nibilisth k liil sis kAdnitu g.

Det iir miijligt att fiirneka minniskans
imago Dei, att s?iga att minniskan ir >ge-

nom arvsynden> helt och till sitt v'dsen

>fdrdervad>. Teoretish"t: ingen sann kun-
skap ir mdjlig. PraktisAl: minniskan har
ingen Gudslikhet; mlnniskan iir underlagd
de materiella krafterna och drifterna.

A andra sidan f<irnekas inte, >att en Gud
ir till> - men Gud blh en Deas absconili-
tus, >en okend Gud>. All >moral> kommer
att antingen fiirklaras relatiu ellet i sig
virdeliis, eftersom den anknytningspunkt,
som en teocentrisk humanism anser finnas
hos mlnniskan - anknytningspunkten fiir
>Guds nid> eller >Guds pinyttfcidande
kraft> - fcirnekas.

Resultatet blir f6r det litterlra skapan-
det en ingestinstillning av liknande slag

som den nihilistiska.
Men pi ett helt ologiskt s'itt tillfogas

den paradoxala >Gudstron>. Ett >trots allt>.
Den paradoxala dverbyggnaden har ingen
rationell grund, eftersom en tbeologia natu-
ralis f6rnek*.

En litteratur, utgiende frin >skepticis-

mens Gudstro> saknar fundament, Den Ir
sjilvmotsigande och ambivalent. Liksom
varje paradox verkar den visserligen till en

biirjan intellektuellt eggande, men intresset
fiirsvinner, sedan man uppteckt att det
>paradoxala tiinkandet> icke rymde en Zikta
paradox utan utgjorde ett sammanfogande
av tvi of<irenliga element - nibilisrnen
och Gailstron.

Denna litteratur miste betraktas som ett
iivergingsstadium. Den lever pi en illusion

- sjiilvfallet icke insedd av dess fdrsvarare.
Nir det uppt:ickes att den religionsfiloso-
fiska grundvalen lir den fiirinderliga sand-
dynen, kommer denna litteraturs murar att

contra

rasa samman. Vetenskapligt lir >skepticis-
mens Gudstro> ett passerat stadium. Si
kommer snabbt att vara fallet lven med
den litteratur som byggde pi en si vack-
lande grund.

6

Det litterdra shafande son utgdr frdn en
t e oc entris k, bunanisth k liu sis kdilnin g.

Tvi legitima former:
l. Frin denna helhetsiskidnings utgings-

punkt kan mer beddma ocb beskriua miin-
niskoliuet, sddant det ter sig utifrin nihi-
lismens belhetssya. Beskrivningen av >mln-
niskan utan nid> kommer di att fi en ln
mer bjlrt belysning, eftersom fiirfattaren
tolkar detta m?inniskans elinde utifrin
iivertygelsen att aorje tniinniska bir inom
sig en of<irglnglig sjll, syftar till ett iiver-
materiellt mil, har oftirg?inglighetens be-
stlmmelse. Ju mer realhtbk en sidan lit-
teratur blir, dess mer apologetish blir den.

SZirskilt i en tid och i en miljti, diir nihi-
lismen ir f<irherskande kommer en sidan
litteratur att verka chockerande 

- vilket
ir dess syfte 

- siudl pi dem som sjilva
hyllar en nihilistisk iskidning och praxis
son, - i vissa fall - pi dem som sjllva ?ir
tivertygade om minniskans metafysiska och
innerst religiiisa bestlmmelse.

2, Slutligen [r en litteratur m6jlig, som
pi en ging skildrar minniskan sdudl uniler
niden sont ander synden. Den kan ta sjilv-
beklnnelsens form som hos Augustinus, I
de paulinska breven mtiter oss en liknande
litteratur. Man skulle kunna peka pi nlgta
av de stora helgonbiografierna, I Claudels
sj?ilvbekiinnelser och dramer :ir fiirhAllander
likartat. 

*

Den schematiska framstillning av f<ir-
hillandet mellan det litterlra skapandet och
den bakomliggande helhetsuppfattningen av
tillvaron, som hir gjorts, torde kunna till-
limpas pi all litteratur med allvarligare
syftning. Valet av litterir form, valet av de

medel genom vilka man siiker ni sitt mil,

3t
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Ir sekundlrt. Likviirdiga litteriira, konst-
nlrliga skapelser torde kunna nis med dra-
mats, romanens eller lyrikens uttrycksme-
de1.

Det litterira konstverket ir konst, i
samma min som det gestaltar. Motsatsen

hertill er den analyserande filosofiska ut-
trycksformen. I konsten tar en id6 gestalt,

fir liv. Det kan darfiir vara berittigat att
anvlnda uttrycket >>skapelse>. Konstnlrens
personliga engagemang i en tolkning av till-
varon, i en helhetssyn, ?ir nddvindig fiir
siviil en fiirfattare som t. ex. en skulptrir.
Filosofens teoretiske analys syftar, lven den,

till helhetssyn, en livstolkning. Men hlr
kommer en naken tankekedja, eller i b?ista

fall ett tankesystem, att vara det efterstri-
vade milet. 

*

Ftirfattaren liksom bildkonstnlren ir ge-

nom sitt verk fdrkannare. H,an talar till en

publik. Han sdker piverka denna.

Stundom ir en fiirfattare ofiirstidd, dlr-
fiir att vad han har att siga icke f<irstis av

hans lisare. Det kan vara si, att fdrst se-

nare generationer hunnit i fatt honom. En
fiirfattare blir profet, nir det han har att
siga fiirutsitter en livstolkning 

- 
eller

innebiir en livstolkning - som samtiden
lnnu Ir okunnig om.

Man kan pi denna punkt sltta in vissa
psykologiska tivervlganden, Ar det rltt av

en tenkare eller en frirfattare att ber6va
minniskor deras illusioner? Kanske det 'dr

blttre fdr dem att leva i >lycklig okunnig-
het> ?

Aven psykologiska frigor av annat slag

kan her aktualiseras. Paulus talar i nigot
av sina brev om de >svaga> som mihinda
skulle kunna ta anstiit. Omsorgen om dessa

ir fdr honom en allvarlig friga.
I annan bemlrkelse har ett inligg i denna

tidskrift (1916: 180 ff.) gjorts av en ka-
tolsk skriftstlllare med anledning av en

aktuell roman. FIan menar, att vissa realis-
tiska skildringar av sexuella beteenden
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skulle kunna verka >f<irf<irande>> eller fiir
fantasien orenande.

Det ir uppenbart, att denna miijlighet
f<ireligger. Men hir miste anllggas en en-

bart psykologisk bediimning - i detta fall
en bed<imning w fuLgan om dessa skild-
ringar i v&r konkreta miljii inneb?ir ny-
heter, som f<ir de ungdomliga lisarna 'ir
obekanta. Si torde i uirt land icke vara

fallet. Helt felaktigt blir det, om man fiirst
anl'dgger ett psykologiskt betraktelsesltt
men sedan tilliimpar cletta pL principfrigor,
t. ex. vid en bediimning av den metafysiska

helhetssynen. Man kan diskutera lampllg-
heten av de psykologiska medel som vlljs,
nir det glller gestaltandet av de olika total-
instiillningarna till tillvaron. Men man fir
di hilla sig inom den psykologiska sflren.
Denna grinsdragning synes icke helt kon-
sekvent ha tillempats i det nu aktuella fal-
let. Dlrfiir kommer kritiken av en aktuell
roman att pi intet sitt ge riittvisa it denna

och it dess verkliga intention. Jag f<ir min
del anser, att de psykologiska medel som i
detta fall valts, har gett fdrfattaren miij-
ligheter till en skakande gestaltning av

>mlnniskan utan nid>> - 
en gestaltning

som omedelbart uppvlcker llngtan efter
>nid>, efter det i egentlig mening m':insk-

liga, det som vir tids nihilism och materia-
lism till stor del fiirnekar, men som innerst
hos varje m'dnniska utg6r hennes adels-

miirke 
- 

hennes iiver f<irgtngelsens vlx-
lingar upphdjda sjiil. Pi ett litteriirt mister-
ligt sitt liter fiirfattaren i slutkapitlet av

sin roman detta klart framgi. Kontrasten
blir skakande, just dlrigenom att romanen
pi ett si naket s':itt skildrar den materia-
listiska f<irnekelsen av det i egentlig mening
minskliga, det gudomliga hos minniskan
och dettas dvermateriella milslttning. Varje
mlnniska siiker, siger St. Thorms, delec-

tatio, tillfredsstillelse, gl?idje. Den som en-

dast ser det materiella, kroppsliga, s<iker dir
sin tillfredsstillelse 

- 
och hamnar i be-

svikelse, i oro och ingest. Den som ser

mlnniskans verkliga, tiverjordiska bestlm-
melse, siiker sin ilelectatio i det som 1r
ofdrgingligt, det som stir i dverensstim-
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melse med denna bestimmelse. Tydligare
in i de flesta >kristna> romaner kommer
denne hristna iskidning 

- 
denna llra om

delectatio 
- 

fram i den isyftade romanen
av Valdemar Hammenh<ig.

Det mi sedan vara en psykologisk-sjlla-
virdsmissig bediimningsfriga om vi i virt
land har en total okunnighet bland den
uppvlxande ungdomen om de sexuella be-
teenden som skildras. Fiir min del tror jag
inte att si lr fallet. FIos varje mlnniska
med k<itt och ande ftirekommer alltid en

strid dem emellan, Giires kdttets lusta loc-
kande, framstilles denna som det enda som
ger minniskan tillfredsst?illelse 

- 
endast

di er det friga om pornografi, Pekas det
diremot pi hur mlnniskans egentliga, in-
nersta bestimmelse ocksi 

- 
och som det

<iverordnade, dirigerande 
- 

rymmer hennes
andliga funktioner, di har ur kristen syn-
punkt en betydelsefull principiell friga om
minniskans liv fitt ett tillfredsstlllande
svar.

Lecbaril lobannesson

Skiinlitteratur eller uppbyg-
gelselitteratur ?

Det f<irefaller mig som om Robert Braun
med sitt inligg (Creilo 19i6: 180 ff.) i viss
min rycker marken undan f<itterna pi den
kristne konstnlren. Och som om han 

-trots sin fina estetiska sensibilitet 
- 

skulle
fdrblanda skitnlitteratur och uppbyggelse-
litteratur.

Visserligen Ir det sant, att sexualskild-
ringar fingar uppmlrksamheten pi siirskilt
sltt, och att de frin kristen synpunkt inte
kan sigas ha berittigande om de inte upp-
vlgs av andra skildring/t, lv vad Robert
Braun kallar ett >antitoxin>, Men jag tror
han har fel, nir han hiirvidlag vill h'dnvisa
fiirf attaren enbart till skriickskildrin g^r aB-
nade att skrimma liisaren frin synden.

Fel redan av religiiisa orsaker. Den kristna
Iiran slger oss uttryckligen att skriicken
fiir pif<iljd, hiir i livet eller i det kom-

contro

mande, ir ett ytterst ofullkomligt motiv
f<ir omvindelse - 

ett motiv som den
kristna predikan och uppbyggelselitteratu-
ren lyckligtvis mindre och mindre laborerar
med.

Ett blttre och riktigare motiv er det
positiva, som ligger i att man viljer nigot
inte av tving eller skrlck, inte heller fiir
att man nedvirderar det man avstAr ifrin,
utan dirfdr att man sltter nigot h6gre 

-kort sagt av kerlek.
Om alltsi redan uppbyggelselitteraturen

bist vidjar till mlnniskan med sidana
motiveringar, giller detta i innu hdgre grad

om skiinlitteraturen. Denna vinner dA

ingenting pi att vare sig fiirminska sexua-
litetens makt eller nedvlrdera den.

Dessutom, och inte minst: konsten b<ir

iterge verkligheten, pi ett sidant sett att
vi grips av den. Fdr den kristne konstnlren
ir denna verklighet, om man si mi sliga,

dubbel: den jordiska, synliga, och den

eviga, osynliga. Mellan de bida rider i
minniskans sjil och i hennes hjlrta ett
spinningsf<irhillande. Den kristnes liv ir
en kamp mellan denna virldens tjuskraft
och den evigas, mellan ktittet och Gud, ftir
att uttrycka sig mera bibliskt.

Det Ir denna kampens verklighet den
kristna konsten skulle uttrycka. Den skulle
dessutom visa nigot (eller si mycket som

miijligt) av det godas, det gudomligas seger.

Om konstniren dervid vill tivertyga,
miste han giira sin skildring troviirdig. En
kristen f<irfattare, som alltf<ir mycket skulle
avsti frin att skildra till exempel den ero-
tiska verkligheten, skulle f<irfela nigot av

det viktigaste i sitt syfte. Yatje ld,serc uet
nimligen, vilken dominerande roll sexuali-
teten spelar i mbnniskans liv; om den
kristne fiirfattaren inre iterger denna reali-
tet med tillbitrlig styrka, Ir det fara vlrt
att lesaren inte tar hans budskap pi allvar:
det godas seger ter sig f<ir littkdpt; den an-
gir inte liingre oss vanliga minniskor.

Om fiirfattaren d'iremot lyckas med att
framstilla dels den erotiska besattheten si-
dan den verkligen uppleves, som problem
och drama fdr minniskan, dels den gudom-
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liga klrlekens seSer 
- 

di har han verkli-
gen lyckats, bide frin konstnlrlig och frin
kristen synpunkt. Hur slllsynt detta ?ir,

behdver inte slgas. Det f<irutsittet, f6t att
anviinda Maritains uttryck, att klllan har
renats. Vilket inte ir detsamma som att den

hemmats i sitt fria fl6de.
Konsten skall alltsi iterge livet' Den

har och f<irmedlar ocksi nigot av livets
egen karaktir, bland annat dess ambivalens,

dess prigel av vacklan och val. Si l?inge vi
lever h'dr pi jorden, i jordiska villkor, si
linge lr ocksi virt val preklrt. Konstn'iren
kan inte, om han inte vill svika konsten

och hamna i en annan genre, nlmligen
uppbyggelsen, undgi dessa samma villkor.
Dirav fiiljer ocksi, att lisarens reaktion
infdr en roman aldrig kan garanteras. Lik-
som vi reagerar olika pi de situationer livet
fdrsiitter oss i, si reagera;r vi ocksi olika pi
de situationer romanftirfattaren sitter oss

i. Liksom bokens personer miste vi aiilja,
L?isaren lr inte passiv, hans medlevande i
diktverket ir en medverkan. Aven han
miste klmpa, och han drivs till det i
samma min som han stir infiir ett sant
konstverk. Ingenting kan hindra att en fiir-
bjuden kadek ?ir f<irledande och upplevs
som uacker, fastiin den samtidigt ir synil.
Det vore oriktigt, och okonstniirligt, att
fiirtiga eller fuska bort detta. Och det ritta
snttet att frin upplevelsen av denna fiir-
bjudna skdnhet fiira llsaren till en meta-
noia, en katbarsis, iir inte att lita ett samlag
itfiiljas av en kiinssjukdom, realistiskt sl.ild-
rad, utan att visa pi en kirlek iinnu star-
kare, innu mer frestande ln den minskliga,
nlmligen den gudomliga.

Men, som segt, resultatet av ett sidant
fiirfarande kan aldrig tarenteras: en lld,sar'e

fiiljer kanske en romangestalt frin synd till
frihet i Gud, medan en annan inte f6rmir
det. Detta iir ju dock sjiilva livets villkor,
och vad mera Ir: det Ir religionens villkor
har pi jorden. Till och med betrlffande
sakramenten liter oss kyrkan bedja att de

inte mitte bli oss till ftirdtimelse utan till
frilsning. Det finns ingen moralisk patent-
medicin. Romanf<irfattaren har inte ens re-
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sursen att iivergi till f'rfattandet av upp-
byggelseskrifter; lven sidana har effektivt
stiitt bort folk frin Gud. I sina yttersta,
individuella konsekvenser kan ordets makt
aldrig garanteras, aldrig kontrolleras. Dir-
frir kan heller ingen slutgiltigt betryggande
l<isning av den kristna romanens problem
ges, Spiritus ubi ault, sPirat.

Gunnel Vdlquist

Motiwal - ei moralism

Vad jag med mitt inliigg i Creclo (1956:
180fi.) ville framhZiva, var en las som

siiker klarg<ira ett spinningsftirhillande
mellan de motiv, som fiirekommer i den
kristna romanen, 

- 
ett sammanhang man

hittills inte lagt mlrke till. Jag tror, att
Gunnel Vallquist har fiist sig mindre dir-
vid ?in vid en iletalj i min fonnulering -lit vara en viktig sidan. Men diirmed filr-
skjutes tyngdpunkten i mitt resonemang

till ett helt annat omride,
Hon skriver: >. .. j"g tror' ^tt han har

fel nir han hervidlag vill hlnvisa fdrfat-
taren enbart till skr?ickskildringar Sgnade

att skrimma llsaren frin synden.>
Det liter ju, som om min kritik nlstan

uteslutande sysslat med insk?irpande av mo-
raliska v'drderingar, I sjlilva verket utgjor-
des den visentligen av en hinvisning till
ett psykologiskt faktum betr?iffande l?isa-

rens uppmlrksamhet, n?imligen det att fiir-
fattarens intention att via romanens realis-

tiska liv skapa kristen atmosf iir kan bli
hinilrad pd ett hdesdigert siitt genom statkt
doser av sexuell detaljskildring. Detta var
huvudmomentet och utglngspunkten fiir
min tes.

Att jag tog upp temat >skrlckskildring>,
har med tesen sammtnh'ingande orsaker.

Frigan ingick i en upprlkning av miijlig-
heterna fiir att lesarens pi animala faktorer
fixerade uppmirksamhet skulle kunna iter
frigiiras. 

- 
Frigan var alltsi av hyPotethk

art. Det r6rde sig om funderingar, inte om

moraliska omdiimen. Jrg vill girna accep-
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tera Gunnel Vallquists fdrslag om ett
>bettre och riktigare motiv> (ln skriick-
skildring) fdr en befrielse av den fastlista
uppmiirksamheten, nlmligen en framsthll-
ning av den gudomliga kldeken. Denna ir
och fiirblir fiirvisso det hiigsta milet fiir
den kristne fdrfattaren eller konstniiren.
Men vad angir tesen som sidan, innebir
detta knappast nigon itskillnad. Ett sidant
ftirslag Ir d:irfor i detta sammanhang 

-iven om det liter paradoxalt 
- 

av sekun-

dir betydelse. Kvar stir ju den svirigheten,
hur fdrfattaren av en kristen roman efter
alla naturalistiska sexualskildringar skall
kunna till llisaren fiirmedla ett dominerande
intryck av den guilomliga kirleken.

Visserligen kan l?isarens reaktion hte
utan vidare f<irutses, best'dmmas eller ga-

ranteras: den ene kan reagera alldeles mot-
satt den andre. Jag medger vidare glrna,
att ocksi detaljerna i ftigz kan uppfattas
olika av olika llsare. Ett definitivt svar
pi denna friga kan diirfiir naturligtvis inte
ges, och att laborera med en >patentmedi-
cin> skulle vara detsamma som att diima sig

sralv.

Man fir dlrav inte dra den pessimistiska

slutsatsen, att konswerkets verkan skulle
vara totalt irrationell. Vissa psykologiska

reaktioner pi sidana motiv er allm'inna
trots enskilda undantag; annars skulle det
te sig hoppliisr fiir f6rfattaren att iiver-
huvudtaget rlkna med ftirstielse frin all-
mlnhetens sida 

- 
vilket han emellertid

alltid g6r i stiirre eller mindre grad. Dir-
fiir tror jtg, att man har r'itt att diskutera
liisarens reaktioner, hur de kan piverLas,
klavbindas eller befrias genom olika motiv.

Om jag har fcirstitt Gunnel Vallquist
ritt, skulle redan min tes tyda pi en sam-

manblandning av skiinlitteratur och upp-
byggelse. Jag kan dock iberopa en fdrfat-
tere som man hte kan beskylla f6r att
skriva >uppbyggliSt> i trlngre mening;

contra

Frangois Mauriac. Flans ord: >En roman-
fdrfattare kringgir instinktivt sidana de-

taljer som verkar motbjudande> (Den f ari-
seisha kuinnan) liter en ana hans instiillning
till den friga det hiir giiller. Mauriac Ir i
hilg grad en diktare som skildrar >minni-
skan utan nid>, men han vet ocksi, vilket
ansvar en framstillning av lasten innebir
fiir en f<irfattare som kinner sig kallad till

- >trostolkare>.
Naturligtvis vore det farligt fiir skdnlit-

teraturen att >vare sig ftirminska sexualite-

tens makt eller nedvlrdera den>. I min
kritik v?inder jag mig emellertid ingalunda
mot sexualiteten som sidan - hur sLulle
jag ocksi kunna viga eller ens vilja detta?

- utan mot sexuell sensation i den kristna
romanen - vilket ir nigot helt annat. I
medelpunkten av min tes stir den svirighet
som m6ter den kristne fiirfattaren n?ir han

vill fullfitlja sin specifika intention. Jag
kan dlrfiir inte finna nigot livsfientligt i
pistiendet, att naturalistiska sexualskild-
ringar har en tvivelaktig verkan nir det
giller kristen diktning - allraminst i en

tid som hlnsynsl<ist exploaterar sexualiteten

ftir sina egna afiirsbetonade syften.

Robert Braun

PS. Hiirmed har Robert Braun, tycks det,
'ocksi svarat ndjaktigt pi de inviindningar

- direkta eller indirekta - som de bida
andra opponenterna riktat mot hans inligg
i en friga som iir av vital betydelse fdr den

kristna ftirfattaren och konstnlren.
Att de andra - lirda och roliga - bi-

dragen pi samma ging kommit med virde-
fulla kompletteringar och andra mycket
beaktansvlrda synpunkter vid sidan om
Robert Brauns speciella spiirsmil, 'ir bara
till gladje f,6r alla och ett klart bevis fiir
att sidana givande diskussioner bdr fort-
slittas i dessa spalter.

I.G
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Kyrka och stat i Polen

6ver det kyrkliga llget i Polen hmnar
tidskriften lnfornations catholiqaes inter-
nationales (Paris 1i/l 1917) fiiljande iiver-
sikt:

Under loppet av december 19J5 blev de

fem polska biskopar, som betrotts med den

kyrkliga ftirvaltningen av de tidigare tyska
omridena iister om Oder-Neisse, hiigtidligt
installerade i Vroclaw (Breslau), Opole
(Oppeln), Gorzow (Landsberg), Gdansk
(Danzig) och Olsztyn (Allenstein).

I strid med vissa pistienden riir det sig

uppenbarligen inte om generalvikarier, sl-
ger tidskriften, utan om residerande bisko-
par med alla fullmakter som ordinarie
stiftsledare tillkommer. Anm'irkningsvlrda
Ir, anser tidskriften, tvi fakta: att ingen
av dessa biskopar har installerats av kardinal
Vyszynski sj?ilv och att de icke vid nigot
moment av installationsriten (som efter
framstillningarna i pressen rtt ddme var
exakt densamma som fiir en biskopsintro-
nisation) betecknats som >generalvikarier>.
Monsignore Franciszek Jop skall under sitt
tal vid sin installation i Opole ha sagt fdl-
jande:

>Genom den Helige Faderns vilja, som

har utnimnt mig till biskop f6r Opole-

omridet. . ., iivertar jzg i deg ledningen
inom denna lilla del av den katolska och
romerska kyrkan, Sedan 19Jl hade den
Helige Fadern i sin stora omsorg fiir de

religi<isa behoven hos en och en halv miljon
troende, som finns inom detta omride, de-
signerat mig till biskop fiir Opole, med alla
fullmakter som hmnas residerande bisko-
par, dvs. biskopar som definitivt fiirestir
enligt kyrkolagen uppr'dttade stift.>

Heriler-Korrespondenz (jan. 1917) skri-
ver deremot:

En av kardinal Vyszynskis fiirsta it-
girder var nyordningen av den kyrkliga
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fiirvaltningen i de tysLa dstomridena. Han
har, sisom Inter-Catholic Press Agency te-
lefonledes erfarit av det biskopliga kansliet,
f<iretagit den pi grund av de fullmakter
som Polens primas fitt av den Heliga Sto-
len efter kriget. Den ditida primas, kar-
dinal Hlond, hade utnlmnt administratorer,
som senare avsattes av regeringen och er-
sattes av denna genom >kapitelvikarier>.
Efterit hade kardinal Vyszynski urrusrar
dem med den kyrkliga jurisdiktionen, Men
numera har kardinalen sjllv <ivertagit den
Apostoliska administrationen av alla dessa

kyrkliga omriden. Som Apostolisk admi-
nistrator pi obestimd tid har han enligt
kyrkolagen ritt att insitta generalvikarier,
som skall flrvalta de respektive omridena
i hans namn. Prelaterna Kominek, Nowicki
och Bensch upphiijdes pi samma ging till
titularbiskopar, andra hade mottagit bis-
kopsvigningen redan tidigare.

Betrlffande den mycket omdiskuterade
frigan, fortsitter Heriler-Konesponilenz,
huruvida denna nyreglering innebiir en
iindring i den Apostoliska Stolens instill-
ning till grinsfrigan, f<irklarade man den
4 dec, l9J6 frin kompetent hill i Vatika-
nen: >Den omstindigheten att der it Var-
szawas biskop och inte nigra pi de olika
platserna residerande ordinarier som be-
troddes med iurisdiktionen, uttrycker det
faktum, att der riir sig om en provisorisk
l6sning, visserligen pi annat sltt, men lndi
lika tydligt. Till den politiska frigan om
den statliga tillh<irigheten av dessa omriden
har den Heliga Stolen med denna nyregle-
ring ej intagit en hillning motsac sin tidi-
gare.> De nya stiftsfiirvaltarnas titel >ge-
neralvikarie> eller >koad.iutor> betyder, li-
kasom deras biskopliga karakt?ir, alldeles
inte att den provisoriska ordningen i de

fd,rra tyska stiften numera har omvandlats
till en slutgiltig sidan. Alla antaganden

frin polsk eller tysk sida, att denna ny-
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reglering skulle utgiira ett steg i riktning
mot erkinnandet av de polska suverinitets-
anspriken, 'dr helt ovidkommande i kyrko-
rbttsligt avseende.

Frigan om religionsundervisningen i de

polska skolorna behandlas i paragref 2 av

den kommunik6, som den 7 december 1956

utfirdats av episkopatet och regeringen ge-

mensamr. Dir heter det:
>Fri religionsundervisning 5r g*antered

i elementar- och mellanskolor. Religions-
undervisningen kommer att bli fakultativ.
Skolmyndigheterna skall miijliggiira den ge-

nom limplig reglering av timplanen. . . De
akademiska och ecklesiastiska myndighe-
terna kommer att sikerstilla full frihet
och tolerans fdr troende sivll som icke-
troende; de kommer att energiskt reagera.

mot alla manifestationer av hot mot sam-
vetsfriheten.>

I ett cirkulir, utsint nigra dagar senare

av ministeriet fdr nationell fostran, bestim-
des nirmare, att rektorerne vid elementar-

och mellanskolor skulle vidtaga alla mitt
och steg fiir att ge elevernas ftirlldrar till-
fille att bestiimma sig fiir eller emot reli-
gionsundervisning fdr sina barns del. Men
det ser ut, som om i praktiken tilliimp-
ningen av tiverenskommelsen betrlffande re-
ligionsundervisningen skulle stdta pi svi-
righeter, varierande efter trakter och stlder,
ia, olika undervisningsanstalter. Enligt un-
derrittelser frin Polen har ledningen f<ir

inte si fi skolor gjort fdga f6r att iterin-
fdra religionsundervisningen: formuliren
f<ir f<irlldrarnas bruk ir rnnu inte f:irdig-
tryckta, man vtntar pi kompletterande in-
struktioner frin ministeriet eller pi inspek-

tion frin vederbiirande akademisk myndig-
het osv. Katolikerna i Polen fciljer noga

dessa enskilda fall, och inte si slllan hser
man i den katolska pressen, som t. ex, i
Slowo Pouszecbna, kritiska anmirkningar
mot den administrativa lingsamheten och

nigon ging mot bristande god vilja hos

myndigheterna. 
- 

A andra sidan finns
ocksi klara bevis fiir att det bide pi lands-

bygden och i stiderna f<irekommit trakas-

serier och iivergrepp frin de katolska bar-
nens och deras fdreldrars sida, riktade mot
de ateistiska lirarna och kamraterna. Mi
vara att en sidan reaktion pi de gingna
irens antireligiiisa terror Ir fiirstielig, den

fiirsvirar dock i hiig gred normaliseringen
av fiirhillandena pi detta viktiga omride.
Pi minga hill borjar man dlrfiir undra,
om inte inrlttandet av skilda skoltyper -kristna och ateistiska 

- 
vore den enda

riktiga liisningen,

Kommunisterna i Polen gillar lingt ifrin
enhiilligt iterstillandet av religionsunder-
visningen, F<ir inte si linge sedan framhiill
veckotidningen Noue Drogi, som annars ir
gynnsamt inst?illd till nya tendenser inom
den polska kommunismen, de faror fdr
>klerikalisation)> som, menar tidningen,
dessa f6r religionsundervisningen positiva

itglrder medf<ir.

Annu kan man alltsi inte tala om nigon
idyll vad f<irhillandet mellan kyrka och

stat i Polen angir och Innu Ir inte alia

friktionsmoment eliminerade. Sedan 1948

har i tvi repriser iiverenskommelser ingitts,
i synnerhet betriffande religonsundervis-
ningen 

- 
de har inte respekterats. Man fir

inte gliimma, att striden mellan kyrka och
stet tog sin biirjan medan Gomulka var
partichef (innan han arresterades 1949),

Observatiirerna ir ense i att erkinna, att
situationen i Polen lingt ifrin lr stabili-
serad, hur man In betraktar saken. Sirskilt
pekar man pi att de ekonomiska svirig-
heterna ir mycket stora; om de inte snart
hives kan den nuvarande situationen lltt
fiirlndras, menar man. Det finns ju ocksi
gamla stalinister i Gomulkas falang. Men
f6r dvrigt ir den antiryska affekten mycket
framtrldande. Antisemitismen, som

kanhlnda i avledande syfte 
- 

underblises
av vissa kretsar, tenderar att blossa upp
igen,

Den dom pi tolv irs fingelse som mili-
tirtribunalet i'!/arszawa den 23 sept. 19i3
fiillde 6ver Monsignore Kaczmarek, biskop

av Kielce, kasserades nu av den hiigsta mili-
tirdomstolen pi grund av en resningsan-

4t
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siikan, inliimnad av allm?inna iklagaren.
Rlitten besltit en revision av processen mot
prelaten och hans fyra medanklagade, en

av dem en nunna. I sina anm'lirkningar kon-
sraterar htigsta domstolen, att den fiillande
domen av 1953 vrt baserad pi medgivan-
den frin svarandesidan, som emellertid
gjorts under inflytande av olagliga f6rh<irs-
metoder. Fallet skall tas upp till ompriiv-
ning och ny dom. Frin officiellt hill pi-
pekas, att de diimda ju >sedan linge> lir
frigivna.

Den 31 dec. 1956 faststiillde den polska

regeringen texten till ett dekret, som skall
ersltta dekretet av den 9 nov. 19J3 om
tilltriide till kyrkliga imbeten. Enligt kom-
mentererna i den polska pressen skall hu-
vudlinjerna i denna lagstiftning 6ver rela-
tionerna mellan kyrka och stat vara fiil-
jande:

Frigorna betrlffande den kyrkliga orga-
nisationen och kyrkliga utnlmningar skall
hiidanefter liisas pi grund av samfiirstind
och iiverenskommelse de kyrkliga och stat-
liga myndigheterna emellan; en direkt in-
blandning frin statens sida i de kyrkliga
angeliigenheterna skall inte mer f<irekomma.

Alla avgiiranden betr?iffande inriittandet
av nye stift eller fiirsamlingar, deras om-
vandling och faststiillandet av deras grin-
ser skall tr?iffas genom <iverenskommelse
mellan de civila och kyrkliga myndighe-
terna.

Vad angir utnlmningen av lrkebiskopar,
residerande biskopar, biskopskoadjutorer
cutn iure successionis (med ritt att efter-
fdlja) och av kyrkoherdar skall de kyrkliga
myndigheterna f<irvissa sig om att statens

myndigheter inte har nigra invZindningar
av politisk natur eller sidana som motiveras
av hiinsyn till statens slkerhet att giira mot
kandidatens person. Ifall de kyrkliga myn-
digheterna tror att eventuella invlndningar
frin statens sida saknar tillrZicklig grund,
skall avgdrandet iiverlimnas it en blandad
kommission.

Innehavarna av de kyrkliga Imbetena
shall avge edsfiirslkran om trohet mot

42

perspektiu

Folkrepubliken Polen. Kyrkliga dignitlrer,
som genom en denifitiv dom har beriivats
sina civila rlttigheter, skall avligsnas frin
sina kyrkliga poster.

Ifall en kyrkans man skulle hinge sig it
handlingar, som lr staten till fiirfing, skall
de statliga myndigheterna anmoda veder-
b<irande kyrkliga myndighet att ta erfor-
derliga mitt och steg - intill, om si iir
n<idvbndigt, avsittande av pristmannen i
ffitga, ffin hans funktioner inom kyrkan.

Veckotidningen Tygodnih. Poutszecbny,
som under ledning zv Jerzy Turowicz pub-
licerades i Krak6w intill r9l, men samma

ir fiirbjdds av myndigheterna, iivertogs se-

nare av gruppen >Pax> 
- 

de regimvlnliga
katolikerna 

- 
och fringick dbrmed full-

stendigt sin ursprungligt klart katolska
och kritiskt instiillda hillning. Senare sam-

manslogs den med Dzis i latro till en ny
vecLotidning Kierunki, som fortfarande ut-
gives av samma >Pax>-grupp. Det nedlagda
Tygodnik Poutszecbny biirjade f<ir nigra
minader sedan utkomma pi nytt under
ledning av J. Turowicz och hans forna
medarbetare (Kisielewski, Golubiew, Szcze-
panski, Zb. Herbert, fader Bardecki m. fl.).
Betecknande nog ankniit tidskriften i num-
reringen av hiftena till det sista som utkom
19i3, diirmed tydligt markerande sitt av-
stindstagande frin mellanperioden.

Man kan i dag urskilja tre framtrldande
grupper bland katolikerna i Polen: >Pax>

under ledning av Piasecki, som kompromet-
terade sig ytterligare inftir landets katolska
allminhet genom atr bestimt ta stlllning
mot oktoberomvblvningen och mot en de-
mokratisering av det politiska livet; vidare
en grupp, som i samband med detta skilt
sig frin >Pax>>; slutligen Krak6w-gruppen,
bestiende mest av intellektuella, som liim-
nade 

- 
eller >fiirsvann> frin 

- 
den pol!

tiska scenen.lgi3 (Turowicz och Zawieyski
m, fl.) och som mer ln andra kan rlkna
med den allmiinna katolska opinionens stiid.

I ett budskap, julen 19i6, riktat till alla
polacker, >till dem som har lyckan att leva
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i sitt fldernesland och dem som finns i
frirsLingringen virlden runt, dem som siiker

sitt briid i New York, i London, i gruvorna
och pi ikerfllten i Frankrike och 6ster-
rike>, upprepade kardinal Vyszynski sin

appell om nationell enighet. F{an understr'iik
ocksi ntidvlndigheten av sociala reformer i
Polen, i enlighet med den katolska liiran.

>Vi har plikten att iterge virt land
Gudsbilden, pi det att vir jord kan livn'ira
alla sina barn och ge hemvist it alla dessa

polacker som lever under himlavalvet. Det
!ir miijligt>, tillfogade han, >att polac-
kerna, som vistas utomlands, inte vet, hur
mycket heroiskr tilamod vi behiivt fiir att
iteruppbyggr vira flders hem, detta hem
rcm fiirstiirts men ocksi iterstlllts av varle
ny generation. Emellertid arbetar vi med
en tilmodig och trigen anstrlngning lingt
utdver vira krafter utan att kunna ge vira
barn vad de kan fi i de liinder som inte
beriirdes av kriget.>

Kardinalen uppstillde fdljande krav:
>Polen miste vara rltwis mot alla sina

barn. Det miste riittvist fcirdela det dagliga
briidet. Genom att realisera den sociala

rlttvisan miste Polens invinare ge ett fiire-
diime it hela vlirlden. Det ir angelliget,
att Polen modigt fortsltter sina sociala
reformer. Polen miste intaga den plats som

tillkommer det inom folkens familj.>
>Den heliga Jungfrun, Kristi moden,

slutade kardinalen, >skall sti som symbol
fiir denna fcirbundenhet som kommer atr
ge det polska folket miijlighet att f6rverk-
liga sin enhet.>

Inom ramen av en artikelserie 6ver det
nya liiget i Polen skrev Philipp Ben, den

franska tidningen Le Monilds specialkor-
respondent, som redan en liingre tid vistats
i landet och iir en god iakttagare, en s'ir-
skild uppsats om kyrkan i Polen, under
rubriken >kyrkans seger>, Den franska
tidningen lr inte ensam om den uppfatt-
ningen, sktivet H eriler-Korres pondenz (ja*
19t7), ^tt kyrkan i Polen har vunnit en

seger. Kardinal Vyszynski har emellertid
inte anviint detta ord. Vad han srde var

detta: Kristus har bistitt sin kyrka i stor-
men; i de ledande politiska kretsarna har
man begripit, hur viktig den religi6sa fre-
den Ir; kyrkan kan numera hysa ocksi
miinskliga fiirhoppningar; den tinker i sin
sida blott fridens tankar. 

- 
Den polska

kyrkan ser i omvandlingen till det bittre
innu inte en ny epok av sin historia, In
mindre en seger, som mlnniskor vunnit iiver
minniskor; kyrkan gliider sig bara iiver den
nEd, som gav den kraft att iiverleva en tid
av fdrfriljelser, och den hoppas med tila-
mod pi den ritta insikten hos dem, som nu
bir ansvaret fiir Polens iiden. Ty ocksi
efter avslutningen av en iiverenskommelse
finns minga problem kvar att liisas.

Men lndi, fortsitter Heriler-Korresfion-
ilenz, get den franske korrespondentens
iakttagelser grund nog att man skall kunna
fiirsti Gomulkas mittfulla hillning gent-
emot kyrkan och lita fiirhoppningarna fdr
framtiden vlxa, overallt i st'ider och pi
landsbygden har Ben upplevt mer In full-
satta kyrkor, och 

- 
vilket fiirvinade ho-

nom mest 
- 

bes<ikarna var till tte fjirde-
delar min och kvinnor i den blsta ildern.
Prlsternas a;ntal 'ir i dag st<irre ?in f<ire
kriget, Nittio procent av barnen deltar i
religionsundervisningen. Alla dtips, illa
vigslar Ir kyrkliga, de troende skyr inte
nigot materiellt offer ftir kyrkan. >Det
religiiisa livet Ir starkare ln nigonsin.>
Ben anser, att det inte ir miijligt att med
full siikerhet avgiire, huruvida denna kyrk-
lighet baseras blott pi religiiisa skiil. Men
'dven om den i minga fall bara skulle vara
ett uttryck fiir politisk opposition, skulle
den ?indi visa, att den kommunistiska ideo-

login inte har kunnat tringa igenom, och
detta iiven om den sociala strukturen i
landet skulle bibehilla en socialistisk an-

strykning. >Minga ungdomar, som man
nu ser bevista m'issan, gick iinnu fdr nigra
ir sedan inte i kyrkan. Den gingen var de

aktivister inom kommunistiska partiet. Be-
svikelsen har fdrt dem tillbaka till kyrkan.>

Gomulka var, menar Ben, alltid realpoli-
tiker, och han ir det ?in i dag. Han har
visat en anmZirkningsviird iver att till-
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m<itesgi kyrkan, Ocksi kardinal Wyszynski
betonade i sin fiirsta predikan efter frigiv-
ningen, att biskoparnas frigivning skedde

mycket snabbt. Fiirhandlingarna biirjade
skyndsamt, och de fiirde fort till ett resul-
tat. Skall en samexistens, som tydligen
efterstrivas av bida p^rtefft , vara miijlig?
I den polska pressen kan man i dag, siiger
Ben, hsa att den marxistiska llran inte har
ett svar pE alla f.rl,gor som st:iller sig f6r
den moderna minniskan. Hir och var slger
man, att marxismen i fiirsta rummet er en
historiefilosofi och en ekonomisk iskid-
ning, som dessutom behiiver kompletteras.
Kommer Gomulka att g6ra denna isikt till
sin egen, och kommer han att ge kyrkan
frihet att fiirkunna sin v?irldsiskidning?
Kommer kyrkan i sin tur att konsekvent
avsti frAn att spela en politisk roll? Det Zir

pi dessa f<irutsittningar som stabiliseringen
av fitrhillander mellan stat och kyrka
beror.

Landets framtid ir fdrst och frlmst be-
roende av en fullstindig nationell enighet.
Det iir sivil Gomulka som katolikerna
medvetna om. En katolsk personlighet f<ir-
klarade fiir Ben: >Kyrkan gir ocksi den
renad fram ur sin kamp mot stalinismen.
Kyrkan har f6rlorat sin reaktionlra tendens
frin tiden fiire kriget. Den hiller med mas-
sorna, med arbetarna och btinderna.> Kar-
dinalen har betonat, att plikterna skall gi
f<ire rittigheterna. Ingen i Polen, sade han,
har en tanke pi att upphiva de bida av-
giirande ekonomiska omviilvningarna: in-
dustrins socialisering och agrarreformen.

I motslttning till 19t0 kan allt detta
denna ging leda till att den tiverenskom-
melse av 1956,tri fiirut talat om, kommer
att genomf<iras lojalt.

Vid de senaste valen till Sejmen, skriver
Heriler-Korrespondenz (mars l9i7), gav

katolska kyrkan sitt stiid it Gomulka. Pi
mindagen fiire valet igde ett samtal rum
mellan ministerpresidenten Cyrankiewicz
och kardinal ttr7'yszynski. Pi tisdagen skrev
biskopskonferensens sekreterare, Msgr. Cho-
romanski, till hela prlsterskapet: >S6ndagen

den 2,0 kommer allminna val till Sejmen att
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hillas, De katolska statsborgarna miste
fylla sin plikt och deltaga i valet. Det ka-
tolska pristerskapet kommer att ordna
gudstjlnsttiderna si att alla troende utan
fdrhinder kan efrerkomma bide sin reli-
giiisa plikt och sin omriistningsplikt.> Kar-
dinal Vyszynski sjilv avgav sin riist kort
innan tiden fdr omriistningen gick ut,

Osseruatore Romano (21 /l 1957) fttm-
h<tll i en kommentar: >I en fcir det natio-
nella livet i Polen dramatisk stund drog sig
de nya staeledarna till minnes ett faktum
som deras friregingare fdrgives fiirsiikt att
bestrida och borrfdrklara. Nu appellerade
man nimligen till katolikernas moraliska
samvere, f<ir att fcirhindra ett blodigt och

- 
med tanke pi den enorma ensidigheten

i f<irdelningen av krafterna och den inter-
nationella jimvikten 

- 
gagnlcist motstind.

Man s6kte alltsi hjalp och skapade minimi-
betingelser, under vilka katolikerna kunde
ge sitt instlmmande. Corriire d.ella Sera's
kommentar hade som rubrik: >Gomulka
har segrat tack vare iiverenskommelsen med
kyrkan,> Men bida dessa tidningskommen-
tarer pipekade ocksi, att man av detta
stillningstagande frin kyrkligt hill inte
fick dra felaktiga slutsatser. Polackerna
hade blott att vilja 

- 
och de har ocksi

valt 
- 

mellan >>kommunismens nya kurs>>

och sovjetiskt herravilde. Biskoparna ville
bara bespara sitt folk ett iide liknande det
som drabbat Ungern.

Silvetbibeln utlinad

Trots att pressen pistitt motsatsen, var
det inte hela Coilex argenteus som utlinades

- 
endast ett dubbelblad. Detta hade av

Uppsala universitetsbibliotek stillts till fOr-
fogande f6r den utstillning som under
namnet Verdeniles Abenillanil under som-
rnaret l9J6 igde rum i den tyska industri-
staden Essen. Utstillningen var inrymd i
Villa Hiigel, Kruppfamiljens f6re detta
luxu6sa sommarvilla siider om staden.

Arrangiirerna med staden Essen i spetsen

ville iskidliggiira visterlandet i vardande.
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De hade samlat en rad betydelsefulla vitt-
nesbiird riirande Europas historia under vir
tideriknings frirsta irtusende. Samlingarna
upptog skulpturer, miniatyrmilningar, ma-
nuskript, arkitektur, mynt och ett eller
annat tekniskt fiiremil som t. ex. en modell
till den bro Casar &t 6J f.. Kr. lit sli iiver
Rhen (vilken piminnelse om latinet fdr
dagens europ6!). Dessutom b<ir framhillas
den kyrkliga parament- och instrument-
konstens verk, Dessa glansfulla alster gav
genom sin mingfald en god uppfattning
om vir forna historia. Bland europeiska mu-
s6er och samlingar som bidragit med sina
olika skatter mlrktes ocksi Statens Histo-
riska Museum. Man fir betrakta dubbel-
bladet frin Codex argentezs som ett sirskilt
erkinnande av utstellningen, di den htir till
Sveriges mest virdefulla dokument.

Besiikaren kunde pi utstlllningen upp-
leva Europas historia si att siga i ultra-
rapid. Det f6rsta genombrotter var yrtersr
intressant och medryckande. Visserligen vi-
sade de fint utarbetade Venus- och Mi-
nervastatyetterna, som tillverkats vid slutet
av 100-talet, prov pi konstn'drlig fulland-
ning, men de bevisade ocksi, att den unga
kristna tron under den romerska ti-
den 

- 
utstillningens fiirsta del 

- 
lnnu

ej helt behiirskade de konstnlrliga uttrycks-
medlen. Hedendomens anda var lnnu fdr-
hirskande. I en Trier-mosaik frin Konstan-
tin den Stores tid uppteckte man emellertid

- ett leende pi ett kvinnoansikte. Hiir
hade den kristna glidjen brutit igenom
m<irkret, Det var till en biirjan endast an-
tydan om det o6vervinneliga leende, som

skulle prlgla medeltidens ansikte och som

inte ens fiirsvann i den smlrtfyllda jung-
fruns drag. Det kunde emellertid si mycket
mindre fdrbises, som man omedelbart efter
Trier-mosaiken stod inf6r en skulptur av

den gode herden med lammet pi skuld-
rorna, katakombgenerationernas omtyckta
motiv. HIr framtridde nlmligen den
kristna glidjens ursprung: den kristna mln-
niskan vet, att hon [r omh'indertagen och
att hon i viss min vilar pi Flerrens skuldror.

Under f olkvandrin garnas epok

perspektiu

saknades rydligen det yttre lugnet. Utstlll-
ningen visade frin denna tid ej nigra stora
ftiremil, endast olika slags nyttokonst:
spiinnen, smycken, skilar, vapentillbehttr
och prydnadsvlvnader. Skrivkonsten illu-
strerades genom evangeliarier, bibelkom-
mentarer, brevsamlingar och tidiga former
av dagens missale. Trots den yttre oron fiir-
djupades uppenbarligen den kristna tron.

Utstillningens nista tidsskede var k a-

r o lin g e r n a s epok. Framstillningar ur
Kristi liv gav bellgg f6r det kristna draget
i utvecklingen. I den karolingiska renis-
sansen, framf<ir allt synbar inom arkitektu-
ren, anade man det nya Europas strlvan
efter sjllvst?indighet genom dess f<irstielse
fiir den klassiska antikens allmlnmiinskliga
storhet. I f<irbigiende mi hlr anmirkas,
att de svenska samlingarna i hiig grad bi-
dragit till att illustrera den karolingiska
tiden.

Utstillningens sista avdelning upptog
ottonernas epok. Tvi konstverk, ma-
donnan och den korsflste, var starka inslag.
Den medeltida sjilen har i samband med
den ditida teologiska utvecklingen slirskilt
vinnlagt sig om dessa tvi motiv och har i
dem uppenbarat sin mogna initv'indhet,
Trots detta var den iippen f<ir virlden, vil-
ket tydligt kan ses av minga utstlllnings-
f<iremil. Som exempel mi hiir nimnas kej-
sare Henrik II:s stjirnmantel. Denna be-
r<imda klenod, som i dag tillhdr Bambergs
domkyrkoskatt, ir tillverkad omkrhg ir
1020 och liknar en korkipa. Den visar den

tronande Kristus mitt ibland symbolerna
fdr vlrldsalltet 

- stjirnbilder och djur-
kretstecken 

- 
och samtiditt omgiven av

Uppenbarelsebokens ildste, av kerubim och
serafim och av Lammet, dvs. av symbolerna
f<ir den himmelska sflren. Kristus fram-
stills som tidernas och evighetens herre.
Tydligen har kristenheten her blivit med-
veten om sin tros virldsomspinnande kraft.

Utstillningen kompletterades med kartor
och iskidliggitrande teckningar, si att be-
sdkarna litt kunde placera fdremilen pi
rltt geografisk och historisk plats och se

allt i dess levande sammanhang, Llrda
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fackmin ger i den viilredigerade katalogen

i sammanh'dngande framstlllningar en iiver-
blick iiver Europas utveckling. Den stitliga
volymen ir med sina 332 sidor och sina 64

helsidesplanscher mer in en katalog i ordets

vanliga mening. Utstlllarna framllgger dlir
ocksi sina synpunkter.

I klara ord tillbakavisas uppfattningen,
att den kristna tron endast skenbart bildade

en konstitutiv komponent vid Europas till-
blivelse. Man har ju fiirsiikt att tolka den

medeltida kulturen som ett profant liv i
sakral fiirklednad och till och med i den

>miirka> medeltiden velat se ett fdrsta steg

till den nutida politiska totalitarismen. En-
ligt vad vi fir veta i katalogen, hiller da-

gens historiska forskning diiremot fast vid
att det medeltida Europa uppvisar en ur-
sprunglig fcirbindelse mellan germanskt och

antikt-kristet. Det som framstiende aukto-
riteter framhillit redan fiir en tidsilder
sedan, bekr'iftas siledes av dagens historie-
vetenskap.

Utstiillningen ville tjiina den aktuella

uppgiften att lita den gingna tiden bli
fruLtbirande i dagens politiska och kultu-
rella situation och var ett talande vittnes-
biird om den kristna tron som en av Euro-
pas historiska riitter, V. K.

gir i ett stiirre verk Maria, Etudes sur la
Sainte Yierge, som utges under redaktion av
jesuiten P. Hubert du Manoir, professor vid
Institut catholique i Paris. Det * i f.jtude
delen av detta verk 

- 
som omfattar fem

band 
- 

man iterfinner P. d'Argenlieus
studie. Den ingir i en samling studier iiver
>le culte marial des fiddles dans les difr6-
rents pays du monde>.

F<irf atteren biirjar med Mariauppenbarel-
sens betydelse fiir Ansgar, pipekar att me-
dan det i Norge och pi Island inte finns
nigon enda runsten som omnimner Maria,
existerar det bide i Danmark och Sverige

flera sidana. Bland Upplands 1 200 run-
stenar har inte mindre iin 29 Maria-invoka-
tioner. Efter en redogdrelse fdr de olika
ordnar, som verkat i virt land, stannar han

vid Brynolf av Skara, som studerade hela

aderton ir i Paris och dlr vid Rue Jean de

Bauvais grundade ett studiehus fcir sitt
stifts unga teologer, >ad imaginem Nostrae
Dominae>. Brynolfs beriimda Maria-offi-
cium, viilbekant fdr denna tidskrifts liisare
(se Credo l94J: 2ll ff.), omnimnes. I Bry-
nolfs eget olficium heter det:

O praesul eximie, nihil omisisti
quod ad laudem cederet matris Jesu

Christi. . .

Mada - Nordens drottning ,",I1'?J:[1 ;iT];,i:T ;::Ti"rli:
De franska dominikanerna har llnge 'dg- iterberlttar fiirfattaren, hur Petrus en ging

nat virt land ett hiigst positivt intresse. Det i siillskap med nigra kamrater besiikte Dame

finns fina studier pi franska iiver det ka- Geva, abbedissa i Sainte-C6cile, och hur
tolska llget i Sverige. Nyligen firades tju- abbedissan uppmanade giisterna att infiir
gofemirsjubil6er av de franska dominika- klostersystrarna diskutera ett teologiskt
nernas iterupptagande av arbetet i virt problem. Petrus fcireslog di sjiilv: >>Gav Vir
land; som hedersgist inbjitds di den f<irste Herre mer it Petrus, di han anfiirtrodde
dominikanpriorn efter reformationen hos honom hela kyrkan, iin it Johannes, it
oss, P. Benoit Thierry d'Argenlieu, f. n. vilken han anfiirtrodde sin moder?> Hans

verksam i Couvent de St Jacques vid Rue kamrat Aldobrandino, som var ?ildre, fick
la Glacidre i Paris. f<irsvara Petri sak, Sjllv f6rsvarade Petrus

Ungefiir samtidigt har P, d'Argenlieu de Dacia Johannes' sak.

utslnt ett betydelsefullt arbete som man Ett helt litet kapitel ignas den heliga

ville flsta den svenska katolska publikens Birgitta, och man konstaterar med gliidje,

uppmlrksamhet pi, bl. a. derfiir att det att fdrfatteren kinner till och fdrstir att
inte iir si lltt att upptecka och fi tag i. utnyttja Toni Schmids till det yttre an-

Boken heter Marie, Reine du Noril och in- spriksl<isa men epokg<irande arbete Birgitta
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och bennes ufifienbarelser, dir just det ma-
rianska hos Birgitta och i hela hennes or-
dens konstruktion pi ett helt nytt sett
markerats och analyserats. Redan Emile
Mile konstaterade i sitt tterk Art religieux
i la f;n du moyen ige (1908), hur ofta
material frin Birgittas uppenbarelser gett
stoff it kyrkliga konsthanwerkare och
konstniirer, och fdrfattaren utfdr en egen

djuptrlngande understikning av hela Bir-
gittas mariologi. Han f<irefaller dock inte
kinna vissa arbeten av bl. a. Cornell och
Lindblom, som visar Birgittas betydelse fiir
samtida och fdljande konst.

Ett nytt avsnitt behandlar Marias roll i
den liturgiska b<inen; bl. a, driijer han vid
samlingen Piae cantiones, tryckt i Greifs-
wald si sent som 1t82, dfu man finner si
mycket av den katolska medeltidens sing-
skatt i virt land; boken utgavs som bekant
ging pi ging Ziven efter reformationen.
Han omnimner ocksi Klemmings bekanta
och viktiga samling med samma namn
(f885) och drdjer vid den store diktaren
Petrus Olavi, som skrivit 18 av samlingens
J0 dikter. Tillsammans med Kittilmund
skrev Petrus Olavi ocksi det hos birgit-
tinerna sjungna och ilskade Celeste airi-
darium B. Mariae Yirginis. Efter L, Mussets

timligen ftirbiseddr etbete lnfluence rici-
froqae du monde scantlinaae et de l'occi-
ilent dans le domaine de la ciailisation au
Moyen Age (1914) bercir han Mariahyll-
ningar ocksi utanfiir kyrkan. Silunda be-
stlmmer regeln f<ir den kungliga norska
hirden, som utskrevs 127t, bl.a. *t v*je
miltid skulle avslutas med en sing till
Marias Zira.

Ett nytt avsnitt behandlar rosenkrans-
andakten i den nordiska medeltiden. Bl. a.

figurerar her en (enligt f6rfattaren) av

nordiska historiker ftirbisedd, viktig dansk
dominikan Mathias av Roskilde, om vars
ditdsblidd och v<irdnad infiir den heliga

Jungfrun vi ?ir underrittade genom en

notis i dominikanordens annaler.
Marias roll i den nordiska medeltidslit-

teraturen pi folkspriken ignar fdrfattaren
sxmma intresse 

- 
han dtojer vid Drbm.-

kud.det, Lilja och inte minst Kaleuala, i
vars avslutning det kristna inslaget iir s?ir-

skilt tydligt, och der Maria fdrekommer
som den unga vallflickan Marjatta. Man
hlpnar iiver f<irfattarens lerdom, som ocksi
visar sig tlcka konsthistorien. Med hj:ilp
av den fcirstklassiga nordiska avdelningen i
Sainte Genevidvebiblioteket i Paris har han
vunnit klnnedom ocksi om den nordiska
konsthistoriska forskningen och kan -alltjiimt i m6nstergillt stram och tuktad
form: utan ett ord fiir mycket - ge ypper-
liga iiversikter.

Under den trista men riktiga rubriken
>Den hirjade tridgirden> skildrar f6rfat-
taren sedan det ohyggliga andliga och kul-
turella f<irfallet i och med reformationen
som dock inte hindrade Maria-andakten att
linge fortleva. Det var f<irst upplysnings-
tiden och diirefter Vallin som resolut ut-
plinade alla spir av gammal Maria-andakt.
Fiirfattaren som vet det mesta nimner
emellertid, att Gunnar Rosendal iven pi
denna punkt lr revolt<ir, han omnlmner
iirkebiskops Sdderbloms arbete fiir att skapa

respekt fdr minga undanstillda Mariabilder
frin vir medeltid och drdjer ocksi vid
Erling Eidems Herrens Motler. Magnifi-
cat-aariationer (1929); han skriver: >En
fait, sur les quatre chapitres, un seul traitd
de la Vierge, mais avec quelle noblesse et
quelle puret6 d'accent,> Aven en stor pre-
dikan av den djirve och originelle Oscar
Krook frin 1936, >M*ias evangelium:.>,

som ocksi framfiirdes i radio, analyseras

med stor respekt. Naturligtvis sysslar fcir-
fattaren ocksi med Marias gestalt i svensk

lyrik - frin Bellmao fram till Rydberg
och Karlfeldt. Han beriir ocksi Lagerkvists
Barabbas och pipekar den >oriktiga tolk-
ning>> denne diktare gett av - >Marias
smirtas psykologi vid korsets fot>. I Syn-
niive Kristensens roman Mor Maria (1947)
finner han inte nigot spir av verklig f<ir-
stAehe fiir den heliga Jungfrun. Mot Laura
Petris misstag i Min katolska bukett sti'ller
Iirfattaren en fin artikel av Kerstin Anir
i Idun om >Jungfru Maria> (19i2), ur
vilken han ger utmiirkta citat.
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Det nu anftirda mi r?icka fiir att ge en

svag fiirestlllning om detta liirda och kun-
niga arbete, P. d'Argenlieu pib6rjade mate-

rialsamlingen till sitt arbete redan under

sin arbetsamma tid i Sverige men har se-

dan i Paris fortsatt sina studier' Naturligt-
vis har han inte ett iigonblick trott, att
han uttiimt sitt stora imne. Han har emel-

lertid med stor uppmirksamhet och l:irdom
gett en fiirsta skiss av det viktiga lmnet,
vars nlrmare utforskning naturligtvis till-
h<ir nigon kommande nordisk katolsk aka-

demiker' suen stolpe

Sigurd Dahlliif ittio it
Till sin ittioirsdag - till vilken Credo

sinder sin hyllning 
- 

ul5indss den fine
katolske lyrikern Sigurd Dahllitf en utom-
ordentligt vackert presenterad samling dik-
ter, som han kallat Den brinnande basken
(Giiteborg 1957, Oscar Isacsons). Det 'dr en

mycket anspriksliist formad poesi. Men den

Ir lkta. Nigon enstaka ging kan man finna
bildspriket f<ir vanligt, symbolfloran fiir
igenklnnlig eller sprikrytmen fdr tam. Men
Dahllof har sin egen melodi, som man med

tiden liir sig allt mera uppskatta.

Jag siikte resa mig
men fitrmidde det blott endels,

ty den som jag vintat
kom hastigt emot mig
som en blinkande pil,
som en ljungelds spjut,
som en ljuvlighet utan like,
men jag ropade: -

- 
Skona mig, outslglige,

ty jag uthirdar icke din isyn!

Gud - 
>>i solstriket miitte jag dig, Herre,

i den gryende viren> 
-; 

>En dag hiirde
jag pliitsligt min Flerres riist: bjudande' be-

fallande . . .>.

Mycket dahllofsk ir denna lilla fina
dikt:

Jag gick i en skog,

en villsam skog,

6ver stock och sten,

och olendigt moras.

Si kom jag fram
till en iide sjii,

det var Kristi sjd,

den lig stilla och blank
som glas.

En annan ging heter det:

Jag ville sjunga en h6gstimd sing
som ringa bevis

till min Herres Pris.
Men som surrande sYrsa

och figelpip
blev mitt kviide
i aftonens rosenging.

I en dikt iinskar skalden att han vore

en vallpojke, som ginge med Mlstaren:

. . . siikte med honom
vilset lamm
i aftonen stilla
och undersam.

Vila fick vid hans sida,

morgonen fitrbida.

Dahllitfs lyriska art 'dr dnrmed angiven:

hans tema ir det st<irsta av alla, miitet med

Mlstaren. Men hans tonfall Ir dlmpade,
hans r6relser knappa 

- 
han Zir ligmiild,

S. S-a

innerlig och 5kta.
Det stora temet i denna diktning lr den Han ir en katolsk skald'

hemliga riisten, det pldtsliga miitet med
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Om Soen Stolpes rornan

FRU BIRGITTA LFR :

' Stockholm rg55, Bonniers. Kr.,r8:5o/a3:-: , '

' .k irn", P. Enrcn p*ztW*e' 51, en av Tysklands stcirsta

katolska kritiker:

{ag har just avslutat lSisningen av Stolpes bok Fru Birgitta ler.

Kgrt innan,har jag,l?ist Lamess'verkoch mflste tillsti, att Stolpes

: som L,axness'verk men ojiirnf(iqligt djupare iin isftinqingens. Denne. '

tycks tydligen vara fiirsjunken,i konvertitprobtemet.

Jag h$ aldrig ltht en bok, som lika iloerkigset som Stoptes fuverx,ihner

r eformationcns itjupaste syfte.D

Gliim eJ

att ftirnya prenunlerationgn pA CREDO,
at gdla Edra vinner och bekanta

uppmlrksamma pi vit tidskrift.
Ni giir ditumed'd"- o"h '

vfu goda sak en ti4nst.



. -,E

Rcdaktioa: losef Golach, anxtmig ugfuare ' Sven Stolpe ' W Corlt'ton " ' ,i
.

Reitaktiotew adress: S:t Johannesgatan 5 B,'Uppsala teL fis 43 , :

Expeditfon och kassa: Bor zoT3, Stockhabn z,;teL 48 8+6f 
-

Credo utkuntryr tg57'medfemrumm,er. Ptis.fdr ldsnu*mer 4kL;heldtg'd.ttg t5ht, ,;

Prenumeration genom postgiro 778 76, Credo Katobk Tidskrift, Stockholm, ellu

:ge.mm bokhaidek. Butiillning as t\wut,tner'hns e4teditianer. '

KATOLSKA BOKF6NLAGET
Notra Smedieget. 24.. ST_OCK}iOI-M : Tel. zr t;ra, o Gr.undat ratT

Tolu ord om aukten, hedie uppl . .: . .

' Ko4fattad Trodara, andra, ornarbel

> Frdtt Ansgaritts till Karin Okdouer .

(lta sekler i tabeller) '

D IAtflg Altarct, frtgor'dch svar om'den heliga I ' I

miissan (andra, forbiittrade uPPt) . t: to

RoueNoGuaRDrNri Vdrfralwrcs tlagfiil korset . I .. .,. : . . rl-
(iiversdtm. fran ryskan)

H.KnsurzEn;S.J.,Kristibrka,..:.-::. 4:ta

up,pl. . 1: to

a.-

I . , OiIt , rit seriea- KalohA Tmttrlta) , .,' ,. I

Prus XI, Deaa ar aktezskipet, ett fdtidk att enkelt och

latta4ligt. uttrycke huvudiqneha[et i' pivens

' , .. ,encylilitr<a >Casti Connubio . :'. ., ., ' ..,:r .. o: to

Uppqd. r93t: Almqdst & rill}lksGlls EoLtiicksi Al 6?so?l -


