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Då Sveriges katoliker inför Haas Excellens Bishop Milllers az,gåxg från sitt ömbete
på ett alldeles särskilt sätt önskar hylla sin vördade och avhållne överherde och visa sin
trcksamhet för honom genom en avskedsgåva, meddelas härmed, att den käraste gåvan

till vår biskop skulle verx ett bidrag från såväl enskilda som föreningar till den srk som

under alla år stått hans hjärta närmast, nämligen säkerställandet av barnens katolska

uppfostran.
En gåva till dea Katolska Skolfonden innebär även ett för framtiden bevara och hug-

fästa biskop Möllers storslagna verk. Gåvorne bör insättas på Katolska Skolfondens giro-
tonto (f I 12 77 Stockholm), varvid på talongen anges >Biskop Miiliers avskedsgåva>.

Ansgar Nelson



I-ot.rr G

Biskop Änsgar Nelson och Ärkebiskop Johannes Erik N{ijllet



SEDÄN SIST

Biskopsskiftet

Efter en lång och hård arbetsdaghar H. E. biskop Johannes Evangelista
Erik Miiller den 1 oktober 19J7 dragit sig tillbaka för att 

- 
i den mån

det är hans energiska och skapande natur möjligt 
- 

vila ut och avstå
från de rent praktiska uppgifterna. Ärkebiskopstiteln, som vid detta till-
falle fOrlanats honom av Hans Helighet, påven, är en mer.än väl förtjänt
utmärkelse inför hela den katolska världen.

Sveriges katoliker, av vilka många personligen fätt erfara ärkebiskop
Mtillers faderliga omsorg och vänliga omtanke, tackar honom i vördnad
för hans arbete. Vi är väl medvetna om att få arbetsuppgifter i världen är
mer betungande än den att vara biskop för ett katolskt stift i ett protes-
tantiskt land, där kyrkorna ligger långt ifrän varandra, prästerna inte
räcker till och alla konvertiter står inför svåra problem som är relativt
okända i de katolska kärnländerna: påverkan från sekterna, den allmänna
avkristningen och subjektivismen, de blandade äktenskapen, svårigheten
att fä rejål katolsk undervisning etc.

Ärkebiskop Möllers ovanskliga ära är att han satt in hela sin väldiga
kraft.pä att skapa en fast grund för den katolska kyrkan i vårt land: han
är den store kyrkobyggaren, och hans sista önskan gällde gynnandet av
den katolska skolfonden. Framtiden skall närmare utforska denna ledares
gärning och veta att uppskatta det offer han gjorde, då han från det
fromma, katolskt genombrunna Bayern med dess obrutna traditioner,
lydande påvens kallelse flyttade till det ogästvänliga, mot allt katolskt så

avoga Sverige och här satsade sin mannakr af.t pä att lösa ofta till synes olös-
liga uppgifter.

Kanske vågar man tro, att ärkebiskop Mtillers största glädje varit den,
att under hans tid den svenska katolicismen kunnat träda ut ur sin ghetto-
situation och framträda som en myndig svensk kyrka, vilken kommer att
föra värt lands äldsta kristna traditioner vidare. Det forna hatet, den
inrotade misstänksamheten har under denna epok väsentligen försvunnit
och står nu bara att finna i kretsar och tidningsorgan, där man saknar
möjligheter att orientera sig om historiska fakta och d;rför lever på okri-
tiskt anammade myter och polemiska legender.
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Sedan sist

Den katolska kyrkan i Sverige kan, när ärkebiskop Miiller avgår från
sin höga post, glädja sig åt en helt annan styrka och prestige än den hade,

då han är 1923 kom till detta land.
Vi tackar honom i stor vördnad.

H. E. biskop Ansgar Nelson, som i tio är arbetat i vårt land, hälsas med
gladje och tillförsikt. Vi känner honom lsdxn 

- 
hans stora lärdom, hans

skarpa blick, hans fina omdöme. FIan är den förste nordiske biskopen i
Sveriges katolska kyrka sedan reformationen. Med all respekt och tack-
samhet för de utländska präster som här gjort och fortfarande gör det
förberedande arbetet kan man kanske ändå ha rått att uttrycka sin glädje
över att kyrkan i Sverige nu ledes om icke av. en svensk så dock av en
nordisk man, och därtill av en man som är på god väg att bli svensk,

Man ville önska honom 
- 

bl. a. 
- 

att få uppleva det nödvändiga, det
som måste komma, om det stora grundläggningsarbetet skall organiskt
och med framgång kunna fortsättas: framväxandet arr ett svenskt katolskt
prästerskap.

LEKMÄXXENS HELIGHET

/l"d är helighet. Det ordet ensamt säger vad han väsentligen är. Alla
\Ja" övriga, såsom rättvisa, kärlek, ,rÅi.rg, år länade från1år mänsk-
liga begreppsvärld. Men när vi säger att han är helig, menar vi att han
är något helt annat än vad vi kan fatta. Därmed åsyftar vi hans väsens

intensitet, som är så oerhörd att ingen människa kan se honom och farbli
vid liv. Johannes av Korset har sagt att Gud är mörker, ty hans strå[-
kraft år så överväldigande att den bländar oss. Om det ibland kan vara
svårt att uthärda hans uppenbarelse i de skapade tingen, vilka 

- 
såsom

det står i Jobs bok 
- 

endast är >utkanterna ay hans verk>, >fransen på
hans mantel>, hur skulle vi då kunna uthärda >Flans allmakts dunder>
(Job 262 14).

Denna helighet är emellertid inte bara hans förintande lyskraft utan
även hans upphOjda, oemotståndligt betvingande fullkomlighet, som vi
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Leknoännens bellghet

ovillkorligen måste ägna all vår dyrkan och all den klrlek som kallas
tillbedjan. Detta är grundvalen f<;r all religion: ett obetingat erkännande
av gudomens oändliga fullkomlighet. Vad vår tid mest lider av, är tvi-
velsutan detta att denne oändligt levande, oändligt karleksfulle Gud bli-
vit den så främmande och likgiltig. Att återfinna och återuppväcka det
rätta gudsmedvetandet är de kristnas främsta uppgift i vära dagar.

Men den kristna uppenbarelsens egentliga mål är dock inte att lära
oss att Gud är helig, utan att förkunna att Gud i sin kärlek 

- 
vilken

är lika ofattbar som hans helighet 
- 

bjuder oss att ta del i denna helighet,
som är ett med hans väsen och som skiljer honom från oss. I Kristus
förenas den gudomliga naturen med den mänskliga och helgar denna ge-
nom intensiv delaktighet i Guds liv. Kristus i1 

- 
si5e111 det står i Apostla-

gärningarna (3: la) 
- 

>Guds helige>. Det är han i själva sitt väsen, där
det mänskliga år alkigenom heligt såsom tillhörigt Guds Son. Och han
är det även i sina gärningar, dårför att den mänskliga viljan hos honom
sammanfaller med Guds vilja i lydnad och karlek.

När Ordet var kött och antog individuell människogesralt, var det för
att förmedla det gudomliga livet till hela mänskligheten. Hos Kristus
började den gudomliga kärleken att brinna i vår mänskliga natur. Men
den elden vill gripa omkring sig över hela jorderunden, så att alla blir
upptända dårav. >Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och
hur gärna ville jag icke, att den redan brunne> (Luk. 12:49). Denna
eld är heligheten, som förmedlas av den Helige Ande. Den Helige Ande
verkar bland människorna och söker gripa deras själar för att helga dem.
Ty f\r alla och envar måste Gud bli allt.

Denna den Helige Andes gärning utövas genom kyrkan. Till kyrkans
fundamentala kännemärken hör att hon är helig. Helig i så motto som
hon förvaltar vad heligt är. Man måste sålunda inträda i kyrkan för att,
bli helig, och heligheten undfår man vid själva upptagningsakten, dvs.
vid dopet, som förmedlar den Helige Ande. I denna bemärkelse har varje
döpt en objektiv helighet. Han eller hon är helgad åt Treenigheten. Pau-
lus kallade kristna i Korint >heliga> (1. Kor. l:2). Och denna helighet
kan aldrig utplånas. En döpt människa kan svika i tro men upph<;r ändå
inte att vara en av kyrkan helgad.

Om heligheten förmedlas genom sakramenten, är det också genom dem
som den utvecklas. För den kristne har heligheten sin grogrund i eukaris-
tien. fnom kristendomen råder ingen motsättning utan ert oupplosligt
sammanhang mellan sakrament och moral, liturgi och bön. För Paulus
är kyrkan, Herrens församling 

- 
dår den uppståndne Kristus år når-

varande mitt ibland dem som samlas i hans namn 
- 

den plats där nåde-
medlen utdelas. Det är i detta avseende som det kristna livet innebär ge-
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lean Daniölou Sl

menskap, ty församlingen är den plats där den Helige Ande är närva-
rande.

Att vara kristen innebär alltså att tillhöra ett heligt folk. >I ären>,
skriver Petrus i sitt första brev (2:9), ,>ett utvalt släkte, ett konungsligt
prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk.> Detta folk formas succes-
sivt genom seklerna. Den verkliga historien är den heliga historien. Det
vill säga: mitt ibland oss fortsätter Gud "tt utföra underbara, verkligt
gudomliga gärningar, mäktigare än vetenskapens upptäckter och upp-
finningar och de stora härförarnas bedrifter. Och dessa underverk är hel-
gelsens verk, fullbordade i sakramenten, vilka är fortsättningen av Guds
mäktiga gärningar i bibeln. De är påtagligt reella bevis för hans kärlek.

Detta är emellertid endast den första aspekten. Räcker det då med att
vara döpt och gå till nattvarden för att bli helig? Innerst inne vet vi, att
det inte förhåller sig så, ty inom oss genljuder L6on Bloys ord: >Det finns
bara ett lidande, och det är att inte vara helgon.> Och vi känner med
smärta kyrkans dilemma i vår tid: de kristnas medelmåttighet. Världen
skulle ju med skäl kunna vänta sigr att de kristna i sitt sätt att .vara

skulle återspegla något av Treenighetens härlighet och med sin tro, sitt
hopp och sin kärlek vittna om den Helige Ande, vishetens, styrkans och
kärlekens ande. tltan tvivel står oss människor ibland emot därför att de

förnekar Kristus, men ibland också därför att de känner sig besvikna 
-över att de inte kan skymta honom 

- 
hos och genom oss. >Jag älskar

Kristus, men inte de kristna>, sade Gandhi.
Det räcker inte med att vara döpt. Nåden ger oss en grundval f<;r he-

lighet, men på denna grundval måste det byggas vidare. Nåden förenar
oss med Kristus. Men detta liv i Kristus måste genomtränga hela vårt
väsen. Vi måste ikläda oss Jesus Kristus, >bliven heliga i all eder vandel,
såsom han som har kallat eder är helig. Det är ju skrivet: 'I skolen vara
heliga, ty ja9 är helig.'> (1 Petr. 1: 15-16). De gudomliga krafter som

vi fått genom dopet måste uppfylla hela vårt väsen. Vi måste evangelisera
alla våra själskrafter, säger Claudel. Vi måste bli helgon.

Men, invänder kanske någon, denna evangeliska fullkomlighet är ju
en särskild kallelse. Ni kan väl inte mena att alla kristna skall bli helgon?

Om de bara är kristna är det ju vackert så. Det är emellertid ett felaktigt
resonemang. Varje enskild kristen är kallad till helighet det är bara med-
len som skiftar. Lekmännens helighet är inte av annan art än klosterfol-
kets. Det finns endast en helighet, och den är oumbärlig, ty Fadern älskar
endast Sonen, och endast den som har anammat Sonen kan komma in i
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Lekmännens beligbet

Faderns hus. Enda skillnaden är, att helgonen lyckats genomföra denna
omvandling redan här på jorden, medan de andra får genomgå den i skärs-
eldens renande flammor. Helgonen har försprång.

Men ligger det inte något av högmod i detta? Gud begär väl inte av
oss att vi skall bli helgon vtan att vi skall inse att vi är syndare. Här
snuddar vi vid en känslig punkt. Just den medvetna viljeanspänning som
är så väsentlig f<;r heligheten har i våra dagar råkat i vanrykte. Det är
alldeles riktigt, att endast vår ödmjuka bekännelse av egen synd och skröp-
lighet kan leda oss in på helighetens väg. Men det innebär inte, att denna
bekännelse skulle vara tillfyllest. Dygden står numera inte så hög i kurs:
den anses snarare en smula löjlig i sin omutlighet. Genomsyrade av psyko-
analys har vår tids människor lätt nog att finna ursäkter för synden och
betrakta den som normal och självfallen. Viljeanspänningen kan vålla far-
liga bortträngningar och komplex, och dygden blir rentav misstänkt som
fariseism. Om syndamedvetande är det enda som fordras, blir då inte dyg-
den en frestelse till självbelåtenhet och synden den på en gång bekvämaste
och mest evangeliska ståndpunkten?

Det besynnerliga och paradoxala är att samma människor som på detta
sätt undergräver den kristna helighetens grundvalar ofta nog förebrår de
kristna att de inte är helgon. Rätteligen borde vederbörande inse att den
erra 

^ttjtyden 
utesluter den andra. Här är det inte fråga om moralism. Ty

>moralen harr>, för atthår citera Pdguy, >uppfunnits av de svaga, och det
kristna livet har grundats av Jesus Kristus>. Det rör sig om kristet liv, om
helighet. Och helighet förvärvar man genom daglig strävan ^tt vara tro-
fast och uthållig i bön, arbete och renhet, genom att stadigt hälIa råtta
kursen trots alla motgångar och bakslag, trots de världsligas ironi och de

kristnas dåliga exempel.
>Världen behöver helgon,r, säger Maritain, och det stämmer. De kristna

klandras inte för att de är kristna utan för att de inte är nog kristna.
Även de som gör narr av dem känner säkert innerst inne en längtan att
kunna dela deras tro. Vad världen av idag väntar på är kristna som ut-
strålar något av den uppståndne Kristus' härlighet, som uppenbarar att
den Helige Ande i dem fullföljer sina underbara verk, och som genom
sin helighet blir till levande vittnesbörd om den gudomliga nådens oför-
likneliga kraft.

Men blir vi inte harvid stående på ett rent individuellt plan? Vad män-
niskorna av idag behöver 

- 
är det inte framförallt att man bistår dem i

deras svårigheter? Är det verkligen så att människor begär av oss att vi
skall vara helgon? Vill de inte hellre att vi skall ge dem bröd, kämpa mot
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lean DaniöIou SJ

sociala orättvisor och arbeta för freden? Är det inte risk för att vi gl<;m-
mer våra plikter mot medmänniskorna, om vi för egen del skall bemöda
oss om helighet?

Detta är ett allvarligt problem, som ovillkorligen måste penetreras. Ty
här är det ju tal om lekmännens helighet och inte om klosterfolkets. Det
gäller dem som har fullt upp att göra på det timliga planet. Yrkeslivets,
samhällslivets och politikens krav är ofantliga. Och kyrkan manar själv
de sina att uppfylla dem.

Men skulle kyrkan då motsäga sig själv? Även här står vi inför ett svårt
problem. Intrikat rent praktiskt, ty att sammanjämka kraven på personlig
helgelse med kraven på aktivitet i samhällslivet är förvisso inte lätt. Det
är så mycket svårare som många numera gör boskillnad mellan de båda
sfärerna. De visar oss på ena sidan trons område med dess evighetsperspek-
tiv och på den andra de konkreta händelsernas plan med tidshistoriens
inriktning och teknikens utveckling som enda lag. Det skulle med andra
ord finnas en djupgående motsättning i vårt liv.

Mot detta betraktelsesätt måste resas en kraftig invändning. Det finns
ingen motsättning mellan kallelsen till helighet och kallelsen till timliga
uppgifter. Det är ingen fara för att heligheten skulle dra oss ifrån våra
timliga uppgifter. Inte heller föreligger någon risk för självförgudning.
Ty Gud skulle aldrig kunna hindra oss från att hjålpa våra medmänniskor.
Tvärtom är det ju av och hos Gud som den kristne fär kraft att trofast
och uthålligt fullfölja de uppgifter som kommit på hans lott. Det är i bö-
nen som en av vår tids djärvaste och effektivaste män, La Pira, hämtar
mod och handlingskraft.

Man kan aldrig få mig att tro att de kristna svikit sina sociala plikter
d;fiar att de varit alltfor inriktade på Gud. De har svikit dem dårf.ör att de

inte tänker på Gud så som de borde. De kristnas omvändelse innebär
verkligen inte någon fara för världens timliga välfard. Det behövs inte
något speciellt ingripande för att omvända de kristna till en världslig in-
riktning; den konversionen sköter de på egen hand. De behöver istället
omvändas till att tänka på Gud - 

ty då kommer de verkligen att göra in-
satser till fromma för sina medmänniskor. Det är inte farligt att bli hel-
gon. Eller rattare sagt: det är inte farligt för andra, bara för oss själva,
eftersom det forpliktar oss till ännu mera människokärlek.

Vi måste gå ännu längre. Det räcker inte att säga att heligheten inte
avvänder lekmannen från hans timliga uppgifter. Framhållas bör att det
är obetingad lydnad under Guds vilja som är den väsentliga drivfjädern
i hans timliga verksamhet. Ty den verksamheten har som mål att skapa

rättvisa och fred bland människorna. Om den kristne känner detta som

en förpliktelse är det derför att det är Guds vilja och dårför att han helt
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Lehmännens heligbet

behärskas av Guds vilja. Det är emellertid just denna förbindelse mellan

den timliga uppgiften och den gudomliga lagen som många kristna inte
längre har blick fc;r. Likval är det endast därigenom som den timliga
gärningen kan bli en tvingande samvetsplikt. För en lekman betyder he-

ligheten att hörsamma och omsätta Guds vilja i familjelivet och på det
sociala planet, vilka uppoffringar det ån månde kräva. Och kanske är det

bara på detta sätt som de kristna kan göra någonting för världen.
Slutligen vill jag tillägga att. för lekmannen kommer dessa mänskliga

uppgifter, fullföljda i lydnad mot Gud, också att bli den väg som leder

till Gud. Och här måste vi återigen, fast denna gång på ett inre plan, för-
neka motsättningen mellan det timliga och det andliga. Vissa kristna tror
att arbetet ute i världen i och för sig är en profan väg. Att vara lekman

skulle betyda att man måste avstå från att bli helgon och resignerathälla
sig på kompromissens plan. Och så länge den tanken består att det finns
en motsättning mellan de uppgifter Gud ålagt oss och vår själs helgelse,

råder givetvis en olidlig dualism. I själva verket måste de timliga uppgif-
terna bli medel till vår helgelse.

Vi kan verkligen med skäl säga att vårt enda problem just är heligheten.
Ty det ligger mycken tragik däri, att det finns så många döpta, så många
kristna som sviker sin kallelse till helighet. En kyrka som bestod av helgon
skulle kunna förvandla världen. I första hand 

- 
och det är dess främsta

uppgift 
- 

skulle den kristna den, såsom en liten skara apostlar gjord,e

under antiken och som andra helgon gjort under senare tidskeden. Men
den skulle då även påverka världens öde på det timliga planet genom en

anda av generositet och genom det ljus den utstrålar. Vår uppgift år att
skapa en värdigare och humanare tillvaro, där människorna han förverk-
liga sin gudomliga kallelse. Det år denna insats världen alltjämt väntar alr

de kristna. Men den kan de inte genomföra, om de inte först, i enlighet
med sin speciella kallelse, ödmjukt och trosvisst strävar efter att bli helgon.

Jean Danidlou SJ
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GERTRUD VON LE FORT

DET HELIGA Ånn:r

Din stämma talar:

Är, böjen eder, månader, stån stilla! Dragen skorna av edra fötter, I vand-
rande dagar!

Ty evigheten säger till min själ: se, jorden är belamrad av >i dag>, och
människorn a ropa överljutt: >> försvinn!>>

Du skall upplåta mig, så som man öppnar en dörr; du skall bryta mina
vita sigill såsom en spröd vägg!

Ty j^S år nåra som en viskning i edra öron: jag klappar som en friare pä
edra hjärtan, och jag bryter in.

Ni skola bara böja edra knän, och jag håller er i mina arrn^ri bäven för
mitt ansikte; ni alla som rusa förbi!

Se, från himlen vill jag stiga ned till eder; invävd i er utarmade tid vill
jagbliva det ännu icke skapades ord!

Jag vill icke mera heta evighet, jag vill bära edra klockors namn, och som
en änglahälsning vill jag ringa i ert öra!

Jag vill vairdra genom människornas skiften såsom trons stora högtider,
jag vill gå upp över folkens timmar såsom julnattens srjärna!

Man skall ropa mig: Frid, frid på jorden!
Man skall sjunga mig, så som man sjunger Halleluja!
Man skall välsigna mig såsom påskmorgonens ljus!
Man skall bejubla mig såsom Herrens heliga år!

Ur Hymnen. sr. die Kircbe övers. av Folke Gjxrulf
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DET LITTERÄRA ARVET EFTER
HELIGÄ BIRGITTÄ'

ftrtr. i Vadstena klosterkyrka möter oss två berömda bilder av Nordens
Imärkligaste helgon. Den ena bilden 

- 
ert verk av en okänd svensk

konstnär, troligen verksam i klostret 
- 

visar oss en myndig matrona, som
visserligen sitter med en uppslagen bok i knät men som ändå verkar på
något sätt främmande far bokliga studier. Gesraken är krafttull, ansikts-
dragen grova, den breda munnen hårt sluten med ett uttryck av stor
viljestyrka. Myndighet, hård viljekraft, jordbunden praktisk duglighet är
drag, som främst möter oss hos den svenske mästarens Birgitta. Och stäm-
mer inte detta ganska väl med den bild, som åtminstone till en början
växer fram för vår inre syn: Birgitta som hOll sin beskedlige make och sitt
stora hus i Herrans tukt och förmaning, drottning Blankas stränga hov-
mästarinna, konung Magnus' ständiga plågoris, Birgitta som skickar Kristi
befallningar till kungarna i England och Frankrike och läser lagen för
påve och kejsare?

Men den andra bilden i klosterkyrkan visar helt olika drag. Konstnären

- vi känner hans namn: Johannes Junge från Ltibeck 
- 

har tydligen
velat framställa sierskan i det ögonblick, då hon tar emot en uppenbarelse.
Hon håller ansiktet en smula uppåtvänt, över hennes fina d.rag vilar ett
skimmer av extasens förklaring, läpparna skiljs åt i en glimt av etr mysriskr
leende.

Vem var hon? En stilla svärmare i den långa raden av medeltidskyrkans
mystiska helgongestalter, som levde enbart för att uppnå gudsgemenska-
pens översinnliga ljuvlighet? Eller var hon endast härsklysten och stolt,
taktlös som alla varldsförbättrare, besatt av en obotlig bojelse att blanda
sig i andras affärer, allt under det hon dolde sitt anspråksfulla och domi-
nerande väsen under religionens täckmantel? Eller kunde till äventyrs de
tillsynes så oförenliga d,ragen, det svärmiska och det verklighetsnåra, för-
enas och i så fall på vilket sätt? Omdömena om hennes karaktär och bety-
delse har växlat, och ännu har väl inte den slutgiltiga bilden tecknats av
Birgittas rikt fasetterade personlighet. Men på en punkt synes man i varje
f.all vara överens. Brilioth uttrycker saken så: >En begåvning vida över

'Föredrag vid >Kulturdagarna> i Vadstena lf juni 19f7. lfu ocksi Den beliga Bir-
gittas Reuelaciones extrauagatttes, utg. av Lennart Hollman. Samlingar utgivna av
Svenska Fornskriftsällskapet,2:a serien Latinska skrifter, bd V. Uppsala 19f6, Almqvist
och Viksell (red. anm.).

201



Lennart Hollman

det vanliga måttet, en konstnärligt skapande fantasi och energi, som till-
försäkra henne ett av de främsta rummen i den medeltida litteraturens
historia - och i den svenska vitterheten över huvud 

- 
kan man inte från-

känna henne.>

Vilka möjligheter har vi då att bilda oss en uppfatcning om Birgitca
och hennes verk? Vi äger en enastående kalla till kunskap just i hennes

egna skrifter Heliga Birgittas uppenbarelser eller, som de kallas på latin:
Reuelaciones S. Birgitte. Birgittas revelationer föreligger på såväl forn-
svenska som latin och är ett verk av väldig omfattning. Den fornsvenska
texten, som är utgiven i en oktavupplaga, omfattar sålunda ungefär 1400
sidor, den latinska texten fyller en mäktig foliant. Revelationerna är sam-
manställda till 8 böcker, men h:irtill kommer en del andra, smärre doku-
ment, som delvis har formen av revelationer, t. ex. ordensregeln: Regula
S. Saluatoris och Uppenbarelser som går u.tanför: Reaelaci.ones extrau,a-
gantes, vilka vi senare skall återkomma till.

Hur har nu denna samling uppkommit? Birgitta horde till den under
medeltiden ganska vanliga kategorien av män och kvinnor, som hade fal-
lenhet för att lätt råka i extas eller i ett tillstånd av högsta inspiration.
I detta tillstånd strömmade tankar och viljeimpulser till, som mottagaren
själv ansåg vara uppenbarelser från den gudomliga världen. Birgitta låter
vanligen Kristus eller Jungfru Maria vara förmedlare av de himmelska
uppenbarelserna. I den levnadsteckning, som författades av hennes svenska

biktfäder, alvastrapriorn Petrus Olavi och dennes namne, magister Petrus
Olavi från Skänninge, berättas det bl. a., att Birgitta skrev >de ord, som

från Gud givits henne, på sitt modersmål med egen hand, då hon var
frisk, och lät oss, sina biktfäder, med största noggrannhet översätta dem
till latin, och hörde dem sedan uppläsas med vad hon själv skrivit frarnför
sig, för att det icke skulle läggas till eller tagas ifrån ett enda ord utöver
det hon i visionen från Gud hört eller sett. Men om hon var sjuk, tillkallade
hon biktfadern och sin skrivare. . . och så framsade hon med stor andakt
och gudsfruktan och ibland under tårar orden på sitt språk med en viss

omsorgsfull högtidlighet, som om hon läste i en bok, och då upprepade
biktfadern orden på latin för skrivaren, och denne skrev ned dem där i
hans närvaro, och sedan, då orden voro nedskrivna, ville hon höra dessa

och lyssnade mycket noga och uppmärksamt.>>
Revelationerna nedtecknades eller dikterades alltså av Birgitta själv på

fornsvenska men översattes sedan till latin, den tidens internationella språk.
Birgitta ägde själv inga djupare kunskaper i latin, översättandet av uppen-
barelserna liksom även redaktionsarbetet överlät hon därför åt sina bikt-
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fäder. Den förste av biktfäderna var den berömde linköpingskaniken
magister Mathias, själv en av den svenska medeltidskyrkans främsta f.ör-
fattarc. FIan har skrivit det företal, som inleder Reuelaciones S. Birgitte.
Efter honom (f c:a 1310) har Petrus av Alvastra och Petrus av Skän-
ninge varit hennes trognaste medarbetare. Men under de fem sista åren
har den spanske f. d. biskopen Alfons stått henne särskilt nära. Åt honom
uppdrog hon på grund av en uppenbarelse det slutliga ordnandet och
utgivandet av revelationerna. Den äldsta samlingen omfattade endast sju
böcker; om denna indelning går tillbaka på Alfons eller delvis också på de

svenska biktfäderna, är en fråga som livligt diskuterats men som vi inte här
kan taga ställning till. Den slutliga indelningen år i varje fall Alfons' verk
och han har själv skrivit företalet till den åttonde boken, som innehåller
uppenbarelser av politisk karaktär och har fått den betecknande rubriken
Den bimmelske kejsarens bok till konungarna (Liber celestis imperatoris
ad reges).

Redaktionsarbetet kom igång på allvar efter Birgittas död, och är lJ77
var den första redaktionen av uppenbarelserna f;rdig att överlämnas till
påven Gregorius XI, vilken tillsatte en kommission för deras granskning.
Denna Alf ons' redaktion hade alltså ett bestämt syfte: att ut-
verka Birgittas helgonförklaring, och man har därför skäl att förmoda,
att Alfons granskat revelationerna såväl till innehåll som form och uteslu-
tit vissa, som han av olika skäl inte ansåg lämpliga att publicera. En hel
del textmaterial kom inte med i den alfonsinska redaktionen. Fjärde boken
omfattade dar t3O kapitel ist.f.144, sjätte boken 109 mot 122 i den slut-
giltiga upplagan. Vidare saknades bl. a. Extrduagantes. Kanonisationsför-
handlingarna avbröts utan avgörande 1380, varvid de svenska underhand-
larna reste hem, bland dem Petrus av Alvastra. Efter återkomsten till
Sverige deponerade denne i Vadstena kloster sina anteckningar med ett
antal av honom samlade revelationer, som ej kommit med i den av Alfons
fardigstallda redaktionen utan först så småningom trängde in i hand-
skrifterna. Det skulle -vara ay stort intresse att i detalj veta, vad denna
deposition omfattade. Originalanteckningarna finns tyvärr inte bevarade,
men jag tror ändå man kan bilda sig en ganska säker uppfattning om
innehållet genom att studera de äldsta kända redaktionerna av tilläggs-
materialet.

Den första redaktion vi kunnat spåra utarbetades av Johannes
P r ä s t, som var en av de äldsta munkarna i Vadstena. Han avled i juni
1391 och förlänades till följd av sina förtjänster den för en munk unika
hedern att fä en sten med inskription lagd över sin grav. Stenen finns nu
i klosterkyrkan intill hertig Magnus' gravmonument. Johannes Präst var
en av de ledande i klostret, när prior Petrus 1380 överlät sina anteckningar,
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och av naturliga skäl torde detvara på just dessa han byggt sin redaktion.
Tyvårr är inte heller denna redaktion bevarad, men med ledning av nägra
notiser i ett vadstenamanuskript har jag kunnat fastställa dess existens.

Lunds UB har i sin ägo en vadstenahandskrift från omkr. 1400, som

skrivits av munken Johannes Johannis. Den skänktes till Lunds UB under
senare halften av L7}}-talet av en friherre Falkenberg och går därför van-
ligen under benämningen Codex Falkenberg. Den är vår värde-
fullaste handskrift till Birgittas revelationer och innehåller böckerna
I-VIII jämte en hel del andra texter, bl. a. en stor del av det nu disku-
terade tilläggsmaterialet. En egendomlighet är, att i denna Codex Falken-
berg större delen av tilläggsmaterialet försetts med kapitelnummer frän
I till 147, dock inte i överensstämmelse med den ordningsföljd kapitlen
intar i denna handskrift. LItan tvekan avspeglar denna numrering en äldre
redaktion.

Vi vet av de tidigare nämnda handskriftsnotiserna, att Johannes Prästs

redaktion var numrerad och att kap. 146 i denna utgjordes av den extra-
vagant, som numera betecknas som nr 19. Samma plats (kap. 146) intar
denna extravagant enligt numreringen i Codex Falkenberg. Detta kan ju
inte vara en tillfällighet och det torde inte vara alltför djärvt att påstå,

att vi av numreringen i Codex Falkenberg kan sluta oss till vad som ingick
i den äldsta redaktionen av tilläggsmaterialet, dvs. i Johannes Prästs

redaktion.
Det ligger då också nära till hands att antaga, att de texter' som upP-

tagasi Codex Falkenbergs numrering och som även, enligt vårt antagande,

ingått i Johannes Prästs redaktion, i stort sett motsvarar prior Petrus'
depositionsmaterial. Det finns väl knappast skäl att förmoda, att Johan-
nes Präst gjort nägra större uteslutningar eller tillägg i sin redaktion, möj-
ligen har han disponerat om texterna efter deras innehåll. Under sådana

omständigheter skulle Vadstena kloster genom Petrus' deposition 1380 ha

erhållit i runt tal tiO nya texter, vilka så gott som samtliga kan exakt
angivas.

Nu är det visserligen så, att de texter, som inte ingick i Alfons' redak-
tion 1377 utan först senare infl<;t i handskrifterna, inte stannar vid ilO
utan är ungefär 200 till antalet. Om man, såsom hittills skett, 

^ntager, 
att

Petrus' deposition omfattade a I I t tilläggsmaterial, skulle alltså av någon
anledning ungefär en fjärdedel av depositionsmaterialet inte kommit med

i Codex Falkenbergs numrering. Detta skyller man bl. a. på slarv av skri-
varen. Det synes mig dock svårt att dela denna uppfattning, om man
betänker, att serien l-147 är så gott som komplett, medan av den even-

tuella fortsättningen inte ett enda belägg finns. Min synpunkt bekräftas
också, om vi närmare undersöker, vilka tilläggstexter det är som saknas
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i nummerserien. Huvudsakligen gäller det Extrauagantes. Yi kan då ur-
skilja ett flertal kategorier, av vilka här endast skall anföras ett par som

exempel.
Inte mindre än 28 st. exftavaganter, som saknas i Codex Falkenbergs

numrering, återfinner vi dels i den s. k. Yita, dvs. den biografi över Bir-
gitta, som hennes svenska biktfader författade lJ73 ef.ter hennes död,
dels i protokollen från de vittnesmål prior Petrus avgav i kanonisations-
processen 1380 före sin hemresa till Sverige. När originaluppteckningarna
en gång utnyttiats och inarbetats i kanonisationsakterna, torde de inte
längre ha tillmätts så stort värde utan har sannolikt förkommit. Visser-
ligen återfinner man dessa texter i den slutgiltiga Extrauagantes-redak-
tionen 1492, dvs. i den första tryckta upplagan, men de är dår sekundära
bearbetningar efter texten i kanonisationshandlingarna. Vi kan vara
ganska förvissade om att dessa texter inte ingick i Petrus' deposition, mot-
satsen skulle vara ytterst överraskande.

Extravaganterna 25,28, 29 och 38 behandlar alla klosteranläggningen.
I Ex. 25 bekräftas, att klostret skall ligga i Vadstena, Ex. 28 ger oss en

ingående byggnadsplan för själva kyrkan och Ex. 29 för övriga byggnader,
Ex. 3 8 innehåller några detaljbestämmelser om golvens beskaffenhet.
Arbetet på den definitiva anläggningen upptogs på allvar red,an 1369,
varvid Birgittas anvisningar följdes. Det är ju orimligt, att dessa texter
skulle ha kommit klostret tillhanda först elva är efter det man börjat med

byggenskapen!
På detta och liknande sätt kan vi finna, att tilläggstexter, som saknar

numrering i Codex Falkenberg, kommit i klostrets ägo vid andra till-
fällen och pä andra vägar men inte ingått i den samling, som Alvastra-
Petrus överlämnade 1380. Hans deposition bör alltså ha omfattat de förut
nämnda revelationer, som sedan kom att placeras i slutet av böckerna IV
ochVI, vidare ett l0-tal extravaganter, alltså inte fullt hälften av de 116,
som finns i den slutgiltiga Extrauagantes-boken. Resten utgjordes av s. k.
additioner och deklarationer, dvs. f<;rtydligande tillagg till revelationerna
i böckerna I-VIII. De i uppenbarelserna behandlade personerna är van-
ligen anonyma, dår talas således om >en kvinna>, >en munk>, >en person)),
>en konung> osv. Dessa tillägg, som sannolikt skrivits av prior Petrus, är
mycket intressanta och värdefulla, enär de ofta ger oss möjlighet att iden-
tifiera personerna i fÅga och sätta in revelationen i sitt rätta historiska
sammanhang. När t. ex. en uppenbarelse handlar rätt och slätt om en sjuk
biskop, får vi av deklarationen veta, att det gäller biskopen i Växjö, som

under sin vistelse i Rom råkat insjukna och dlrf<;r oroade sig för sin åter-
färd men genom Birgitta förutsades en lycklig hemkomst. Dessa additioner
och deklarationer existerade alltså först separat, men ganska snart infoga-
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des de i handskrifterna på sin naturliga plats, så att varje tillägg kom att
stå omedelbart efter den revelation det hOrde till.

Av den latinska versionen av Birgittas revelationer utbildades i Vadstena
en normaltext, som fixerades, då den första tryckta upplagan på beställ-
ning av klostret utkom i Liibeck 1492 hos den kände boktryckaren
Bartholomaeus Ghotan. Sedan har det utgivits ytterligare ärta
upplagor, samtliga direkt eller indirekt avtryck av den första. Den yngsta
utkom i Miinchen 1680 och är sålunda över 210 år gammal. Av dessa nio
editioner är den äldsta, Ghotan-editionen, avgjort den mest tillföditliga,
fastän även den ar behäftad med stora brister. Tidigare ansåg man, att de

upplagor, som utgavs av Du rante i Rom i början av 1600-talet,
var de bästa. Trots att. redan Richard Steffen (1909) och senare Salomon
Kraft ( 1927) varnat för dessa, händer det än i vära dagar, att forskare
okritiskt bygger på dessa bristfälliga texteditioner och når missvisande
resultat. Det är genant för svensk forskning, att vi i vårt land inte har
en modern edition av Birgittas revelationer. Det har länge varit ett önske-
mål bland de Birgitta-intresserade, som först i vära dagar ser ut att kunna
förverkligas.

För den stora allmänheten kan dock en ny latinsk edition inte vara till
någon större glädje. Den som velat läsa Birgittas revelationer på svenska,

har hittills fätt nöja sig med Richard S tef f ens lilla uwal t Den.

bellga Birgittas uppenbarelser, som utkom 1909 men som nu är praktiskt
taget oåtkomlig i handeln. Vilken dag som helst kan vi dock vänta en
översättning av Birgittas samtliga skrifter. Den som vägat ge sig i kast
med denna gigantiska uppgift är lic. Ttyggve Lunddn, som tidi-
gare översatt bl. a. Nicolaus Hermannis kända Birgitta-officium >Rosa

rorans bonitatem,>. Det enda beklagliga är, att Lunddn inte haft någon
modern, tillförlitlig latinsk edition att bygga sin översättning på, men
det kan ju knappast han lastas för.

Vi antydde inledningsvis, att det lrn n;rgirr", uppenbarelser finns även
en fornsvensk version. Det har livligt diskuterats, vilken text som är den
primära, den latinska eller den svenska. Steffen havdade i sitt nyss cite-
rade arbete den fornsvenska versionens överlägsenhet. Genom K. B.
\0restmans och Salomon Kraf ts undersökningar kan emellertid
den frågan nu anses avgjord. Den fornsvenska text, som bevarats till vår
tid, är till största delen en tillbakaöversättning från latinet och tillkom
i slutet av 1300-talet i Vadstena. Endast i enstaka fall har översättaren
haft tillgång till fornsvenska originaluppteckningar. Av en tillfällighet
har nägra av dessa undgått att förstöras. KB i Stockholm äger två manu-
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skript, signerade A 65. De består tillsammans av endast tre pappersblad,
varay två är hopsydda med en linnetråd, så att de bildar ett samman-
hängande aktstycke. Texten är på fornsvenska och omfattar två hela
revelationer och slutet av en tredje. En medeltida anteckning på latin
antyder, att det är Birgittas egenhändiga nedteckningar, och de har all-
mänt gått under benämningen >Birgitta-autograferna>. På 1940-talet
sökte Toni Schmi d draga autografernas äkthet i tvivelsmål och göra
gällande, att de är avskrifter av en fornsvensk översättning från latinet.
Mot Schmids hypoteser vände sig med råtta Erik Noreen, men
tyvärr underbyggde han inte sin ståndpunkt med någon övertygande
bevisföring. Denna f.räga, som hör till de viktigaste och mest centrala inom
Birgitta-forskningen, har numera fått sin definitiva lösning. År 19J1 ut-
kom ett arbete, Heliga Birgittas originaltexter, av lic. Bertil Hög-
m a n. Han har ägnat autograferna en synnerligen ingående undersökning
och har, så vitt jag kan se, till full evidens bevisat deras autencitet.

En revelation, som berett forrt rrrr] huvudbry till följd av en egendom-
lig motsägelse inuti texten, är Ex. 28, vilken innehåller Birgittas bySS-
nadsplan för klosterkyrkan. Det gäller det avsnirt, där Birgitta talar om
kyrkans östparti. Till en början får man den uppfattningen, am Birgitta
tänkt sig dels ett systrakor på en läktare ovanför ösrdörrarna, dels ett
särskilt kor med ett Madonna-altare nere på golvet mellan dörrarna.
Emellertid visar sig fortsättningen av revelationen svår att förena med
denna tankegång, när det heter: >>En omgång skall finnas invändigt runt
kyrkan. . . i vilken klerkerna skall gå, så att de ej komma till menig-
heten. över de bäda dörrarna skall det medelst tlappor vara tillträde till
Mariakoret> (Super atnbas ianuas per gradus ascendendo erit ingressus in
chorunt beate Vi.rgini.s). H.år framgär det tydligt, att Mariakoret med dess

altare skulle ha sin plats på en läktare. Birgitta synes alltså motsäga
sig själv.

Går man emellertid till de äldsta latinska recensionerna, är texten fullt
klar och motsägelsen bortfaller. Där står det nämligen inte, att prästerna
för att komma till Mariakoret skulle gä super ambas ianuas (över de båda
dörrarna) utan i stället sub arubobas ostiis (under de båda dörrarna),
dvs. under de entr6er, som var avsedda för allmänheten. Emellertid följde
man inte Birgittas plan i detta avseende. Mariakoret förlades uppe på
samma läktare som systrakoret. Men när man nu inte följde byggnads-
planen, ändrades i stället denna till överensstämmelse med kyrkans utform-
ning. Därvid gav man inte akt pä att Birgittas i övrigt klara och koncisa
framställning på en viktig punkt blev dunkel.
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Av det nu nämnda framgär bl. a., hur en text kan förvanskas och jag
tvekar inte att säga förfalskas under tidernas lopp. Särskilt illa utsatt har
just Birgittas byggnadsplan blivit i yngre handskrifter, vilket vi kan be-
lysa med ännu ett exempel. Kyrkan skulle enligt Birgittas föreskrifter
byggas av sten och ej av tegel. Emellertid följdes inte helt denna bestäm-
melse, valven uppfördes av tegel, som var ett mera lätthanterligt material.
För att anpassa byggnadsplanen efter de faktiska f<;rhållandena har man
i en recension infogat följande mening: Tectum tarnen bene potest esse

de latericiis sicut et testud.ines (Men taket kan gärna byggas av tegel lik-
som även valven).

Av en händelse fann jag för nägra år sedan i en gammal vadstenahand-
skrift en tidigare okänd fornsvensk version av Birgittas byggnadsplan för
klosterkyrkan. Av skäI, som vi inte här skall gå in på, kan denna text
inte vara en översättning från latinet utan torde gå tillbaka på Birgittas
egen svenska version, vilket ger den särskilt stort yärde. Innan jag som
avslutning låter meddela denna text, kan det v^ra på sin plats med ett
påpekande. Den motsvarande latinska versionen inledes med den vanliga
frasen Filius Dei loqu.itur (Guds son talar). Till detta har fornsvenskan
ingen motsvarighet. Ingressen förefaller att vid överförandet till latin ha

satts dit mera av slentrian. Ex. 28 med dess exakta måttuppgifter och allt-
igenom noggranna anvisningar har knappast karaktär av en audition.
Snarare verkar den att vara en av Birgitta nyktert genomtänkt och i
detalj utarbetad byggnadsplan. Och så låter vi Birgittas egna ord tala:

Koren i kyrkionne skal wara westar til siosens. Ok hpgher mwr nordhan fraan stora

stenhwseno fram medh sionum swa langth sudher som klerka gardheren ma at lengxto
wara. Mellen then sama muren ok koren skal siex famna rwm wara. Ok j thy rumeno
skal eet hws wara, hwilkit swndor skal skiptas medh enom mwr i tw hws aat endeTango

fraan korenom ok til than mwr som medh sionum standher. ok j them husomen skulu
syster ok klerka tala mellan thz them wardhar. Ok angen vindhcigh skulu wara aa

midhal murenum mellan thera swa at nokat moghe arnat see. Nvrm (= Blott) tvre
winda skulu i murenum wara tholike som i klostrom pleghas. Thernast ar koren sialfwer,
han skal hafwa twa alna ok thil'ghu i lengdinne vnder eno hwrlfwe fraan wagginne
ok til hpgha altare Swa thz sama altare see (= må vara) vnder thy sama hwalfwe.
Klzrkane skulu standa mallan hpgha altare ok wrgginna, ok hwalfwet skal vrara
thivghu alna breth. The wrggin bak stallis er til systranna skal hafwa fem sina windpgh,
ok ther skulu syster skriptamaal gOru ok gudz likamma taka.

Kyrkian sialf skal hafwa fam hwalf aa lengdena ok thry aa bredina ok hwart hwalf
skal hafwa thivghu alna i bredh ok thiughu i kngdh, The thry hwalfwen naest €ru
hpgha altare pstan fore thwert ifwer kyrkiona the skulu laggias til korin. Siax trappur
skulu wara nidher fraan hggha altara thwert ifwer alla kyrkiona Ok hwar trappan
skal hafwa tw altara wpaa sikh Swa at siex warin h6ghn waghin widh hgght akare
ok sirx vinstra wagh, ok hwart altarr skal standa sneeth nidher a{ andro. hpghe altare
skal hafwa fem alna a lengdena ok halfi thrydhia i breddinne Ok hsrart altrr*. aft
them tholfr skal hafwa halff thridhia alin i langdinne ok halff tndta i breddinne, ok
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mallan hwart altare skal tweggia alna rwm wara ok hwar trappan skal ena thwera
hand hdgh wara.

@stre gaflen skal twa dpr hafwa i ytarste hwalfuomen ok midlasta hwalfwit skal
:rngt dggr hafwa ok hwer dprin skal hafwa siex alna bredh ok swa mykla h4gdh thz
the rekkin wp til thildit (: plankorna) som systrena standa aa. Miith mellan doranna
badha skal wara frw altare vrre, fira alna langth ok thriggia alna breth widh sialfwan
gaflin. Korin vm kringh altarin skal wara tio alna widher ok tio langer ok vmkringh
mz iarngrindom (= järnskrank). En ambitus (= omgång) skal wara vm kring alla
kirkiona mz iarngrindom fira alna bredher, i hwilkom klerkane mogho ganga swa at
the komen enkte til lekfolket. Vndir badhum dorabromen (: dörrbroarna) skulu ganga

wara 'wp i wara frw koor ok €ngen annor dOlr skulu aa hanom wara, Ängen door
mogho ok ware ^t them iarngrindom som ambitus h4ra til vtan een iampte hpgha
altara, ok hon skal wara idhlika lest vtan tha nokor skal ingifwas,

Miith aa sudhro wegginne innan grindinne skal wara altare michaelis swa at pr€sten
wende sik sudher. Miith aa norro wegginne iohannis baptiste altare swa thz prasten
wende sik noor. Vtan fore grindinne byggis the altara som the klerka weghfarande
cru moghu hafwa.

,lElleuo alna skulu pelarane hpghe wara fra kyrkiogolueno ok wp til bialkanna. Aa
bialkomen skal mz thilde ok leer ellars tyghil thz gwlff glras som systrena standa aa.

Ok vnder thildit skal thvnder kopaar neghlas fore eeldz skuld. Pilarane skulu ganga wp
ginum thildit swa at the see fira alna hggha owan ifwer thy golfweno ellar vm the matto
(: måttet) fg e,n hwx,lfningana taka vidher. hwalwen skulu badhe ifwi korenom ok
alla kyrkiona al iamhggh vara. thakit skal vara thz lexta thz ma vara. ,tEngin klokh
skyrdh 1: Ingen konstfull utskärning) skal vara i dorum, vindpghom ellas pilarum, vtan
sleth gerningh ok stark. Glasvindpgh skulo eygh hafwa fergho vtan hwita ella gula.
Thz husith skal vara /stan til mellen steenhusith ok kyrkiona som systrena mogha tala
widh leekfolk, ok ther warin windpgh swa at hwart maghe annar se. Kyrkian skal
byggias afr steene ok ey aff thighle. Ängin ngdghas til erwodhe. Ey alaghur elr.ggir.

Klosterkyrkan, som skulle vara av >slät gärning och stark>, virtnar
ännu i dag både om styrkan och ödmjukheten hos henne, som gav så detal-
jerade anvisningar om dess uppförande. Den som vill göra sig mödan att
studera Birgittas samlade litterära kvadåtenskap 

- 
inte bara de politiska

och polemiska partierna 
- 

skall säkerligen få ett liknande intryck. Det är
svårt att vid studiet av hennes uppenbarelser undgå atr känna något av den
personlighetens kraft, som betvang hennes samtid. Men det var inte genom
förmågan att befalla utan genom den hemlighetsfulla gåvan att vinna
hjärtan som hon vann sin seger. Den stränghet, med vilken hon för den
gudomliga rättvisans talan, behöver inte utesluta en stor personlig ödmjuk-
het. Och av de båda bilderna i Klosterkyrkan är det kanske därför Johan-
nes Junges extatiska sierska som bäst fångat hennes väsens kärna.

Lennart Hollman
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BUDDISMEN OCH ÄSIEN

T\ " totala flygraiderna mot Japan de sista krigsåren, som lade stora
L.l d,elar av Tokio i aska, gjorde definitivt slut på missionsverksamheten.

På de planlöst uppstampade gångstigarna genom storstadens ruiner kom
jag olta till en mycket imponerande buddhabild bortom Yotsuya-bron,
över vilken man färdas från Sophia-universitetet till Shinjuku. Alla hus

runt omkring var förstörda, templet fullständigt nedbränt - bara en

stor buddhastaty av brons reste sig högt över spillrorna. Buddhabilden
skådar oavvänt mot väster, mot den nedgående solens land långt borta i
f.jårran. Av inskriften förstod jag, att jag haf.t rätt. De kinesiska skriv-
tecknen i namnet på templet Saigyöji betyder: >Buddha skådande mot
väster.>

Oavvänt blickar Buddha mot den nedgående solen. Vad angår honom
människors svikna förhoppningar och krossade lyckodrömmar? Han har
for lange sedan genomskådat förgängligheten i allt jordiskt. Hans uppgift
är att leda människorna till samma insikt. Allt som år fött d0r. Allt
jordeliv är behäftat med lidande. Hur dåraktigt är det inte att jaga efter
lockelser, som bara förorsakar nya lidanden? Livstörsten måste förintas.
Buddha känner lidandet i den mänskliga existensen, han vet, att det är
ett existentiellt lidande, förknippat med existensen som sådan. Ur denna

djupa insikt har den försakelsens övermänskliga ro vuxit fram, som vilar
över hans bild. Han utlovade inte något återseende åt sina lärjungar, ingav
dem inget hopp om ett evigt liv, då han gick in i Nirvana. Hans sista

tröstande ord lydde: >Allt som uppstår skall förgås.> - Efter mer än

2 000 år ger han samma tröst.
Det utbombade Tokio var under de sista ängsliga veckorna före krigs-

slutet rätta platsen för och rätta tillfället att tänka över Buddhas lära

om intigheten i allt jordiskt. Som världsstadens hojder och dalar, belysta
av den sjunkande solens sista, sneda strålar, glider in i nattens mörker,
så må alla människornas pockande önskningar tystna inför den upplysning
som kommer frän Buddha.

Under tiden har japanerna..r. ,r, ur krigets elände. Nytt liv har
spirat upp bland ruinerna. Med outsäglig möda fullbordades återuppbygg-
naden. En tid tycktes det, sorn om kristendomen skulle bli avgörande för
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det japanska folkets andliga och religiösa liv. Optimisterna talade om
inledningen till en Japans kristna epok. - Verkligheten ligger långt där-
ifrån. Bakslag och motgångar har lärt oss, att det japanska folkets motstånd
mot kristendomen ingalunda övervunnits.

Under återuppbyggnadsarbetet tycktes en viktig uppgift falla på bud-
dismen, som ju föddes ur den asiatiska folkssjälen och tog sin mission i
Asien på allvar. Den som f<;rdjupat sig i de asiatiska folkens historia och
kultur vet, vilka storverk buddismen utfört i Fjärran östern under mer
än två årtusenden. Och den som nu reser i dessa länder och fördomsfritt
iakttar seder och bruk, kan ännu i dag konstatera, vilket gott inflytande
Buddhas lagar ha|t. I viss mån har buddismen redan åstadkommit, vad
kristendomen i dag eftersträvar. Under de första kristna århundradena
forde indiska buddha-munkar sin mästares lära till Kina. De förstod att
inprägla denna så djupt i folkets medvetande, att den buddistiska reli-
gionen i Kina många århundraden igenom ansågs vara en inhemsk skapelse.

Buddistiska tempel och kloster uppstod överallt i Centralasien. Från Kina
och Korea vandrade buddismen vidare mot Japan, där den lyckades vinna
folket. överallt i Asien fick Buddha sitt hem och sin hyllning.

Några synpunkter, som i uaru ari^rspelar en stor roll för den kristna
missionen, låter oss förstå, hur enorma de framgångar i själva verker var,
som buddismen en gång i tiden vunnit i Asien.

Sedan nägra ärtionden är anpassningsproblemet det mest trängande
spörsmålet bland missionärerna. Buddismen kan betraktas som en fram-
gångsrik föregångare vid lösningen av detta problem. Den praktfulla
japanska utgåvan av den kinesisk-buddistiska kanon, Taisbo Daizökyö,
i mer än 100 tjocka band är ett ackomodationsverk i stor stil. Inte endast
översättningen från de indogermanska språken pali och sanskrit till de
helt olika kinesiska skrivtecknen genomfördes lyckligt; också den ojäm-
förelsevis svårare anpassningen till kinesiskt tänkesätt och östasiatiskt
kynne lyckades utmärkt. Kineserna och japanerna erkände buddismens
överlägsenhet, emedan de där fann sina egna tankars och önskningars
fullbordan. Den buddistiska lärans religiösa och moraliska halt betraktades
länge av tusentals troende - bland dem många andligt högstående före-
trädare för dessa folk - som hOjdpunkten av andlig strävan. Det faktum,
att buddismen trots allt inte slutgiltigt och för alltid har kunnat tränga
igenom i Fjärran östern, år att tillskriva en otillräcklighet som ligger
djupt i buddismens eget väsen.

Bland de andliga gåvor, som buddismen givit de östliga folken, nämner
vi jäktade nutidsmänniskor gärna i första hand meditationen, eftersom
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vi måste erkänna, att inre lugn och eftersinnande är ett oundgängligt
villkor för all högre, andlig kultur. Buddismen visar vägen till innerlighet,
självbesinning, andlighet och själslig förfining. Visserligen har meditatio-
nen inom buddismen ofta uppblandats med magi - i synnerhet hos de

tantriske sekterna (japanskt Sbingon) ledde detta till excentriska över-
drifter och någon gång till vedervärdiga förvillelser - men det äkta och
värdefulla utgör den övervägande delen. I den buddistiska meditationen
formades stora andliga mästare, som förenade tanke och gärning och gav
sitt liv ett meningsfullt innehåll. Zen (på kinesiska cban), meditationen,
som kommer från Indien, men som i Kina och Japan utvecklades till
fullandning, är ett av de mest betydande fenomenen inom icke-kristen
mystik och en kulturskapande kraft av högsta rang.

Äkta religiös inspiration har kanske ingenstans på hednisk grund kom-
mit det kristna frälsningsbudskapet så nära som i den buddistiska Amida-
kulten. Buddhagestalten såsom inkarnationen av vishet och förbarmande
stämmer visserligen inte med den historiska verkligheten men mättar en

djup, religiös längtan hos människorna. Tusentals, ja, miljoner människor,
som tillbad Amida-Buddha som sin Gud och frälsare, fann i honom sin
tröst och styrka; de blev - f.är vi hoppas - frälsta på grund av sin
uppriktiga religiösa övertygelse, närd av tron på den outgrundliga barm-
härtigheten hos >det rena landets Buddha, - snlus denna tanke räcker
till för att inge oss vördnad och övertygelsen att också Buddha intar sin
plats i Guds outrannsakliga plan för människornas frälsning. Vi anser ju
inte längre hela >hedendomen, som enbart ett verk av djävulen. Allt gott
och äkta, också delsanningarna i de icke-kristna religionerna, härrör till
slut från den enda sanningen, som är Gud, och visar hän mot den full-
komliga uppenbarelsen i Kristus.

Buddha visar sig i riktig historisk l"tyrrrrt, vara Asiens store välgörare.
Men hans förtjänster tycks huvudsakligen tillhöra det förgångna. Men
har buddismen också ett budskap till den nya tidsålder, som nu bryter in?
Svaren på denna fråga växlar allt efter iakttagarens ståndpunkt, karaktär
och andliga inställning. Avståndet är ännu för litet, f& att. man skulle
kunna urskilja alla moment och komma fram till en fördomsfri värdering.

Vad beträffar buddismens betydelse i nuvarande världsläget och dess

följder för den kristna missionen vinner olika åsikter gehör. Den buddis-
tiska religionen är intimt forknippad med österns kultur. Den har i
allmänhet utvecklats jämsides med de olika epokerna av den och ibland
påverkat skeendet. De strävanden efter grundlig modernisering, som i
buddistiska kretsar numera i övrigt bedrivs, söker uppehålla det mången-
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städes uppenbara fOrfallet i de östra ursprungsländerna och tillförsäkra
buddismen en ny framtid över hela världen.

Huruvida den buddistiska religionen, som under sin långa historia
genomgått så många förvandlingar, kan byta gestalt än en gång och
anpassa sig till en ny tidsålder, får framtiden utvisa. Men den nuvarande
situationen tycks inte bara kräva anpassning. Den förvandling vi upplever
innebär mer än blott och bart en kulturutveckling. En omdaning av
oerhörd omfattning pågår i hela världen med hela mänskligheten som
insats.

Asien har som aldrig förr dragits in i centrum för världshändelserna.
Den blodiga gräns, som delar världen, går mitt genom den överbefolkade
världsdel, som skall föda mer än halva människosläktet. Trots denna skilje-
linje har något som liknar ett all-asiatiskt medvetande vaknat, även om
detta för tillfället inte kan komma till uttryck i nägra konkreta, politiska
åtgärder. >De fattigas solidaritet> - så heter det band som enar de asiatiska
folken, vilka förbrödras av den gemensamma bristen på livets nödtorft.
I Japan är överbefolkningen orsak till svåra sociala missf<;rhållanden. Till
de styrandes fasa visade statistiken lgJi en befolkningsökning på sex

miljoner under de senaste fem åren. Upplopp och oro i Indien visar, hur
bekymmersamt läget är. Vad som sker bakom järnridån i Kina, är den
andra stora tragedin under detta århundrade.

Asiens klagan formar sig till en anklagelse mot kristendomen för att
denna i det avgörande ögonblicket sviker
stånd. Var på jorden finns det kristna land, som har förverkligat den av
pävarna så eftertryckligt krävda sociala rättvisan? Vad gör europeiska
kristna f.ör att Asiens många miljoner skall komma i åtnjutande av fruk-
terna av den sociala rättvisan sida vid sida med andra folk? Om det funnes
en Francisco Xavier bland oss idag, skulle han driva all världens kristna
att verka för social rättvisa, liksom han en gång förmådde studenterna i
det välmående Paris att hjälpa sina östliga bröder i deras själanöd. Asiens
sociala nöd måste avhjälpas, om världen skall kunna tillfriskna.

Ädla buddister samverkar med oss för Asiens räddning och hela jordens
valfard. Men så svag som den buddistiska grundpositionen är, kan man inte
hoppas på någon verklig hjälp från buddismen. Den buddistiska religionen,
som ursprungligen bara kände till det världsfrånvända munkidealet, har
inte någon sociallära att erbjuda det mänskliga samhället. De moraliska
och metafysiska spekulationerna om >icke-jaget> och >intigheten>, som
de utvecklades i Hinayäna och Mahäyäna, undergräver förståelsen för
den mänskliga personligheten. Den relativism som löper genom all bud-
distisk lära, inbjuder till alla möjliga motsägelsefulla kompromisser. Där
det inte finns någon absolut sanning, saknas ryggraden i den ideologiska
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kampen. Buddismen berömmer sig med orätt av sin oförmåga till kamp.
Freden innebär något gott, endast då den vilar på sanning och rättvisa
och erbjuder frihet åt alla.

Var och en som känner till buddismen, hoppas inte på räddning för det
moderna samhället från Buddha. Den som lärt känna Kristi hemlighet,
behöver inte österns vishet. Men vi skulle vilja betrakta Buddha som en
mänsklighetens vän. Han ville inte behålla sin vishet för sig själv utan
hjälpa de av sina begär förblindade människorna genom sin lära. Hans
lärjungar i sina gula kåpor var blida och försakande män, när de förblev
sin mästare trogna. Francisco Xavier, Kristi förste lärjunge i Fjärran
östern, kunde känna verklig vänskap för en fOrfinad japansk buddist-
munk.

I dessa eskatologiska slutstrider står inte Buddha på Antikrists sida.
På samma sätt som vi betraktar Platon och Aristoteles, F{erakleitos och
Pythagoras som grundläggare av västerlandets tänkande, så borde också
Asiens kristna en gång kunna berömma sig av sina mästare: Lao-tse,
Kung-tse och Meng-tss - 

qeh framför allt den vise av Shåkya-ätten -Buddha.
Heinz Dumoulin SI, Tokio

LÄRS SKYTTE

T-\. svenska konvertiternas historia är ännu oskriven. Om diplomaten
L/f ars Sky tte, som blev en av drottning Kristinas biktfäder, finns
veterligen ännu bara några notiser av bl. a. Bildt och Bror Olsson. Ändå
är han av verklig betydenhet. Bildt kunde inte se värdet av hans religiösa
skrifter. Bror Olsson (NDA 8/4 1934) upptäckte däremot, att hans böc-
ker kan kallas >religiösa dokument arr rang>.

Lars Skytte besökte Uppsala universitet 1625 och lyssnade der bl. a. till
Loccenius. Fadern d,og 16341' samma år for han själv enligt uppgift i bo-
ken Peregrinatio sancta (16tS) utomlands. Han studerade bl. a. i Leyden,
där det under vissa år fanns upp till tjugofem svenska studenter samtidigt
och där Vossius var det stora namnet. Tydligen hade Skytte redan tidigt
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i Sverige irriterats av teologisk trångsynthet och sektanda; något liknande
upplevde han bland kalvinisterna i Holland. Han berättar, att han en

vacker dag kom i dispyt med en calvinistisk kvinna, gift med en bokhand-
lare. FIon ville göra gällande, att Gud också är det ondas upphovsman
och att människans öde är predestinerat. Skytte som annars gör ett så

blitt och fridsamt intryck svarade enligt egen uppgift med ett citat ur
Jesu Syraks bok: >Bättre är en obehaglig man än en behagsjuk kvinna.,>

Han blev 1641 svensk resident i Portugal och tycks i detta katolska
land ganska snabbt ha mottagit starka intryck.

I januari 1647 arlånde till Lissabon en svensk eskader under befäl av

amiral Martin Thyssen Anckarhjelml, närmast Iör att inleda handelsför-
bindelser. Skytte väntade med oro på eskaderns ankomst. FIan visste näm-
ligen, att han redan var katolik. I Peregrinatio sancta beråttar han ingående

om sin situation, hur han fruktade att komma hem men samtidigt be-

tänkte, vilka fruktansvärda följder ett avfall skulle få. Han tröstade sig

med att läsa ett stycke ur den helige Bernards De bonis deserendls. P&

natten låg han länge i djupaste förtvivlan och betänkte under tårar sitt
öde. Plötsligt var han klarvaken och gick då genast till San Antonia do

Curral, ett närbeläget munkkloster, där han hade goda vänner. Munkarna
sjöng just sin matutin. Efter denna anmälde han sin avsikt att konvertera
och begärde att bli upptagen i katolska kyrkan. Naturligtvis kunde inte
detta ske omedelbart; först måste bl. a. inkvisitionen ge sitt utlåtande.

Den svenske amiralen har själv berättat följande:
>Den andre dito (febr.) om morgonen bittida, kom residentens pojke

ombord och frågade efter sin herre och mente honom vara ombord. Och
några timmar därefter klockan vid pass 9 drog jag och majoren med andra

ofiicerare iland, som om aftonen avtalat var. När vi till landet kommo,
mötte oss residentens skrivare och berättade, att residenten var om natten,
klockan var tolv, av sitt hus allena utgången och till S. Antoni kloster, där
capucinmunkarna uti äro, där han tvenne gånger är havder uti inkvisitio-
nen och antaget deras religion.>

Emellertid måste Lars Skytte sköta sina diplomatiska skyldigheter. Bl. a.

efter ingripande av landets konung återvände han till sin legation. Amira-
len säger, att han den 3 febr. kom ombord ,och var uti alla sina åthävor
som en annan människa>, och att sedan under ett par nätter alltid en

pojke måste sova hos den upp;'agade mannen.
Lars Skytte begärde genast avsked från sin tjänst; han meddelar att

drottning Kristina honom >contra aliquorum vota excusavit atque ad-

misit>.

t Även denne konverterade 
- 

på ett dramatiskt sätt. Därom mera i ett annat sam-

manhang.
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Han blev sedan franciskan. 1614 besökte han Palestina och skrev där
förordet till den ovan omnämnda boken om sin utveckling. Han kallade
sig som munk Paulus Laurentius a divo Paolo, nobilis suecus. I Rom bodde
han i klostret Aracoeli på Kapitolium, avslog att bli biskop och kardinal
och förde ett stilla liv. Några svenska resande har berättat om honom.
Andreas Julinus d.y. skrev sålunda 1667 till sin far, som var prost i Ny-
k<;ping:

>Pater Laurentius Skytte går här uti en grå ryssvadmalskjortel, in på
bara kroppen hängande, samt med ett halvrakat huvud. Han plägar esom-
oftast besöka oss och befinns vara en man alr stora studier och kvaliteter
men, Gud bättre, full med hat mot vår religion.>

Bror Olsson, som framdragit detta brev, påminner också om en dagbok
av en ung Rehling av septembe r l66f , där denne berättar att han >i klost-
ret Aracoeli av Padre Skytte fördes upp på en skön altan, dädan hela sta-
dens belägenhet väl beses och observeras kunde, och hade med honom
allehanda diskussioner>.

Lars Skytte skrev en hel rad böcker 
- 

utom den nämnda Peregrinatio
sancta: Confessio ueritatis (1652), Scala pietatis (1668), Ramus oliue
(1672).I dem alla polemiserar han mot protestantismens villfarelser och
uffiecklar sin katolska lära. Han berättar också drag ur sin egen väg till
sanningen. Han dog 1696, vid 87 irs ålder, efter att i decennier ha varit
drottning Kristinas andlige ledare.

Bildt har framkastat en förmodan som nu är mer sannolik än då den
först framfördes: att Lars Skytte i själva verket spelat en viss roll för
drottning Kristinas tronavsägelse och konversion. Saken är den, att han
i Portugal var nära vän med Antonio Macedo från Coimbra, vilken 1650-
51 som biktfar för portugisiska sändebudet J. Pinto Pereira vistades i
Stockholm. Denne Macedo kom att spela en avgörande roll fOr drottning
Kristinas stora beslut. Är det sannolikt, att han accepterat posten i det av-
lägsna Sverige utan påverkan frän sin vän den svenska konvertiten, vil-
ken lidelsefullt måste ha önskat att hans drottning skulle följa hans eget
exempel? Med stor sannolikhet föreligger här ett historiskt sammanhang.
över huvud förefaller det tydligt, att katolska kyrkan arbetat betydligt
mera målmedvetet och ihärdigt på drottningens omvändelse än man hit-
tills trott. Alla de katolska andliga, som i olika egenskaper dyker upp i
Stockholm och får kontakt med drottningen, kommer med säkerhec inte
dit av en slump: de illustrerar förverkligandet av en djärv plan, som

också förvånande snart skulle föra till fullkomlig framgång.
I detta viktiga sammanhang spelar också Lars Skytte sin roll.
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Kardinal Mercati in memoriam

Den 23 augusti 79J7 avled i Rom, 9l år
gammal, >den heliga romerska kyrkans bi-
bliotekarie och arkivarie>>, Giovanni Mer-
cati, av romarna kallad >>kardinalen uten
purpur>.

Giovanni Mercati var född den 1Z dec.

1866 i Villa Gaeta, en by i stiftet Reggio
d'Emilia. Han prästvigdes 1889 och pro-
moverades rsgl till doctor theologiae vid
Gregorianska universitetet i Rom. Efter en

kort tids verksamhet som lärare vid hem-
stiftets prästseminarium kallades han till
Ambrosianska biblioteket i Milano, där han
ägnade sig åt vetenskapliga studier bl. a.

tillsammans med Don Achille Ratti, seder-

mera påven Pius XI.
Redan vid 3 0-års ålder ansågs Mercati

som en framstående filolog, i synnerhet som

kännare av den bysantinska litteraturen
samt medeltidens och humanismens historia.
1896 publicerade han tillsammans med den

numera saligförklarade professorn Contardo
Ferrini (d. 1902) värdefulla fragment av
justinianska lagtexter. Samma år kallade

den dåtida prefekten för det Vatikanska
biblioteket, kardinal Franz Ehrle (d. 1934),
honom till Biblioteca Vaticana, När senare

Achille Ratti, Franz Ehrles efterträdare i
ledningen av Vaticana, blev påvlig nuntie i
Polen, utnämndes Mercati i sin tur till
Rattis efterträdare (1919).

Med kardinal Mercatis död, skriver Sig-
naturen Folio i Sz. D. (27 rttg. 1917), >hrr
en stjärna av första ordningen på kardina-
lernas purpurfirmament slocknat. Det he-
liga kollegiet har förlorat en av sina mest
ryktbara och vördade medlemmar, en man
vilkens namn nämndes med beundran över-
allt i världen där vetenskapligt forsknings-
arbete bedrives. Icke många bland nu le-

vande vetenskapsmän ha ägt en lärdom så-

dan som han och en sådan överblick över
såväl det historiska som språkliga och ar-
keologiska forskningsfältet, Blott bland ba-

rockperiodens legendariska lärdomsbjässar
man kan möjligen finna en eller annan som

skulle kunna nämnas vid hans sida som en

värdig medtävlare.
Giovanni Mercati fick Lt 1936 kardinals-

purpurn av sin lärde vän Pius XI, som själv
då han ännu bara hette Achille Ratti varit
bibliotekarie i Milano och som visste att
uppskatta djupgående och självständig
forskning. Tidigare hade Mercati länge va-
rit, som det heter i Vatikanen, 'Bibliotecario
e Archivista di Santa Romana Chiesa'. Som

sådan var han chef för det världsberömda
och av forskare från alla länder uppsökte
Vatikanbiblioteket, och otaliga äro de ve-
tenskapsmän som sökt honom i hans arbete
och dragit fördel av hans outtömliga ve-
tande, Inte bart att han var en grundlärd
bibliotekarie, som noga följde utvecklingen
av de tekniska metoderna på bibliotekssys-
tematikens och katalogiseringens områden,
han var också hemmastadd i de flesta orien-
taliska språken, behärskade medeltidsforsk-
ningen i alla dess förgreningar, var stor
och obestridd auktoritet på alla paleogra-

fiska frågor, kände all teologi, äldre som

nyare, var grundligt hemmastadd i både

den västerländska och den orientaliska li-
turgien och ansågs som en förträfflig kän-
nare av den kanoniska rätten. Bara en ve-
teuskap vec man att han erkände sig vara
alltför litet förtrogen med, nämligen konst-
historien. Orsaken till detta var, som han
en gång med ett älskvärt leende sade till
en forskare av yngre årgång, som kommit
till Vatikanen för att studera dess prakt-
fulla illuminerade medeltida bönböcker, att
konsthistorien är en så ung vetenskap att
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han inte hunnit med att firtga in den på

sitt arbetsprogram. I själva verket var denna
hans reservation emellertid alldeles över-
flödig. Man behövde bara tala med honom

i tio minuter för att märka att den mo-
derna forskningen exempelvis på miniatyr-
måleriets område var honom mycket väl be-
kant, både i vad gällde dess metoder och
dess resultat.

Med Sverige och den svenska vetenskapen

hade Mercati många förbindelser. Han lik-
som många andra inom Lurian hyste ett
livligt intresse för den heliga Birgitta av det

skälet att i hennes revelationer finnes en

högst märkvärdig förutsägelse om upprät-
tande av en självständig Vatikanstat' ev-
sedd att ge påven en säker ställning som

suverän härskare men också att befria ho-
nom från skyldigheten att drive politik och

blanda sig i yttre världsliga angelägenheter.

Faktiskt stämmer Birgittrs program för på-

vens framtida ställning påfallande väl över-
ens med den nuvarande organisation som

Vatikanstaten fått både i avseende på lokal
utsträckning och styrelse. Detta bidrog i
hög grad att stimulere de kuriala myndig-
heternas intresse för Birgittaforskningen, ett
intresse som i rikt mått kom dess främste
representant riksbibliotekarien Isak Collijn
till godo under hans ofta företagna resor till
Rom. Om Collijn talade Mercati alltid med

den allra störstr respekt, och hans stora

edition av Birgittas kanonisationsprocess

studerade han med utomordentlig iver. Col-
lijn å sin sida ägnade Mercati den mest
uppriktiga beundran, fastän han, som han
sade, ofta kände sig så nedtryckt av dennes

enorma lärdom att han formligen anfäkta-
des av mindervärdeskomplex och närmast
kände en stark lust att sjunka genom jor-
den. De båda liirda herrarnas inbördes re-
spekt tog sig uttryck bland annat däri att
Collijn fick den förnäma påvliga Pius-or-
den, vars mörkblå band gjorde en mycket
vacker effekt i hans övriga särdeles rika
ordensflora, under det att Mercati blev
kommendör av Nordstjärneorden. Onödigt
att säga att han genast spårade dess svarta
brnd tillbaka till den franska Saint-Michel-
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orden, Även till detta område sträckte sig

hans otroliga vetande. Naturligtvis hade
han en hel mängd dekorationer, men för
Nordstjärnan hyste han en särskild faiblesse,

därför att bandets allvarsamma färg som

han sade gjorde det så alldeles särskilt lämp-
ligt för en präst som alltid går i svart.

Inom det helige kollegiet tillhörde Mer-
cati den sista gruppen, dvs. kardanaldiako-
nerna. Det finns nämligen tre grupper av
kardinaler, kardinalbiskopar, sex till antalet,
kardinalpräster, femtio stycken, och kardi-
naldiakoner, fjorton. Någon rangskillnad
mellan dessa grupper existerar emellertid
icke; de olika benämningarna går tillbaka
till historiska förhållanden i gammal tid
som länge sedan upphört att äga någon
aktualitet. I sitt kardinalsvapen hade han
insatt ordet 'Humilitas', dvs. ödmjukhet.
Detta stod där inte bara som en allmän
sentens utan verkligen som ett för vapnets
ägare karakteristiskt kännetecken. Trots sin
höga ställning var Mercati nämligen alltid
lika vänlig, alltid lika beredd att hjälpa,
stödja och leda till rätta. Om den aktning
han åtnjöt vittnade vältaligt den festskrift
i fem starka band med bidrag av forskare
från hela världen som för ett antal år sedan

ägnades honom. I avseende på såväl bidrags-
givarnas vetenskapliga ställning som bidra-
gens vetenskapliga halt torde den sakna

motstycke i forskningens annaler. I den
långa och lysande rad av lärda som Vati-
kanen har att uppvisa skall Mercati alltid
ställas på en av de allra främsta platserna,

och vårt land kan vrra stolt över att i ho-
nom ha haft en varm vän och gynnare.>

Enligt en dödsruna i Scbueizeriscbe
Kirclsenzeitang (17 okt. 1957), omfatttt
Giovanni Mercatis vetenskapliga produk-
tion omkring 3 000 större eller mindre av-
handlingar, >alla originella och värdefulla>.
Med anledning av hans 70-årsdag utgavs
hans litterära alster från åren 1891-1936
i fem ståtlige band på vardera mer än
i00 sidor. Med den av Folio omnämnda
fesmkriften till kardinalens 8O-årsdag av-
ses nog det sex starka band omfattande
verket Miscellanea Giopatni Mercati (Citt\
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del Vaticano 1946), med bidr4 av 147

lärda från 20 olika netioner. Bidragen

är hämtade från alla de områden som

horde till jubilarens vetenskapliga domä-
ner: bibelvetenskap, gammal-kyrklig lit-
teratur, medeltida litteratur, bysantinsk lit-
teratur och historia, klassisk och humanis-
tisk litteiatur, kyrkohistoria och kyrkorätt,
paleografi och bibliografi.

I Sz.D:s Breulåila (i okt. 19i7) kom
arkivrådet L. M. Bååth med en rättelse till
den tidigare nekrologen av Folio, som ännu
en gång accentuerar den avlidne kardinalens

vänskapliga förbindelser med Sverige:

>Detta är en historia om en romersk kar-
dinal med eller utan Nordstjärnan. Signa-

turen Folio har i denna tidning för en tid
sedan skrivit en nekrolog över kardinal
Giovanni Mercati, chefen för kombinatio-
nen Biblioteca Vaticana och Archivio Se-

greto Vaticano. Före kardinalvärdigheten,
som han fick 1936, var han monsignor och
prefekt endast för det världsberömda bi-
blioteket samtidigt som brodern, monsignor
Angelo, sedrn 19?6 var det ej mindre be-
römda arkivets prefekt. De stod på sin post

in i det sista och vilar i en gemensam grav
i kardinalkyrkan S. Georgio in Velabro i
Rom.

De båda cheferna var betydande förmed-
lare av livliga vetenskapliga relationer mel-
lan Vatikanen och Sverige under senere de-

cennier alltifrån 1920 och har sin plats i
svensk historisk forskning. I egenskap av

medlem under spridda år av skandinaviska
historiska expeditioner till Vatikanen vill
jag härmed framdraga nigre faktr för att
korrigera vad Folio skriver om kardinal
Mercati som kommendör av Nordstjärne-
orden dvs. som prefekt, ty en eminens kan
knappast dekoreras ens med storkorset.
(Angelo mottog Nordstjärnan men invalet
i Vitterhetsakademien fyllde en brist i
svensk honnör.) Den mottog han icke, och
vid granskning av ordenslistor och statska-
lendern påträffas inte hans namn. Därmed
är denna uppgift dementerad. I motsats till
vad Folio förmodar var det omöjligt att
Giovanni Mercati skulle hänga Nordstjär-

nan med det svarta bandet över sin talar,
den enkle prästens svarta dräkt, som han

behöll i olikhet med andra kardinaler.

Jag såg aldrig Mercati i den anspråks-
fulla kardinaldräkten. FIan var en stor ve-
tenskapare, imponerande inte minst genom

enkelheten i sitt liv. Det kommer falska
drag in i bilden om man tror att Giovanni
Mercati var en ordenskär person,

Gammal vänskap manar mig att säga

detta. Jag var själv med vid den tid, då

Mercati avböjde Nordstjärnan med den för-
hoppningen att han i stället vore glad åt om
avdelningen Svezia i det förnäma Vatikan-
biblioteket fullständigades. Det ver ett
svar värdigt hans personlighet. Riksbiblio-
tekarien Isak Collijn som uppskattade ho-
nom mycket visste detta. En viktig länk
i kardinalens vänskap till mig var just att
vi skulle söka efterkomma hans uppmaning
att tänka på bibliotekets böcker i stället för
en Nordstjärna, FIan gav oss mera än vi
kunnat ge en vän till Sverige.>

>>Die Sammlungr>

I Tbe Tablet (21 sept. l9l7) berätttt
Eva-Maria Jung om en ny rörelse inom
den evangeliska kyrkan i Tyskland, en sam-

manslutning av präster och lekmän, som

antagit det betecknande namnet >Die
Sammlung>, emedan den vill semla och
klarlägga alla katolska element inom den
evangeliska kyrkan. Initiativet till denna
katolska renässans inom protestantismen
kommer från protestantiskt håll. Kanske man
kan tala om en parallell till förre århundra-
dets oxfordsrörelse i England. Det finns en
likhet mellan båda, inte ifråga om målet
men väl om ursprunget och intentionen,
Båda har sin rot i en protest mot liberalis-
men och den andliga utarmningen inom
resp. kyrkor. Upphovet till rörelsen gavs

av prästmän, som vid utövande av sin kyr-
kotjänst blev alltmera medvetna om sin
kyrkas kritiska belägenhet vad teologin och
gudstjänstlivet beträ{far. Redan det första
uppropet * är l9J4 framhäver detta klart
och tydligt:
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>Vårt ämbete och vårt samvete förplik-
tar oss att skriva till alla rcm berörs av

saken. . . ty vissa sanningar lever i allas

hjärtan, det fattas bara den röst som mäk-
tar uttrycka dem. Vi är övertygade om vår
skyldighet att göra slut på denna paraly-
serande tystnad 

- 
och därför vänder vi

oss till Er.>
I en liknande appell heter det:
>Från det ena året till det andra växer

antalet av dem som inte kan finna att
Kristi budskap har realiserats i de nuva-
rande formerna för kyrkoförvaltning, guds-

tjänstliv och lärotradition. De kan inte
känna sig hemma i sina samfund eller kyr-
kor.>

Dessa prästmän har åter ställt den av-
görande frågan: var finns Kristi sanna

kyrka? och då de känt på sig, att de pro-
testantiska kyrkorna ej längre äger den

fulla katolska tron, har de menat, att denna

tro var att finna någonstans mitt emellan

de två viktigaste konfessionerna: den lu-
therska och den katolska. Men numera tycks
de ha dragits allt närmare den katolska

synen.

Rörelsen sprider sina id6er med hjälp av

Runilbriefe, som tryckes och utsändes vid
passande tillfellen. På samma sätt som ox-
fordrörelsen sökte väcka det katolska sam-

vetet inom den engelska kyrkan genom sina

Tructs for tbe Times tar >Die Sammlung>
till orda när det gäller ett klarläggande
eller en varning. Cirkulären är underteck-
nade av prosten Flans Asmussen, en känd
luthersk teolog, och av pastorerna Ernst
Fincke, '$Tolfgang Lehmann och Max Lack-
mann. Den senare har för en tid sedan ut-
kommit med en bok Hilferul d.er Kircbe
flir d.le Kirche (Stuttg rt 19t6, Schwa-
benverlag), där han i tio teser fastslår tio
villfarelser i sin kyrkas tro och lire. Det ät
betecknande att pastor Richard Baumann,
som blev avsatt från sitt ämbete emedan

han i sine skrifter visar sig positivt inställd
till påvens primat, hör till samma grupp.

>Die Sammlung>> vänder sig även till all-
mänheten genom konferenser, offentliga
diskussioner och utsändningar i radio. I år
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sändes t. ex. en diskussion mellan prosten

Asmussen och Monsignore Grosche från
Köln över ftigen; behöver vi en påve?

Diskussionen har publicerats i form av en

bok med titelnz Braucben ruir einet Papst?

(Köln 1917, Hegner),
Varje sommar samlas ett hundratal an-

hängare av >Die Sammlung> på Burg
Fiirsteneck i Hessen till reträtt och diskus-
sioner över kontroverspunkter i teologin.
Ett antal katolska fackmän inbjudes van-
ligen också för att ge förstahandsupplys-
ningar om den katolska ståndpunkten. Vid
föreliggande kontroverser söker man nå en

lösning genom att gå tillbaka till utgångs-
punkten för Luthers skrifter, ty man me-
n^t, ttt den nuvarande evangeliska kyrkan
inte längre överensstämmer med Luthers
uppfattning,

>Die Sammlung> tar inte sina impulser
utifrån, dvs. inte från katolsk teologi, utan
inifrån, från den lutherska uppfattning om
kyrkan sådan den kommer till uttryck i de
bekännelseskrifter, som den lutherska kyr-
kan bygger på. Det gäller att tränga dju-
pare in i dessa texter och att dra alla kon-
sekvenser av dem. Den nya interpretatio-
nen ev Luthers exklusiva formel (nåden

allena, Skriften allena, tron allena) har lett
till övertygelsen, att det protestantiska )>al-

lena> inte behöver stå i motsägelse till det
katolska >.och> (Gud ocå människan, Skrif-
ten ocb traditionen etc.),

Den andra rundskrivelsen säger:

>Att bryta der oupplösliga sambandet
mellan Kristus och hans kyrka, mellan det
skapade och det oskapade, mellan den He-
liga Skrift och traditionen har fört med

sig ett förminskande av Guds auktoritet och
ett nedsättande av nådens och den Heliga
Skrifts betydelse inom den evangeliska kyr-
kan.>

Men man vill inte bara återvända till
Luthers teser utan också nå utöver honom.
I själva verket skriver Lackmann i sin
ovannämnda bok (s, 123):

>Luther bemödade sig att utforma en

mera 'gudomlig' och mera 'majestätisk' idd
om Gud än den som Gud tycks ha om sig
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själv, och en mera nedsättande idd om män-
niskan än det är bra för människan att
hysa, en id6 som framför allt motsäger
verkligheten. Vår evangeliska kyrka kan
blott tillfriskna 

- 
och det tillsammans med

hela Kristi kropp på jorden 
- 

ifall den
rättar till detta Luthers bemödande och
denna sin egen centrala dogm.>>

Till detta studium av den lutherska kyr-
kans bekännelseskrifter fogas ett förnyat
inträngande i bibeln, i Guds eget ord:

>>Vi måste bekänna oss till allt i Skriften;
alla våra evangeliska traditioner måste ännu
en gång underkastas domen av den Heliga
Skrift i dess helhet.>>

Tyngdpunkten i rörelsen ligger i dess ty-
piskt protestantiska påstående, att man hål-
ler fast vid bibelns ord som högsta norm.
Det hör till historiens ironi att >Die Samm-
lung>> mitt i hjärtat av reformationens
land och på grundval av de principer som

fart till reformationen är på vandring
samma väg tillbaka till en restauration av
.den förlorade kristna enheten.

Den avgörande ffitga, som de ledande i
>>Die Sammlung> nu ställes inför, är den:

skall de slutgiltigt ansluta sig till den ka-
tolska tron eller inte? Från kritikernas sida

har man förebrått dem, att de redan har
dragits över till Katolska kyrkan, men att
de inte vågar medge detta, De har emeller-
tid i år utsänt ett sista, avslutande öppet
brev i 20 000 exemplar till alla vederbö-
rande kyrkliga instanser i Tyskland. Detta
brev visar klart, att rörelsen på väsentliga
punkter har nått fram till en sann ketolsk
position. I tolv teser uppställes där gamla

katolska sanningar >i ny, evangelisk form>
(som emellertid saknar den klarhet och pre-
cision som den katolska terminologin ut-
kristalliserat under århundradenas lopp) som

slutresultat av rörelsens hela utvecklingr
Kyrkans synbarhet och juridiska karaktär,
den apostoliska successionen, det ena och
enda överhuvudet, mässoffret, prästvig-
ningen, biskopsämbetet, lekmännens med-
ansvar, traditionens giltighet, förtjänst på

grund av goda gärningar osv. Vid slutet av
tionde tesen heter det:

>Den i våra dagar skedda ny-upptäckten
av 'katolska sanningar' i den Heliga Skrift
betyder, att den protestantiska kristenheten
har kallats av den Helige Ande till ert nytr
och positivt förhållande till romersk-ka-
tolska kyrkan. Ty de i evangeliet nyupp-
täckta sanningarna hade redan förkunnats
av kristenheten före reformationen. Det
'fu fel *t tänka, att den evangeliska kyrkan
kunde och skulle nyupptäcka de katolska
sanningarna för sig själv ensam utan att
s<ika enheten med Västerns och österns
kristendom, som redan har proklamerat dessa

sanningar under den gudomlige Andens led-
ning.>

Vad kommer nu att ske härefter? För en

katolsk observa,töt 'ir dit svårt ett förstå,
hur länge författarna till dessa teser skall
kunna stå kvar inom den evangeliska kyr-
kan, Skall de nu dra sig tillbaka från sce-

nen, sedan de fyllt sin uppgift att åter etx-
blera ett >samtal> mellan den evangeliska
och den katolska kyrkan? I själva verket
har de förklaret, att detta rundbrev skulle
vara deras sista och atr hädanefter deras

verksamhet kommer Nfi fA en annan form.
Skall det betyda, att de hamnat i en åter-
vändsgränd eller att de verkligen har nått
höjdpunkten av sin utveckling 

- 
Petri

klippa?
Åtminstone så mycket är sant: de me-

nar, att tiden nu är mogen och att den
kräver ett avgörande, >århundradets av-
görande>, nämligen att man inser och be-
känner:

>Blott det som är universellt kristet är
överhuvud taget kristet. Det som är ka-
tolskt är kristet. Separation är något okrist-
ligt. Att söka efter det som är sant katolskt
är århundradets uppgift.>>

Vid slutet av det sista rundbrevet bemö-
ter författarna de förebråelser, som riktats
mot deras >katolska tendenser>, med dessa

frimodige ord:
>Vi har inte haft 'katolska tendenser'

utan en verklig katolsk lidelse 
- 

och en

sådan hör till den kristna tron.>

221



Katolskn fierspeh.tiu

Färgad värld

>>Det är förunderligt hur föga den vita
Västern tycks intressera sig för de oerhörda
omvälvningar, som på mindre än tjugo år
försiggått inom Asiens och Afrikas fär-
gade massor, vilka dock utgör mer än hnlf-
ten av jordens befolkning.>> Orden är inte
mina egna utan en av de missionärers, vilka
numera i allt större skaror kommer hem
från östern, arbetslösa till följd av den

snabba avvecklingen av den vita kristna
missionen, inte bara i Kommunistkina utan
även i Indien m. fl. länder. Denna avveck-
ling, anser många missionärer, beror dock inte
så mycket på fientlighet mot kristendomen
som sådan, utan på den färgade väddens
behov av att avskudda sig det vita kolonial-
komplexets mindervärdighetskänsla hos dem
själva, ett komplex som hindrar den färgade
mänskligheten från att tänka och handla
spontant ifrån sin egen urgamla kulturbak-
grund 

- 
som de vita gjort sitt bästa för

att rasera! Man kan inte komma ltin *tt
inom politiken som inför lagen måste män-
niskor dömas efter de följder deras gär-
ningar fått. Det är kolonialpolitikens re-
sultat för de färgades vidkommande och
inte från de vitas högstämda förklaringar
om dess välsignelserika syften, som kolonia-
lismen måste bedömas. Den engelske för-
fattaren F. S. Furnivall sammanfattar dess

resultat i sin bok Colonial Policy and Prac-
tice (Cambridge University Press 1949), så

här: >De infödda är fattigare på saker och
ting, som ej kan köpas för pengar. De är
instängda i en döende civilisation och deras

samhällsliv har utarmats i stället för att be-
rikas.>>

Det är denna vantrivsel och hemlöshet
mer än imperialistiska eller kommunistiska
ambitioner, som ligger bakom sådana, säll-
samt litet beaktade men likafullt oerhört
betydelsefulla manifestationer av den fär-
gade världens behov av solidaritet och sam-

arbete sinsemellan som den ursprungligen
av de fem Colombomakterna planerade kon-
ferens, vilken fu lgJJ ägde rum i Ban-
dung, Indonesien, och Salima-konventionen

1))

vid Nyassasjön 19J6. För att tr den senare

först samlades vid detta tillfiille represen-
tanter för fem afrikanska territorier i Se-

lima för att, förenade av en och samma

dröm, ansluta sig till det s. k. Capricorn-
kontraktet om en ny samhällsordning, be-
friad från rasismens förbannelse. I Salima
fick dock vita män vara med 

- 
ehuru dct

var de färgade, inte minst europeiskt utda-
nade unga negrer av Kikuyustammen från
Kenya, som angav tendensen inom konven-
tionen. I den indonesiska staden Bandung på

Java där på inbjudan av Indiens, Pakistans,
Thailands och Indonesiens premiärministrar,
samlade i Colombo 19i4, representanter för
inte mindre än 29 f.ätg,ade nationer möttes,
var vita rirän helt porrförbjudna! Detta
uppkallade naturligtvis den vita världsopi-
nionen till harmsna och ibland rent hyste-
riska protester,

Det är en färgad man, den berömde för-
fattaren till romanerna Natiue Son, Tbe
Outsider och den blodiga vidräkningen med
kommunismen i antologin Tbe God that
Failed, F.ichard Vright, vi har atc
tacka för en redogörelse för denna konfe-
rens, som kastar ett klart och realistiskt ljus
över ett ämne, vilket med var dag blir allt
viktigare och om viltet ännu mycket litet
av större värde skrivits. 

- 
Åtminstone inte

av det värde $Trights bok Tbe Color Cur-
tain hett (The Vorld. Publ. Comb. New
York, 19f 6. Företal av Gunnar Myrdal.)

I denna sin >Rapport från Bandungkon-
ferensen> skildrar han först sina känslor
som en firgad ma,n gentemot denna oer-
hörda samling av andra färgade. De före-
trädde, dessa gula, svarta och bruna män,
mer än en och en hilv blllion människor,
boende på 12 606 938 kvadratmil av jord-
klotets yta. De företrädde varje känd reli-
gion under himmelens fäste och likaså varje
nyans av alla existerande politiska åskåd-

ningar. Att rapportera vad som hände i
denna församling var ju som att försöka ge

uttryck åt mer än halva mänsklighetens
reagens i ett visst fall. Men ändå kände han

sig tvungen att försöka det omöjliga, inte
minst genom den hållning han fann hos
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sina presskamrater på vägen ned till Java.
De betraktade på sitt vita översittaresätt
det hela, som om det varit en fotbollsmatch
eller en konflikt mellan enbart personligt
intressanta, s. k, kända politiker 

- 
i stället

för, som Indonesiens president Sukarno i
sitt hälsningstal till konferensen slog fast:
>>Den första internationella församlingen av

färgade folk i historien.> Representant efter
representent för dessa 29 nationer, vilka så

helt nyss levat under vitt välde och ännu
var tekniskt och ekonomiskt efterblivna,
svaga och fyllda av skräck för framtiden,
steg upp och vittnade om sina länders och
sin egen kamp mot förtryck och orättvisa.
Richard \Zrights hjärta, hett av samhörig-
het, gick ut till dem. Deras hela liv hade
ju varit uppoffring för en religiös eller po-

litisk id6, för vilken de trotsat fängelse och
landsflykt som en rutinsak. Efter sine 12 år
soå kommunist hade även han en aning
om politisk mentalitet. Som amerikansk ne-
ger hade han, liksom de, smakat rasfördo-
marnas bittra kalk och, som de, hade han
arbetat med sina händer. Men framför allt
kände han sin samhörighet med dem i det
faktum att även han vuxit upp i en miljö,
där religionen var den stora realiteten fram-
far allt annat. Och ju mer han trängde in i
konferensens värld ju mera förstod han, att,
som han uttrycker det: >Den vita västliga
människan är en politisk varelse, men den

färgade östliga människan är en religiös va-
relse.> De personer han mötte kände sam-

hörigheten, ibland så stark am han blev helt
generad av de symtom på en ny, så att säga

upp och nedvänd rasism, hrn fann då kon-
ferensens funktionärer och medlemmar mar-
kerat gav honom företrädet framför hans

vita journalistkamrater. Men ändå begrep
han snart att en djup klyfta låg mellan
hans egen och österns mentalitet, att den

amerikanske negern i den moderna världen
helt tillhör Västerns och aldrig kan komma
att göra annat.

I en serie fängslende intervjuer med nyc-
kelmännen vid konferensen: Nehru, Nasser,

Thailands prins Ven, indonesiern Natsir och
filippinen dr Romulo m. fl. fick han blicka

in i en värld av även för honom själv helt
nya och okända begrepp. Gång på gång

blev han slagen av hur föga termerna >>hö-

ger>> och >>vänster>, >demokrati> och >dik-
tetur> täckte tankebanorna hos dessa orien-
taler. Då Vright t. ex. träffade indonesiern
Natsir, som dock inte bara talade för sitt
eget land utan för världens 400 miljoner
muhammedaner, fick han beskedet att Pan-
Islam ingen anledning hade att syssla med
begreppen kapitalism eller kommunism. A1-
lah var dess diktator, och ehuru socialistisk
till sin struktur stod den muselmanska
världen mitt emellan dessa samhällsformer.
En annan statsman, som också befann sig

mitt emellan Väst och öst, var Indiens
starke man Nehru, med vilken Vright fick
ett intressart samtal om Kinas deltagande i
Bandungkonferensen, där Chou En-lai före-
trädde Peking. Världsopinionen har ju varit
upprörd över Nehrus >dubbelhet> i att ge

det röda Kina tillfälle till att uppträda som

en medbroder till alla de icke-kommunis-
tiska nationer på konferensen, vilka sam-

lats för att ge luft åt sina anklagelser mot
och sin rädsla för den vita kolonialismen.
'\Tright anser sig dock kunna fastslå att
denna de vitas anklagelse är obefogad. Lik-
som Indien självt tillhörde Nehru både öst
och Väst. Problemet för honom är hur han
skulle få tid att bygga upp sitt land 

- 
ty

ingen färgad nation, som är underutvecklad
och ekonomiskt beroende av Västern, är
ju i sjäva verket fri.

I Bandung 1åg känslan av denna fara,
skräcken för att ett nytt världskrig ännu
en gång skulle lägga den färgade världen
under vitt kolonialvälde mycket nära ytan
och kom fram i de flesta av uttalandena"
även om många som t. ex. Burmas premiär-
minister Sir John samtidiSt erkände tack-
samhetsskulden till Västern för alle tekniska
lärdomar och påpekade att reaktionen mot
kolonialismen var stark på många håll även
inom västerländsk mentalitet, Endast en

obrottslig samhörighet mellan de f ärgade
länderna, ansåg alla, kunde ge dem mot-
ståndskraft mot en ny kolonialism.

Det var av denna orsak, lät Nehru förstå,

22J
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som Chou En-lai inviterats av Colombo-

makterna. En allians med Kina var riskabel,

men en allians där Kina stod utanför otänk-
bar! Nehru sökte lösa detta problem genom

en kombination på vidaste möjliga basis av

militära och moraliska faktorer, som han

antydde för Vright, i hopp om att vad en

sådan multinationell överenskommelse sak-

nade i fråga om krigspotentialitet skulle

kunna uppvägas av dessas numerära styrka

- 
om det röda Kina skulle visa sig opålit-

ligt. För sin del tycktes Vright inte hänge

sig åt några illusioner om Chou En-lais in-
tegritet, där denne i enlighet med den ny-
påbjudna kommunistiska vänlighetsstilen
bokstavligen talat vände hur många andra

kinder till som helst, då delegaterna från
icke-kommunistiska länder bröt staven över
det kommunistiska Rysslands kolonialpo-
litik.

Han tog dessutom bort från sina veder-
sakare några av deras bästa argument ge-

nom rtr förklara för den häpnande konfe-
rensen, att han nyss ingått en överenskom-

melse med den indonesiska regeringen, en-

ligt vilken miljoner kineser, som bor i Indo-
nesien, skulle fä fritt avgöra vilket land de

ville tillhöra! Vidare gav han till känna

art andra asiatiska länder hade rätt att an-

vända sig av samma förmån!
I stället för att, som världen fruktat,

använda Bendungkonferensen som en platt-
form för Kinas krav på Formosa m. fl. ter-
ritorier, anslog han broderliga brösttoner,
då han försäkrade konferensen att han

kommit dit 
- 

icke för ett söka strid utan
för att hjälpa till att skapa en gemensem

plattform för de underutvecklade' svaga

och ängsliga färgade nåtioner, till vilka
även det kinesiska folket hörde

Varpå konferensens hittills misstrogna håll-
ning förbyttes i låt vara ovilligt erkän-
nande av hans goda vilja, Wright delar
dock inte denna känsla, >>- On Chou En-
lai är en tränad och disciplinerad bolsjevik>,
säger den f. d. kommunisten torrt, >så ljög
han i Bandung. Och Chou En-lai ,ir en

tränad och disciplinerad bolsjevik>. ',
The Color Curtain är ailtså inte blott
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en fängslande u::n öngslande läsning, så

helt smittar författarens övertygelse om

den korta nådatid Västern har på sig, hur
ödesdigert dess val är, av sig på läsaren,

genom den känsla man får av författarens
förakt för alla snarvackra lösningar och
genvägar, hans omutliga allvar och ärlig-
het. Han sticker inte under stol med hur
oerhört väsensfrämmande den färgade men-
taliteten i Asien och Afrika är vår egen.

>Vilken nation de än tillhörde, vilken re-
ligion de än bekände sig till, tycktes dessa

asiater och afrikaner ha inom sig liksom en

cånon 
- 

en bild av tillvaron, vari de sökte
den punkt, på vilken de passade in i det
hela, utan någon önskan om en separat in-
dividualistisk existens>. Det är svårt att
avgöra, menar han, om denna instinkt till
hierarki, denna dragning till kollektivism
ver en rest från deras forna stamtillvaro.

- 
>lylsn det verkar för vanligt sunt för-

nuft som om den borde göra dem tillgäng-
ligare för rösterna ftän Peking och
Moskva . . ,>>

Men, frågar man sig, en mycket stor del
av denna konferens deltagare var kristna:
borde då icke den kristna religionen kunna
utgöra en säker förskansning mot kom-
munismen? En missionär med 20-årig er-
farenhet av Asien, amerikanen T. V. Tho-
mas besvarar denna fråga, då han i en ar-
tikel i en missionstidning, Presbyterian Tri-
bune, skrivet att >En kristen kines myckec

väl kan tro, att eftersom överheten är en

av Gud given ordning, så kan och bör han
själv lyda även en kommunistisk överhet>.
Men denna drift mot kollektivism, som en

ström på ytan av det mullrande djupet av

ett nytt, globalt färgat rasmedvetande, är
väl det som främst fyller en västerländsk
läsare med den vaga ingest Tbe Color
Curtain förmedlar 

- 
denna rapport från

en församling som, för att citera Vrights
av honom själv kursiverade slutord, >inga-
lunda bara är en övning i höger- eller väns-
terpolitik, men ej heller en episod i det
kalla kriget eller en manifestation av en

ny folkfront. Bandungrepresentanterna var
inte ute efter mera makt. Alla dess medlem-
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mar företrädde regeringar som redan tagit
sig makt och nu inte visste vad de skulle
göra med den. Men Bandung var ett bety-
delsefullt moment i medvetandet hos över
6f procent av den mänskliga rasen, ty den

frågade mer sig hur denna mänsklighet
skulle organiseras för framtiden.>>

Den av mig redan berörda Salima-kon-
venrionen vid Nyassasjön kan kanske vara
ett postscriptum till Bandungkonferensen,
vilken inger en smula mera optimism? Ty
Capricorn-kontraktet som antogs där, base-

rat på en samhäilsordning, vari rasdiskri-
minering förklarats helt illegal, mynnar ut
i en resolution, vilken så till vida är unik

perspehtiu

i världens historia som den inte nöjer sig

med att, likt alla föregående sådana dekla-
rationer, slå fast människans röttigbeter
utan hävdar att >uppfyllelsen av hennes
plik-ter mot medmänniskorna är den enda

grundvalen till en sund samhällsordning och
förutsättningen för hennes åtnjutande av

sina rättigheter som individ>. (Tbe Tablet
30/6 + 7/7 tet6.)

Man reflekterar som vit med skamsenhet
över att det är den färgade världen, som

först framställt i en sådan deklarations
form det gamla budet: >>Vad I viljen män-
niskorna skola göra Eder det gören I ock
dem>.

Anna Lenah Elgström

>>Fra mange sider rettes heftige, men ikke serlig velbegrundede angreb på den tekniske
verdensorden som sådan. Man henviser til, at teknikkens udvikling har gjort det muligt at
drebe mennesker og gdelagge verdier i en udstrekning, som tidligere tider ikke drlmte
om. Dette er naturligvis rigtigt. Men man glemmer, at det ikke er bomben som sådan,

der er ophav til den moderne krigs myrderier, men det menneske, der kaster bomben, Man
kan derfor sige, at disse anklager mod teknikken har lorkert adresse. . . Derved er segen

stillet på hovedet, så det kommer til at se ud, som om det er tingene, der er onde, medens

mennesket er godt, hvilket er precis det modsatte rf kristendommens opfattelse. Den
kristne har ingen religips eller moralsk ret til at fordpmme mikroskopet eller radioen eller
atomenergien. Han kan give afkald på at benytte sig af disse opfindelser, hvis han finder,
at de ikke kan vere ham til noSen nytte. Han kan også give afkald på en betydelig del
af teknikkens resultater, hvis han pnsker at koncentrere sig om det kontemplative liv i
kortere eller lengre tid, således som det sker i den kristne askese. Men han kan aldrig
give afkald på tingene, fordi de er onde. Gpr han det, er hans syn på verden och tek-
nikken ikke kristent, men manikaisk.>

Olaf Pedersen: Mennesket og Teknikken (Köpenhamn 19i0).

t j-573ois Credo. 38:eårg. Nr 5. 1957 22t



LITTERATUR

Drottning Kristinas visdom

I den fina lilla serien Let,ande littaratur
(Natur och Kultur) har på sistone införts
en liten bok av drottning Kristina, vilkens
skrifter ingen hittills räknat som särskilt
levande. I själva verket är drottningen en

av 1600-talets stora författare, och det till-
hör de häpnadsväckande försummelserna i
Sverige, att det icke utgivits en komplett
eller vald upplaga av dels hennes brev, dels

hennes maximer och essayer. I föreliggande
volym har översättarinnan Marianne Rappe
(drottningen skrev huvudsakligen på fran-
ska) nöjt sig med att meddela ett litet urvel
ur hennes två maximsamlingar, komplette-
rat med hennes ofullbordade självbiografi
samt yttedigare ett litet självbiografiskt
fragment, Drottningen har emellertid dess-

utom skrivit en rad andra skrifter 
- 

es-

sayer om antike personligheter, urförlige
kommentarer till en del samtida skrif ter
etc. Undertecknad är sedan en tid tillbaka
sysselsatt med förberedelserna för en utgåva
av hela detta material, som är dubbelt vik-
tigt därför att det till stor del aldrig varit
känt för allmänheten.

Det framgår att Marianne Rappe valt att
översätta Kristinas maximer efter texten i
1700-talsförfattaren Arckenholtz' klassiska

verk i fyn band över drottningen. Detta är
inte särskilt välbetänkt, Redan Bildt beto-
nade i sin upplaga av drottningens maximer
1906, ^tt Arckenholtz inte är pålitlig.
Denne utgick från de manuskript han kände
till 

- 
han visste inte att det i Azzolini-

samlingarna och i Montpellier-arkivet fanns
en rad andra manuskript. Underligt nog
tycks översättarinnan emellertid 

- 
fast hon

inte anger det 
- 

ha begagnat också Bildts
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upplaga. Arckenholtz har sålunda en maxim
som lyder: >Les grands princes rcnr bons
ministres.>> Detta är felskrivning av sekre-
teraren och skall vara: >. . . sont bons

maitres>>. Rappe översätter riktigt: >>. . . äro
goda herrar>>. Korrigeringen är Bildts. 

-översättningen är i regel mycket fin och
vittnar om verklig insikt, Ett och annat
kunde dock diskuteras. Maximen: >Le secret
de se rendre ridicule est de se piquer des

talents qu'on n'a pas>> översättes med:
>>Bästa metoden att göra sig löjlig är att
berömma sig av förtjänster som man icke
äger.> Men det talas här om talanger, inte
om förtjänster.

Viktigare är att varken Arckenholtz eller
Bildt meddelar den riktiga texten, Bildr
hade visserligen tillgång till en hel rad ma-
nuskript, men av någon anledning förbigick
han ett av de viktigaste. Det är ganska

orimligt ett utge en av våra srörsta förfar-
tare efter ett slarvigt och okontrollerat
1700-talstryck; enda möjligheten är ått gå

direkt till manuskripten.
Docenten Magnus von Platen, själv en

ypperlig arkivforskare och en arr våra fi-
naste kännare av den litterära barocken,
har skrivit en liten efterskrift; kanske är
det också han som står för norerna. Även
där är ett och annat att diskurera. När
Kristina säger att >andra stora andar> talat
om sig själva utan f.äfJing:. och utan att
kränka sanningen, menar noten 4tt hon
här tänker på Pascal och La Rochefoucauld,
Hon kände, som vi vet, väl till den senare,

vars maximer hon kommenterat ganska ut-
förligt, men här torde hon tänka på en

självbiografisk författare. Och Pascal? Man
kunde kanske tro att drottningen tagit in-
tryck av Pascel i sin livslånga skepsis inför
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jesuiterna, men ingenting tyder på att hon
på allvar läst honom: i ett bevarat brev
tackar hon honom i emfatiska ordalag för
hans räknemaskin och tillägger: >Jag läser
Edra verk, jag funderar oavlåtligen över
dem, och jag känner att min själ väcks,
stärks och stimuleras av en sådan näring.>>

Allt detta 
- 

liksom det mesta i drottning-
ens ungdomliga korrespondens med samti-
dens lärda 

- 
är rena munvädret. Pascal

hade vid detta tillfalle bara skrivit mate-
matik. Ingenting tyder på att drottningen
under hela sitt liv ens observerade den verk-
liga andliga kampen i hennes samdds Frank-
rike. Hon var road av böcker och av att
samla men har aldrig i något brev ådagalagt
skymten av filosofisk begåvning.

Det är nog också felaktigt 
- 

eller i varje
fall otillräckligt 

- 
att ställa hennes maxi-

mer vid sidan av La Rochefoucaulds. För
det första saknar hon alldeles litterär talang
i detta stycke: hon är tungrodd, saknar
kvickhet, försöker aldrig spetsa till maxi-
men till en svidande paradox, där själva
ordställningen med ett gnistrande slag slår
in poängen. Men framför allt är det nå-
gonting mycket olikt La Rochefoucaulds
cynism hon presenterer.

Kristinas mogna författarskap är märkt
av framför allt tre upplevelser. Den första
är att hon f|tt ltua kärleken i sitt förhål-
lande till den avgudade kardinal Azzolini:
hon älskade honom i trettio år men han
gjorde aldrig en eftergift, han var präst och
hänvisade henne till ett offra sin själviska
kärlek. För det andra fördjupade hon sitt
tidiga människoförakt 

- 
dels var hon re-

dan under sin livstid föremål för grym och
skamlös förfölielse, dels läste hon tidens
beska mästare i cynisk livsvisdom, bl. a. La
Rochefoucauld. Slutligen drevs hon genom
tvånget att avstå frå,n Azzolini fram till en

religiös grundsyn som hon med stor skärpa
och kraft utvecklar bl, a. i sina maximer
och i sin självbiografi; hon tillhör de män-
niskor vilkas kärlek är så stor att den inte
kan tillfredsställas av någonting mänskligt:
en oändlig kärlek kan tillfredsställas endast

av Gud som själv är oändlig kärlek.

Detta sista grundtema skiljer henne ra-
dikalt från La Rochefoucauld och de cy-
niska franska moralisterna. Hon påminner
betydligt mer om de spanska. Särskilt under
fronden 

- 
en tid som Kristina upplevde

med febril iver 
- 

läste hela Paris spanjo-
ren Graciän. Hos honom möter man i myc-
ket samma beska erfarenhet av människorna
som hos La Rochefoucauld, men också nå-
gonting helt annat: hans mål är icke att
med förakt awisa världen för dess uselhets

skull utan att visa den väg en kristen män-
niska måste gå, om hon skall stå ut med att
existera i denna förfallets och ondskans

värld. Hos Kristina finns alldeles samma
pedagogiska inställning. Hennes uppgift är
inte att avslöja själviskhöten utan att visa

upp den rätta vägen genom själviskhetens
och avundsjukans värld. Hennes hållning
var i ungdomen rent stoisk, Under infly-
tande av sin kärlek, av Azzolinis nobla håll-
ning och av livets prövningar kunde hon
fördjupa denna stoicism till en kristen of-
ferlärc, som hon gett praktfulla 

- 
stundom

alltför pompösa 
- 

uttryck. (Hon formu-
lerar sin ödmjukhet så magnifikt, atr man
ser att hon alldeles saknar denna egenskap.)

Jag skulle därför vilja göra en liren re-
servation mot den lärde docenten von Pla-
ten, då han säger att hennes människoideal
är Corneilles och den franska klassicismens.
Hennes ideal är den katolska barockens;
fransk-klassicismens människoideal visste
ingenting om kristna erfarenheter.

Allt detta kommer am framgå än tyd-
ligare, i samma ögonblick Kristinas förfat-

::::n.n 
presenteras efter originalmanuskrip-

Suen Stolpe

Engelsk och fransk efterskörd

B la c kf riarsPublic a tions,Lon-
don, har utgivit en antologi Tbe Christian
Yision (1956. S 18) av uppsatser ur den av
engelska dominikaner utgivna tidskrif ren
'Ibe life of tbe Sfirit, som vill ge andlig

"r)-,
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vägledning för präster, ordensfolk och lek-
män genom att behandla allmänna och ak-
tuella bibliska, liturgiska och mystiska äm-
nen. Boken utgör ett urval ur de första tio
årgångarna (1946-19t6) av bidrag som

mest är författade av dominikaner. Bl. a.

har medtagits en dödsruna över Sigrid Und-
set av A. M. Scarre och en betraktelse över
korsvägen av P. Victor Vhite, som ju är
känd har i Sverige genom sina föreläsningar
över religionsfilosofiske och religionspsyko-
logiska ämnen.

På samma förlag utkom en självbiografisk
berättelse av dominikanpatern Esmond
Louis Klime ck, A modern Crusad.er

(19t6. S. 12/6) om den andliga vinning
och välsignelse som en innerlig katolsk
vördnad för Herrens moder kan innebära.
Förf. skildrar framför allt den stora bety-
delse som vallfärden till Fatima har haft
för honom själv och hans medpilgrimer.
Därav den något pretentiösa titeln.

Vidare föreligger från samma förlag
Unusual Baftismal Names (1956. S +), ut-
given av Valter Gumbley OP och
innehållande omkring 40,0 mera ovanliga
dopnamn med korta anspråkslösa, biografiska
data om respektive helgon 

- 
allt till tjänst

för dem som skall välja namn för sina barn.

Från förlaget Burns and Oates,
London, har vi att presentera följande böc-
ker:

Tbe Gospetr Priestbood av Hubert
van Zeller (19i6.510/6), tolvin-
struktioner, i första hand för församling-
arnas själesörjare, för strävandet efter den
kristna fullkomligheten. Framför allt be-
tonas nödvändigheten av ömsesidig respekt
och lojalitet präster och lekmän emellan.

English in tbe Litargy. A SymPosiun
utgivet av Charles R. A. Cunlif f e

(f9t6. S 4), intressanta vetenskapliga bi-
drag av tre präster och lekmän till diskus-

sionen om engelska språkets lämplighet som

liturgiskt språk. Problemet belyses från teo-

logisk, liturgisk, stilistisk och musikalisk
synpunkt.

The Lal,pan in the Cburcb av M i c h a e I
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la Bedoyere (19s4. S 10/6). Förf,
som under nlgra är var medlem av Jesu
Sällskap och nu är framstående journalist,
pläderer här för ett konsekvent erkännande
och accepterande av det faktum, att också

lekmännen äger fullt medlemskap i kyrkan,
och han visar, vilka konsekvenser detta fak-
tum borde ha för den katolska lekmannens
personliga religiösa liv och hans ställning i
familj, vänskapskrets, yrkesliv och poli-
tisk verksamhet.

Don Bosco av Lancelot Sheppard
(19t7. S li), en 190 sidor omfattande, på

de bästa källorna baserad skildring av den
helige Giovanni Boscos liv och levnadsgär-
ning. Denne med rika naturliga och över-
naturliga gåvor utrustade italienske präst,
som dog 1888 och förklarades som helgon
1934, h& till den moderna tidens store
snillen på uppfostrans och själavårdens om-
råde. Hans betydelse för kyrkan, främst i
Italien, mångdubblas och hans storartade in-
sats fortsättes i alla länder av de två reli-
giösa kongregationer, som han har grundat,
en manlig 

- 
Salesianerna, och en kvinnlig

- 
Döttrar till Maria, de kristnas hjälp.

Martyr in Scotland. Tbe llef ancl times ol
John Ogiluie av Thomas Collins
(l9tt. S 21). John Ogilvie var den ende

katoliken som avrättades i Skottland under
reformationen för sin katolska tros skull.
Född tt79 av förmögna föräldrar och döpt
enligt kalvinsk ritual kom han vid 14 års

ålder till kontinenten, blev två år senare ka-
tolik 

- 
en av hans lärare var den berömde

exegeten Cornelius a Lapide i Louvain 
-och slutligen efter flera års studier i olika

jesuitkollegier novis i Jesu Sällskap, 1613

sändes han av ordensgeneralen till sitt hem-
land som missionär, men redan året därefter
häktades han och dömdes till döden som

>högförrädare>, emedan han var jesuit och
hade vågat läsa mässa i det protestantiska
Skottland. Avrättningen skedde den 28

febr. 161 J.

Förf. fogar till den också från rent his-
torisk synpunkt synnerligen intressanta bio-
grafin ett utdrag ur akterna vid beatifika-
tionsprocessen i Rom 1927-29, som ger en
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god inblick i sådana kyrkliga processers nog-
grannhet och objektivitet.

Saint lgnatias Loyola. The Pilgrims years

av James B roderic k SJ (19t6. S 30).
Förf. som hOr till de främsta kännarna av

Jesu Sällskaps historia och som särskilt syss-

Iat med den helige Ignatius och den helige
Francisco Xavier, ger här en utförlig och
väl dokumenterad framställning av de år
i lgnatius'liv, som den helige själv lämnat
en del upplysningar om i den s.k. >Berät-
telsen av en pilgrim>, som han dikterade för
en medarbetare under sina sista levnadsår.
Boken som således omfattar åren 1491 till
1 i40 eller från lgnetius' födelse till grund-
läggandet av Jesu Sällskep, utgör ännu ett
betydande tillskott till den redan så rika
litteraturen om Ignatius av Loyola.

Från förlaget Longmans, Green &
C o, London-New York-Toronto, förelig-
8er:

Mabel Digby av M. K. Richardson
(19t6. S 16/6), en mycket kvinnligt be-
tonad biografi om en av de stora kvinnorna
i det viktorianska England: född t83l av
föräldrar tillhörande den högre societeten,
konversion till Katolska kyrkan lSti i
Frankrike, inträde hos Sacri-Coeur-nun-
norna, från 189I intill sin död 19ll sin
ordens femte generalföreståndarinna, kvin-
nosahskvinna, sjuksköterska i Paris under
det fransk-tyska kriget 1871, pionjär för
organiserad sjukvård, skolor för flickor och
seminarier för lärarinnor.

Tbe llfe ol Robert Southwell. Poet anil
Martyr av Christopher Devlin
(19t6. S 2l). Htu skriver en lärd jesuit
efter grundliga källstudier om en landsman
och medbroder från den elisabetanska tiden
i England 

- 
för katolikernas del en rid

av förtryck och förföllelse. Robert South-
well härstammade frän en gammal engelsk
familj, som trots all anpassning till de nya
förhållandena misstänktes för katolska
stämplingar. 1J76 mä.ste han, femton år
gammal, gå i landsflykt på kontinenten.
Där inträdde han i Jesu Sällskap och åter-
vände efter tio års urbildning och verk-

samhct i de av jesuitpatres ledde engelska

kollegierna i Douai och Rom lJ86 till sitt
fädernesland för att där föra ett äventyr-
ligt vandrarliv som katolsk själasörjare och
författere. I t92 häktades han och dog slut-
ligen efter långvarig tortyr och fängelse
I i9i mertyrdöden.

Princifles of Sacramental Tbeology w

Bernard Leeming SJ (19t6. S 30);
en utförlig framställning av den officiella
och treditionella kyrkliga läran om sakra-
menten med särskild hänsyn till lärans ut-
veckling och de olika kontroverser som bi-
dragit till denna. Boken är inte bara avsedd

för fackteologer och kristendomslärare utan
också för alla som önskar fördjupa sina

troskunskaper på detta ömråde, som ju är
av största betydelse för det andliga livet.
Särskilt värdefulla är de rikliga litteratur-
hänvisningarna och översättningarna av hit-
hörande texter ur både de västerländska och
österländska kyrkofädernas och kyrkolärar-
nas skrifter samt ur kyrkans officiella do-
kument.

På förlaget Ho ll i s & C a r t e r har ur-
kommit:

Saints and ourselues, Second series, utg.
av Philip Caraman SJ (19tt. S

12/6). Tolv kända författare tecknar i
>personliga studier> en bild av sina älsk-
lingshelgon. Det rör sig om helige män och
kvinnor från 600-talet till 1700-teler 

-ett intressant försök att klarlägga, i vilken
mån de gamla helgonen lever i våra sam-

tidas medvetenhet och i vilken utsträckning
detta minne inverkar på deras religiösa liv.

The estranged Face av Catherine
Eastwood (19i6. S 16), en i litterärt
avseende tämligen anspråkslös berättelse om
en engelsk flicka med irländsLt påbrå, som

efter en föga lycklig ungdomstid söker frid
och lycka som nunne, uthärdar tjugofem
års klosterliv, därav sexton som missions-
syster i Uganda, men återvänder på grund
av klena nerver till >världen>, som hon
emellerrid inte heller duger för. Ät nu ett
gång reser hon till Uganda och senare till
Sydafrika och kommer där till ro som 

-
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lekmannamissionär. >Boken börjar ett stort
kapitel i den religiösa litteraturen>, menar
dominikanpatern Nikolas Humphreys i För-
ordet, men det kan man tvista om.

Förlaget Sheed and Ward, Lon-
don-New York, har i sin serie populära
helgonbiografier också utgivit en levnads-
beskrivning av den sällsamme schweiziske
bonden, statsmannen, eremiten, andlige le-
daren och mystikern Nikolaus av Flue, som

levde på 1400-talet och förklarades som

helgon 1947. Bokens titel är Brotber
Nicbolas. A life of St. Nicbolas ol Flue
och författaren heter G. R. Lamb (t9ll.
s. 8/6).

Den som vill veta mer om den >fantas-
tiska historia>, som Anna-Lenah Elgström
berättade om i Credo, 1953:167 ff, och
som handlar om ett >>unikt fall i juridikens

annaler>, kan läsa The case of Cornelia
Cornelly av Juliana Vadham, ut-
kommen på Collins förlag, London
(19t6. S 16), en utförlig framställning av
de dramatiska händelser som bl. a. med-
förde, att >>en romersk präst och celibatär
instämde en katolsk nunne inför en pro-
testentisk domstol, yrkande pä, *t ltetf.ä
sina äktenskapliga rättigheter över henne!>>

- 
Men det stannade ju inte med skandalen.

Den klosterkongregation för skolundervis-
ning, som Cornelia Cornelly instiftade och
som numera är utbredd även i Amerika, be-
visar, att >en rik skörd spirade upp ur en

enda kvinnas sårade och nästan brustna
hjärta>>.

Johan Bulman har hos förlaget

James Barrie, London, utgivit en ut-
förlig och utmärkt biografi över storsång-
erskan f enny Lind (19t6. S 2i) med många
bilder och biografiska anmärkningar. De
senare sammanförs i ett särskilt bihang som
ger korta notiser om de i boken omnämnda
personerna, uppställda i alfabetisk ordning.

Från The Harville Press, London,
föreligger en ny essäsamling av den kände
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engelske dominikanpatern och lärde reli-
gionshistorikern V i c t o r V h i t e, Gotl the
Unknoutn and otber assays (19i6. S l8),
som i viss mån är en komplettering av hans

tidigare verk God and tbe Unconscious.
Medan han där sysslat med relationen mel-
lan människans undermedvetande och reli-
gionen, undersöker han här, i vilken mån
Gudsuppenbarelsen, som riktar sig till män-
niskans fulla medvetenhet, ger sann kun-
skap om Gud och säker ledning på vägen
till honom.

cb. E.-1.G.

La rencontre iles röligions, den 12:e voly-
men i förlaget Aubiers'serie Les röli-
gions (Patii 19 57), är skriven av J a q u e s-

Albert Cuttat och innehåller utom
titelessayen en originell studie över den
orientaliska kristendomens spiritualitet. Bo-
ken kan betraktas som ett bidrag till den
pågående ekumeniska debatten. Förf. utgår
ifrin, att man har desto bättre förutsätt-
ningar för ett f^tt^ en arnan religions vä-
sentligheter ju mer man fördjupar sin för-
ståelse för den egna. Han vill visa hur ett
möte mellan olika religiösa åskådningar kan
verka berikande, om det sker i den intel-
lektuella klarhetens tecken.

Det belgiska förlaget Descl6e de
B r o u w e r, Bruges, har utgivit ett märk-
ligt kollektivarbete under titeln La Messe.

Les Chrötiens autour de I'autel, f&fattad
av en grupp präster, som sedan 1948 mis-
sionerar på kardinal Suchard's uppdrag i
Saint-Sdverins församling i centrum av Pa-

ris och haft stora framgångar både inom
och utanför denna församling. I överens-
stämmelse med sina principer att etablera
ett mycket långtgående samarbete i sin sjä-
lavårdsverksamhet har de icke undertecknat
sina resp. bidrag till boken, som består av
en serie predikningar. Först genomgås hela

mässan med klargörande kommentarer, där-
efter ägnas några kapitel åt några speciella

frågor, som den liturgiska sången, kollektens
berättigande m. m, Författarna lägger sär-
skild vikt vid mässans betydelse som >le

secrement de I'unit6> 
- 

det sakrament som
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både uttrycker, manifesterar och skapar el-
ler förstärker den kristna gemenskapen. Bo-
ken är både överskådlig och lättillgänglig
och kan rekommenderas som en första in-
troduktion till mässan. Utmärkta illustra-
tioner.

Om dagens och morgondagens missions-
problem handlar Mgr L. J, Suenens bok
L'äglise en ötat de tnission, utgiven på

samma förlag (19tt. B Frs 60:-), som

betonar vikten av att nå de avkristnade
massorna i fabriker, verkstäder och kontor
och som reflekterar över olika sätt att gör4

detta. Förf. pläderar särskilt för apostolatet
från man till man. I andra delen behandlas
konkret de pedagogiska principer, som borde
användas vid utbildningen av våra dagars

apostlar, Boken vänder sig till både präster

och lekmän.
Ett standardverk på missiologiens område

år Etudes missiologiques, utgivet på samma

törlag, 0956). Det är en omfattande an-

tologi ur uppsatser och föredrag av den

1954 bortgingne teologiprofessorn P i e r r e

Charles SJ, en av missionsvetenskapens

pionjärer. Boken utgavs på uppdrag av Mu-
seum Lessianum av hans vän och medar-

betare J, Masson SJ och omfattar utom ett
stort antal i ämnesgrupper uppdelade upp-
satser också en fullständig bibliografi.

Från Descläe de Brouwer härstammar
ocks| Spiritualitö Pascale (19t7), utgiven i
serien Cabiers de Ia Pierre-qui-uire. H\f.tet
handlar om fastens och påskens liturgi 

-med början från Septuagesima. Utom kom-
mentarer till liturgin i kronologisk ordning
innehåller den några betraktelser över vissa

speciella frågor, som t. ex. >>Le jeune et le
faim>> av Michel Massenet, >F{eure Sainte>>

av Karl Rahner SJ m, fl.
La gråce de la friåre heter en liten bok

från sammx förlag författad av Dom
Georges Lefebvre (19t6. Bfr
48: 

-). 
Fast den vänder sig främst till

ordensfolk 
- 

den förutsätter stora >för-
kunskaper> 

- 
har den åtskilligt av värde

att ge även de lekmän, som vill fördjupa
sin syn på det katolska bönelivet och öka
sin förmåga att be.

Les 6ditions du Cerf, Paris, hrr
rrtgi,tit Morale et uie conjugale av A. M.
H e n r y OP (19t7), en serie betraktelser
för äkte makar över de kristna dygderna.
Några kapitel har redan publicerats i den

franska tidskriften Foyer. Boken har inte
så mycket att ge dem som söker rent prak-
tiska råd och >färdiga> anvisningar. Förf,
har närmast syftat till att belysa och för-
klara kyrkans lära om äktenskap och fa-
milj ur en modern människas synpunkt,
varvid han använder bl. a. den moderna
psykologiens argument. Boken torde vara
av intresse för svenska läsare (även icke-
gifta) delvis därför att många av de be-
rörda problemen är föremål för aktuell de-
bett här i landet (som t, öx. den gifta kvin-
nans yrkesarbete, >rollfördelningen> i hem-
met 

- 
i kapitlet >Chercher la justice> 

-ungdomens sexuella undervisning som hem-
mets plikt, barnbegränsning och medvetet
föräldraskap m.m.), delvis därför aw den
ger en inblick i den franska debatten i dessa

frågor i dag.

På förlaget fditions du Seuil,
Paris, har utkommit Les moines blancs *
Luis J. Lekai S. O. Cist. (1957), en

översättning av den l9i3 i USA utkomna
Tbe lVhite Monks med, vissa komplette-
ringar. Boken består av två delar, av vilka
den första handlar om cistersiensordens

historia, den andra om dess andliga liv, li-
turgi, konst m. m.

Les Mitamorpboses de la Citä de Dieu
av den välkände ledamoten ev Franska

Akademin och katolske filosofen E t i e n n e

G i I s o n utkommer på det katolska univer-
sitetets i Louvain förlag (Publications Uni-
versitaires de Louvain). Boken består av en

föreläsningsserie vid detta universitet våren
79t3. H. B.

E v a B e r g g r å n: Den suarta trädgården.
Stockholm 19i6, Bonniers. Kr, 13: i0.

- 
Slstrarta. Stockholm 19i7, Bonniers.
Kr. ll: I0.

Det är en förfärlig värld Eva Berggrdn
skildrar i sina två romaner, en trång, dyster

23r
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och grym värld, befolkad av skenheliga,

hjärtlösa, högmodiga människor: den sven-

ska pingströrelsen. Det undandrar sig helt
anmälarens bedömande, i vilken grad denna

skildring motsvarar faktiska förhållanden.
Man är närmast benägen att tro, att så för-
skräcklig kan verkligheten inte vara. För
katoliken blir intrycket förmodligen sär-

skilt upprörande, därför att religiösa ord som

han dagligen använder här täcker begrepp

helt skilda från hans, ofta direkt motsatta,
någonting som av honom subjektivt måste

uppfattas som missbruk.
Eva Berggrdn äger en utpräglad litterär

begåvning, vilken tydligt märks i båda ro-
manerna men mer kommer till sin rätt i de-

butromanen Den suarta trädgården, som ir
en fin barndomsskildring. Fluvudpersonen,

flickan Malin, är levande; genom hennes

ögon ser man de vuxnas grymma värld, sär-

skilt brodern-sadisten Hans. Det är kanske
just kontrasten mellan Malins barnslighet
och allvaret i det kärlekslösa andliga klimat
hon lever i, som ger boken dess säregna

spänning och tjusning. Den har också up-
penbara formella förtjänster, stilen är knapp
men uttrycksfull, romanen utgör en välav-
vägd och väl sammansvetsad helhet.

Systrarna handlar om en äldre flicka,
Ingrid, ett sjuttonårigt biträde i en fri-
kyrklig bokhandel och dotter till en känd
pingstpredikant. Ingrid sjunger i försam-
lingskören, deltar regelbundet i mötena
och lyder blint sina föräldrars uppmaningar
och föreskrifter. De avslöjanden Eva Berg-
grin gör om denna formellt exemplariska
flickas andliga tillstånd och familjeliv är
chockerande. Ingrids inre liv är en hårre-
sande blandning av exalterad egocentrisk re-
ligiositet och överdrivet erotiskt intresse,

varvid Bibeln spelar pornografiens roll; hen-
nes familjeförhållanden är hemska på grän-
sen till det otroliga. Ingen älskar någon
annan i familjen, ingen förstår eller har
förtroende för någon annan. Det råder en

iskall atmosfär av hat, misstänksamhet och
högmod, allt förklätt till skenhelighet. Det
värsta av allt i Ingrids hem är rädslan för
Synden. Den är lätt att definiera: allt som

232

är roligt är synd, inklusive sådant som läpp-
stift eller snygga kläder.

Systrarna står inte på samma höga litte-
rära plan som debutromanen. Stilen är inte
lika stram, vissa avsnitt är dunkla, andra

urartar till sentimentalt svammel. Man har
en känsla av *t fötfrttrrinnans evstånd till
det hon skildrar icke är tillräckligt stort.
Eva Berggrdn verkar här för engagerad i
sitt ämne för att kunna skriva en bra ro-
man om det, Då man känner hennes och

hennes broder Sams (förf. till Guds barn-
barn) förrnkring i den miljö de beskriver,
det faktum rtt de är barn till Sven Lidman,
kan man inte låta bli att uppfatta särskilt
Systrarna som ett slags hämnd eller fri-
görelseakt, eller bådadera; men har en

känsla av att he begått en personlig in-
diskretion genom att ha läst boken. Man
önskar uppriktigt, att Eva Berggr6n efter
detta lycLas komma >utanför cirkeln>> och
skriva om något helt annat; ty hon har av-
gjort en uppgift som författare.

Halina Brzezinska

E v a A I e x a nd e rsson: Resa tiII smält-

funkten, Stockholm 19i4, Norstedts.
Kr. 10: J0.

- 
MiS som liten är. Stockholm l9 i i, Nor-
stedts. Kr. I 0: f 0.

- 
Guldbönan Stockholm 19i6, Norstedts,
l3:10.

Det är både spännande och roligt att
kronologiskt följa Eva Alexanderssons ut-
veckling i de hittills utkomna romanerne
(Resa till smältfiunkten, l9J4; Mig som li-
ten är, l95l; Guldbönan, l9i6); var och

en av dem är bättre än den föregående. Då
man läst dem alla, börjar man ivrigt vänte
och hoppas på nästa,

Debutromanen Resa till smältPunhten
handlar om en kall och effektiv yrkes-
kvinna, som råkar komma till en efterbliven
och förfallen by i Mexico och blir vittne
till den primitiva befolkningens vårfest.
Kontrasten mellan den tidsmedvetna, ren-
liga och inbundna kvinnan och människorna
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på platsen, för vilka klockan, hygienen, ja
hela den västerländska civilisationen utgör
en obegriplig och icke önskad värld, be-
skrivs mycket träffande, liksom kvinnans
andliga förvandling i denne miljö. Mot sin
vilja >smälter> hon ner, uppger sin isola-
tionistiska inställning till medmänniskorna
och förstår, att men för att leva riktigt
måste kunna älska andra, känna mänsklig
gemenskap. Innehållet i >Resa till smält-
punkten> skulle passa utmärkt för en no-
vell men räcker inte till för en roman. Man
har en känsla av att strävan efter stilistisk
perfektion förlett författarinnan act onö-
digt överarbeta sitt verk. Som det nu är,
ter det sig ofta rätt tröttsamt för läsaren.

I detta avseende är barndomsskildringen
Mig som liten ör betydligt bättre. Här hän-
der det ständigt någonting, även om det
är små och ganska betydelselösa händelser

- 
ur en vuxen människes synpunkt. Man

försätts i den rätta stämningen redan av
bokens motto: >Till alla barn som inte fick
gå på bjudning i halvstrumpor.> Den
charmfulla berättelsen vittnar om en äkta
inlevelse i en liten flickas värld, man läser

den faktiskt med ett igenkännande leende.

Romanen Guldhönan handlar däremot
om mycket stora och allvarliga ting. Dra-
mats två huvudpersoner: den invalidiserade
skulptrisen Christina och målaren-vagabon-
den Martin berättar växelvis sitt äktenskaps
unika historia. Till själva romankonstruk-
tionens ovanlighet bidrar det faktum, att
berättelsen börjar från >slutet> 

- 
Christi-

nas död. Dessa två människors öden är gri-
pende i sina tragiska dimensioner, Man und-
rar, vem det egentligen är mest synd om 

-den fysiskt handikappade Christina som dock
undergår en märklig andlig utveckling och
före sin dad når fram till något, som kan
kallas andlig harmoni, om inte lycka 

- 
el-

ler Martin som är psykiskt svårt skadad ge-

nom vissa barndomsupplevelser och fullstän-
digt förlorat förmågan att älska; denna
dyrbara förmåga återfår han först då det
är för sent, då Christina är död.

Relationerna mellan dessa två människor,
deras ömsesidiga påverkan av varandrr,

hela miljön med dess bifigurer skildras ut-
omordentligt skickligt. Romanen har en

djupdimension, som är ganska sällsynt i
nyare svenska romaner. Man har ett påfal-
lande intryck av >andlighet>, om man får
uttrycka det så, vilket automatiskt vänder
en katolsk läsares tankar mot nådens verk-
lighet, även om det inte alls varit förfat-
tarinnans avsikt,

Men alldeles oxvsett detta \r Galdbönan
en ovanlig, välskriven och tankestimulerande
roman.

Halina Brzezinska

Herders hleines Bildungsbucb. 884
s., 1l i illustr. Freiburg 1956, Her-
der. DM 14: J0.

Denna bok är något nytt och 
- 

måste

man tillfo8a 
- 

något mycket gliidjande.
Den intar bland de många handböckerna

och uppslagsverken en särställning, liknande
den som tionde bandet a,t Der grosse Herder
innehar med dess enrstående översikt av

>>Människan och hennes värld>. I Kleines
Bildungsbuch lämnas ävenledes en omfat-
tande andlig orientering, som emellertid till
formen är mera avpassad efter den stora
allmänheten, främst ungdornen, Men i all
grundlighet och gedigenher 

- 
där finns

intet spår av en >digest>>-aktig hurtighet
och ytlighet eller av ett billigt effektsii-
keri 

- 
verkar framställningen likväl inte

alls tråkis utan den präglas både vad text
och illustrationer beträffar av frisk schvung
och andlig skönhet.

Den kristna världsbilden med dess vida
rymd och fasta struktur utgör bakgrunden
till allt: den enskilde och gemenskapen, na-
cur och teknik, vetenskap och konst, jordisk
gärning och evigt slutmål 

- 
allt är in-

fogat i den stora andliga byggnaden.
Det är högst önskvärt att många läsare,

unga och gamla, måtte begagna sig av detta
verk som läse- och uppslagsbok, för atr på

så sätt få vägledning till en klar och be-
friande ordning av sitt eget liv.
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Boken är med tanke på vad som h:ir blu-
des verkligt billigt.

F, H.

Der Grosse Herder, bd. 9, Test 
-zZ. Fteibutg 19i6, Herder. DM

41:- l0l.- J6z-.
Med band t har det storartade uppslags-

verket Der Grosse Herd.er lyckligt avslu-
tats. Vi behöver inte upprepa allt det be-
röm vi tidigare framfört, senast i recensio-
nen av bd 7 och 8 (Creilo l9J6:92 f.).Det
må räcka med att hänvisa till all den kun-
skap om detaljer och all den förståelse för
djupare sammanhang som här förmedlas
under sådana rubriker som'Vein, Velt och
Zeit m, m. Förlaget meddelar, att hela upp-
slagsverket omfattar 4i miljoner bokstäver,
men det rör sig inte bara om ett verk med
perfekt bokstavsordning utan om ett väl
överlagt andligt innehåll både vad de en-
skilda artiklarna och vad deras ömsesidiga
kompletterande beträf far. 

- 
Vi emotser

med stor förväntan de nya upplagor av

Staatslexikon och Lexikon t'iir Tbeologie
u.nil Kircbe som redan utlovats av förlaget.

IG

F ra nz König: Religionsuis-
sens c h af tlic b es Vl ör t er buc b, Freiburg
19i6, Herder. DM 32: 

-.
Trots stora svårigheter att skaffa och

samordna medarbetare från hela världen i
en situation, då genom den allmänna om-
välvningen också religionsvetenskapen stän-
digt står inför nya uppgifter, har Herder-
förlaget iyckarc med att lägga fram ännu ett
betydande standardverk. För verkets veren-
skapliga kvalitet borgar också utgivaren,
den nuvarande ärkebiskopen i Vien, som ti-
digare framlagt resultatet av sina egna
fackstudier i en tre band omfattande reli-
gionshistoria Cbristus unil ilie Religionen
der Erde. Bland medarbetarna (omkring
100) möter vi forskare från olika nationer
och religioner.
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Verket vill orientera över de viktigaste
grundbegreppen och fakta inom religions-
vetenskapen. Det avser inte att lämna upp-
lysning om undersökningar från den jäm-
förande religionshistoriens område. Likaså
utelämnas det historiska materialet beträf-
fande den västerländska kristendomen, eme-

dan härvidlag andra uppslagsverk finns att
tillgå på annat håll.

Vi har här att göra med ett verk, vars
rika och gedigna innehåll kan tjäna som

ett värdefullt hjälpmedel för alla som in-
tresserar sig för religionsvetenskap.

JG

Dictionnaire de S[iritualitö, F*c.
XXI-XXIII: Direction spirituelle

- 
Doroth6e de Montau. Paris 19i6.

Vissa forskningsgrenar inom den moderna
psykologien vill hjälpa människan att bättre
än förut komma underfund med sig själv.
Djuppsykologien söker sig fram till det
medvetna själslivets dolda bakgrunder, Psy-
koanalysen granskar människans inre, för
att skilja inbillningar och undanrängda
motiv från de accepterade drivkrafterna.
Som terapeutisk metod har den ibland över-
skridit sina naturgivna gränser. Men dess

berättigande kan inte förnekas.
Psykoanalysens intention är inte ny. Med

moralisk-religiös målsättning har den kristna
fromheten länge strävat i samma riktning.
Dictionnaire de Sfuiritadlitö påminner oss

om detta, då det i sin nyss utkomna nya
fascikel meddelar bl. a. en utförlig artikel
över discrötion d.es esprits, andarnas isär-
hållande eller 

- 
för att översätta en smula

sekulariserat 
- 

prövandet av de själsliga
rörelserna.

Då aposteln Johannes skrev i sitt första
brev: >>Pröven andarna> (l Joh. 4:1),
tänkte han visserligen på att osynliga per-
sonliga väsen inifrån skulle påverka män-
niskan, Men han avsåg i grund och botten
att verna sina andliga barn för att utan
prövning följa varje stämning och varje
känsla, Han visste, att människans första
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impulser inte alltid är hennes bästa. Efter-
som den kristna uppenbarelsen medfört ett
{ördjupande av människans själsliv och ef-
tersom den nya religionen lagt en ny ton-
vikt på människans moraliska ansvarighet,
måste ;'ust Kristi apostel vara mycket in-
tresserad av att skilja mellan gott och ont i
människans inre,

I själva verket började redan kyrkofä-
derna utarbeta en metod för >andarnas
prövning>. Den teologiska forskningen har
under de sista decennierna sysslat med
detta, dels för att skaffa en motvikt mot
en hypertroferad psykologi, dels på grund
av vår tids allmänna intresse för s.iälslivet.
Charles Villers' lärde bok La strilitilalitå
<les fireniers siåcles chrötiens (Paris 1930)
och dess bearbetning av Karl Rahner,
Aszese und Mystik in der Yåterzeit (Frei-
burg i.Br. 19i9), kan här nämnas. Dlc-
tionnaire de S|iritudlilö framlägger numera
en omfattande översikt över vad teologer
och olika teologiska skolor lärt och prövat
angående iliscretio sfiiritu*m. Artikeln kom-
pletterar redan föreliggande resultat med
egna forskningar.

Härvidlag visar sig framför allt två ka-
rakteristiska drag i den kristna fromheten.

För det första är alla kristna lärare eniga
om, att det nyktra förnuftets klara om-
döme är mera pålitligt än alla än så

{romma, emotionellt betonade upplevelser.

Ju mera fromhetslivets yttringar hos en

enskild individ awiker från vad som är
vanligt, desto lättare kan han fa,lla of.fer
för självbedrägeri, desto mera ofrånkomlig
blir således fÅgan, om inte den >onde an-
den>> vilselett honom.

För det andra måste vi iakttaga vart
dessa yttringar kan leda. När det gäller
frågan, om vi skall identifiera oss med en
sympatikänsla eller en till en början svår-
bedömd böjelse, får vi den bästa vägled-
ningen genom att fästa uppmärksamheten
på vart denna till sist för oss. FIär pZ jor-
den, där vi ännu inte vandrar i skådandets
ljus, ligger huvudregeln för vårt omdöme
i Kristi ord: >Av deras frukt skolen I
känna dem> (M*tt. 7: 16),

Dagens psykoaterapeuter kan lära sig nå-
got av vad den kristna spiritualiteten åstad-
kommit under nära 2000 år. Teologerna i
sin tur kan berika sina insikter och preci-
sera sina praktiska råd, orn de utnyttjar
den moderna psykologiens ofta lysande upp-
täckter. Teologi och psykologi bedömer
utifrån olika utgångspunkter men de kom-
pletterar varandra ömsesidigt.

w. K.

Bengt G. Söderber g: Mös-
ter Sigbmu*der i Döiesjö, Malmö
1917, Allhem.

Åter har Allhems förleg i Malmö gjort
sig förtjänt av vår stora'tacksamhet: i en
praktfullt illustrerad volym presenterar
Bengt G. Söderberg vad vi vet om de märk-
liga kyrkomilningarna i Dädesjö gamla
kyrka i Småland. Dessa upptäcktes 190t av
professor Ewert Vrangel, som också alar-
merade Vitterhetsakademien att skydda
kyrkan mot fortsatt förfall. Den stora re-
staureringen genomfördes 1938-41 under
ledning av arkitekt Paul Boberg och med
fil. lic. Rune Norberg som kontrollant; mål-
ningarna behandlades av konservator Sven

Dal6n. Kyrkan har blivit föremål för ut-
förlig och säker analys hos Andreas Lind-
blom i hans klassiska avhandling La pein-
lure gothique en Suåile et en Noruåge
(1916) och av Vrangel-Rydbeck i mono-
gralien Målningarna i Dödesjö (1918).

När man tog bort muren i triumfbågen,
hittade man en runinskrift med ett namn,
vilket Otto von Friesen läste som Aghmun-
der. Professor Ivar Lindquist tolkade det se-

nare som Sighmunder 
- 

utan att dock de-
finitivt avvisa von Friesens läsning. Texten
skulle enligt Lindquist lyda: >Här slogos

vi vilt. Sigmund her avmålat oss,> Dessa

ord står under bilden av Knut den heiige

och i närheten av två lejon som stegrar sig

mot varandra, som om de vore i strid. Lind-
quist förmodar, att Sigmunds mening varit
denna:

Här, på platsen för denna kyrka, gick
vi lös på varandra i vår ungdom. Sigmund
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har avbildat oss i form av dessa två stri-
dande lejon. Vi har nu blivit kristnade; de

forna slagskämparnes skyddspatron är Knut
den helige.

Lindquist ifrågasätter också, att runris-
taren kan ha tänkt på någon tidigare strid,
t. ex. en bältespänning, på just denna plats.

En annan forskare, F. Nordström, har
senare tänkt sig, att de två lejonen skulle
ha något ttt göra med vissa bestämda hi-
storiska händelser, t. ex. striden mellan Bir-
ger Jarls söner Valdemar och Magnus. Teo-
rien förefaller förnuftig, men å andra sidan
är det mycket ovisst, huruvida målningar-
nas kronologi stämmer med denna hypotes;
enligt Söderberg skulle de ha tillkommit
före 1270-talets brödrastrider. Kvar står,
att sannolikr här föreligger en anspelning
på viktiga historiska händelser och mot-
sättningar, symboliserade av de två lejonen.

Bengt Söderberg kommenterar sakkun-
nigt och fint varje detalj i kyrkan, och man
gläder sig åt den möda och omsorg förlaget
nedlagt på ett värdigt presenterande av

målningarna. Färgreproduktionerna, rcm är
ypperliga och talrika, är framställda i of[-
set på Allhems litografiska anstalt. För om-
slaget och det typografiska arrangemanget
svarar Ffarry Kumlien. Boken kan kallas ett
praktverk och är en heder för förlaget.
Priset är anmärkningsvärt billigt 

- 
40 kr

för häftat exemplar.

Den som önskar att snabbt och konkret
bli bekant med svensk gotik och högme-
deltid, bör bege sig till Södra Råda eller
Dädesjö, Far han till den senare kyrkan med
Allhemsboken i bagaget, får han maximalt
utbyte. Man skulle önska, att också den
underbara Södra Råda hedrades med en
motsvarande presentation.

Suen Stolfe

Rend Hardy: Bitter seger,

Stockholm 19i7, Bonniers.

En man blir brutalt överfallen på en
fredlig gata; värjer han sig och avväpnar
rånaren innan denne hunnit förverkliga sin
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avsikt blir han själv dömd för våldshand-
ling.

En man har en vän som under hans.

frånvaro förför hans hustru och sedan fli-
nande lämnar honom att ta hand om det
barn som blir frukten av hustruns svaghet;
försöker mannen värja sig eller avstraffa
sin vedersakare, blir han själv dömd. Hand-
lingen är klart brottslig men den får icke.

bestraffas, varken av samhället eller av den

förfördelade.
Men i öknen står en grupp svultna

engelska krigare, vilkas kameler blivit dem
frånstulna, och som därför under oerhörda
risker måste kämpa sig fram från oas rill
oas. De för med sig några tyska krigs-
fångar 

- 
ty detta utspelas under det rom-

melska fälttåget i Nordafrika 
- 

och gan-
ska snart blir det klart att dessa dels skulle
försinka marschen, dels skulle tärc Iör
mycket på vattenförråden: de blir därför
nedskjutna.

Det var >rätt> att skjuta ned dem, me-
dan det var >orätt>) att slå ned våldsverka-
ren eller äktenskapsbrytaren i fredstid.

Denna konflikt har alla aktiva soldater
upplevat. Den skymtar i de flesta krigsroma-
ner, och den utgör huvudtemat i en redrn
världsberömd fransk roman, Bitter seger av
Rend Hardy, som nu utsänts också på
svenska hos Bonniers. Där finns en kapten
Brand 

- 
namnet är kanske valt med tanke

på Ibsens trotsiga viljemänniska 
- 

som i
garnisonen är en aktad, nitisk och duktig
officer; han tilldelas nu kommandot över
den trupp som skall spränga ett tyskt stabs-
kvarter och sedan på kameler 

- 
om möj-

ligt 
- 

återvända till sin bas. Det visar
sig under de krävande situationer som nu
rullar upp sig, att han är en helt annan
man än vad han själv och andra trott. Och
vad som gör att detta på etr för honom
själv förkrossande sätt framträder, är inte
bara de fysiska påfrestningarna, svårighe-
terna att leda en trupp, vars nerver och
krafter sviker, utan framför allt närvaron
i truppen av en annen officer Leith, som

en gång haft en förbindelse med Brands
hustru och som möjligen nu också återknu-
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tit denna. Här liksom i de många liknande
skildringarna i koncentrationslägerslittera-
turen visar det sig att ett erotiskt för-
räderi slår djupare sår än alla fysiska plå-
gor. Kapten Brand hatar sin rival, känner
hans intellektuella och moraliska överläg-
senhet och blir regelrätt besegrad inte bara

i varje ordduell utan också inför manskapet
när det gäller att frtta ett svårt beslut:
gång på gång visar det sig, att Leith borde
varit ledaren, inte Brand,

Leith är tecknad efter Malraux' mall.
Han är en modern, desperat intellektuell
som saknar alle värden att lita till: >Det
finns ingentinS annat än fåfängligheten i
våra förhoppningar, det storartade vansin-
net i vår uthållighet att leva och kämpa,
vilket ger oss vår människovärdighet, vår
nästan perversa smak för renheten, öknens
renhet, renheten, där intet liv finns>. Varje
handling en människa företar sig fOr till
lidande för någon annan. Det enda rena är
det tomma 

- 
döden.

Brand representerar däremot en annan
människotyp. Han är lika brutal som Leith
men av andra skäI, Leith säger åt honom:
>Om Ni vore ett oskäligt vilddjur som en-
dast grv efter för köttets krav utan att
tänka på några förnuftsskäI, skulle jag be-
undra er. Brand, ni är en småborgerlig sjäI,
som dödar vid minsta fara och behöver
skyddsskärmar, fullgoda juridiska skel fOr
att känna sej fri från ansvar ... Brand, ni
är ingenting ennat än en tom uniform,
väl vadderad av intendenturen för att den
ska hålla sig upprätt av sej själv ...>

Konflikten tillspetsas därhän, att Brand
visserligen inte direkt men indirekt mördar
Leith som personifierar hans egna självan-
klagelser. tfan ser en skorpion närma sig
och anfalla den sovande Leith men ingriper
inte; därmed är rivalen förlorad. Han
måste lämnas kvar med en pistol i handen
och begår 

- enligt officiell rapport 
-självmord.

Brand är en födjugen och hätsk män-
niska. Han bestraffar rivalen som tagit hans
hustru 

- 
men han vet själv, att detta

kommer att plåga honom hela hans liv;

att hen massakrerat en hel by och låtit
döda tyska fångar kommer han att glömma

men inte detta. Varför?
Leith är en intressantare männisLa. Han

har uppriktigt sökt en mening i sitt liv
och i historien men misslyckats.

>När jag studerade historia, trodde jag

att mitt liv skulle få en mening av att
koordineras med den. Det var ingenting
annat in ett nytt bedrägeri. Historien har
aldrig gett människorna något svar. , .>

Men han inser trots allt, att man inte
kan leva på tomhet. Han hade länge trott,
ett sann frihet bara kan finnas i djupaste
ensamhet. Nu vet han, att >den inte be-
tingar ett så högt pris. Man måste älsha . . .>

Det är samma tr"v"trd" efter de kristna
grundvärdena som man förnimmer hos den

senare Camus.
Boken är kanske litet för mycket skri-

ven efter mall, men det är en intelligent
men som för pennan. Det kan tilläggas att
författaren vet vad han talar om. FIan var
själv motståndsman och arresterades för att
han under tortyr skulle ha förrått sina

karnrater. Hur därmed förhöll sig, torde
emellertid inte vara alldeles säkert fastlagt.

Boken kanske kan kallas en lysande
raffelbok. Egentligen hade dess stora och
hemska tema varit värt ett sobrare ut-
förande. Men naturligtvis når den flera
läsare på det här sättet.

Suen Stolpe

Jacob B j Prk e: Blaise Pascal.

Köpenhamn 19i7, Borgens Forlag.

Bjorke har tidigare skrivit en boL om

Jeanne d'Arc, rcm vittnade om rtt han
inte rådfrågat den kritiska litteraturen i
ämnet. Något liknande gäller denne popu-

lära bok om Pascal. Visserligen her l&f*-
taren i sin litteraturförteckning tagit med
t, ex. Mesnards bok och Lafumas edition,
men han tycks inte ha utnyttjat dem: han
har ingen förståelse för vilken revolutione-
ring av Pascal-uppfattningen de innebär,
Tvärtom inleder han sin bok med att trvcka
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av Chateaubriends kända karakteristik,
som ju är det bästa provet på den antikve-
rade och ohållbara Pascal-uppfattningen.
Man förvånar sig en smula över att franske
kulturattachdn i Köpenhamn, M. Pierre
Moisy, i ett företal velat rekommedera denna
svaga bok.

Framställningen av Pascals tankar består
mest av citat. Det övriga i boken uppvisar
allvarliga fel och missförstånd. Förf, yrar
själv på fullt allvar om att en viss häxa
skulle ha gett Pascal >ett av dessa fruk-
tansvärda medel som förmår omskapa män-
niskans natur och göra henne till ett vrak>
(sid. 13) och tillägger: >Därom har vi ju
också hört talas i vår upplysta tid.> Han
tror också, att Pascal författat discoursen
om passionerna, vilket modern forskning be-
tecknar som uteslutet. När Mauriac en
gång på tal om Pascals kärlek till fröken de

Roannez säger: >Vilken fOralskad ung man
talar om sina religiösa känslor med den han
älskar?> kommenterar författaren belt
naivt: >Här kan jag inte vara överens med
denne utmärkte författare. Tvärtom 

- 
om

kärleken är djup och äkta, kommer man
gärna 

- 
efter min tro 

- 
alltid art känna

en lust att dela det bästa man äger med
den man har kär.>

Boken är full av liknande trams. Någon
detaljgranskning är den knappast värd, Den
är skriven av en vetenskapligt oskoled för-
fattare, rörande i sin iver, besvärlig i sin
djupa okunnighet,

Saen Stolpe

Gun n e I V a I I quis t: La Pira.
Stockholm 19J7, Natur & Kultur.
Kr. 12: 10,

Som bakgrund för sina korta men tungt
vägande skildringar av några märkliga ita-
lienska socialreformatorer och kristna mys-
tiker har framstående kulturskribenten
Gunnel Yallquht med kraftfull pensel må-
lat en exposd över socialt och politiskt liv i
Italien, vilken man, även med en del in-
vändningar i bakfickan, måste beundra för
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dess delvis utmärkta balans men framför
allt för dess snabba, vitala saklighet, som
på ett litet utrymme får med mycker vä-
sentligt innehåll. Det är en mörk tavla, som

knappast framvisar någon ljusning under de

sista två åren, då en person som levat med
i folkets liv måst få en nästan förkrossande
känsla av de nära nog olösliga problem av
elände det företedde. Jag minns t, ex. för
alltid den dystra röst varmed sekreteraren
i La Specia-filialen av Associazione dei Cri-
stiani Lavoratori Italiani slog fast, atr hans

landsända efter den stora örlogshamnens
likvidation var >finito>. >Sovjet gör det
möjligt för den italienska kommunismen att
subsidiera en miljon människor i vårt land.
Är det baia den sortens politiska princip
som kan ta initiativ>, utbrast han bittert.
Från Siidern kom dock en ännu hopplösare
stämma. Och dock var det en man, som

talade om det stora jordåtervinningsprojek-
tet, Cassa del Mezzogiorno satt i gång och
där hans organisation, Pontifizia Commis-
sione di Assistenza Sociale, har hand om den
sociala och pedagogiska verksamheten bland
tusentals >braccianti>, dvs. helt jordlösa och
nästan helt arbetslösa syditalienare.
>Även om jordåtervinningen lyckas för
bela ltrlien, skulle det inte betyda verkligt
mänskliga levnadsvillkor för våra massor.>>

Mer sade han inte. Han hade kommit för
nära det brännbaraste av alla italienska pro-
blem: att ett folk pL 47 miljoner förökar
sig med en halv miljon per år! Detta pro-
blem har kyrkan (som han ju tillhorde)
knappast ens ännu nalkats. Det förefaller
också mänskligt att döma nästan olösligt
utifrån den katolska kristna synen på män-
niskan som en evighetsvarelse, vars värdig-
het förbjuder art hennes ankomst till denna
värld regleras av moderna födelsekontrolls-
metoder.

Inte heller Gunnel Vallquist rör vid detta
kärnproblem, men däremot ägnar hon i sin
expos6 mycken uppmärksamhet åt ett an-
nat, nära nog lika svårlöst förhållande: den
italienska kyrkans politisering. Hennes fri-
handsteckning av de politiska och kyrkliga
förhållandena är mycket mindre nyanserad
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och skarpsynt än den av det rcciala om-
rådet. Hon tycks rent av vara alltför myc-
ket böjd att betrakta den italienska kom-
munismen 

- 
Europas starkaste utanför

satellitländerna och Sovjet 
- 

med något
av Don Camillos komfortabla överseende.

Hon talar också i sina skildringar av La
Pira, Don Zeno och andra om ett gott sam-

arbete mellan kristna och kommunister i
några av dessa mäns projekt. Det kanske
förefaller cyniskt att påminna om att en

kommunism, som ännu icke segrat, är en

helt annorlunda företeelse än den som gjort
det? Man måste utgå från - vittnesbörden
utifrån den kommunistiska inflytandezonen
är ju alltför överväldigande 

- 
att Pius

XII, med den överblick han har över värl-
den, ser hur det ena landet efter det andra
dränkes av nyhedendomens vågor. tlan har
därför tvingats, att på det sätt som skett,
kasta Kyrkans väldiga inflytande över sam-

vetena i vågskålen mot kristendomens, sedan

dess uppkomst värsta fiende. Ägandeintres-
senas ansvar måste därför bli så mycket
större, om de 

- 
som det sorgligt nog skett

och sker och Gunnel Vallquist ger otäcka
exempel på 

- 
använder sig av kyrkans håll-

ning som ett hyende under sin egennyttas
och obarmhärtighets laster.

Det är ju dock icke endast maktspråk
kyrkan mobiliserar 

- 
sedan Rerurn Noaa-

rurn's d,agtr söker hon ju också upphinna
det tragiska försprång hon låtit den sekulära
barmhärtigheten och människokärleken få

- 
vilket inte minst retar kyrkans fiender,

som beklagar sig över att >)prästerne numera
lägger sig i allt>.

Gunnel Vallquist förefaller att hyså en

egendomlig förhandsfördom mot den ita-
lienska kyrkan, t. ex, då hon skriver apropos

la Piras hänvändelse till landets biskopar,
att >deras svar är en förbluffande läsning
för den som föreställt sig hela den italienska
kyrkan som ett enda reaktionärt block.>
Denna förhandsinställning lyser också nå-
got fram i hennes omdömen om italienskt
religiöst liv: >dess andliga fattigdom>, >präs-
ternas brist på bildning>, >folkets okunnig-
het> >skräcken för stillheten>. 

- 
>Att i

dessa former odla ett kontemplativt liv eller
ens ett inre liv av något slag är 

- 
med

reservation för enstaLa undentag 
- 

omöj-
ligt,> Man torde kunna motbevisa detta på-
stående genom att hänvisa till de otaliga
människor, som under de mest motiga och
distraherande yttre förhållenden levar ett
intensivt mystiskt kristet liv 

- 
helgonka-

lendern är full av deras namn! Men det
behövs inte, ty författarinnrn gör d,et. sjölu
strax därefter, dels genom sina vackra och
sanna omdömen om det italienska psykets
medfödda religiösa begåvning, dels, framför
allt, genom de skildringar hon ger av några
av de italienska män, vilka i dagens slitna
och farliga Italien lever ett Kristusliv som

man är Gunnel Vallquist tacksam för att
ha fått belyst. Där blommar ur hennes litet
trotsiga rntellektualisms ibland torra jord-
mån en rik och varm känsla upp, som gör
hennes skildring >lätt, snabb och öm>. Hon
talar i srn bok om >sekulariserade helgon>,
som buric Kristi kärlekslära ut ur kyrkan
och in i den >vanliga> världen. Men de

tre exempel hon ger är ju alla djupt kristna
och mot kyrkan lojala personligheter. En
sådan är Don Zeno, den unge f. d. juristen,
sedermera prästen, som grundat familje-
byarna för föräldralösa barn, FIan offrade
allt, sin förmögenhet, sin kärlekslycka, 

-och slutligen själva sitt prästämbete för sina

barns bästr. Kyrkans representanter stängde
hans barnbyar 

- 
(den, som likt underteck-

nad var i Italien just då, minns vilket fruk-
tansvärt intryck detta gjorde även på många
fromma katoliker). Bara Don Zeno själv
foreföll oberörd av detta, som skakade

mångas tro i dess grundvalar. >Ingenting
kan få mig ett släppa kyrkan>, förklarade
han. >Om någon kastar ut mig kommer jag

att klamra mig fast vid pelarna i Peterskyr-
kan.> 

- 
Idag är han, berövad sin prist-

dräkt, återigen en far för 400 barn i det
nya Nomadelfia han fått till stånd. >Då
prästen i församlingen kommer dit och läser
mässan går han med sina barn till natt-
vardsbordet. Kärleken är starkare än allt
och övervinner allt.>>

Ännu en annan sådan man presenterar
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Gunnel Vallquist i porträttskissen av den

unge f. d. vetenskapsman Danilo Dolci, som

satt sig fast i en av Siciliens urfattigaste fis-
kebyar för att likt en gammaltestamentlig
profet ropa ut världens obetalda skuld till
det elände dess arma invånare lider under.
Han har fått hjälp från många håll, men
den är ju som en droppe i havet gentemot
nödens stigande flodvåg. Likt Gandhi sätter
han i gång med långa fastor som protest och
påtryckningsmedel till förmån för det
rättIärdiga nya samhälle han sått fröet till
i denna ofruktbara jord och som han kallat
>Borgo di Dio> (Guds by). Men framför
allt söker han påkalla även yttervärldens
uppmärksamhet i envis förtröstan på de

hjärtan, som dock slutligen, menar han, inte
kan tillsluta sig för sin egen skuld, sitt eget
ansvar för >dessa sina bröder>. Myndighe-
terna har med alla medel sökt täppa till
munnen på honom och på alla andra sätt
hindra hans företag. Men de kan inte hindra
hans böcker från att bli översatta och via
dem ekar hans rop på hjelp ut i världen 

-nog högt, hoppas författarinnan, för att
kanske väcka den nationella skamkänslan.

Men först och sist är Gunnel Vallquists
bok ägnad den fascinerande Fransiscusge-
stalt, Giorgo La Pira, som man, sedan man
väl hört om honom, eldrig kan glömma.

Undertecknad hörde om hans gärning för
flera är seden på en AC-afton via Preceptor
Karl Gustaf Hildebrands inspirerande skild-
ring av den fredskongress i Florens under
La Piras auspicier, veri han deltagit.

Gunnel Vallquist gör en helt kort skild-
ring av den unge fattiglappen från Sicilien,
som i sin tillvaro som jurist, social reforma-
tor av radikalaste slag, professor och depu-
terad samt slutligen Florens' Sindaco format
sin dagliga livsföring efter en from munks
enkla mönster: frihet från personliga behov
och hjärtats förståelse för vad nöd vill säga.

Men hur summariskt han än skildras, står
han levande fram för oss i sin okuvlighet,
som varken framgångar eller hotelser för-
mått rucka på. >Om de tar livet av mig>,
så sade han en gång under motståndsrörelsen,
vari han deltog, >vilken lycka, då flr j4
desto förr se Guds ansikte.>>

Man instämmer i författarens slutord om
La Pira, atc >han förkroppsligat det kristna
idealet av en lekman helt hängiven jordiska

uppgifter 
- 

som han t. o. m. inom politiken
lyckats helga genom sitt hjärtas renhet>!

I denna lilla biografi över ett modernt
helgon har Gunnel Vallquist värdigt fort-
satt sin fina och djupa litterära gärning i
essayboken Något att leua för.

Anna Lenab Elgström

Sven Stolpe: Sotr.nd of a distdttt horn (Lätt snabb och U* 
-), 

i amerikansk

Press.

The Catbolic'Vorld: >I och med sin första till engelska översatta roman kommer Sven

Stolpe genast att bli känd som en medlem av den starka falang i vilken tidigare stått
Bernanos, Mauriac och Greene. Liksom dessa har han kirurgens förmåga att skära bort
det yttre, det ytliga, och tränga ned till tingens centrum. Dennr bok är ett barskt och
strängt men skönt fönster mot de yttersta verkligheterna.>

Tbe Courier Joarnal: >Stolpe har jämförts med Mauriac och Greene; låt oss påpeka

en olikhet: en hoppets snarare än en syndens mystik, det goda som en segrande makt i
själar, som nästan intet vet om sig själva. Stolpe är en fängslande ny stämma.>>

San Francisco Cbrcnicle: >Stolpe, som just nu upplever en nästan Sartre-lik succ6 i
Europa, är en lysande förftttate, en men med en kraftfull åskådning, som icke tvekar
att säga sin mening. Han tecknar både mer dominerande och mindre framträdande figu-
rer med mästarhend. Fysiskt är de inte alltid verkliga för läsaren, Men andligt.>

The Milwaukee Jorrnal: >Europeiska kritiker har jämfört Stolpe med Mauriac och
Greene. Dostojevskij borde också ha nimnts. Här finns scener som är fullt värdiga denne
kännare av själens undermedvetna svall. Måtte USA snart få fler Stolpe-översättningar!>
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