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S EDAN SIST

Realistisk filosofi

Virens finaste A-uppsats i svenska skrevs av stud. FI ans Nyman i
Stockholms Samgymnasium. Den behandlade >Kunskapsproblemet i den
nyare filosofiens historiar> och vittnade om utomordentliga givor. Pi en
viss punkt var den unge forfattaren t. o. m. bittre orienterad in de flesta
universitetsprofessorer i filosofi i virt land. >Var stir den kunskapsteore-
tiska spekulationen i dag?> frl,gade forfattaren. F{an svarade med att peka
pi nykantianismen, den logiska empirismen, Uppsalafilosofien. Men han
skrev ocksi:

>En mycket betydelsefull riktning, som tyverr 1r alldeles for fdrbisedd
i Sverige, ir nythomismen. Denna ansluter sig till Thomas av Aquinos
realistiska kunskapsteori. Realismen menar, att subjektet ffu en sann
kunskap om objektsvirlden. Den menar, att motsagelselagen och orsaks-
lagen omedelbart inses av frirnuftet som sanna. Realisrnen, tror jag, er-
bjuder ett verkligt alternativ till den subjektivism och skepticism, som
innu har alitfor stort inflytande over tankelivet.>>

Att nigonting sidant kan skrivas av en ung begivad gymnasist, ir en
handelse av verklig vikt. Det vittnar om att bakom honom stir goda
larare. Och kanske om en filosofisk renissans i virt land.

Riirelsen >Moralis lz u.p prustning>>,

som omfattas av s& minga vilmenande och offervilliga minniskor, har
under senare ir alltmer nlrmat sig ett slags religionssynkretism.I Osserua-
tore Roncano listes den 9 dec. 1957, att >>lekminnen inre bdr skjsa bort
sin energi pi rcirelser som inte 1r katolska>. Som motivering anfrirdes, att
rcirelsen >for att underletta sin propaganda i icke-kristna omriden som
Fjdrran dstern och Afrika> har >till den grad utspatt och fordunklat
t. o. m. de mest elementdra kristna grundsanningarfia, att den ytterligare
cikar faran for indifferentism>.

Varje sansad deltagare kan intyga, att denna kritik 1r riktig. Utan
tvivel leds rorelsen fortfarande av varmt och civertygat kristna min och
kvinnor. Men i sin iver att >lyckas>> har ledaren Frank Buchman kommit
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Sed'an sist

att alltmera avligsna sig frin den kristna linjen. Det ir underligt att se,

hur rorelsen i sin urartning piminner om si minga andra subjektiviserande

sekter i kyrkans historia - 
man kunde tinka pi den av Miguel de Molinos

ledda kvietismen i Rom i slutet av 1600-talet, vilken eftet nigta decennier

forde till fullkomlig religi<is och moralisk uppl<isning och miste hejdas.

Man kan ocksi med fordel idmfora MRA med rorelsen Inomeuro-
peisk mission, om vilken en av ledarna, docent Folke Flolmstrcim

skrivit en mycket orienterande och stark bok Med'tntinshlighet, en uiig ut
ur nuets kris? I MRA: slagord, konferenser, lyxhotell, >fcirvandlingar> i
form av moraliska foresatser - 

men knappast skymten av religicisa Senom-
brott eller andlig erfarenhet. I Inomeuropeisk mission: tystlarct arbete,

ofiervilja, lugnt fasthillande vid de kristna klrlekskraven.
Bida rcirelserna leds av idealister och eldsjllar. Men den ena f<ir ut pi

ovissa allmlnningar och hamnar i sterilitet och ytlighet; den andra tor
rakt in i kristendomens centrala angeligenhet - 

att offra och att ilska.

LOURDES

T a. ir det 100 ir sedan Jungfru Maria visade sig f<ir en l4-8'tig flicka,

I dot... till en urarmad mjdlnare i sodra Frankrike. Massabielle, den

naturliga grotta nordvist om Lourdes, dir saken hende, var fore 18i8
okend i den stora virlden. Bernadette Soubirous' visioner vickte stof uPP-

mirksamhet. Nyfikenhet och fromhet samverkade, och alltsedan sten-

huggaren Bouriette kurerades frin sitt sir pi hornhinnan, har sjuka

kommit dit f6r att soka bot for sina lidanden. Anda till vira dagar har
helbrigdafall forekommit, som lakarna arrser var^ oforklarliga, si linge
man miter dem efter vanliga medicinska mitt. Vad mera ar; iven sidana

sjuka, vilkas pligor inte mildras, &tervinder frin Lourdes med nytt tala-

mod, ja inte slllan med pifallande beslutsamhet att bira sina lidanden.

Byns dragningskraft vlxte oavbrutet; redan pA 1850-talet byggde man

dir en kyrka. Processioner och pilgrimstig organiserades, och i dag kan

man i Lourdes hora al'la jordens tungomil. Ej ens sidana, som f<irklarar

sig vara ateister, kan alldeles undandra sig den atmosfer som rider pi
platsen.
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Lourdes

Fcirtjinar Lourdes si mycken uppmirksamhet? Priglas inte allt detta av

armod och <ivertro? Religionsvetenskapen har f&tt ett vllkommet forsk-
ningsmaterial i Bernadettes och bescikarnas sjilsliga status, men kan en

kritisk nutidsminniska verkligen ta Lourdes pi allvar? Har den lilla flic-
kans visioner nigon teologisk mening?

Den officiella kyrkan visar en nykter iterhillsamhet. Rom bejakar
Mariavcirdnaden, sirskilt nir den som i fiireliggande fall stir i en klar
overensstimmelse med liran. Bernadettes >damr> filrklarade sig ju vara
den Obefllckade Avlelsen, just fyra ir efter att Pius IX uttalat, att Kristi
moder blivit undfingen utan arvsyndens besmittelse. Leo XIII och Pius

X instiftade en liturgisk fest till Lourdes-hendelsernas iminnelse. Den
nuvarande piven uppmanade fu 1957 i en egen rundskrivelse vidden att
ta l00-irsjubileet som anledning till personlig omvindelse och till en

fornyelse av samhillet. Andi stiller sig kyrkan avvaktande, nlr det giller
visioner av den art som forekommit i Lourdes. Det ir sant, att den unga
sierskan blev helgonf6rklarad. Hon var genomsyrad av tron. Flarmonien
i hennes vackra ansiktsdrag genom fotografier bevarats it oss 

-fir oss atr kenna hemhngtan efter den fullandning hon redan uppnitt
i evigheten. Hennes visioner var emellertid inte avgiirande for kanonise-
ringen. Tvirtom blev underscikningarna sirskilt stringa, eftersom Berna-
dette haft ovanliga trosupplevelser. Och fortfarande ir inte nigon katolik
bunden att tro, att den lilla fransyskans jordiska cigon verkligen skidat
himladrottningen. Flerrens ord att >den som inte tror skall bliva f6rddmd>
(Mark. 16: 76) kan hir icke anvindas. Fcirmodligen saknas vigande skil
att tvivla pi Guds moders framtr'idande i Massabielle-grottan. Stiftets
biskop har ju efter en noggrann prcivning &r 1862 fastslagit, att Bernadet-
tes berittelser alltigenom bir sanningens prlgel. Men biskopen ilade ej

nigon minniska en fdrpli/ztelse vtan forklarade bara, att var och en har
riitt att tro pi, att den Obeflackade Avlelsen hir visat sig.

Kyrkan ir sirskilt kritiskt instilld mot meddelanden som visionirer
fir under sina extaser. Den Heliga Skrift och den muntliga traditionen,
detta at troskdllorna. Det finns vid sidan av dessa tvi inte nigot annat,
pi vilket den lirande kyrkan stoder sig.

Kyrkan betraktar sig som bevarare och forkunnare av den gudomliga
uppenbarelse som i Kristus nitt sitt slutskede. Patriarkerna och profeterna
var de fcirsta som invigdes i Guds planer. Kristus bekriftade den gammal-
testamentliga uppenbarelsen och fullandade den; i honom blev de gudom-
liga planerna f<irverkligade. Vlrlden blev det gudomliga livets skideplats,
minniskan dess deltagare. Skapelsen fordes till sitt hogsta mojliga utveck-
lingsstadium. Kristus var samtidigt minniskoslektets store lirare. Genom
hans ord fick vi siker vigledning. Den uppenbarelse vi fitt i honom och
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av honom fir inte forvixlas med konstnirliga genombrottsupplevelser

eller med forskares snilleblixtar, som ibland ocksi kallas uppenbarelser. En

gudomlig uppenbarelse i detta uttrycks teologiska bemlrkelse mi komma

lika riverraskande som en konstnirlig id6 eller en ny insikt' Den kan ocksi
upplevas i samma psykologiska struktur. Men den lr nigot fcirmer. Den
ir ett meddelande.frin den personlige Guden 

- 
si forunderligt detta in

mi lita. Den gudomliga uppenbare'lsen utvidgar mlnniskosllktets andliga

horisont. Visserligen var det enskilda minniskor, framfor allt Kristi apost-

lar, som fick mottaga den. Men den var avsedd for alJa. I denna mening
ir den offentlig. >Den viskades i cirat, men den skulle forkunnas pi taken>>

(jfr Matt. 70:27).
Detta Guds >>viskande> har inte upphort. Aven under den av Kristus

grundlagda vlrldstidsildern fick utvalda minniskor vissa meddelanden.

Dessa skall dock inte hngre ufcirkunnas pi taken>. De ir inte utan vidare

avsedda fcjr allminheten, itminstone inte i den meningen att de innehiller
nigot lika oumberligt som de gudomliga ord apostlarna mottog. De utgor
inte ett nytt steg i virldens utveckling. Minniskans forhillande till Gud
kan i princip inte modifieras. I denna mening ar alla efterapostoliska

uppenbarelser priaata. De nir inte upp till den offentligas rang.

Kyrkan llgger stdrsta vikt vid att den offentliga uppenbarelsen i Kristus
kom till sin avslutning. Vi har inte att vinta nigon komplettering. Apost-
larna fick hrira Guds Ord, de {ick skida det i minsklig gestalt och blev

dirmed vittnen f<jr Guds definitiva sjilvuppenbarelse' Nigot stcirre kan
inte komma. Inte ens de stcirsta visionlrer kan ge nigot, som ligger bortom
den vdgvisning mlnskligheten fitt i Guds Son. Skatten skall bevaras' men

den skali inte utcjkas 
- 

varken genom den ofelbare piven eller genom nya

uppenbarelser.
Yir friga har dirmed fitt sin fulla skirpa! Vilken betydelse kan till-

mitas privata uppenbarelser? Vad iterstir, nir redan allt dr giort, allt at
inneslutet i den ofientliga uppenbarelsen? Vilken teologisk mening kan
Lourdes innu ha?

En privat uppenbarelse utvidgar inte den ofientligas innehill, men den

tillfogar indi nigot. Visioner lamnar lingt ifrin material till nya dog-

mer; lndi ir de inte meningsliisa. En fornuftig varelse kan uppleva nigot,
som inte kan fcirmedlas it andra, darfor att det varken kan fattas i be-

grepp eller uttalas i omdcimen. Ett personligt mdte kan vederfaras mln-
niskan.

Nlr jag har orienterat mig angiende n&gon forfat'tare, hst hans artik-
lar och bocker, si vet jag en hel de'l om honorn. Jag kan hilla larda f<;re-

drag civer hans tankevirld, ordna in honom i litteraturhistoriska samman-

hang, pivisa beroendeforhillanden, i vilka han stir. Och dock 
- 

det
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finns en annan vig till honom, ett annat sitt att lara kenna honorn, it-
minstone nir han hor till mina samtida.Jag kan helt enkelt mrjta honom
personligen. I si fall fir 1ag se honom ansikte mot ansikte och komma till
ett omedelbart, <imsesidigt tankeutbyte med honom. Kanske vet jag redan,
vad han kommer att siga; jaghar ju last hans litterira alster. Jag dr dnd&

lycklig <iver den personliga kontakten, ty jag fl,r ytterligare nigot, fastin
det ej kan skildras i ord. Det dr som om det jag redan vet berikats, fitt
stcirre kraft, ny belysning och nytt liv.

Om vi en enda ging kunde tala med en av gS,ngna tiders stora!

Om vi kunde trafra Dante, se Platon, tala med 1600-talets stora natur-
vetenskapsmin. De beh<;vde inte beritta mycket. Ett anspriksl<jst samtal
skulle ricka. Vi skulle vinna en mlnskligare kunskap in vi kunnat for-
virva oss under linga studier. Om vi en enda ging kunde sta 6ga mot dga

med en av dem, skulle detta ersitta mycket annat och i sin tur vara oer-
sittligt.

Den unga Bernadette var ett fromt barn. Hon hlrstamrnade frin ett
fcirildrahus, dir tron bildade livets ferment. Med vaken sjil hade hon
tagit upp, vad man hrt henne. Allt bevarade hon i ett eftertinksamt
hj;rta. Si kom den 11 februari 18I8. Hon fick skida den heliga Jungfrun.
Till den 16 juh samma ir fick hon tala med henne flera ginger, h<ira

hennes rrist och se hennes rorelser. Detta cippnade en ny dimension for
henne. Hon iterupptickte allt hon tillignat sig i sin fromma vlrld. Ehuru
hon till en bcirjan inte fcirmidde slga, vem >damen>> var, visste hon be-

sked. Hon var redan fcirbunden med henne i tro och fortrdstan. Gestalten
var mera lysande in hon kunnat tinka sig. Men det var inte nigot frim-
mande i den hriga synen. Allt var tilltalande, allt fOref<jll henne sedan linge
bekant.

Trots detta var allt nytt. Allt blev fyllt med liv, fullbordat. Bernadette
var civertygad om att det pi jorden inte existerar nigot, sorn kan jlmfciras
med hirnmelen. Hon fattade detta med forstindet. Men nu sig hennes <igon

det. Hon fornam nigot overjordiskt vackert. Hon kunde nistan gripa det

med henderna. Trons blekhet civergick till skidandets omedelbarhet. FIon
hade ingalunda nitt fram till det skidande som minniskan ir kallad till i
livet efter detta. Men flickan kom i direkt kontakt med en livslevande
realitet. Ett personligt mcite blev henne forunnat.

HIr ligger den teologiska meningen i Lourdes-hendelserna. Fastin visio-
ner under den med Kristus uppnidda virldstidsildern inte utcikar Guds
uppenbarelse, ir de lingt ifrin overflodiga. IJtan att medfora nigon for-
lndring tornyar de i viss min allt.

Visserligen 1r dirmed lingt ifrin allt sagt om Lourdes. Man borde ocksi
tlnka pi f<ireteelsernas betydelse fdr fromhetslivet. Jungfru Maria stlllde
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konkreta krav, hon ropade pi bcin och bot. Genom Bernadette ville hon

vinda sig till minga. Dock nir hennes framtradande inte sin fulla vikt och

betydelse om det inte insittes i sitt teologiska sammanhang. Den teologiska

tolkningen banar vlgen till hindelsernas fulla verkan. Framf<ir allt miste
man fiirsti, att det i Lourdes ror sig om en sarartad personlig kontakt mel-
lan sierskan och Guds Moder.

Man behover inte ens tillhora den katolska kyrkan for att kunna upp-
skatta detta. Den som i Martin Luther ser banbrytaren fcir Kristi sanna

anda, kan inte forbigi sidana hlndelser som forekommit i Lourdes. Att
tron skulle leva, att den skulle innesluta ett personligt engagemang, detta
lig ju reformatorn om hjirtat. Han hade slkerligen inte en tanke pi att
istunda sirskilda gudomliga meddelanden. Han ville leva i tro. Men han

ville inte stanna vid formler, som lepparna kan rabbla. Reliker och allt,
som kan frirvaras i skattgcimmor av tri eller sten, var fcir honom stcitande.

FIan var angeligen om att tron skulle vara levande i tillitsfulla hjirtan.
Ja, han lingtade efter att erfara den nidige Guden. Han flste sig vid att
den kristna tron 1r ett visserligen preliminirt men icke desto mindre dkta
mote med Gud. Personalism - detta har man kunnat sltta som rubrik
<iver augustinmunkens girning.

Lourdes-hlndelserna kan rubriceras pi samma sitt. Meningen med pri-
vata uppenbarelser ar, att det personliga engagemanget i tron skall fram-
jas. Tron f6rs fram till ett skidande. Ett personligt miite sker. Den som

Iir erfarc det, f.fu en aning om det himmelska tillstindet. Men iven sidana,

som inte deltar i upplevelsen , fl,r en ny klarhet om att alla minniskor ir
kallade till ett odefinierbart personligt m<ite. Detta var kirnan i Kristi
budskap och verk. Harifrin faller ljus ijver Lourdes.

VilbeIM Kdster Sl
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DEN SVARA VAGEN
PROCES SERNA BAKOM HELGONFOR-

KLARINGEN

f,,;r att samordna, reglera och overvaka de rituella handlingarna vid
I'kyrkrrrs gudstjlnster instiftade piven Sixtus V ir 1i88 genom kon-
stitutionen ltnntensa Kongregationen for de kyrkliga riterna och ceremo-

nierna. Forutom andra uppd rag 
- 

som numera bortfallit 
- 

fick den

sig ocksi ilagt att fungera som domstol vid de ofta synnerligen vidlyf-
tiga undersbkningar, som fcirekommer vid kanonisationsprocesserna, samt

att ut6va kyrkans oversyn iiver helgonrelikerna.

Rituskongregationen ir pi grund aY arten av sin verksamhet en av de

romerska kongregationer, vars verksamhec i sirskilt h<ig grad trlder in-
fcjr offentlighetens iigon. Silunda ir dess avgoranden i vad angir det

rituella forfarandet vid de dagliga gudstjinsterna och de kyrkliga hand-

bdckernas utformning av stdrsta vikt och angir givetvis i allra hogsta

grad de troende. Men ocksi de avgoranden som trl#as i kongregationens

forsta sektion, nlmligen den for beatifikationer och kanoniseringar, hat
den storsta betydelse, d& genom dem nya saliga och heliga framstllles
som exempel och 

- 
nlr det ror sig om kanonisationer - Senom pivarnas

godkinnande dessutom upphojs till >altarets lra>.
Med en helgonforklaring eller kanonisation fcirstis siledes ett hdgtidliSt

proklamerande genom den romersk-katolska kyrkans iiverhuvud, att en

mlnniska, som genom ett martyrium f6r den katolska trons skull eller

genom ett heligt kristet livs dygder givit vittnesbord om Guds makt och

nid, av Gud beviljats den eviga salighetens glidje i himmelen.

Genom kanoniseringen, som utferdas med den apostoliska fullmaktens
auktoritet, framstilles den silunda heligforklarade som ett m6nster fiir de

kristna i sann Kristi efterf<iljd samt faststilles i den kyrkliga kalendern en

slrskild festdag till hans minne med slrskilda messtexter. Samtidigt gives

tillitelse, att det nya helgonet inom hela kyrkan fir anropas om f6rbiiner
och kyrkor fir uppkallas efter detsamma.

Bruket att vcirda och anropa h"lr"t ir lika gammalt som kristendomen

sjilv. De f<irsta heliga var martyrer, som i kampen mot den fortryckande
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J. P. Wieselgren

romerska statsmakten ht sina liv for den unga kyrkans innu omstridda
paroll: >Man miste lyda Gud mer 5n minniskor.>>

Pi martyrernas gravar rest€ man altaren, vid vilka pristerna forrattade
de heliga gudstjinstriterna. Denna den enklaste formen av kanonisering
Sgde bestind under forfoljelsernas irhundraden. Under mitten av 200-
talet blev det allmin sed att ihigkomma de dcjda med en irlig festdag,
vanligen pi deras dcidsdag, men dessa fester hade endast lokal karaktar:
var kyrka firade silunda sina egna martyrer. De fick dock inte firas,
forran stiftets biskop givit sin tillitelse och nir martyrskapet vederbor-
ligen provats och befunnits ikta.

Denna ordning vid kanonisationen, nimligen att stiftets biskop eller
kyrkoprovinsernas irkebiskop utgjorde de hogsta domarna och den sista
instansen, bibeh<tlls lnda till ornkring ir 1180, di piven Alexander III
till f<;ljd av vissa missbruk bestimde, att kanoniseringar i fortsittningen
uteslutande skulle handhas av den Heliga Stolen. Sedan den tiden ir allt
offentligt och liturgiskt vordande av saliga eller heliga, som icke godkints
av pivestolen, forbjudet inom den katolska kyrkan.

Med tiden fc;rbettrades den rent organisatoriska ramen kring kanonisa-
tionsforfarandet. Om den funktion, som dirvid tillfaller den av p&ven
Sixtus V ir 1188 inrittade rituskongregationen, har vi redan talat. De
bestimmelser som nu glller, har i det visentliga utgivits &r 7634 av piven
Urban ViII och senare pivar har endast gjort obetydliga indringar. Den
lerde och fromme piven Benediktus XIV har i sitt stora arbete De seruo-
rttw Dei beatificatione et beatoyunt canomisatione givit en kommentar,
till a"lla hithorande frigor, vilken allmint ans€s som klassisk.

Det forfarande som leder till den slutliga helgonfdrklaringen ir bide
lingt och invecklat. I den forberedande underscikningen 1r alk anlagt pir
att frirsvira helgonkandidatens utsikter si mycket som mojiigt.

Nlr nlgon, som under livstiden visat ovanliga dygder, dcjtt >i rykte for
helighet>, eller nir oforklarliga handelser sketr, som kan sti i samband med
den d6de, kan hans slbktingar eller andra personer, t. ex. medlemmar av
den orden han eventuellt tillhort, hos biskopen i det stift dir han levat
begira att en fcirberedande undersokning anstilles.

Om stiftets chef finner skbl att beakta den gjorda ansrikan, inrappor-
teras detta fArhillande till Rom, dir en s. k. postulator tillsittes. Denne,
som miste -vara eti. i Rom bosatt prtst, overtager si hela ledningen av
arbetet f<jr beatifikationen av >Guds tjanare>>, som helgonkandidaten ofii-
ciellt kallas under detta stadium av processen. Postulatorn tillsltter i sin
tur en vice postulator, som ir bosatt inom det stift dir den frirsta under-
sokningsprocessen skall lga rum.

Biskopen tillsitter en undersokningsdomstol, som antingen stir under
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Den sudra trigen

hans personliga ledning eller under tre av honom sirskilt utsedda leda-
mcjter som underscikningsdomare. Domstolen bestir ytterligare av en ofii-
ciell notarie och en >trons promotor>, mera fargrikt kallad >djivulens
advokat>, som har till sirskild uppgift, att noga granska den framstillda
anscikningen och att i imbetets vignar s<ika argument mot den anfcjrda
bevisningen fdr det proponerade helgonets heliga liv och mot de mirakel,
som siges har verkats i dess namn. Vid processens rippnande utfirdar
stiftschefen vidare ett pibud att alla, som haft nigot att gora med kandi-
daten eller som iger brev eller anteckningar av hans hand, skall instilla
sig inf<ir domstolen for att avge vi*nesmil eller inlimna det skrivna mate-
rial de besitter. Alla lr skyldiga att efterkomma denna biskopliga upp-
maning under samvetsansvar, antingen det ir fordelaktigt for kandi-
datens sak eller icke.

Fcirst granskar domstolen allt som skrivits av Guds tjdnare for att fast-
stilla, om dir eventuellt finns nigot som avviker fri,n kyrkans tros- och
morallara. Sedan overgir man till att med vittnenas hjuilp 

- 
och dessa

korsfcirhors vederbcirligen arr trons promotor 
- 

scika konstatera, om det
rykte fcir helighet, som den avlidne haft och fort{arcnde ager, ar val
grundat, om han civat de kristna dygderna i en utomordentligt hog
(>heroisk>) grad, samr om man kan sitta tilltro till uppgifterna om
eventuella mirakler som verkats genom hans fcjrmedling. Om nigon upp-
ges ha dott martyrd<;den, undersciks fcirst och frimst de omstlndig-
heter under vilka martyrtet agt rum. Till sist iterstir en punkt av stor
vikt, nemligen frigan om kyrkans fcireskrifter betrrfiande otilliten kult
noga har iakttagits. Fores <ivertridelser av dessa foreskrifter i bevis, upp-
stir stora svirigheter fcir processens fortsittande.

Denna inforrr'ativa, biskopliga process kan pigi i itskilliga ir. I all-
minhet giller vid sidana processer principen > festina lente 

- 
skynda

l&ngsamt>. Den yttersta noggrannhet ir regel, och flera faser i process-
forfarundet bestir endast i mer eller mindre identiska undersiikningar och
kontroller far att i gcirligaste rnin underk asta fallet gru'dligast mojliga
prcivning. Nlr processen avslutats, riversinder biskopen alla handlingar i
miiet till rituskongregationen i Rorn. Skulle fallet dir upptas till s. k.
apostolisk proc€ss 

- 
vilket ingalunda sker automatiskt utan efter veder-

bcirandes fria avgcirande 
-, 

fdrlorar biskopen omedelbart all ntt. att del-
taga i irendets fortging, med mindre han sirskilt uppmanas dirtill av den
Heliga Stolen.

Har beslut fattats, att fallet skall upptas infor rituskongregationen, ir
dennas forsta itgird den att den kardinal, som fitt till uppgift att vara
fciredragande i milet i samrid med >trons generalpromotor> utser tvi
eller fyra (eller fler om si ir n<idvlndigt, men alltid i par) lirda andliga,
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som fir till uppgift, var och en bunden av den strlngasre tystnadsplikt
och ovetande om de andras namn, att. pir nytr genom g3, allt. vad helgon-
kandidaten skrivit och att avge sitt omdcime herom. Skulle deras upp-
fattningar divergera alltf<ir mycket, tillkallas ytterligare en granskare, vars
mening blir utslagsgivande. Skulle man finna anledning till allvarligare
anmirkningar, kommer milet att utan itgird liggas till handlingarna.

Efter denna granskning framtrlder fallets ordinarie postulator pi nytt
och fortsitter sitt arbete att f.i processen upptagen infdr rituskongrega-
tionen. Diirvid anvinder han en av de advokater, som har rltt att pledera
infcir den s. k. Rota-domstolen. Denne advokat gdr ett sammandrag av
akten, som redan nu kan ha svlllt ut till aktningsvlrda proportioner.
Detta sammandrag genomhses av generalpromotorn, som dirtill fogar alla
tinkbara invlndningar, varefter fcirsvaret tivertas av Rota-advokaten. Se-

dan vidtar den diskussion inom kongregationen, i vilken avgores om den
av stiftschefen anordnade informativa processen lr godtagbar. Ar detta
fallet och har man funnit, att milet visar goda fdruftettningar, anhiller
man hos piven, att han mitte signera ett dekret, vars offenrliggiirande
betecknar den s. k. apostoliska process€ns borjan. Hidanefter ir kongrega-
tionen enda instansen fcir processens behandlande. Denna b<irjan betyder
emellertid endast ett meddelande att pr<ivningen flr dga rum och inga-
lunda nigot erkinnande av sjllva pistiendet om helighet, trots den ytterst
strlnga prcivning som milet redan varit utsatt fcir i fiirsta instansen. Detta
tillstind till provning, sorn offentliggores i Acta Apostolicae Sedis, den
Heliga Stolens officiella organ, undertecknar piven icke med sitt lmbets-
namn utan med sitt personliga fcirnamn, t. ex. Placet Eugenio.

Innan den apostoliska processen tar sin bcirjan, underscikes iterigen om
nigon otilliten kult ignats it Guds tjdnare. Skulle si vara fallet, nedllg-
ges processen och alla kulthandlingar fOrbjuds. Fcirst nir detta f<jrbud
har f.itt isyftad verkan, kan processen upptas pi nytt.

I den apostoliska processen ir alla medlemmar av domstolen utnlmnda.
De fullg6r sitt uppdrag i imbetets vignar, vare sig det giller introduktd-
ren och f<irsvararen av milet, postulatorn och hans advokater, eller juryn i
milet, kardinalkongregationen in pleno med en kardinal som f<iredragande
samt dess medhjilpare, konsultatorer och teologiska, juridiska och medi-
cinska experter av olika slag, eller iklagaren i milet, generalpromotorn och
hans medhjilpare. 6ver dem stir slutligen den ende domaren i milet,
piven sjilv.

I den apostoliska processen upprepas samma underscikning, som fciretogs
i den informativa, biskopliga processen, inom det (eller de) stift, der
Guds tjlnare levt och verkat, men nu under andra domare in tidigare.
Sedan denna undersrikning avslutats 

- 
det kan driija Zinda till tv& fu -
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iterftirvisas hela milet pi nytt till Rom, dir man nu ignar sig it att fast-
stllla, dels om Guds tjanare verkligen fortjdnar det rykte f6r helighet,
som omger honom, dels om de mirakler, som pistis ha tillkommit genom
hans f6rbdner, verkligen har igt rum och verkligen haft karaktiren av
underverk.

Sedan bide generalpostulato(n och generalpromotorn slutfort sina in-
lagg och akterna i milet distribuerats till alla vederbcirande inom ritus-
kongregationen, lger tvi serier sammantriden rum for att avgcira, om
man skall skrida till saligf<irklaring. Vid de tre forsta sammantridena skall
vid vart och ett fciljande friga besvaras: Ar det bevisat, att Guds tjanare
har praktiserat de tre s. k. teologiska dygderna, tro, hopp, kerlek, samt de

fyra kardinaldygderna: klokhet, rettvisa, mittlighet, stindaktighet jamte
dnrtill horande andra dygder i heroisk grad? 

- 
med andra ord: har han

visat sig i allt vara en sann kristen ocksi under de sviraste omstindigheter,
frestelser och pifrestningar? Ror det sig om ett martyrium, granskas be-
viset fcir detta och anledningen dlrtill hlr ocksi under den heroiska dygde-
dvningens synvinkel.

Vid det f<irsta sammantradet, som leds av ftiredragande kardinalen, ar
sektionens tjinstemin samt kongregationens imbetsmln och konsultato-
rerna p& helgonsektionen nirvarande. Avgcirandet sker genom riistning,
varvid /3 majoritet krives fcir att milet skall f& avancera vidare, sivida
inte piven sjilv inskrider till dess favor. Denna forsta session kallas >>ante-

preparatoria 
- 

(sessionen) fcire den fcirberedande>. Vid den andra, den
s.k. >preparatoria 

- 
f<irberedande,>, dger alla deltagare i den foregiende

ratt att nldrvara och att yttra sig, medan beslutanderitten di ivilar endast
de nu in pleno nlrvarande kardinalerna i kongregationen. IJttalar sig ocksi
detta sammantrlde till frirmin for milets fortsittande, beger sig kongrega-
tionens prefekt till den Helige Fadern. Dennes godklnnande erfordras nim-
ligen, innan man kan skrida till den tredje sessionen under pivens per-
sonliga ledning, den s. k. generalkongregationen, vid vilken alla de ovan
upprlknade ager ratt att narvara, men piven ensam avger yotum. Pro-
c€ssen har efter si linga forberedelser lntligen nitt sin definitiva domare.
Finner nu den Helige Fadern, att fullgoda skal fOr godklnnande av de

tidigare fattade rekommendationerna f<ireligger, tillklnnager han denna
sin mening. Dekretet harom, som publiceras vid ett senare offentligt mcite
med rituskongregationen i Vatikanen och direfter avtryckes i Acta Apos-
tolicae Sedis, undertecknar den Helige Fadern med sitt namn som pive.
Efter denna hendelse fir Guds tldnarekallasVenerabili,s 

- 
lrevcirdig, men

nigon som helst rltt till offentlig och liturgisk kult medges icke dermed.
Den andra serien av sammantriden inom rituskongregationen, likaledes

tre till antalet, giller underverken 
- 

vanligtvis medicinskt of0rklarliga
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helbrlgdar<irelser, som antas ha skett pi forbon frin Guds tjinaren som

anropats om hjilp, eller betraktas som svar pi den ikallan, som uttryck-
ligen riktats till Gud for att av honom erni det vittnesbcird om sin tji-
nares helighet och upphdjelse till hirnmelens herlighet som sidana ovanliga
handelser inneblr. Kyrkan litar i en si viktig sak inte enbart pi aldrig si
goda och kloka minniskors omdcimen utan fordrar, att dessa miste stcidjas

av >tecken frin himmelen>. Silunda krlves som nodvindig forutsittning
for kanonisationsprocessen minsr tvi underverk, ifall vittnena till det

foreslagna helgonets liv lnnu lever, och tre eller fyra, om helgonets liv
ligger lingre tillbaks i tiden. Det ir pl denna punkt som de flesta salig-

f<;rklaringar och helgonforklaringar stoppas. Endast ett ringa procenttal
av de ursprungligen introducerade processerna lyckas tillfredsstilla kon-
gregationens minutiosa och ornutliga kommissioner av erfarna specialister

- 
som icke nodvindigtvis miste vara katoliker 

- 
pi lnkekonstens, juri-

dikens och teologiens ornriden. Dessa 'kommissioner g&r till verket med

den stcirsta noggrannhet och misstinksamhet for att finna sanningen, och

de s<jker pi allt sitt efter mojlighet att fdrklara de iberopade underverken
pi naturlig vlg. F<irst di alla sidana mojligheter utt6mts, fir den forkla-
ringen tillgripas att nigonting har intrlffat som ligger utanfor den natur-
liga vetenskapens formiga att forklara, med andra ord, att ett under har
intrafrat. Den kyrkliga domstolen konstaterar bara faktum utan att ut-
tala sig om slttet hur det har skett.

Vid dessa sessioner ir proceduren densamma som vid de tre tidigare med

det tiliigget att en ytterligare kontroll ignas miraklen: om tvi llkare
vidgir dem, tillsittes en tredje for att studera deras rapport, och om de

tvi ar oense, tillsittes en helt ny grupp, som pi nytt skall underscika saken.

Godkinner den Helige Fadern vid generalkongregationen de ftiregiende
sessionernas rekommendationer, iger ett sjunde och sista sammantride rum,
som kallas >>de tu.to>> dafior att pi det den frigan behandlas, om man med

sikerhet kan skrida till beatifikationen eller saligforklaringen. Besvaras

denna friga med ja, hiller piven ett offentligt konsistorium, dir han i ett
tal fuamlagger sitt beslut. I Peterskyrkan utspelas sedan en ceremoni utan
den Helige Faderns nlrvaro, varvid det breue apostolicum upplises, i vilket
beatifikationen formligen kung<ires.

Beatifikationen ir icke ofelbar. Den ritt till kult av den avlidne som

nu medges begrinsas till det 
- 

eller de 
- 

stift eller den orden, som den

saligforklarade tillhorde under sin livstid.
Det sista trapPsteget upp till > altarets ata>> at helgonforklaringen. Fcir

att denna skall komma till stind, fordras att atminstone tre nya mirakler
skyndan av milets postulator vid ett ofientligt konsistorium hos piven
har intrafrat efter saligforklaringen. Sedan en konsistorieadvokat pi till-
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anhillit, att processen mitte rippnas pi nytt, begynner innu en ging
samma lingvariga procedur som fcire saligf<;rklaringen med utsindandei
av den delegerade undersokningsdomstolen frin Rom till fcirnyad kontroll
av den ursprungliga biskopliga processen och med hela den ovan nimnda
underso'knings- och sammanrridesordningen hos rituskongregationen sjilv.
Detta kan f.orefalla .oara ett on<idigt slciseri med kraft och tid, men man
fir betrnka , att ll,nga tidsrymder, ibland hundratals ir, kan forflyta mel-
lan de olika stadierna i processen. Enligt vissa fcireskrifter betriffande tiden
i bl. a. urban vIII:s ovan nimnda dekret miste femtio &r for{lyta mellan
vederbcirandes dod och den fcirsta informativa processen och ytterligare
tio ir mellan dessa underscikningar och introducerandet av den apostoliska
processen 

- 
frinsett naturligtvis den Heliga Stolens fullmakt art ge dis-

pens frin dessa fcireskdfter. Ddrtill kommer den rundligr tillmltta tiden
f.or alla underscikningar, fdrhor, beredningar m. m. Allt detta motiverar
mer in nog en revision av alla akter, innan det slutliga avgcirandet faller.
FIar man nu funnit, att inga hinder foreligger fcir en kanonisation, sam-
mantrlder piven dels i ett hemligt konsistoriurn, endast i nrrvaro av kardi-
nalerna, vilka med orden >>placet>> elTer >>non placet tillklnnager sin me-
ning om kanonisationens limplighet, dels vid ett halvoffentligt konsisto-
rium, vid vilket alla i Rom vistande patriarker, irkebiskopar och biskopar
har ratt att narvara och avge sitt votum. slutligen meddelar den Heiige
Fadern i ett offentligt konsistorium, pi vilken dag han imnar forratta
sj ilva helgonfcirklaringen.

Pi den faststillda dagen iger den formliga kanoniseringen rum vid en
ceremoni, som zir en av de stitligaste som utspelas i Peterskyrkan. Efter
slutf<irda undersciknin gar forklarar den Helige Fadern hc;gtidligt under
iberopande av sitt hoga imbete och den Helige Andes sirskilda bistind,
att den saligforklarade Guds tjanare skall vara inskriven i helgonens fcir-
teckning. Religicist och liturgiskt medfor denna helgonforklaring, att kulr
av helgonet ir tilliten civer hela jordkretsen. vidare faststllles det miss-
formuhr som skall anvrndas pi hans irligen iterkommande festdag, vars
firande blir obligatoriskt antingen i hela kyrkan eller inom vissa delar av
den. Kyrkor och altaren kan nu blra hans namn, och hans reliker kan nu
intaga en plats i liturgiska sammanhang.

Fcirutom dessa kanonisationer finnes det ocksi s. k. historiska fall, ndm-
ligen sidana, der den Heliga stolen bekriftar en kult som sedan urminnes
tider visats en person som aldrig blivir formellt helgonforklarad arr en
pive.

Antalet fall som proponeras till salig- eller helgonf<irklaring ar for
ni.rvarande mycket stort, omkring ett 7i}-tal, och for ytterligare nigra
hundra foreligger anscikan om introduceringen alr processen. under de

6t



J. P. Vieselgren

senaste iren har antalet helgon- och saligf<irklaringar iikat ganska mycket
i jimf<irelse med tidigare ir. Detta jimte Mariologins framskjutna still-
ning sammanhinger med kyrkans tro pi den av Gud skapade och av Kris-
tus iterlcista minniskans h<iga vlrdighet i en tid, som i koncentrationshg-
rens och massdeportationernas tecken kanske mer in nigonsin syns fcirneka
den enskilda minskliga personens eviga virde.

lon Peter Vieselgren

SIGRID UNDSETS RELIGIOSA
UTVECKLING
i fuset aa hennes senare diklning

,, ].* har veret min man utro> 
- 

med dessa ord inleder Sigrid IJndset
J sin f<jrsta roman, Fru Marta Oulie (1907). Den ir skriven i dagboks-
form och dagboken tinkes vara Marta Oulies. Redan begynnelseorden ger
oss en inblick i bokens centrala problem: Marta Oulies skuldkinsla pi
grund ay att. hon varit sin man otrogen. Denna skuldkinsla vaknar hos
henne, nlr hennes make, Otto Oulie, blir inlagd pi sanatorium, allvarligt
sjuk. I och med att hon kinner sin skuld, b<irjar Marta Oulie ocksi grubbla
over bakgrunden till den. Vad har egentligen drivit henne till att begi
iktenskapsbrott? Hon tlnker tillbaka pi sin forsta tid tillsammans med
Otto, nir inget annat av vdrde fanns fcir henne i livet in deras kadek.

Ju mera hon funderar, desto starkare klnner hon skammen: >>Det er
likesom med den skjorten i eventyret, hun hadde spildt talg paa og prcivet
at vaske ren. Jo mere hun vasket og gned, des svartere blev den.> Utan
motstind hade hon litit sig drivas i armarna pi en annan man, nir hon
inte llngre tyckte sig finna fcirstielse hos Otto Oulie. Hennes instillning
hade varit helt egoistisk: >Jeg tenkte ikke paa noget i verden uren dette
mit jeg. Mine barn 

- 
j"g syntes, det yar nok, naar jeg srirget for, at de

fik mat og kler, og jeg var uten at skamme mig sammen med min elsker
to verelser f.ra der, hvor de laa og sov.r>

Marta Oulie kommer underfund med att hennes egocentricitet varit
frimsta orsaken till att hennes och Ottos >unge elskov brendte ut)). 

-
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>Jeg gik og stirret mig blind paa d,et, at Otto ikke forstod mig. Det faldt
mig aldrig ind, at ikke jeg forstod ham.>> 

- 
I{on finner dock ingen vig

ut ur sig sjilv. Hennes skuldkrnsla stiller sig nu hindrande i vigen. Fren-
nes grubbel fcir henne inte framit, men indi kan hon inte komma ifrin
det, trots att hon slger: >Jeg er tra;t av mine egne unyttige ord, som jeg
prciver at stille min egen blodende smerte med.r>

Den lykfulige alder utkom 1908. Boken bestir av olika berrtrelser, av
vilka den lingsta har firtt ge den dess namn. I denna mciter vi de tvi
unga flickorna IJni Hirsch och charlotte Hedels. utmirkande fdr dem
bid,a fu deras lingtan ur vardagen. Charlottes lingtan ir den, som gir
djupast. Hon berittar for IJni, att hon skulle vilja skriva en bok om
sidana som dem sjilva 

- 
kontorsrittor. >vi gaar og har et arbeide, som

vi skal leve av 
- 

vi kan ikke leve for det>>, siger hon. >Og det er det
samme vi vil allesammen 

- 
hvilken maate vi saa vrlger for at faa tak j

det. Leve et eneste itieblik med alt vorr v€sen vendt indefter. saan, at vi
ikke ser med ciinene ut i taaken og gaslyktene 

- 
men ind paa vort eget

brrndende hjerte 
-.>charlotte fl'r ald'rig sin lingtan stillad. Den blir henne fdr stark, och

hon tar sitt liv. En ledtrid till orsaken till att hon aldrig nir, vad hon
drtimmer om, fir vi i ett samtal mellan henne och uni. charlotte siger:
>vi gaar 2lsns 

- 
stirrer ned i os selv, speider og undersciker, dikter og

drommer >Du er likesom den der i fortellingen, Narkissos, ver du.
Han, som elsket sit eget speilbillede og drunknet.> 

-,rJ",r, sa Charlotte
rolig. >Men tror du ikke, der er noksaa mange av os, der er slike 

- 
nutil-

dags?> Charlotte fann aldrig nigot utover sig sjllv.
unis llngtan ur vardagen f&r sitt uttryck i hennes drom att bli skide-

spelerska och ni ryktbarher. Hon gir ifrin sin flstman for att scika sin
lycka vid teatern. I b<irjan gir det bra filr henne, men si sminingom upp-
dagas det, att hon inte ricker till fijr nigra storre uppgifter. Di itervin-
der hon till Kristian Hjelde. F{on ver, att, han ilskar henne, och att hon
hos honom kan fi trygghet. Men han kan aldrig stilla hennes innersta ling-
tan. 

- 
>Da hun hadde kastet sig i Kristians armer, da var det jo fordi

hun dunkelt hadde haabet, hans voldsomste kjrrtegn, hans haardeste favn-
tak, det kunde kvale hendes egen vilde, avmektige utve. Aa, den levet
endda. Der var noget i hende, der altid vilde lenges ur, noger av hendes
inderste v€sen, som der aldrig vilde bli bruk for i Kristian Hjeldes hjem.>

Redan ffi,n borjan kretsade sigrid undsets diktning kring tillvarons
etiska problem, och sambandet mellan etiskt liv och lycka finns pivisat.
>Drcimmen om lyckan> kallar ocksi vinsnes sitt kapitel om Sigrid und-
sets tidigare diktning.

utpriglad finns denna lyckodr<im hos Edele Hammer i novellen En
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fretnmed iDen lykkelige alder. Edele llngtar ut ur sin ensamhet och drivs
av denna sin lingtan i armarna pi en ung man, trots att hon vet med sig,
att han inte dr den hon vlntat pi. Efter €n tid bryter hon med honom
och blir sedan ensammare ln nigonsin. Ffennes vin Per Dyrssen fors<iker
hjilpa henne. Hon miste komma ur sin ensamhet, siger han, hon kan
st-kert 6lska igen. Edele svarar: >Men skulde jeg elske igjen _-. Ja det
ll;'aatte ikke vare saan en liten lykke, hvor man maa dikte om paa halv-
parten og lagge den anden halvpart til av sine drcimme 

-. Jeg vil heller
resignere end ta tilbakke 

-. 
Det maatte v€re en mand, som kunde si, 

- 
ta

og bli med mig 
- 

j"S skal betale dig en haandful ekte himmelstjerner.>>
Per Dyrssen 1r den mannen! Edele ger sig it honom, men nir han
ber henne gifta sig med honom, siger hon nej; hon kinner sig inte
virdig. 

- 
>For du synes, jeg har skjammet mig ut. Jeg er det Er

<idelagt. Om man aldrig saa meget var av silke engang 
- 

er man
faldt i solen engang, saz er man allikevel bare en klut til hvadsom-
helst 

-. - 
j.g skal si dig, nu vet jeg, hvad der er bak de dumme

folks fordommer 
- 

det er de klokes domme det. De dumme sier en ung
pikke skal v&re ren 

- 
de kan ikke si hvorfor. Men de som har sagt f<lrst

det, de andre jatter efter 
- 

de har visst det. Vi begynder med en, vi tror.
vi elsker 

- 
siden langes vi altid efter at elske igjen 

-.>Det berittigade i moralbudens krav har gltt upp f<ir Edele. Men,rdlr-
{or att. hon kinner sin fornedring si intensivt, kan hon resa sig igen>. Med
hjilp av en kuia genom brostet vill hon ridda den klrna av ikthet och
sanning, som Innu finns kvar i henne. Men sjilvmordsfcirsiiket misslyckas.

Under sin konvalescenstid uppticker Edele, att det ir en uppriktig kerlek,
Per hyser fcjr henne och nu vigar hon ta emot den. 

- 
>Du maatte hente

dine stjerner selv, Edele.,>

Ar 1911 utkom Jenny. Fluvudpersonen ir en ung konstnlrinna. Hon
ans€r, att man endast med egen kraft kan ni lyckan. Den lycka, hon ling-
tar efter, skall vara absolut; det krivs ett rent levnadssitt for att ni den;

>det eneste uoprettelig vonde, vi kommer ut for, har vi altid forskyldt
selv>, siger hon. Vidare: >>Den lykke hun langtes efter, den skulde vrre
het og fortmende 

- 
men den skulde vrre ren og pletfri 

- 
hun selv vilde

vrre god og loyal og trofast mot den, hun gav sig til - der maatte komme
en, som kunde ta hende ,helt, sa ingen evne i hende blev liggende ubrukt
og raatnet etsteds langt inde og forgiftet 

-. 
Nei - 

hun turde ikke -vilde ikke vere letsindig. Ikke hun 
-.)>Men Jenny ir inte si stark som hon trott. >Hennes livsideal bryter sam-

man.> Hon liter sig ryckas med av en stimning och tar emot en ung mans

kerlek. Si sminingom b<irjar hon tvivla pi varaktigheten i deras kerlek.
Nir hon konfronteras med Helges hem, som framfcir allt utmerkes av det
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spinda forhillandet mellan fadern och modern, inser hon sitt misstag, och
pi Helges friga, om han ir allt pi jorden fcir henne, kan hon inte svara ja.

Misstaget if.riga om Helge har knlckt Jenny: >Det er det, at j"S- j,
jeg forakter mig selv. Man gir eftet for slik en fille stemning, lyver den

op 
-. 

Man skal uite, for man sier, man elsker, at man kan staa ved sit
ord. Altid har jeg foraktet saan letferdighet mest av alt i verden -. Nu er

det mig selv, som staar med skammen 
-.> 

Lyckan 1r inte lingre till ftrr
henne, anser Jenny, och skulden dirtill llgger hon helt pi sig sjiilv. 

->Lykkelig allikevel at y&re utilfreds. Lykkelig den som ikke takket og slog

sig tiltaals, naar livet bod en fattigmandskaar. Men sa endda, jeg tror paa

mine drommer, jeg kalder intet lykke uten den lykke jeg forlangte. Jeg
tror endda, den lykken er til. Er den ikke til for mig 

- 
saa yar det mig,

som feilet, det var jeg, som lrar en daarlig jomfru, der ikke orket vaake og

vente paa brudgommen. Men de kloke jomfruer skal se ham og indgaa i
hans hus og danse -.> Jennys egen kraft har svikit och dirmed har hon
mist allt hopp att nigonsin ni, vad hon dromt om. Liksom Charlotte tar
hon sitt liv: >nei hun kunde ikke leve uten hun var den beste og turde
kreve det beste som sin ret>>.

Sigrid Undsets betonande av de moraliska virdenas betydelse kommer
tydligt fram i hennes skildringar av Jennys och Edeles iiden. Ar 1914

holl hon pi Studentersamfundet i Oslo ett foredrag med titeln Det fjerde
bud. Hdrr understryker hon iter etikens virde. FIon sammanfiir den med

kulturbegreppet: >Du skal hrdre din far og din rr,or) paa det at det kan
gaa dig vel og du maa lange leve i landet. Dette bud indeholder for kultur-
mennesket barnets krav til foraldrene og ikke forreldrenes krav til bar-
net>, siger hon. Det giller fdr foraldrar att leva si, att deras barn kan
hedra och lyda dem. >De gamle blanke ordene, dydernes navne, de som er

blit halvveis latterlige ord 
- 

det er de ord, menneskene tra;flSer at. lr'rc

- 
styrken, visdommen, rctfx,rdigheten, sandheten, barmhjertigheten,

kyskheten, maateholdet, tapperhete mange andre blanke ord. Og
vitrxnget beviserne paa at mennesket kan leve efter de ord, at de ikke er

unaturlige, unormale begriper. Vi trcnger at hrdre og adlyde de men-
nesker, som gir os disse beviser. Og vi tra'nger at faa beviserne av vot far
og vor mor, fordi menneskeyngelen instinktmessig vender sig til sine for-
x,ldre for at faa sine forncidenheter tilfredsstillet.>

Som en gemensam nimnare, en symbol for godheten, har mlnniskan
skapat Gud, anser hon. >At mennesket skal bli gud likt og kjende ondt og

godt, det er kulturens maal. 
- 

f.or kulturmennesket er det, som

forst og fremst maa leres, rrbiidighet og lydighet. Fordi det kultiverte
menneske maa ha nogen athxdre og adlyde, har kulturen overalt skapt en

Gud.> Hon pekar pi kulturid6ns behov ay att sitta upp ett htigsta goda,
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Gud, som mil, men hon tror innu inte pi detta mils konkreta verklighet.
Vinsnes talar om den >etisk-religi<isa idealismen> iDet Fjerde bud..

I Nini Roll Ankers bok om Sigrid Undset finns fciljande citat ur ett
brev frin Sigrid Undset (191t): >I det hele, kristendommen! Jeg har jo
aldrig nxret nogen uvilje mot den fcir 

- 
arr den grund at jeg neppe har

visst, hvad det var. Kirken anskuet jeg som en ganske malerisk ruin etsteds

i bakgrunden av landskapet. I de senere ir hat jeg jo sett litt narmere pi
den 

- 
lx,rt litt av det presterne skriver o. s. v. Jeg har ogsi lest endel av

moderne rldre katolske forfatters 
- 

fternslkirken har da iallfald form,
den virker ikke irriterende pi ens intelligens, som disse diverse 'protestan-
tiske'sekter. Heldt ut av Romerkirkens form virker hele kristndommen pi
mig som en mislykket, sprukken omelet 

-.> 
ps6 dr inte utan att

man ar' dessa ord kan ana, vart Sigrid Undset skulle vinda sig i sitt sci-

kande efter sanningen.
I Splinten au troldspeilet (1917) mirker man, att nigot hiller p& att

ske i Sigrid lJndsets religiosa utveckling. Bokens tvi noveller skildrar tvi
motsatta kvinnotyper. Den ena novellen heter Fru. Hjelde; i den iterfin-
ner vi Uni Hirsch. Hon lr alldeles dverhopad av de plikter, hem och barn
stiller pi henne. Arbetet ir anstrlngande och den gri vardagen tar livs-
lusten ur henne. FIon tycker, att Kristians och hennes karlek har mist all
glans. Nir hon moter en man, som oppet visar sin beundran fcir henne, ger

hon efter frjr sin lingtan ur vardagen och visar sig tillmdtesgiende mot
honom. Men hon hindras frl,n att ta nigot avgcirande steg. Ett samtal med

hennes inneboende, froken Bomann, fir henne att inse, vad det ir, som

hon hiller p& att g<ira. >>Det er saa rart med det, der er ting som likesom
ikke blir det samme, hvis en har hat det sammen med mere end et men-
neske i verden.>

Det kriver styrka att gora, vad som ar ratt. Uni siger: >Jeg har gaatt
og sagt at jeg vilde leve helt for dem hjemme, men jeg kunde ikke 

- 
det

vil bare si, jeg vilde gjerne gjort det, hvis det hadde vetet lettere, men
det kostet noget som jeg ikke vilde betale. Det der med viljen, det er bare

et spcirsmaal om jeg raader over min vilje eller min vilje raader over
mig 

-.u 
Den lycka hon drcimt om, kan hon kanske aldrig f3, 

- 
si nojer

hon sig med, vad hon kan fi och gor det bista m<ijligaav det. Den lycka
hon kan fi ligger i ett tillvaratagande av alla vardagens smi lyckomcijlig-
heter. FIon tinker pi sina barn: >Alla de stundene det glitrer i hjertet
av glade 

- 
over det rare de sier, og de komiske fcirste skridtene, og at de

viser folkevet, og naa,r de kommer med sine klxrtegn, og at man rcirer ved

dem, og over en forskrakkelse som er overstaat, og en sygdom som ikke
blev til noget farlig. Vi tanker ikke paa at det er lykken, alle de tusen

smaa glimtene. Endda det er dem som vi lever av.>>
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Fru Vaage i Splinten au troldspeilet ar annu en representant for >kvin-
den med den umattede livshunger>. I berittelsens borjan skildras hennes

starka fortvivlan pi grund ay att hon genom en olyckshindelse har mist
sitt barn. Hon tycker sig inte finna nigon fcjrstielse och hjilp hos sin
make.

F{arriet Vaage har inte Jennys kinsla frir etiska virden. Nir hon moter
en man, som vill tr<ista henne, hills hon inte tillbaka av nigra moraliska
betlnkligheter. Hon blir hans llskarinna och hon blir det jublande: >Aa

-tx.nk 
at jeg lever! Endelig, endelig 

-. 
Det er natur€n. Og lykken er at

boie sig for naturens vilje med os.,> Men det drojer inte linge, forrin hon
kinner skamkdnsla, >skam over at hun hadde noget at skjule i sit liv>.
Hennes man upptacker f<jrhillandet. Harriet skiljer sig {rin honom och
gifter sig med sin ilskare. Men nu finns det inte lingre nigot kvar av
hennes jubel. Hon kinner endast tomhet i sitt hjirta, en tomhet, som beror
pi hennes egoism. >Har jeg aldrig elsket ham heller, trnkte hun et <tieblik
i sjrleangst. Var det det med ham og at jeg vilde ha noget, han skulde
gi mig 

-.>Representanterna for den starkaste lingtan, en lengtan, som riktade
sig mot nigot absolut, nimligen Charlotte och Jenny orkade inte leva utan
ett hopp attni, vad de dromde om. Bristen pi en tro pi nigot utcjver dem
sjalva ar det, som avgrir deras ode. Charlotte gor som Narcissus 

- 
drunk-

nar i sin egen spegelbild 
-; Jenny tror for mycket pi den minskliga

kraften. Egocentricitet hindrar ocksi Marta Oulie och Harriet ]Waage att
ni lyckan. Men varken deras krav pi lycka eller pi egen etisk renhet lr si
starka som t. ex. Jennys - 

darfor orkar de leva vidare, trots att livet ter
sig hopplcist f6r dem.

Inte heller Uni har Jennys absoluta krav. Men hon hamnar inte i fru
Vaages pessimism. Liksorn E,dele Hammer inser hon de moraliska virdenas
betydelse och liksom denna fir hon >en haandful ekte himmelstjerner>.
Unis karaktirsstyrka och moraliska renhet ger henne m<ijlighet art i en
viss grad ni lyckan.

Moralisk renhet ir en fdrutsattning fAr lycka 
- 

den slutsatsen om Sig-
rid Undsets instlllning kan man dra ay hennes tidigare romaner och no-
veller. Men det, som framfor allt hindrar hennes gestalter att nl lyckan,
ir deras egocentricitet.. I Fru Vaage ger forfattarinnan i Alice Falcks ord
en anvisning pi en mojlighet fcjr mdnniskan att komma utanfor jagets
snlva krets. Alice Falck siger i ett samtal med Harriet, att nutidens min-
niskor har si svirt att gkimma sig sjllva. >Man kan nok i handling satte
sig selv ut av betraktning. Men man blir ved at se alle ting efter deres
forhold til en selv?> 

- 
>>Jamen herregud, Alice. 

- 
Vi snakket jo forresten

om lykke sammen med et andet menneske 
- 

og hvem i alverden skulde

67



Birgitta Mabngren

man se det i forhold til, uten sig selv?> Alice siiger: >Det andet menneske,
blandt andet. Men fiirst og fremst, hvis man trodde paa en gud 

- 
saa

antar jeg man vilde se det i forhold til ham. 
-Det 

er bare vi som
skal s<jke aarsaken til vor skjebne i vort eget lille ensomme jeg 

- 
og op-

dage, at ikke vore handlinger og ikke vore sterkeste fcilelser bestemmer saa

meget som smaa upaaaktede feil og svakheter og utekkeligheter 
-. 

Det
maatte da vrre bedre at betale med et helt liv i bod og bon 

- 
sn ks5gf11

lykketid end at gaa og ergre sig graa og raa, 
- - 

Aanei, Harriet, det
vilde vrre lettere at v&re god 

- 
ogsaa mot den en elsker, hvis en trodde

paa en generalavner for godheten 
-.>> 

>Det ir vigen frin det egocentriska
till det teocentriska, som den kvinnliga likaren, som ocksi ir sjilslikare,
pekar pi>, siger \irinsnes.

I Sigrid Undsets Ef terskrift, en sammanfattning av artiklar om framftir
allt kvinnans stlllning i samhlllet, nedskriven l9l9,kan man finna utta-
landen, som tydligt visar fcirfattarinnans kristna instillning och hennes

sympatier for den katolska kyrkan. Den instillning, som framkom i Det
fjerde bud.,att Gud endast ir en av minniskorna skapad symbol, har hon
nu helt overgivit. Om lktenskap och celibat skriver hon: >Det var ut
fra erkjendelsen av dette faktum, at kjdnsfcirbindelsen bestaar i at et men-
neske eier et andet og at intet kan rndre det, at Kristendommen gjorde
egteskapet fra et kontrakt til et sakrament. Loven om at Kristus har kj6pt
alle m.ennesker med sit blod maatte gjore slaveriet til en utilladelig ting og

knytte et seregent uavrystelig og ubegranset ansvar til det eiendomsfor-
hold som efter Guds egen ordning av det naturlige menneskeliv bestod

mellem mand og kvinde. Det var ogsaa ut fra denne opfatning av egteska-
pet at Kirken forlangte av sine prester, de skulde leve i colibat. Det maatte
foles uforenlig med en prests ansvar for og plikter mot de sjrle som var
betrodd i hans varetr.,gt at v&re bundet arr et saa altomfattende ansvar

for en enkelt sjal. I sin renhet 
- 

slik som det selvfiilgelig ikke engang
altid blev forstaat av presten, som viet brud og brudgom 

- 
var Kirkens

fordring til en kristen egtemand og timelig herre over en av Kristus kj<;pt

sjxl saa stor, at den ikke lot sig forene med det ideelle krav til en prest

om at v&re alle s.ialers tjener og hjelper inden menigheten, siden en kristen
egtemand fik tilhold om at elske sin hustru som Kristus elsker menigheten

og hengav sig for den.r>

Jag har velat pivisa den sammanhingande linje i Sigrid Undsets for-
fattarskap, som ytterst utgir frin konstaterandet: mlnniskan frigar efter
lycka. 

- 
Hur skall minniskan vinna lyckan? Tidigt fastslis att moralisk

renhet ir ett oundgingligt krav. Vari bestir lyckan? I den sinnliga njut-
ningen? Ett studium av Harriet Vaages liv visar, att Sigrid Undset hlr
svarar nej. 

- 
Minniskans sanna lycka kan inte fullbordas utan att hela
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hennes personlighet tillfredsstllles. Lycksalighet ir lika med ett tillfreds-
stillande av minniskans alla behov, hevdar Thomas av Aquino.

Sigrid Unds€t talar i En efterskrift om kyskheten. FIon siger: >Det er
i forglemmelse av at kyskhet utan kjerlighet i ordets videste betydning

- er bare en ut€ndt lampe, at vor tids mennesker har forholdtsvis liten
erb<idighet for kyskheten i og for sig. Vi har set for meget av paatyungent
avhold. Man har let for at glemme, der er en anden kyskhet som betyder
utvikling av sjrlelige muligheter og beverelsen av sjelelige verdier, op-
naaelig bare paa bekostning av andre muligheter og ved forsagelsen av
andre vardier.>

Samma betonande av kyskhetens vlrde iterfinnes hos Thomas. F{an
anser, att genom kyskhet och kroppslig iterhillsamhet i allt timjes begi-
ren och all vir sysselsittning kan inriktas pi andligt arbete. overensstim-
melse med Thomas' uppfattning om det moraliska handlandet kan man
ocksi finna i Efterskrifl. Sigrid Undset skriver dir om kristendomen:
,Som alle andre religioner gjorde den sit utvalg mellem det naturlige livs
fenomener, kaldte dem 'rene' og 'urene', 'gode' og 'onde', eftersom den
ansaa dem for skikkede til at fremme eller hemme menneskene i deres ut-
vikling mot en tilstand av fuldkommen lykke - saligheten.> Thomas
anser, att det handlande, som fiir oss mot virt slutmil, lycksalighet, ir
moralidkt.

Birgitta Malncgren

DEN NYA GENERATIONEN
KATOLSKA DIKTARE I ENGLAND

et fanns en tid di England i sina smitidskrifter hade en given platt-
form for sina nya diktare pi frammarsch; under kriget lanserades i

Horizon, Neu Vriting och Tbe Vind and tbe Rain ornkring hundra
stycken mellan 1940 och 7946. Men med efterkrigstidens stegrade tryck-
kostnader sjcink antalet sidana tidskrifter frin omkring femtio till fem-
ton. De flesta gjordes om till stencilerade nyhetsblad, haftade f<jr hand.
Fcir det mesta siljs de i Londons kaffebarer, vir moderna motsvarighet till
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1600-taleb kafiehus. I stadsdelar som Flampstead, Soho eller Chelsea gor
dessa fortfarande heder it sitt gamla rykte som >penny universities>>. Men
ganska {i av dessa tryckta ark eller stencilerade blad lever langre an ett
ir, medan alla de tre ovan nlmnda fanns under hela fyrtiotalet. Tenden-
sen lr nu, att nya forfattare vinder sig till yngre forlag for att fi tunna
bocker tryckta i stillet for noveller och artiklar; och dess unga forlag
fyller i stort sett samma funktion som de smi tidskrifternas utgivare forr.
Hir skall nimnas nigra i alfabetisk ordning: Andr6 Deutsch, en man i
trettioirsildern, Rupert Hart-Davis, nigra och fyrtio; Peter Owen nigra
och tjugu. De tre hor till de mest fciretagsamma, och det ir vart att
notera att vatje jul, nir sondagstidningarna anmodar sina kritiker att vdlja
ut erets besta bcicker, har det sju ginger i f6ljd varit just sidana smiforlag
som stitt f<jr mer ln hilften av de segrande bockerna; och dnd| dr det
fi av dessa firmor som ger ut mer in trettiofem bdcker per 1r, medan
de lldre, vilkdnda firmorna ger ut mellan 200 och 300 bcicker irligen.

Si ter sig alltsi bakgrunden till Englands litterlra produktion just nu.
Dock ir det inte min avsikt att pisti, att de ildre fdrlagen skulle sova.

Som jag hoppas kunna visa, har de 
- 

i en del {all 
- 

varit mycket pipass-
liga. I min oversikt skall jag begrinsa mig till engelska fortattare under
fyrtio ir, skalder, romanfcirfattare, kritiker och biografer, som bcirjar
finga den lldre generationens uppmirksamhet. Boken nr tvi ar ofta det
avgdrande provet; ingen av de for{attare jag nimner har givit ut mindre
in tvi bdcker. Jagborjarmed en lyriker: Ch arles C ausley fick de

starkaste lovord av den nu avlidne Roy Campbell. Hans bida forsta boc-
ker kom ut pi Hand and Flower Press i Kent; hans tredje, pi Harc-Davis',
heter (Jnion Street och rymmer ett urval ur de tvi forsta plus itskilliga
nya dikter. Han har ett utpriglat sinne fcir det lantliga och berlttande,
tvi drag som ir utmirkande fcir Campbells egen diktning, och han kan
starkt piminna om honom. Campbell har t.ex. i sin NatiuitT - 

,shepherds

and kings and cowboys knelt around, 
- 

och Causley skriver i ett efter-
mile och jubileumshyllning till en ildre skald:

Then with cats, angels, saints, thugs, for the dark
Take love the last uncon{idential clerk. . .

Nyligen har han ocksi skrivit ett televisionsprogram till minnet av seg-

latsen med Mayflower II. Jag citerar tre strofer om hennes tre master:

One stands at the Fore
To meet the weather wild.
For He who once in winter
Vas a little child.
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One grows after
from step to the sky,
For He who once was keel-hauled

And hung up to die.

One stands amidships
Between Fore and Mizzen
Pointing to Paradise

For He who is risen.

Som kritiker skrev samme diktare en ging om Elisabeth Myers noveller,
att de var lika fulla av liv som en ilsump med ilar. Det kan med lika stor
ritt sigas om hans eget verk.

Nir Elisabeth Myer dog for tio ir sedan, trettiof.yra'ir gar.rrlirl,al,

var det den storsta fctrlust vir katolska litteratur lidit efter kriget. Gra-
ham Greene, Antonia Vhite och Evelyn Vaugh var kvar, men frigan var
inte, vem som skulle vandra i deras fotspir, utan vilka som skulle bli deras

eftertradare. Det fanns gott om imitationer av Scobie och Bendrix och
kopior av klosterscenerna iFrost inMay,, men eftersom jag vill tala om de

nya och sjilvstlndiga diktarbegivningar som framtrett efter kriget, miste
jag forst tinka pi Aubrey Mennen och Elisabeth Sewell, bida pi Chatto
och Vindus' fiSrlag; jag iterkommer till dem. Men det mest ursprungliga
tonfall man hort sedan Elisabeth Myers d6d kommer fri'n I s o b e I E n g-
I i s h, iven hon romanf orfattare och novellist.

OIta ar poeterna de mest lyh<;rda romankritikerna; man kan tinka pi
hur Eliot lanserade Djuna Barnes' Nigbtwood eller hur Roy Campbell
tolkade Ega de Quieroz' satirer. Englands besta litteraturkritiker i dag ir
Edwin Muir och K. John Betjeman. Om Isobel Englishs Euery Eye (som
utkom samtidigt med den ungerska revolten 19i5) skrev Betjeman i
Londons Daily Telegrapb: >>Har ar en forfattare som har bombat den

doende myten om romankonstens fcirsvinnande>>. Som smakprov citerade
han en mening:

No'w we are swinging through France down the lighted tracks vrhere all night long
men in berets and butcher blue dungarees sweat rough wine and oil through their red

open pores.

Det 1r Englishs andra bok pi tre ir; hennes forsta, Tbe Key tbat rusts

gick ut i tre upplagor (Deutsch). Bida d'r gjorda med noggrann kart-
liggning; det ir med flit jag anvander just det ordet: liksom geografer
skiljer mellan den magnetiska och den riktiga nordpolen, si gor denna

diktare en subtil distinktion mellan det som ir sanning och det som ser

ut som sanning. Bida bockerna innehiller barndomsscener frin Bretagne
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- 
bilder frin dess vida ljunghedar, tickta av salt och sand, de vitvingade

bondkvinnorna i sin spetskoaffer och den varma kullerstenen pi de tringa
bygatorna. Det fii'rvinar oss inte att det ocksi i Paris fanns en fcirllggare
redo att trycka hennes bcicker. Med tvi fd"rdiga och en halvfardig bok er
hon just nu Englands mest lovande romanfiirfattare.

Hos Deutsch finner man ocksi Brian Moore, en lysande talang-
full skribent. Tvi biicker har han bakom sig, Jadith Hearne och The
Feast of Lupercal. Belfast ir bakgrunden i bida; Moore har gjort fiir
Nordirland och dess huvudstad, vad Joyce gjorde fcir sodra Irland och
Dublin. Men om Moore ir rebell, si Ir han ingen utstcitt. Distinktionen
ir viktig. Hans mlnniskor kanske sviks av pristerna 

- 
i sitt slutgiltiga

uppror ir de indi fcirsonade; inte en sekund har man tvivlat pi deras tro
eller fcirmiga till tro. Otillriicklig hjalp i biktstolen, tjuvnyp frin kyrkans
hail 

- 
ingenting kan fcirdunkla de verkliga sanningarna som den att Kristus

dog pi korset, inte fi;r att ridda respektabiliterens bud, utan for att rd,dda
minniskorna frin deras synder. Det finns iigonblick, di man i Moores
b6cker erinras om L6on Bloy. Men Moore ir som skribent mer discipline-
rad in forfattaren till La lemnoe pauure.

Nigon roman har vi hittills inte fitt av Vincent Cronin. FIan
borjade med en resebok frin Sicilien och lat den fciljas av en levnadsbe-
skrivning av Matteo Fticci, Tbe Vi:se Man fronc tbe Vest; f. n. hiller han
pi med biografin <jver en annan jesuitmissionir. Dessforinnan har vi hans
senaste resebok, The Last Migration. Att kalla den resebok ir kanske inade-
kvat. Efter forsta kapitlet forvandlas den till ett portrett av ledaren for
en vandrande persisk folkstam; man skulle kunna siga, att det dr fiktion
byggd pi fakta; det fc;refaller, som om fcirfattaren koncentrerat allt vad
han h<irt och sett till denna enda figur, inte helt uppdiktad men gjord av
minga olika stamhovdingar. Det blir ett slags sanning besliktad med
diktens. Man erinrar sig T, E. Lawrences svar till en korrekturlisare som
undrade <iver de olika stavningarna av namnet pi en viss hist. >Vilket 1r
ritt?> frl,gad"e llsaren. >Bida> svarade Lawrence; >det var en fcjrbaskat bra
hist.> I Tbe Last Migration gor faktiskt Cronin filr Persien vad Lawrence
gjorde for araberna i Tbe seaen PiIIars of Vi.sdom. Det ir hans djlrvaste
bok hittills, full av fina iakttagelser.

Vincent Cronin har innu inte visat sig vara nigon romanfdrfattare. Sna-
rare en fantasibegivad levnadstecknare, vars verk grbnsar till fiktion.
Elisabeth Sewell skulle kunna kallas en fantasibegivad kritiker,
trots att hon redan hevdat sig som romanforfattare och novellist. Hon
har ocksi givit ut en studie oyer nonsemse uerse, en jimfci,rande studie <iver

Mallarm6 och Rimbaud och en kort monografi <iver Paul Va16ry. Flennes
forebild 1r i sjilva verket Chesterton; hon har samma f6rkerlek {or para-
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doxer som han; hennes argument lr mycket hillbarare in hans, och de ir
lika originella. I sin kritik spelar hon iiver ett mycket brett register: frir'
Tbe Ancient Mariner till Le Bateau Iare etler The Hunting of the Snark,
eftersom rltt balans mellan ordning och oordning bara kan hillas med

hjilp av skrattet och religionen. Den tesen utvecklar hon i alla sina biicker,
dogmatiskt i sin litteraturkritik, och i romanerna omsatt i levande liv.
En av hennes finaste noveller i'r Tbe Help-Meet. Det ir en allegori over

Edens lustgird och kvinnans skapelse, med Adam som patienten och Gud
som psykiatrikern.

Namnet journalist har rikat i ett sidant vanrykte, att jag tvekar innan
jag tilhmpar det pi John M. Todd och Derek Stanf ord, den

frirre konvertit, den senare hciganglikan. Bida iger en ovanlig formiga
att belysa sitt imne frin de mest olika sidor; bida arbetar mycket snabbt;
typiskt nog var Stanford den forste kritiker som gav oss utforliga studier
tiver Christopher Fry och Dylan Thomas (Spearman), tvi studier som

kommer att visa sig oumblrliga for var och en som hedanefter vill skriva
om nigon av dessa. Likasi kunde man vlnta sig, att Todd skulle lita sin

forsta bok, om lekmannaapostolatet,Ve are Men (Sheed and Vard), fol-
jas av en ny, om kyrkornas enande, och med karakteristisk snabbhet gav

han fcirra iret ut en utforlig studie over Oecuncenical Moaeruent and.

Catbolicism (Longmans). Just nu gtir han ferdig en biografi over John
Vesley med sirskild tonvikt pi f<irhillandet mellan metodism och kato-
licism (Hodder and Stoughton).

Paul Jennings 1r en journalist av anr'^t slag. Hans arbeten tar
formen av essier, som utkommer tvi ginger i minaden och behandlar
nigot egendomligt imne, t. ex. namnen pi orgelregistren eller bankvisen-
dets mystik, med dess underliga viskande figurer bakorn sina luckor, och
deras hemliga girningar, osedda av alla, nir vll portarna stlngts fAr all-
minheten. Fantasier som griper tag i lisaren; som ir beshktade med dikt.
Han har givit ut fyra volymer, vilkas titlar samtliga dr variationer av
Oddly Enougb (Reinhardt). Inte sedan Bellocs och Chestertons glans-
dagar har vi haft en bettre esslist.

Jag kommer nu till ytterligare fem romanforfattare. Christine
Brooke-Rose har utgivit en ling dikt med titelnGold (Hand and

Flower Press). I fem eller sex ir har hon arbetat pi en stor studie ijver
metaforen, avsedd att komma ut i slutet av 1918. Men helt pl<;tsligt tog
hon sig ledigt i sex veckor och gav ut en munter satir <iver Londons litte-
rira liv, kallad Tbe Language of Loue (Secker and Varburg).

Jerzy Pietrkie wicz 1r polack men skriver p& engelska. Tbe

hnotted. Cord. var hans forsta bok (Heineman); hans andra och mer in-
tressanta var en samling berittelser byggda pi folklore: en del kritiker
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skrev, att den var oslagbar - vilket var sant, m<ijligen inte som roman
men kanske som bidrag till folklorens historia.

Aubrey Mennen ir vilbekant. FIan debuterade fdr tio ir sedan,

men det var {<irst fcir fem ir sedan han dedicerade en roman till sina for-
aldrar med inskriptionen >>min mogna ilders forstlingsverk>>, Tbe Duk-e of
Gallodoro, som borjar med nigra rader som ir typiska fcir hans satiriska
&d,ra.

Duca di Gallodoro . . . is best translated as the Duke upstairs. He is called this because

he lives on top of a hill.

Gab riel Fielding, en sen avkomling av 1Z0O-talsfcirfattaren, de-

buterade med Brotherly Loue (Hutchinson) och kom sedan tillbaka med

en utlovad trilogi, vars forsta volym heter In tbe Titne of Greenbloom,
En <iverhgset skicklig och fingslande novellistik (lik den tidiga A. J.
Cronins) : hir har vi iterigen eo forfattare, vars styrka ligger i formigan
att skildra barn och fdrmedla en kinsla av det naturligt onda, sidant det
finns t. ex. i vissa arr grottorna lings Vales' kuster.

Till sist kan nimnas Mur ie1 S p a rk, som har givit vt flera kritiska
biografier, varibland en om Anne Bronte och en annan om John Mase-

field; hennes fcirsta roman, Tbe Comforters (Macmillan), fcirtjinar upp-
mirksamhet.

Vem kan skilja pi symbol och symptom, drcim och drcimmare? Detta ir
en historia om sjilstillstind 

- 
pi ett plan om smuggling och frilsning pi

ett annat. Trcistarna 1r viktare - 
kanske inte direkt anglar 

- 
men be-

skyddare av hjlltinnan, Caroline Rose. Nir vi hunnit lisa en tredjedel,
kommer plotsligt en varning till lisaren: >Hir kanske det ir best att
pipeka, att bokens gestalter samtliga ir helt uppdiktade.> Jag misstinker
emellertid, att ordet >uppdiktade>> ir en smula tvetydigt, eftersom Caro-
line si sminingom uppticker, att den enda vigen att bota nervsamman-
brottet Ir att skriva om det. Nir hon skall gora reda for sina >skrivma-
skinsroster>>, miste hjalp tillkallas: en f. d. beundrare. De mcits pi ett
nytt plan och finner, att personerna i hennes verkliga liv och romanens

flyter i varandra; mellan symbol och symptom, mellan sjukdom och till-
frisknande gir ingen klar grinslinje. Boken stakar bara ut kursen och
liter lisaren dra sina slutsatser pi egen hand. Det kan tilliggas, att dia-
logen och orkestreringen av bakgrunden 1r <iverhgset gjorda.

Alla de skribenter jag nimnt ir antingen i tjugu- eller i trettioirs-
ildern; med undantag for Charles Causley och Derek Stanford ir de

katoliker. Jag har tagit med dem, darfcir att de bida har visat sirskild
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{<irstielse och sympati f<ir katolicismen i England. Och ur religios syn-
punkt forefaller denna yngre litteratur mycket hoppingivande. Fcire andra
virldskriget kanske en kritiker skulle ha visat p& Chesterton, Belloc och
Baring och betecknat Graham Green, Antonia Vhite och Evelyn \flaugh
som lovande nykomlingar. Nir nu dessa tre befinner sig i toppen, kan
kritikern framfor peka pi Isobel English, Vincent Cronin, Elisabeth Sewell
och Paul Jennings. Dessutom skulle man i vilken sansad oversikt som

helst iterfinna den kvartetten; framfcir allt (och har ligger den sttirsta
skillnaden mellan trettiotalet och femtiotalet) skulle ingen dra in frigan
om deras religion. De accepteras som dik-tare och som A-atoliker. En stor
omsvingning i opinionen skedde nimligen under fyrtiotalet. F<ir att nu
bara se pi de tre smitidskrifter, som jag nlmnde i bcirjan, har TbeVind'
and the Ra/n allnid haft en katolsk tendens. Pi New Vriting blev chef-
skapet anglikanskt i stlllet fcir marxistiskt och Horizon - som alltid har
forsokt inta en balanserad och vidsynt hillning 

- 
har i allt hogre grad

anlitat medarbetare med klart religios instillning. Denna strtimning iter-
igen har inverkat pi forlagen; resultatet ar, att minga bdcker som fcire

kriget skulle ha kunnat utkomma bara pi de specifikt religiosa fcirlagen,
nu kommer pL profana farlag. Det lr betecknande, att av alla boktitlar
jag nimnt bara en kommer frin ett. forlag, kint sisom specifikt katolskt.

Jag tror inte heller jag gdr mig skyldig till tendentios framstillning, efter-
som jag avslutningsvis skall siga nigot om dem som innu inte fyllt tjugu.

Fiirra sommaren liste jag hundratals uppsatser av skolungdomar mellan
fjorton och arton ir. Frigan var denna: >Vari anser du, att T. S. Eliots
betydelse bestir?> Medan jag gick igenom dem, kunde jag inte undgi att
fundera over hur jag sjiilv skulle ha besvarat samma friga vid deras ilder;
hur jag med sikerhet skulle ha dragit fram Auden, Spender, MacNeice

och Day Lewis i resonemanget: men inte ett av dessa namn fann jag

- 
utan i stillet John Betjeman och Dylan Thomas. Och inte bara var

samtliga ense om att setta Fott'r Quartets hogre dn Tbe Vaste Land., utan
bland dramerna foredrogs bide The Cocktail Party och Tbe Confidential
Clerh- framfor Murder in the Catbedral och Tbe Farnily Reunion. Man
lade kinslan av att i Eliots senare stycken iskidaren pi nigot hemlighets-

fullt sltt blev indragen i ett drar.rra som inte begrinsades av teatersalongens

viggar utan nidde lingt dirutanfor. I sin strivan att fcirklara vad de

menade hade minga av ungdomarna klmpat med spriket pi samma sltt
som diktaren sjilv gjort. De som ilskar att tiata om att den engelska roma-
ren ir dod eller att visterlandets demokrati ar andligt bankrutt, kanske

fir itskilligt att tinka pi om nigra ir, nir dessa ungdomar blivit full-
vuxna' 

Neuille Braybrooke
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DODAHAVSRULLARNA OCH DEN
TIDIGA KYRKAN

T\.r klnde jesuiten pater Jean Dani6lou, professor i tidig kristen his-

L) tori^ vid Institut Catholique i Paris, har i en utmlrkt liten bok Les

ar.anuscri:ts de Ia Mer Morte et les origines d'u christianisrue (Paris 1957,
Editions de l'Orante) skisserat upp huvuddragen av de resultat man hit-
tills kommit till vid bearbetningen av de sensationella handskriftsfynd,
som gjordes i Qumran vid D<ida havet fr. a. 8,ren 1947 och 1952. De
lrlosterliknande anliggningarna i Qumran, som genom i ruinerna giorda

fynd av mynt och annat kan tidflstas till frin omkring 130 f.Kr. till
70 e.Kr., har tillh<i'rt essenerna, en judisk sekt som man lgt en om in
mager kunskap om frimst genom de tvi historieskrivarna Flavius Jo-
sephus och Philon, vilka verkade under det forsta kristna irhundradet.

Qumran ligger i en del av Palestina som Kristus fcirefaller ha uppe-
hillit sig mycket i. Och senare delen av anllggningens historia samman-

faller med Kristi levnad och kyrkans forsta tid. Man sporjer sig di sj?ilv-

klart om det kan ha funnits nigra ftirbindelser och i s& fall vilka mellan
Kristus och den tidiga kyrkan i ena sidan, essenerna i Qumran i den

andra.
Det finns uppenbara berciringspunkter mellan essenerna och den milj<i

vari kristendomen foddes. Silunda har Johannes doparen stett i nigon
sorts fcirbindelse med essenerna. Vissa forhillanden tyder t. ex' pi, atc

nir det i Skriften talas om Johannes i oknen, si syftar detta t ciknen> pi
en viss bestimd plats, nimligen essenernas konvent i Qumran.

Likheterna mellan Johannes doparens lira och miljti och Qumran 1r

pi minga omriden stora, och det 1r m<ijligt att Johannes varit essen' men
han har trots allt framf<trt ett eget budskap, och hans lirjungat urskiljs
vid flera tillfillen som en i forhillande till essenerna helt fri grupp. En
allt avgcirande skillnad mellan Johannes och essenerna ir, att dessa talar
om en snart kommande Messias, medan Johannes vittnar om att Messias

redan har kommit.
F<irhillandet mellan Johannes dciparen och essenerna har utfcirligare be-

handlats iCredo (1957:22 fr.) av Tryggve Lund6n i en artikel baserad

pi Jean Steinmann, Saint Jean-Baptiste et la spiritataliti du ddsert (Paris
l95r). Dani6lou, som bygger p& nyare resultat frin bearbetningen av

handskriftsmaterialet frin Qumran, skiljer sig i en del punkter frin
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Steinmann. Hir skall endast pekas pi hans framhivande av skillnaden
mellan Johannes' dop och det dop som praktiserades hos essenerna. Detta
senare innebar endast att vederbiirande, efter ett irs priivotid, fick till-
tride till essenernas dagliga rituella tvagningar. Hirvid finns ingenting
som antyder, att denna fcirsta tvagning skulle ha haft nigon slrskilt av-
gcirande betydelse. Johannes' dop diremot framtrider som en profetisk
handling, en fcirberedande dopelse i vatten i vlntan pi den kommande
dcipelsen i helig ande.

Har di Jesus sjllv haft nigon berciring med essenerna? Redan genom

hans fcirbindelse med Johannes dciparen vid tiden fdr dopet i Jordan fore-
faller detta ha varit fal'let. Men det ir en annan handelse som her fr. a. ar

av betydelse. Matteus talar om att Jesus av Anden fordes ut i cjknen fcjr
att frestas. Dani6lou anknyter nu till vad som f<irut sagts om Johannes'
okenvistelse och pekar pL att begreppet >>cjken> i dessa sammanhang
ganska tydligt avser den essenska avskildheten i Qumran. Till yttermera
visso har traditionen forlagt platsen for Jesu frestelser till just det bergs-
massiv strax norr om Qumran, dir man nu gjort handskriftsfynden. Jesu
viste'lse i <iknen framstir di helt enkelt som en retratt i ett andligt cen-
trum!

Qumran ligger som sagt i en del av Palescina med vilken Jesus tycks ha
haft minga fcirbindelser. Enligt aposteln Johannes var det i trakten om-
kring Jordans mynning som Jesus fcirst framtridde oppet och fick sina
f<irsta larjwngar, vilka ju forefaller ha stitt Johannes doparen nira. F. <i.

anknyter Jesus i sin syn pi de judiska sekterna till denne. Till skillnad
frin vad faIlet d.r med Philon och Josephus omnlmner evangelierna aldrig
essenerna men dlremot som bekant faris6er och sadduc6er. Detta b<ir enligt
Dani6lou bero pi att evangelierna endast omnimner dem som man ut-
tryckligen vinder sig emot. Essenerna riknas di som >ratta israeliterr>.

Nlr urkyrkan med centrum i Jerusalemforsamlingen borjade utvecklas
och bli i behov av en mera institutionell organisation framstir pi ett
sliende sitt likheter med Qumran-samfundet pi ett flertal omriden: i
friga om hierarki och i friga om egendomsgemenskap, i friga om
forfarandet vid slitande ay rittstvister, i fr&ga om upptagning i
forsamlingen och i friga om dagens, veckans och irets'liturgi. Men ingen-
ting tyder pi att Jesus skulle ha tillhArt essenerna. Olikheterna mellan
honom och dem ir stora pi vlsentliga omriden. Essenernas observans av
den mosaiska lagen var silunda strlngare in t. o. m. faris6ernas, och dir-
vidlag skiljer sig ju Jesus helt frin dem.

Nigot av det mirkligaste med Qumran-handskrifterna ar att de har
skenkt oss kunskap om en stor religicis personlighet som kal'las Rattf;rdig-
hetens lirare. Enligt Dani6lou b6r man tidfista honom nigonstans mellan
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180 och 50 f.Kr. Likheter i uttrycken nar det giller handskrifternas sitt
att beskriva denne Rattferdighetens lerare, hans liv och historia, med

evangeliernas uttryckssitt ner det glller Kristus, har fciranlett en del

exegerer att i Rittflrdighetens lirare se en sorts Kristus, eller har fitt dem

att s<jka smilta samman Kristus-gestalten med RattferdiShetens lerare.

Det man ver om denne ricker emellertid till f<ir att faststllla, att skillna-

derna dem emellan ir alltfor stora for att tillita nigot sidant.

Rattferdighetens lerare har varit prist, och han har fitt en uppen-

barelse rcirande meningen i och fullbordandet av profetiorna. F{an har

hevdat art den av profeterna fcirutsagda Messias var nara. Han har blivit
trodd av nigra men misstrodd av minga, f6rfdljd, stilld infor ritta, miss-

handlad. Det finns emellertid ingenting som visar att han skulle ha blivit
avrattad. Snarare forefaller det som om han blivit landsfcirvisad. Det
finns inget textstllle till grund for ett pistiende att Rettferdighetens
lirare sjilv skulle ha betraktat sig som Messias. Det ir ingenstans friga
om att han efter sin dod skulle ha visat sig fcir sina lirjungar. Han har

icke varit fciremil for kult, och det ir ingenstides friga om att man skulle

ha vintat hans iterkomst vid tidens slut. Han forefaller tvlrtom tidvis
ha fallit i glomska, och han har haft eftertradare i 'ledningen fcl,r det sam-

fund han grundat och som pi Kristi tid antagit en monastisk form (jfr
Cred.o 1957 177 ft.).

Rattferdighetens lerare har varit en stor religios personlighet som har

rikat i svir konflikt dafior att han infort en ny exegetik' Han har hiv-
dat, att de yttersta tiderna nu hade kommit, att Messias trar nara, att
vintan nlrmade sig sitt slut. Detta ir ju ganska hipnadsvickande. Och
det ir ytterst besynnerligt att denna profetgestalt' som har sin absolut

givna plats mellan de sista stora profeterna i Gamla testamentet och Jo-
hannes driparen, har f<;rblivit okind ned genom tiderna inda till nu!

Uppseendevickande ar det fynd man gjort av den gam{a prlsterliga
kalender som essenerna i Qumran foljt. Detta ir av betydelse for ftigan
om passionshistoriens kronologi. Fyndet av Qumran-kalendern synes nim-
ligen bekrifta en gammal tradition som anger, att det utom den officiella
judiska kalendern iven funnits en annan, enligt vilken Jesus skulle ha

itit piskmiltiden med sina larjungat och instiftat nattvarden en tisdag.

I denna essenska kalender infalier festdagarna alltid pi samma dag i mina-
den, t. o. m. pi samma veckodag. Silunda pisken alltid pi en onsdag. Nu
ligger enligt Dani6lou den slutsatsen nira, att Jesus och larjungarna holl

piskmiltid en tisdag, alltsi enligt den essenska kalendern, men att kors-

fastelsen igde rum kvillen fcire den ofiiciella pisken som det iret inf<jll
pi en I<irdag. Dirmed skulle ett av de sviraste nytestamentliga exegetik-

problemen, sp<irsmilet om vilken dag nattvarden instiftades, vara ett
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stort steg nirmare sin lcisning. Och onekligen fcirstir man pi det sittet
bettre handelsefrirloppet i Jesu lidandes historia. Ty som det nu ir kan man
svirligen se hur alla de olika konfrontarionerna mellan Jesus och Hannas,
Kaifas och Piiatus skulle ha kunnat iga rum under en enda natt.

Essenerna har funnits i Qumran fram till det romerska filttiget mot
Palestina &r70 e. Kr. Di har enligt Josephus minga av dem blivit dodade.
Och det var di som de civerievande forst gcimde sina heliga skrifrer i de
grottor i klipporna nira klostret, dlr man nu iterfunnit dem, och sedan
flydde sin vig. Man finner frin 70 e. Kr. minga essener bide i Syrien,
Egypten och Mindre Asien, dvs. i de omriden der den kristna missionen,
sirskilt bland judarna, vid denna tid var stadd i rask utveckling. Framfor
allt har essenerna piverkat kyrkan i Syrien. Och det forefaller som om
Paulus, efter sin omvdndelse, fitt sin kristna undervisning i Damaskus i
en krets av essenska konvertiter. Alla hans brev ir pi visentliga punkter
essenskt piverkade i uttryckssdtt och liroformuleringar. Minga typiskt
paulinska vindningar har sina direkta motsvarigheter i Qumran-hand-
skrifterna.

Ocksi en annan av apostlarna, nirnligen Johannes, {orefaller ha stitt
under essenskt inflytande. Han var f<trst lirjunge till Johannes doparen
och kan ha haft fcirbindelser med essenerna innan han blev en av Jesu
larjungar. FIan har tillhort den kristna fcirsamlingen i Jerusalem, vilken i
mycket var piverkad av essenerna. Senare har han haft relationer med
dessa bide i Damaskus och Efesos. sivil uppenbarelseboken som Johannes'
brev erbjuder minga 'likheter med Qumran-handskrifterna, och Johannes-
evangeliets grundtema om striden rnellan ljuset och morkret gir tillbaka
pi essenska grundtankar.

Ljtom allt detta har flera and,ra {orhillanden i den tidiga kyrkan kom-
mit i en ny belysning genom handskriftsfynden i Qumran. Der ser r. ex.
ut som orn Hebr6erbrevet skulle vara skrivet till en grupp essener i Egyp-
ten, och som om den gitfulle ridigkristne forfattaren Hermes skulle ha
varit en essensk konvertit i Rom.

Denna summariska genomging av vad man hittills kommit fram till
vid bearbetningen av materialet kan ge en forestillning om den yterst
stora betydelse som Dcidahavsrullarna har for kannedomen om den miljo
dir kristendomen foddes. Och en klarare bild av denna miljo ger en
klarare bild av vad som ir ursprungligt och egenartar i kristendomen.
Arbetet med materialet fortsitter, och allteftersom nya resultat och syn-
punkter kommer fram, kan man vlnta sig att ytterligare punkter i den
tidiga kyrkohistorien kommer i ett nytt ljus' 

Arne R. Lanested.t
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Pater Monchanin diid

Den 10 oktober 1957 dog pi ett sjukhus
i Paris vid 62 irs Flder en man vars liv, fiir
att citera pater Daniilou, nr ett av de

stdrsta andliga 'iventyren i vir tid, fader
Monchanin, swami >Parama-arubi-anan-
dam>>. En minad tidigare hade han pi furn-
ska regeringens bekostnad i flyg f6rts frin
Indien, men hans liv stod inte att rldda.

Vid denna underrittelse har de som klnt
honom och vetat nigot om hans verk stan-
nat upp i sin dagliga g'drning och litit hiin-
derna sjunka: >)Flerre, dina vigar lro inte
vitr vigat.>> M?inskligt sett hade vi inte
rid att mista honom nu, nir det verk han

var kallad till skulle b6rja bera frukt och

behiivde hans siillsynta givor, Men det som

han pibiirjat ir av si rent andlig ^rt, ^ttde pitagliga resultaten, den synliga fram-
gingen inte har nigon betydelse.

I sommarhettan 7938 kom den nigot
iiver 40-irige abb6 Monchanin frin Lyon-
stiftet i Frankrike till Tiruchirapalli i syd-
tistra Indien. F<irst efter ling tvekan hade

de <iverordnade litit honom resa. F{an var
en av det franska pristerskapets mest ly-
sande intelligenser och limnade en verk-
samhet, som av allt att d<ima skulle bli ett
intellektuellt apostolat av f<irsta rang.

Studier i {ilosofi och mystik och hans

egen kontemplativa llggning hade fdrt ho-
nom i kontakt med Indiens religidsa tanke-
vlrld med dess kontemplativa grundkarak-
tlr, och det stod allt klarare fiir honom
att det renaste och h6gsta i Indiens heliga
skrifter tenderar mot Kristus, Men han fdr-
stod ocksi att Indien aldrig helt skulle
6ppna sig f6r det kristna budskapet, {6rrin
ett mdte och ett >>igenklnnande>> kunde
ske pi det innersta och djupaste planet.
Ty de hinduer som sjilva har nigon per-
sonlig och djup erfarenhet av de andliga
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- 
och med en viss rbtt - 

mycket ford-
rande nir det giller det kristna budska-
pet. De liter sig pi intet sitt imponeras
av den materiella och sociala verksamhet,
som i viss min hjiilpt missionen att vinna
det enkla folket. De kommer aldrig till
Kyrkan, om de inte tror och fdrstir att
de kan vinna nigot pi det rent andliga
planet. Och de kommer aldrig att s<ika sin
>>guru>, sin andlige ledare, hos Kyrkans
min, fdrrln de finner att hela deras be-
teende lr ett uttryck fdr deras inre m6te
med Gud. Och hEr rider ofta en tragisk
missuppfattning 

- 
pi bida sidor 

- 
som

f<irsvirar detta mdte. Hinduen ser inte eller
alltf6r litet av det hos de kristna som

skulle ut6va den starkaste dragningskraf-
ten pi honom, den kontcmplativa stillhe-
ten inf6r mysteriet. Och de kristna i sin

sida stiits av en mingd f6reteelser i den
indiska religionen som d6ljer den rena klr-
nan, den brinnande llngtan att klnna Gud,
att fdrenas med honom.

Vad pater Monchanin k?inde sig kallad
till var alltsi inte en missionsverksamhet i
vanlig mening, utan att i den indiska

vlrlden vittna om Kyrkans kontemplativa
tillbedjan ^v den heliga Treenigheten.
Kristna kloster har visserligen funnits och

finns i Indien. Men Indien kinner indi
hittills alltf<ir litet till det kristna kloster-
vlsendet, som i all sin ofullkomlighet dock
ir en bild av det Fredsrike, >der Gud
skall bliva allt i alla>>. Men sedan urminnes
tid ir munkvlsendet en del av Indiens eget

religidsa liv och sannyasin, den som avstAtt
frin vlrlden, det andliga idealet.

Vad det giillde var alltsi att trlnga till-
riickligt djupt in i det indiska klostervi-
sendets traditioner fiir att kunna >>kristal-

lisera ut och transsubstansiera [till kristen
form och kristet innehilll de indiska san-
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nyasis andliga strivanden>>. Ty Indien, me-

nade fader Monchanin, ir utvalt till en

sirskild uppgift inom Kyrkan, att bli dess

kontemplativa hjerta. Och det lr vil just

denna tanke, som ir det mest speci{ika i
hans verk och som skiljer det frin andra

liknande f<irsdk som gjorts och g6rs i In-
dien.

Frin Frankrike hade {ader Monchanin
skrivit till sin blivande biskop i Indien:
>Jag i.t n,iijd med den anspriksldsaste be-
fattning.>> I tio ir fick han ocksi verka
som {drsamlingsprist bland enkla bdnder,
hantverkare och parias, innan han kunde
bdrja f6rverkiigandet av sin klostertanke.
Snart var han lika hemmastadd bland dessa

fattiga olirda mlnniskor som bland konst-
nirer, teologer och vetenskapsmin i Lyon
och Paris. Han liste katekes pi tamilsprik
med barnen och skramlade i oxkirra pi
om6jliga vlgar f6r att ni avligsna delar
av sin f6rsamling. Sommaren 1947 korn
emellertid ett brev pi franska till bisko-
pen, vilket denne bad den tillfllligtvis nir-
varande fader Monchanin att iiversltta,
Det var frin en belgisk benedihtin, som

anhijll om att fi sli sig ned inom stiftet
fiir att leva ett kontemplativt eremitliv i
eniighet med ursprunglig kristen tradition
och i mojligaste min i <iverensstimmeise
med indiska sannyasi-traditioner. Denne
munk visste ingenting om {ader Moncha-
nin. Tre ir senare flyttade bigge tillsam-
mans t;[l den enkla anllggning i mango-

tridens skugga vid floden Kaveri ett pxr
kilometer frin Kulittalai, dlr det kristna
benediktinska skottet skulle ympas pi den

indiska kontemplativa traditionens innu
{riska stam lor att denna i en nira eller
avligsen framtid skulle sli ut i blom. De

bar de indiska sannyasis gula drikt och

kring halsen det benediktinska korset. De
hade tagit nya namn och fader Moncha-
nin var nu swami Paramarubyananda, som

ett recken pi hans sirskilda kerlek till den

Helige Ande, som skall leda Indien till
Kristus. De kallade platsen Shantivanam,
fridens skog, och mera h<igtidligt Sacci-

dananda Ashram, av sal, cit, atanda, det

6 - sssozz Credo. 39 : e irg. Nr z. 1958

Absolutas tre element, vara, tanke, salighet,
den indiska f6raningen av Treenighetens
mysterium. (Se den korta presentationen

av p. Monchanin i art. >>Intryck frin
en resa i Indien>>, Credo 1954:la ff.) Sju
ir fick han leva hlr, llskad och beundrad
av dem som kende honom och s6kte sig

till honom men i stort sett ofdrstidd vad
sjllva tanken och formen fdr dess utf,ti-
rande betriffar. Och han fick inte uppleva
att nigon indier kom fcir att stanna och

f<irsiika leva ett lkta kristet och ekta in-
diskt klosterliv. Kan man hir undgi att
tinka pi fader de Foucauld i Afrika?

Med obegrlnsad generositet delade han
med sig it besdkande och mlnniskor som

han pi ett eller annat sltt kom i kontakt
med av sitt rika vetande och tlnkande.
Men studierna blev f6r honom alltmer en

lectio diuina, en vig via intellektet och
tanken till Guds mysterium, en f6rbere-
delse tiil tysta timmars biin. Frin alla hill
tiggde man f<irgives av honom bdcker, ar-
tiklar och broschyrer. Endast med knapp

n<id lyckades man f<irmi honom att till-
sammans med den belgiske benediktinen,
swami Abhishiktesvarananda, publicera de

tvi skrifterna An Indian Benedictine Asb-
ram. (Tftuchirapalli, tllt) och den utvid-
gade Ermites du Siaccidananda (Casterman,
Paris-Tournai, 19t6), ddr han llgger fram
sina erfarenheter och planer och fr. a. sin

vision av hur ett kristet Indien ska kunna
{rirnya det kontemplativa livet. Ett vac-
kert och levande portrltt av fader Mon-
chanin har tecknats i La ile spirituelle,
januari 19 ! 8, av dom Le Saux, swami

Abhishiktesvarananda, som nu ensam f6r
verket vidare i Saccidananda.

Bland mina dyrbaraste papper f6rvarar

1'ag ett par brev frin pater Monchanin,
skrivna under iren i Saccidananda med en

mihroskopisk handstil, som nestan trotsar
t. o, m, €tt gott f6rstoringsglas, Det ena lr
en formiig kaskad av uppslag f<ir Eckhart-
forskning. Studiet av den tyske mystikern
hOr tili etappernx pi fader Monchanins vlg
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till Indien, och det var oundvikligt att han

under sitt allt djupare intrlngande i den

indiska mystiken o{ta skulle iterkomma till
honom.

Dagny Arbman

Katolska Unga Kvinnor

Mexico City har grundats av aztekerna,

som i fornhistorisk tid syns ha kommit in
i landet norri{rin. De byggde staden i nir-
heten av stora vulkaner ut i en sj6, Anda
till i dag 'dr marken ostadig. Husens murar
visar rlmnor och trappan till de Sk6na

Konsternas Palats har sjunkit ner i grun-
den. Dagens mexikanska kultur hbrr,tjr {rin
1f00-talets konkvistadorer. Deras metoder
gillar vi icke. Men de lyckades ge landet
dess prlgel. Dirom vittnar det spanska

spriket iven som minga byggnadsverk,
huvudsakligen kyrkor i barockstil 

- 
bred-

vid vilka, mirkvirdigt nog, hedniska tem-
pel, byggda som stora pyramider, fortfa-
rande drar blickarna till sig. Lagstiftningen
i dagens Mexico ir antikyrklig, Men efter-
som rlttspraktiken ir tlmiigen 16s, kan
kyrkan indi till en viss grad giira sig gll-
lande.

Katolsha Unga Kainnors Y drldst')rbund
hade siledes inte nigra svirigheter, di det
i januari 19J8 i Mexico City, landets hu-
vudstad, hdll sitt rurinsammantrede,

F6rbundet blev grundat ir 1926 och
rlknar i dag ett sjuttiotal nationella kvinn-
liga ungdoms-sammanslutningar som sina

medlemmar. Vartannat ir hilles ett studie-
sammantride pi vlrldsnivS. Till irets kon-
gress hade tolv amerikanska lender skickat
sina delegater. Europa var representerat ge-

nom den hollendska virldsordfiiranden Rie
Vendrix och fiirbundets andlige ridgivare
Monsignore Ramselaar samt delegater frin
Tyskland och Belgien. Mexicos pivlige nun-
tius samt stadens irkebiskop st6dde kon-
gressen med sirr vllvilliga intresse,

>>Den unga kvinnan i dagens och i mor-
gondagens familj>>, var emnet som togs upp
till behandling. Diskussionerna sysslade med
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kvinnans yrkesverksamhet och deri lig-
gande faror f6r henne sjilv och f0r familje-
livet. Man ventilerade dessutom fritidsge-
staltningen. Man gldmde inte att tala om
f6rberedelsen till iktenskapet. Slutligen be-
handlades fr&gan, I vilken min kvinnan i
flickildern och som maka och moder kan
g6ra sitt inflytande g'dllande till samhillets
fiirmin, sivil inom staten som inom kyr-
kan. En sirskild uppmirksamhet ignades
mddrarnas uppgift att bidra till att vlcka
och fostra pristkallelser.

De latin-amerikanska delegaterna talade
med en sympatisk dppenhet <iver sina lln-
ders brister. A ena sidan 

- 
framfdrde de -borde tekniken ha gjort stdrre framsteg, i

den andra hemmas troslivet i vid umtrick-
ning av stelnade vanor och uppb'drs f6r
iitet av dvertygelse och insikt, Det var
framfdr allt kvinnans stlllning i yrkeslivet
och hennes uppgifter gentemot andliga kal-
lelser, som r<ijde stora skiilnader mellan de

latin-amerikanska linderna i ena sidan och
Europa och USA A den andra. Eftersom
industrialiseringen i Sydamerika och i
Mexico inte behirskar livet i samma grad

som annofsrides, har de sociala fdrhallan-
dena mindre f6rendrats ln i tekniskt mera
framskridna linder. Kvinnan fu dfufdr L

ena sidan mindre >>emanciperad>> ln pi an-
nat hall. A andra sidan har beredskapen

till personliga offer f,ijrblivit mera levande;
byrikratiseringen och funktionirsvisendet
lr mindre utvecklade der en i Europa.

Personliga m6ten och ett iivligt tanke-
utbyte var kongressens huvudsakliga frukt.
I praktiken f6rde sammantridet till att ett
latin-amerikanskt filialsekretariat inom fiir-
bundet upprittades. Den nya organisatio-
nen skall i samarbete med de sydamerikan-
ska biskoparna och med det amerikanska
sekretariatet fdr lekmanna-apostolat sam-

ordna och intensifiera verksamheten i de

enskilda anslutna linderna, nigot som pi
grund av de stora geografiska avstind inte
blir lett att genomf,iira. Vigen frin Mexico
City tiil Santiago (Chile) er ju lika ling
som resan derifrin till Amsterdam!

Diskussionerna visade en ikta katolsk



Katolska perspektiu

samhdrighetsanda utdver linders och kon-
tinenters grlnser och r6rde sig pi en god

saklig nivi. Konferensen var siledes mer

ln ett fromt n<ije. De olika delegaterna
hade itskilligt att ld.rz av varandra. Euro-
pas deltagare tog en ny ansvarsmedvetenhet
med sig till sina hemlender. Tydligen liigga
de andra vlrldsdelarna mirke till vad Eu-
ropa gdr och uppenbarligen lyssnar de pi
Europas r6st.

Regina Betz

En notis om drottning Kristina

I de tysk-jesuitiska Mitteilungen aus der

Deutscben Proainz, 7899;7 (als Manu-
script gedruckt), finns en skildring av ett
bes6k av drottning Kristina i jesuiternas

Collegium i Miinster fu 7654, som gir till-
baka pi ett latinskt manuskript i >>Novi-

ziats-Archiv der deutschen Provinz>>.

Det berittas dir:
Den 31 i;uJi 16t4 klockan 5 kom Kri-

stina i sin vagn med {yra vita hestar till
Miinster. Ingen visste om hennes ankomst.

Kledd i mansdrikt men av franskt snitt,
med virja vid sidan och en svart utlendsk
barett pi huvudet. I {dljet fanns greve von
Steinberger och en baron von Soor, dess-

utom betjlnter. Dir skulle, enligt uppgi{t,
finnas en svensk grevinna, likaledes i mans-

drlkt.
Knappt hade vagnen stannat framf<ir

virdshuset, fdrrin drottningen befallde, att
man skulle kdra till jesuitkollegiet. Efter
nigon stunds hipnad blev hon dlr motta-
gen. Drottningen frigade bland annat:

>>Min fader, varfdr visar ni oss en si
stor vllvilja, vi lr ju frimlingar f,iir er

och har dessutom inte rltt att stella nagra

krav pi er godhet. Ar ni jesuiter alltid si
vinliga och tjinstvilliga mot alla?>>

>>A>>, svarade jesuitpatern, >i synnerhet

nir det giller personer som {iirtjinar sir-
skild aktning; det ir ju vir ordens upp-
gift att fdr alla bliva allt, f6r att frilsa
a11a. >>

Drottningen skrattade vinligt och gjorde

ett par kvicke anmlrkningar angiende

jesuiternas metoder. Hon misstinkte att de

i sista hand lndi drevs av politiska motiv.
Hon fick nu se nigra kvinnor sitta upp

ljus {ramf6r den helige Ignatius' bild. Hon
frigade vad de gjorde och fick en f6rkla-
ring, Nlr sakristanen visade henne om-
kring, skimtade hon med honom. Hon
fick veta, att det dagen dirpi skulle f6re-
komma en sjungen m'dssa. >>Den skall jag

<ivervara, bara det inte blir alltf<ir sent.>>

Hon fdrdes in i refektoriet och biblioteket,
sig snabbt igenom uppstillningen, gran-
skade bibelupplagorna och kyrkoflderna,
slog upp en och annan foliant och.blidd-
rade i den. Nir patern rikade nimna Dio-
nysios Areopagita och sade, att denne vll
med ritta riknades som en av de ildsta
kyrkliga torfattarna, sade drottningen:

>>Ja, om det nu var denne Dionysios som

levde pi apostlarnas tid.>>

Nir hon fick se avdelningen f6r skolas-

tisk filosofi, sade hon:
>Ahi, her tinker jag mig att Suarez

inte precis intar sista platsen . . .>>

Hon mlrkte genast, att vissa nya Paris-

upplagor av kyrko{ider och kyrkohistori-
ker saknades och f,iirvinade sig 6ver detta:

>Vadfalls 
- 

har ni inte dessa arbeten?

Inte ens konciliesamlingen som P' Sirmond

inlagt si stora fdrtjinster om. . .>>

Hon mdtte si patrarna, som kom frin
kvillsmiltiden och sade muntert:

>>4, se 
- 

ett helt regemente jesuiter!>>

Hon drack i refektoriet en skil f6r Jesu

sillskaps v?ilging men bara liippjade pi vi-
net, slog sedan med fdrnim >>Geniigsam-

keit> ut resten, med orden:

>Jag ir ingen stor vindrickare.>>

Greven och baronen drack diremot i
botten de glas som drottningen sjilv slagit

i it dem.
Direfter limnade hon mycket beliten

kollegiet,
Dagen dirpi inbj6d hon till sig tre av

dess patrar och skenkte hundra dukater till
kollegiet. Hon lit tjinarnz limna rummet
och avsldjade nu f6rst, vem hon var.

>Vad slger ni om att jag profanerat ert
hus pi detta sltt?>>
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Hon berittade, att hon alltjimt miss-

tlnktes fdr att vilja bli katolik, och be-

rlttade om sin resa. I Hamburg hade hon
bjudit sju fdrnlma herrar och konsuln ti-
digt pi morgonen klockan 2, men nir de

kom, hade hon redan fdrsvunnit.
Hon hcirde sedan frin galleriet sing-

missan och prisade efter denna bide singen

och ceremonierna. F{on fiiljde noga med i
missalet och anh61l, att man skulle {iir
henne sjunga >>Super flumina Babylonis>>

och >>Vanitas vanitatum>> tili orgel. Hon
drog sjllv f6r draperiet. Hon avligsnade

sig vid Agnus Dei, ty det kom tili f<ir myc-
ket folk.

Hon reste vidare till Burgsteinfurt utan
att ta avsked av nigon.

Suen Stolpe

Det enda bevarade talet av
abb6 Gtidaine

Den i Reims prlstvigde Jean Baptiste
Gridaine kom till Sverige ir 1800. Efter
provikarien Paolo Morettis d6d blev han
katolikernas ledare i landet ir 180i och
tjlnstgjorde sedan som Apostolisk vikarie
under nlra nog tre decennier.

Det var visserligen ingen lysande tid i
det svenska vikariatets historia. Minga or-
saker samverkade till att vikariatet under
Gridaines egid i praktiken blev likrydigt
med endast den >>franska>> f6rsamlingen i
Stockholm och att den di uteslutande till
huvudstaden inskrinkta verksamheten blev
f6rhillandevis blygsam. Men iven om Gri-
daine sjilv i vissa avseenden inte var helt
utan skuld dirtill, torde man inte kunna
f<irneka, att han under minga ir trots allt
gjorde en betydande insats till katolikernas
fromma,

F6r eftervlrlden lr sirskilt hans insats

inom fattigvirden uppenbar. Ungeflr tvi
tredjedelar av ftirsamlingsmedlemmarna i
Stockholm var ekonomiskt hiilpbeh,iivande.
Genom att utverka ekonomisk hjiilp p&

olika hill sivil inom som utom landet
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kunde Gridaine ir fcir ir fortsitta sitt so-

ciala hjilparbete. In i det sista offrade han
mycken tid och omsorg pi att hjelpa fat-
tiga, gamla, f6rildral<isa och sjuka. Den 4
januari 1833 drabbades han av hjlrtslag i
den hollendske minisrerns hus, dir han hade

infunnit sig f6r att erhilla allmosor Lt f&-
samlingens fattiga,

Av a1lt att dtima blev den rent religirisa
verksamheten inom vikariatet inte si liv-
aktig under denna tid. Det giller sirskilt
Gridaines senare skede i Sverige. Minga
katoliker var missn6jda med detta {,tirhil-
lande. Till dessa h6rde kronprinsessan Jose-
fina. Den 7 febrwai 1812 skrev hon till
sin mor b1. a. fdljande: >>La faute n'en est
pas i. notre gouvernement tol6rant, mais

bien ) I'Abb6 Gridaine, ie vieux Vicaire
Apostolique dont le mxnque d'esprit pas-

toral rend la religion catholique non seule-

ment ridicule, mais encore m6connue et
ditest6e dans toute la Sudde, et une torture
pour les catholiques eux m6mes.>>

Men inte minst i samband med sitt sociala

hjllparbete torde Gridaine under irens lopp
ha utdvat ocksi en aktningsvlrd sjllavir-
dande verksamhet. Uppgifterna om hans

religidsa aktivitet ir emellertid jlmfdrelse-
vis {i och knapphandiga. I samlingspirmen
E i AVA iterfinns likvll nigra av Gridaine
titskrivna smi blad, som visar sig utgora
en oraison f unibrc. Denna oraison synes

vara det enda tal av honom, som finns be-

varat. Det kan dirfdr vara av infresse att
taga de1 av det, Det ir av sL pass sent da-

tum som den 15 april 1828 och ?ir hillet
vid madame Barbe Darbois' jordfistning.
Av d<idboken H J och uppgifterna i I 5

i EFA framgir, att madame Darbois var
{<idd Redeler och var lnka efter Jean Dar-
bois. Denne hade haft tjenst som husl'drare
hos hertigen av S<idermanland.

Det ifrigavarande talet var sjilvfallet
hillet pi franska. Innehillet ir i och f<ir

sig inte sirskilt mirkligt, men uppbyggna-
den av denna oraison totde visa, att Gri-
daine var en ganska o'r""Lli\llin 

,,,
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Les paroles toutes saintes, toutes divines
que la religion et I'Eglise appliquent i cette
pieuse et lugubre c6r6monie ren{erment les

v6ritis les plus importantes et en mdme

temps les plus consolantes de la religion.
Car i la vue de ce tombeau de ces images

fundbres, figures de la destruction et du
n6ant, et faites pour nous convaincre de

toute la vanit6 des choses humaines; en

pr6sence de ces lumieres qui sont cens6es

briller comme dans les t6n6bres et qui nous

rappellent J. Ch. la lumidre du monde, la

gloire souveraine dans le ciel, nous pouvons

nous repr6senter f immortalit6 de nos ames,

la resurrection future des corps un juge-

ment dernier, un regne 6ternellement et
parf aitement heureux avec les ames des

justes, des 6lus dans le ciel.

Rien sur la terre ne doit 6tre mis en

comparaison avec ce qui peut et doit {aire
1'oblet de nos espdrances. Oui! les Biens

qu'on ambitionne qu'on recherche avec tant
d'ardeur dans cette vie, aux quels on im-
mole trop souvent sa conscience son ame,

les honneurs, les plaisirs qu'on poursuit
comme s'ils dtoient quelque chose de solide

paroitront un jour ce qu'ils sont v6ritable-
ment, de brillantes mais trompeuses appa-

rences, des phantomes et des vanit6s trop
r6elles; De tout ce que nous possedons sur

la terre de tout ce qui aura pu nous charmer
ou nous seduire, gloire, fortune, estime,

reputation, douceur de la vie, il ne nous

restera i la {in que nous mimes. Depouil-
l6s de tout, except6 de nos vertus ou de

nos vices, de nos actions bonnes ou mau-
vaises, nous nous trouverons seuls avec el-
les; car e1les sont 1es seules qui echapperont

i la ruine entidre du monde i la destruc-
tion gdndrale, Loin de nous la pens6e ou

I'imagination que le tombeau nous englou-

tisse tout entiers; notre corps seul y des-

cend, retourne en poussiire, notre ame

s'ildve, s'avance vers 1'6ternit6 et retourne
dans le sein de son cr6ateur. Crains Dieu et

obserte ses corntnandelnens norJs dit I'esprit
Stint, car c'est li tout l'bomme et Dieu

lesera d.ans son jugement ce que nolts oilrons

fait de bien ou cLe mal. en vain donc on

De helt och hillet heliga och gudomliga
ord, som religionen och kyrkan anvinder
under denna fromma och dystra ceremoni

innesluter religionens viktigaste och sam-

tidigt mest triisterika sanningar. Ty di vi
ser pi denna grav, pi dessa dunkla bilder,
som lr ftirstdrelsens och intets symboler,
glorda f6r att iivertyga oss om de mlnsk-
liga tingens fif?inglighet; di vi befinner
oss inf6r dessa ljus, som anses liksom lysa

i mdrkret och som piminner oss om Jesus

Kristus, virldens ljus och himmelens tiver-
legsna harligher, kenner vi oss f6ranledda
att tinka pi vira sjilars odtidiighet, krop-
parnas framtida uppstindelse, en sista dom

och ett rike, dlr de rlttvisa, de till him-
melen utvalda sjilarna skall vara evigt och

fullkomligt 1yckliga.

Det finns inte nigot pi jorden, som kan
jimfdras med vira fdrhoppningars unika
mil. Ja, allt som man e{terstrivar med lre-
girighet och med si mycket iver under
detta liv, allt it vilket man alltf6r ofta off-
rar sitt samvete, sin sjll och sin lra, alla de

nrijen som man s6ker som om de vore ni-
got bestindigt, allt detta skall en dag visa
sin sanna karaktlr, att det nimligen lr ett
lysande, men vilseledande sken, hlrr6rande
frin fantomer och ailtftjr pitringliga fi-
fingligheter. Det enda av allt, som vi be-
sitter pi jorden, av allt som kunnat reta
och fresta oss, beriimmelse, framging, upp-
skattning, gott rykte, livets s<itma, det enda

som fdrblir, skall vara vi sjilva. Blottade
pi allt, med undantag av vira dygder och

vira fel, vira goda och onda glrningar,
skall vi vara ensamma med dessa, som allena

undgir vlrldens totala sammanstdrtning
och den allmlnna f6rst6relsen. Varvid vi
ingalunda menar, att graven skulle komma

att uppsluka oss helt och hiilet. Fastrner

lr det endast vir kropp, som gir dit, f6r
att itervAnda till stoftet. Vir siiil lyfter
sig mot evigheten och itervinder i sin

skapares sk6te. Frukta Gud och hill hans

bud, slger oss den Helige Ande, ty detta
lr hela mlnniskan, och Gud skall i sin

dom vlga, vad vi gjort i gott och ont
(Pred. 12: 13 f.). Det vore alltsi galet att
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voudroit penser au n6ant, imiter ceux qui
ont s6coud toute crainte, renonc6 l toute
esp6rance aprds cette vie, comme si Dieu
n'avoit cr6e nos ames que pour un instant,
et pour 6tre le jouet d'un bisarre destin.
elles vivront dternellement. elles sont im-
mortelles. leur existence momentan6e dans

ce monde n'a pour objet que de les pr6-
parer i une fin dernidre dont I'heure est

inconnue, i un autre monde oil Dieu rendre
i checun selon ses ceuvres, aux impies et aux
mechants le juste chatiment de leurs cri-
mes, xux imes chretiennes et vertueuses la
douce recompense qui sera le bonheur 6ter-
ne1.

Celle dont nous regretons aujourd'huy
la perte, sentie si vivemenc, si profond6-
ment par chacun de nous, vivra long temps

dans la m6moire de ceux qui I'ont connue
ses amis ses connoissances dont le nombre
est grand ne I'oublieront jamais.

Mademe Darbois a parcouru une carriere
de prds de soixante douze ans. malgr6 cet
age avanc6, eller sembloit encore pouvoir se

promettre une longue suite d'ann6es. les

avantcoureurs d'une fin prochaine, les in-
firmit6s qui accompagnent la viellesse, rien
ne I'avertissoit encore de ce moment qui
devoit la ravir au monde et plonger ses

amis dans la douleur.
Tout lui rappeloit encore ses jeunes an-

n6es et la Providence n'a cessi de la favo-
riser d'une foule de Bienfaits, dans I'ordre
de la nature et de la grace, elle eut le bon-
heur d'6pouser un mari qui a v6cu avec

elle dans une douce union, et assez long
temps pour donner i Stockholm pendant
plus de vingt ann6s des exemples 6difians
de pi6t6, et de la vertu la plus douce

comme 1a plus aimable. aussi i til trouv6
grace devant les hommes, devant les Grands
du monde, devant les princes de la famille
royale; il a regu de tous des marques pub-
liques et particuliers de leur estime et de

leur amiti6. il a emport6 avec lui un t6-
moignage universel, et il est mort il y a

prds de 2i. ans avec une reputation de
justice et de probit6 qui fait encore et fera

i jamais b6nir sa mimoire.
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tinka pi intet, att f6lia dem som kastat
bort all fruktan och avstitt frin allt hopp
pi nigot efter detta liv, som om Gud ska-

pat vira sjilar endast f6r ett iigonblick
och till att bli ett ogenomskidligt iides

lek.
Nej, de skall evinnerligen leva, de lr

od<idliga, deras korta existens i denna vlrl-
den skall f6rbereda dem till att i okend
tid uppni ett slutgiltigt mil, till en annan
virld, dir Gud skail itina var och en efter
dennes verk. Ofromma och illvilliga skall
fi tuktan fdr sina brott, de kristna och
dygdiga sjilarna skall kerleksfullt bel6nas

med den eviga glldjen.
Den kvinna, vars bortging vi i dag alla

livligt och djupt beklagar, skall linge leva
i deras higkomst, som kint henne. F{ennes

talrika vlnner och bekanta skall aldrig
gl6mma henne.

Fru Darbois har tillryggalagt en levnads-

bana pi nira sjuttiotvi ir. Trots denna
hdga ilder, syntes hon innu kunna rlkna
med en ling rad ir. Alderdomens svag-
heter, som brukar vara den f<irestiende in-
dens fdreldpare, hade lnnu inte piminnt
henne om det dgonblick, som skulle frin-
rycka henne frin virlden och sinka hen-
nes vinner i smlrta.

Allt erinrade henne innu om hennes

unga ir, och F,iirsynen hade inte upph6rt
att unna henne minga vilglrningar pi
naturens och pi nidens plan. Hon hade

lyckan att vara gift med en man, som

levde med henne i innerlig f6rening och
ganska linge, si att han i Stockholm un-
der mer ln tjugo ir kunde ge exempel pi
den mest ljuvliga och mest llskviirda dyg-
den. Dlrf6r har han funnit nid inf6r mln-
niskorna, infdr vlrldens Stora, inf6r kung-
liga familjens prinsar. Av alla har han fitt
offentliga och sirskilda tecken pi deras

uppskattning och vlnskap. Han har iim-
nat ett allmlnt erkinnande, Och han dog

fdr drygt tjugofem ir sedan i ett rykte av

rlttvisa och erbarhet, som liter och alltid
skall lita oss ha honom i gott minne.

Ankan Darbois, som hade att grata 6ver
en make, som utgjorde hennes lycka, har
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La Veuve Darbois, reduite ir pleurer un

mari qui faisoit son bonheur, a ador6 con-

stamment avec une parfaite soumission et

une profonde resignation la main divine
qui la mettoit i une si rude 6preuve. elle

a toujours eu devant les yeux cet avertis-

sement de St. Paul que la veuve qui passe

sa vie dans les d6lices, est morte devant

Dieu. Dds lors elle a redoubl6 de ferveur
et de pi6t6 dans ses exercices de Religion

attentive ) en remplir les devoirs, vivant
i Ia v6ritde au milieu du monde, mais

I'esprit et le cceur 6lev6s vers le ciel' Vous

parleroi-je de sa charit6 envdrs les pauvres

et les infortunds. elle n'a mis de borne )
sa g6n6rosit6 que celles que lui commandoit
une sevire iconomie. Qu'il est consolant i
la fin de sa vie de pouvoir se rendre le

t6moignage qu'on s'est fait pr6ceder dans

la vie 6ternelle par des Bienfaits et des

aum6nes qui procurent des intercesseurs'

des avou6s devant le tribunal de la justice

divinel Heureu'x, nous dit le St. esprit'

celai qui est attentif aux besoins du lauute
et de I'indigent.

Puissent les bonnes ceuvres qu'elle a fai-
tes, les preuves 6difiantes de religion qu'elle

a donnies ) cette Paroisse, les bonnes reso-

lutions qu'elle avait form6es dans son cceur

lui servoir de protection auprds d'un Dieu
mis6ricordieux auprds de J. Ch. son sxuveur

et le n6tre,
Puisse cette ame si pleine de candeur et

de franchise, que nous avons connue si

particul;arement, avoir, retournant au seig-

neur, expi6 toutes les fautes de la fragilit6
humaine. Puisse tel1e purifi6e par les me-

rites et le sang de J. Ch. jouir dans le ciel

dans I'autre vie, des b6n6dictions que tlous

lui souhaitons, que nous implorons pour

elle auprds du sauveur commun de nos

imes de ce dieu qui i'a rappel6e i lui, et
qui a promis le repos 1e bonheur, et la

paix i ceux qui I'auront aim6 et servi sur

cette terre,
Nous 6tions donc destin6s i rendre les

derniers devoirs, i une personne dont nous

aimions la soci6t6, ;'amais ses derniers mo-

mens ne s'effaceront de notre souvenir.

alltid med en fullkomlig underkastelse och

ett djupt tilamod tillbett den gudomliga
hand, som llt henne komma i en si hird
prdvning. Hon hade alltid S:t Pauli hin-
visning framfcir sig, att den inka, som

tillbringar sitt liv i lust, lr diid inf6r Gud
(1 Tim. f : 5), Alltsedan dess har hon fdr-
dubblat sin iver och sin fromhet i sina

religiSsa iivningar, och hon var angeligen
om att uppfylla sina fdrpliktelser, di hon

levde mitt i vlrlden, men h<ill huvudet och

hj?irtat lyft mot himmelen.
Beh<iver jag tala om hennes k:irlek till de

fattiga och olyckliga? F{on satte inte andra

grinser f6r sitt idelmod ln de som pilades

henne av en hird ekonomi. F{ur tr6stande

lr det inte vid hennes livs slut, att vi kan

vittna om att vilglrningar och allmosor

fiiregitt henne i det eviga livet, si att hon
har sina medlare och hiilpare inftir den

gudomliga rlttvisans domstol. Sill ar den

- 
slger den Helige Ande 

- 
sorn liter sig

virda om den arme och niidstillde (Ps.

40: 2).
Mitte de goda verk hon gjort' de upp-

byggliga prov i fromhet hon gett it denna

fiirsamling, de goda beslut hon fattat i sitt
hlirta varr henne ett skydd hos den barm-
hartige Guden, hos Jesus Kristus, hennes

och vir frilsare.
Mitte denna sjll, som var fylld med

frimodighet och trohjirtenhet, som vi si
vll klnt till, vid sin iterkomst till Herren

ha blivit avlastad den minskliga bristfll-
lighetens fel. Mitte hon, renad genom Jesu

Kristi fcirtjlnster och blod, i himmelen' i
det andra livet, njuta av de vllsignelser,

som vi 6nskar henne och om vilka vi ivrigt
bdnfaller till hennes godo in{6r vira sjilars
gemensamma r'dddare, in{6r den Gud, som

iterkallat henne till sig och som lovat vila,
salighet och fred it dem' som ilskat och

tjinat honom pi denna iord.
Vi var siledes best'dmda att visa den sista

iran it en person' vars s'dllskap vi tyckte
om. Aldrig skall hennes sista 6gonblick ut-
plinas ur virt minne. Vi har upplevt, att
hon lyfte sina hlnder i bdn till sin ska-

pare, att hon tidmjukt bad Jesus Kristus,
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nous l'avons vue 6lever vers son createur som ir hennes och vir frilsare om barm-
des mains suppliants demander humblement hirtighet, att hon erbj6d sitt eget liv som
; J. Ch. son sauveur et le n6tre de lui faire fiirsoningsofer, atr hon band sina lidanden
mis6ricorde, offrir en sacrifice d'expiation samman med Kristi egna, att hon omfam-
sa propre vie, unir ses souffrances i celles nade sitt kors, att hon f,iirenade sig med
de J. Ch. embrasser sa croix, se joindre ir. sin frllsare genom en i djup tro morragen
son sauveur par une fervente communion kommunion, och att hon lingtade efter att
et souhaiter d'6tre plongde dans le sang tvagas i Jesu Kristi blod, fAr att dirur
de J. Ch. pour en sortir purifi6e et exempte framstiga renad och befriad frin all be-
de souillure. smittelse.

Nous pouvons donc aujourd'huy et tou-
jours avec une Confiance fond6e offrir au

Seigneur pour une ame qui nous 6toit chere,
Ie sacrifice qui seul eface les pr6ch6s du
monde, qui seul ouvre l'6ntr6e de la vie
dternelle. Nous pouvons dire, 6 Seigneur
Souverain maitre du ciel et de la terre,
sauveur des ames que vous avez rachet6es au
prix de votre sang nous vous recommen-
dons cette ame qui s'est remise elle m6me
entre vos mains. Vous nous faites un de-
voir de prier les uns pour les autres, pour
les mourants et les morts aussi bien que

pour les vivants. Vous nous enseigne que

c'est une pensie salutaire de prier pour les

morts, afin qu'ils soient d6livrds de leurs
pich6s. O Seigneur dilgnez ouvrir vos tr6-
sors de mis€ricorde et d'indulgence i celle
qui les a invoqu6s avec une foi humble et
pure, qui a espir6 et mis sa confiance toute
entiere dans les m6rites de J. Ch. son

sauveur, qui vous offert sa vie et sa mort en

signe, en presive de son amour pour vous
pardessus toutes choses, et qui avec un
cceur contrit et humili6 de ses fautes, a

demandd ir 1es expier par le sacrement de
1a reconciliation. Daignez 6 mon Dieu, lui
ouvrir I'entrde des delices eternelles dont
vous lui avez inspir6 un avantgott et une
joie anticip6e dans la soumission et la rd-
signation qu'elle a marqu€e i votre Stu

volont6. Nous vous en conjurons 6 mon
Dieu, non par nos propres m6rites ou par
Ies siens, mais par le sang de J. Ch. qui
s'est immol6 pour la vie du monde, qui
seul sanctifie les imes fidiles et les admet
avec lui dans le sejour de sa bienheureuse
iternit6.

F<ir denna sjiil, som var oss kir, kan vi
alltsi i dag med vilgrundar fdrtroende
frambringa it Herren det offer, som allena
borttager vlrldens synder och allena <ipp-
nar ingingen till det eviga livet. Vi fir
siga: o Herre, hdgste hlrskare <iver him-
melen och dver jorden, fiirlossare fdr sj?i-

larna, som du l<ist med ditt blods pris, att
vi anbefaller dig denna sjll, som numera
iiverldmnat sig sj?ilv it dina hinder.

Du har pilagt oss f<irpliktelsen att be

f<ir varandra, frir ddende och d<ida pi
samma sltt som fiir dem, som lever, Du
har lert oss, att det 'dr en from tanke att
be {6r de drida, pi det att de skall bli be-
friade frin sina synder ( 2 Mack. 12: 45 ) .

O Herre, tippna nidigt barmhirtighetens
och fdrbarmandets skatter fdr henne, vil-
ken ropat efter dem i en iidmjuk och ren
tro, vilken helt hoppats och litat pi Jesu
Kristi sin frilsares frirtjinster, vilken oflrat
sitt liv och sin d6d som ett recken, ert
bevis pi att hon ilskat dig 6ver alla ting
och vilken med ingerfullt och botferdigt
hjlrta velat plina ut sina fel i fdrsoningens
sakrament. Oppna {<ir henne nidigt, o min
Gud, tilltridet till den eviga fr<ijd, till
vilken du har beviljat henne en fdrsmak
och en fdrsta bdrjan, di hon fick under-
kasta sig din heliga vilja och vara n6jd med
den. Efter detta ropar vi till dig, o min
Gud, inte pi grund av vira egna fdrtjins-
ter eller av hennes, utan med f6rtroende pi
Jesu Kristi blod, Det lr ju han, som offrat
sig fcir virldens liv, som allena helgar de

troende s.jilarna, och som liter dem med
sig sjllv ingi i den saliga evigheten. Amen.
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Gustaf 'S7'ingren: Suensk

teologi efter 1900. Studentr6relsens
bokf6llag 19t8.

Professor Gustaf '$Tingren i Lund ir den

ende svenske teolog som vigat opponera
mot biskop Nygrens nylutherska teologi,
enligt vilken sann kristendom bestims efter
de kristna motiv som Luther behagat upp-
taga ur evangeliet, medan dlremot obe-
kvima motiv i evangeliet f6rbigis eller
karakteriseras som platoniserande inslag. I
en utmirkt liten skrift har Vingren nu
gett en riversikt <iver svensk modern teo-
logi; det 16r sig om en dvers. av en artikel
i Scotish journal of theology,

Man fister sig vid framhlvandet av Au-
I6ns insats. Alldeles riktigt sammanfattas
Auldns grinsdragning mellan lutherskt och
romersk-katolskt pi f6ljande sitt:

>A ena sidan den av kamp- och seger-

perspektivet bestimda f<irsoningstanken,
der Gud uppfattas sisom den levande,
handlande Guden, som dvervinner 'fdr-
dirvsmakterna' och der Kristus handlar si-
som Gud, 'qua deus', samt a andra sidan
den latinska f<irsoningstanken, dir det juri-
diska perspektivet dominerar och der Kris-
tus fdretrlder minskligheten, alltsi hand-
lar 'qua homo' inf6r den rent mottagande,
i grunden passive Guden,>>

Si i grunden galet refererar nimligen
Aulin den katolska f<irsoningsllran. Ater
fijrvinar man sig 6ver i vilken grad mot-
slttningarna mellan lutherskt och katolskt
ir hemmagjorda, konstruerade. Varf<jr inte
i stillet se efter vad den katolska f6rso-
ningsllran inneblr? Var finner man dlr
den passive guden, var finner man dir ett
tiverbetonande av mlnniskan Kristus?

Intressant ir konstaterandet av att Barth
hos oss inte spelat nigon stdrre roll, derfdr

att vi aldrig haft en liberal teologi. (Liksom
Sdderblom inte skulle ha varit en liberal
teolog! ) Inte heller har >>avmytologise-

ringen>> i Sverige spelat nigon stdrre roll.
Pi tal om prof. Fridrichsen i Uppsala pi-

pekar f6rfattaren, att de gamla arga lu-
therska kyrkohistorikerna talade om en fdr-
diirvlig >>katoliceringsprocess>, som skulle
ha upptritt i slutet av andra eller b<irjan
av tred;'e irhundradet. Di fdrvanskades
urkristendomen och det ftirfirliga Rom
uppstod . . . Man tinkte sig, att denna f6r-
vandling bestod i en tillv'dxt i auktoritet
hos vissa moment, som i urkristen tid haft
en mer periferisk betydelse: lmbetet, sakra-
mentet etc.

>Genom den nya exegetiken ser man nu
pl<itsligt dessa moment flyttade bakit, in i
det lldsta nytestamentliga skiktet, ja in i
Jesus sjilv. N,ir sker di 'fcirvanskningen',
och vad bestir den i? Kanske har det inte
alls skett nigon fdrvanskning under de

f6rsta irhundradena av kyrkohistorien?
Men i si fill: iir inte di refonnationen en

stor 'l 6rt,ans kning'?>
Detta ir modigt tinkt och talat. Vin-

gren fortsitter:
>>Den stora uppgi{ten att ut ifrin ett pa

ett nytt sltt uppfattat Nya testamente kri-
tisera reformationen och slrskilt Luthers
teologi framstir som en teologisk uppgift
av f<irsta ordningen.>>

Nir recensenten hste dessa kloka ord,
hdrde han ett avligset din: det var biskop
Nygren som reste sig frin sitt bord i Lund
och slog niven i den lutherska lunta han
hade framfd,r sig s& hirt, att bibeln hop-
pade upp och var pZ v\g att falla ned i
den biskopliga papperskorgen. . .

Det kan tiillggas, att i samma serie f6re-
kommer en bok av Vingren, Kyrktns iso-
lering, en sammelvolym Kyrkan omprdttar
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och en liten konkret och bra skrif.t BIir
udr och en salig pd sin tro? av Eric Gr6n-
lund.

Suen Stolpe

Ingemar Fledenius: I
stiillet fdr samtal. Stockholm 19J8,

Bonniers.

Professor Ingemar Hedenius i Uppsala
har inte gjort nigon betydande insats som

forskare eller lirare, men han har visat sig

vara en utmirkt skribent som fitt hela

Sverige att lyssna. Han har ensam blist liv
i en stor diskussion om kristendomens f<ir-
hillande till sanningen, och han har otvi-
velaktigt avsliijat en stor mlngd osamman-

hengande och dilig svensk teologi. En
annan sak ir att han nog aldrig riktigt
kommit i kontakt med annat d'n ddlig teo-
logi 

- 
han citerar aldrig bra teologer eller

kristna tlnkare 
- 

och knappast nigon be-

handlar han hdvligt.
Mer in en har undrat, vad som egent-

ligen ligger bakom detta smidande, dessa

lrekrlnkningar, denna uppslitenhet, dessa

diliga nerver, denne inhumanitet. En skatp-
sinnig kritiker har fdr nigon tid sedan pi-
pekat, att Hedenius' biicker har ett annat

intresse ln det rent teoretiska: de ir vlrde-
fullt material fdr den som vill ha reda pi
hur man blir ateist och kristendomshatare.

Nu har Hedenius sjilv kastat masken. I
en liten, genom sin absoluta nakenhet nis-
tan avvipnande bok 1 stdllet fdr satntal har
han gett en bild av sig sjllv som 1r myc-
ket upplysande. Liser man denna bok noga

och ordnar dess innehill systematiskt, fin-
ner man fiiljande.

Hedenius 'ir besatt av ett oerhdrt
minniskohat. Han erklnner det 'ir-
ligt: han talar om sina >>vanm'dktiga

fdrbannelser>>, Han ger fruktansvirda
nidbilder ^'r sin omgivning. Han an-

tyder, att hans tdttl sillskap dr de

stora 
- 

Voltaire, Nietzsche, Ekelund, So-

fokles. Men om han hos dem upplever h<ig-

het och stil, si har han aldrig f<irs<ikt lira
av dem. I denna bok visar han, hur han
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kapitulerar f<ir varje negativ irnpuls, hur
han motstindsl6st dras in i hatet och f6r-
aktet. Han kinner >>en avsky fdr livet
bland de intellektuelia>>. Han finner de

mycket rika vara >>fascinerande i sin frlck-
het>. Han besiiker en sjilfull dam och skri-
ver: Hon >>slickar och suger pi gud som ir
hennes stiirsta skatt. Om hon fick se sig

nu, si kanske hon dog av skam>>. Han ger

en bild av ett par tyska turister pi ett pen-

sionar, som nistan outhlrdlig i sitt hat
mot allt tyskt.

F{an vet om att han lxg2l 
- 

>hatet 1r
en pligsam affekt>>. Men han fiirs<iker ridda
sig genorn att tilllgga: >>Men en vilsignad
sak, om det riktar sig mot nigot som ir
ont.>> Och ont ar allt det som Hedenius

inte tycker om eller fdrstir. Han har alltsi
titt ^tt hata, >>Aven den uslaste minniska
fcirtjlnar att bli alskad>, slger Hedenius.

- 
Satsen torde vara fel: nistan ingen min-

niska >fcirtjlnar>> att llskas fiir sin egen

skull. En annan sak lr, att man kan ilska
varje minniska indi, just dirfiir att man

vet med sig att man inte sjilv ir vErd
kzirlek. 

- 
Fledenius gdr emellertid inte

minsta f6rsrik att llska. Och denna hans

motvilja ir i sjilva verket si slllsynt att
man fir leta linge i litteraturen innan
man triffar pi maken. Lika stort hat kan
man nog finna pi flera hill. Men var i
modern litteratur mdter man en si inten-
sivt hatande mlnniska, som inte g<ir det
ringaste ftirs<ik att bota sin sjukdom?

Vad ligger nu bakom allt detta hatande?
Hedenius berittar det sjilv. FIan talar

om sin far, en from och fin vetenskaps-

man, och slger att han llrde upp sin son

i det >>religi6sa <iversitteriets alla konster>.

Dvs. Hedenius har uppfostrats i en religids

miljti som han frin b<irjan hatat, dir{6r
atr den f6r honom tedde sig som olkta och

oirlig. Men man hatar inte, dlrf<ir att man

inte kan fdrsti sin gamle far. Det miste
finnas ytterligare en fdrklaring. Hedenius

ger den, med fullkomlig irlighet.
>>Misantropien - 

alltid en gemenhet. Den
blir inte blttre av att den bottnar i ingest'>

Det ena slllsamma draget hos Hedenius
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-dr hans absoluta ofdrmiga att hejda en

hatreaktion. Det andra draget lr hans per-
manenta ingest. Ensamheten Ir alltid >{ull
av ridsla>, skriver han. Det ir som att
hdra ett litet barn tala. Ensamheten 

- 
all

samlings, all meditations trygga element 
-skulle vara full av skrick! Hos en vuxen

minniska? Detta lilla erk'dnnande visar, att
Hedenius aldrig upplevat vad som ir min-
niskans st,iirsta tillging: hennes fdrmiga av

tystnad, av andlig samling, av stilla vext

- 
init. Han blir vanvettig av skrick, nlr

han lr ensam. >>De intellektuelias ddds-

hysteri>> talar han ocksi om. Man lyssnar

med splnning till detta. Vad i all v'drlden

isyftas? Fdr egen del har jag aldrig i verk-
ligheten mdtt en intellektuell som haft eo

hysterisk skrick f6r d6den. Hedenius mar-
kerar, att han har det. >>Angesten ir din
evige f,tiljeslagare. I allt vad du gdr ir den

n'drvarande. Den fciser dig framit i arbetet,

och den skriker hdgt i dina skratt.>> >>Sitt

bista arbete inom dig har den utf6rt, nir
du intligen ffu gr&ta ut. Det lr din enda

rening.>> Och han tilligger: >>I minga,
minga ir har du bara i vissa tillstind av

yttersta f6rtvivlan, under alkohol e1ler ero-

tisk upphetsning, kunnat nimna nigot om

detta . . .>>

En vanlig llsare, som liser dessa hensyns-
l<ist irliga beklnnelser, tlnker i all stillhet
si hir: Naturligtvis miste man klnna ing-
est och vara rldd f<ir ensamheten, om man
stindigt gir omkring och hatar. Och inte
f6rs6ker gdra nigot it sitt hat. Men He-
denius tror, att sammanhanget er motsatt:
han klnner en ursprunglig ingest, en van-
vetrig ridsla fiir ddden. Ddrfdr hatar han
sina medmlnniskor.

Slutligen det tredje draget i Hedenius'
sjllvdiagnos: vid sidan av hatet, motviljan
mot att hejda hatet och den permanenta

skricken fiir livet och d6den finns en

egendomlig dragning till 
- 

det exkremen-
tella. Det talas med en underlig intensitet
om otacka fysiologiska fijreteelser. Citat ir
olimpliga. Men Hedenius ligger med up-
penbar ftirtjusning fram hela materialet.

Det kunde di fdrefalla, som om Hede-

nius' bok vore inte bara ganska frinstS-
tande utan ocksi ointressant. Si fdrhiller
det sig inte, Till att bdrja med ir det all-
tid av virde rtt ta.lr helt uppriktigt, Och
vidare finns det i Hedenius' bok ocksi
friska sidor, gener6sa ansatser, j^ tent av

vissa nistan fdrtjusande passager.

Dit hor 
- 

trots de oclcka hatutbrotten
mot tyskarna 

- 
skildringen av Fredriksson,

som dyker upp pi ett litet pensionat. F{an

ir den vanliga, den obetydliga, den ano-

nyma mdnniskan. Han siger inte si myc-
ket - 

men han varken s'dger eller menar

nigonting hltskt eller vulglrt. Han har
tydligen ingen ingest - 

han sm'ddar ingen,

hatar ingen; n'ir han ser nigonting mot-
bjudande, viker han undan eller d,ijmer

milt. Och det mirkliga dr, rtt ur sin djupa
s<inderslitenhet, ur sin sjuka misantropi och

sitt ohyggliga m'dnniskohat liingtar Hede-
nius till Fredrikssons milda humanism, ja

han ilskar honom, Rdrande ir hans oro,

nir Fredriksson htit: kanske Fredriksson
helt enkelt inte stod ut med 

- 
Hedenius?

Kanske han fann honom lika motbjudande
som de turister som Hedenius smidar?

Hedenius bok blir dlrfdr pi visst sltt
sympatisk, Den piminner om vissa Symna-
sistdokument 

- 
olyckliga, trasiga men ab-

solut lrliga beklnnelser av desorienterade

ungdomar. Och den har innerst en llngtan
efter helsa och en lugn gemenskap med

mlnniskor.
Slutligen finns i boken en fin lingtan

till naturen, till renheten, till det icke-
minskliga. Och nlr Fledenius skall sum-

mera sin visdom, skriver han:
>Vinsten med att avskriva all religion

var, att du fick ett hem. Sinnenas v'drld.

Nu kan du llska livet, si som det fdrtjlnar
att ilskas: med din hud, dina <igon 

- 
ilska

den uran fdrbehill, Fdrst nu kan den

kropp, som 1r du, leva helt, Sinnenas rika
vlrld 

- 
mer finns inte.>>

Detta ir resultatet! >Sinnenas rika v'drld>

- 
Hedenius har hamnrt i vad man pi

trettiotalet kallade >primitivismen>>.

Det lr i sanning en fdrbryllande syn.

Saen StoIPe
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Sven Helander: Ordina-
rius Li.nco|ensis c:a 1400 ocb dess

litur giska f \rebilder. (= Bibliotbecd
theologiae practicae 4.) Diss. Up-
sal. Lund 1957, Gleerup. Kr. 21 : -.

Bland de medeltida handskrifter, som

tillhitr Skoklostersamlingen och som depo-

nerats pi Riksarkivet i Stockholm, befin-
ner sig en av de ildsta killorna till kun-
skapen om den i Link6pings stift glllande
liturgien, I litteraturen har den brukat gi
under namnet Ordinarius Lincopensis.

F<irra iret har den utgivits i tryck av

Sven Helander, Av den utf6rliga redogti-

relse som Helander fogat till utgivan fram-
gir det, att handskriften tillkommit i Lin-
k6ping under 130O-talets sista eller 1400-

talets f<irsta decennium, Den har kort efter
sin tillkomsttid blivit dverlimnad till Vad-
stena birgittinkloster och tilihort dess fdr-
rid av liturgiska b6cker, inda tills det
v'drdefulla klosterbiblioteket skingrades un-
der reformationstiden,

Ordin.arius LincoPensis ir uppstilld som

ett missale eller breviarium. I motsats till
missalet eller breviariet meddelar emeller-
tid denna urkund inga fullstlndiga litur-
giska texter utan endast begynnelseorden
till var och en text. Den ir med andra
ord avsedd sisom en hj?ilpreda vid bruket
av missale och breviarium. Att ha Ordina-
rius Li.ncofensls till hands, det innebir fdr
den i Linkcipings stift tjinstg6rande prlsten
en garanti f6r att han viljer de rltta tex-
terna i sin missa och i sin tidegird.

E{tersom Ordi.narius Lincopensis p& ett
utm'drkt sitt belyser vad som var liturgisk
praxis under en viss epok i Link6pings stifts
historia, har Helander {unnit det naturligt
att inte utge den utan att samtidigt redo-
g<ira f<ir den liturgiska utvecklingen inom
stiftet.

Han urskiljer fyra epoker i Link6pings
stifts liturgiska historia: den f6rsta perio-

den frin missionstiden fram till mitten av

1200-talet. 
- 

Det ir fram{dr allt guds-

tjinstordningen i Lunds stift som piverkat
den linkopensiska liturgien under detta

q')

tidevarv. De helgondagar som firats i det
skinska stiftet har man <ivertagit i det
<istgdtska, och texterna fiir s6ndagar, var-
dagar och helgondagar har sammanstlllts
efter fiirebild av lundensiska missalen och

breviarier. Av nordiska helgon f<irekom-
mer tills vidare endast konung Olov ev

Norge och konung Knut av Danmark.
Den andra perioden frin mitten av 1200-

talet fram till mitten av 130O-talet. 
- 

Nu
kan man konstatera, att inflytandet frin
Lunds stift hiller pi arr. 

^vta,ga. 
I st'illet giir

de inom stiftet grundade klostren sitt infly-
tande gillande: dominikanska och fran-
ciskanska ordenshelgon blir alltsi infdrli-
vade med stiftets liturgi. Av de rent sven-

ska helgonen 96r Erik och Sigfrid sitt in-
trlde, nigot senare F{enrik och Eskil.

Under den tredje perioden 
- 

till om-
kring 1400 

- 
hinner Linkdpings stift bli

klart medvetet om sin sirart, Ytterligare
ett par svenska helgon, Helena och Botvid,
upptages i dess liturgi. Och det viktigaste
av allt: stiftet fir sin f6rsta inhemska hel-
gongestalt, Birgitta. I Ordinarius Lincofen-
sls, som tillh6r den tredje perioden, an-
fiires redan biskop Nikolaus' Birgittaoffi-
cium Rosa rorltts, avsett f,tir Birgittadagen
den 23 juli. F6r Ansgarsdagen den 4 fe-
bruari anftires Nikolaus Hermanssons Ans-
garsofficium, och f6r Annadagen den 26
juli anf6res hans Annaofficium. Nikolaus
Hermanssons kyrkliga poesi ir starkt bir-
gittinskt piverkad, och det birgittinsha s'dt-

ter redan av denna anledning sin prlgel pi
Linkdpings stifts liturgi. Birgittinskt pi-
verkat ir iven det Jose{sofficium, som ir
bevarat frin Sveriges medeltid och som

fdr fdrsta gingen m6ter t Ordinarius Lin-
cofensis. Det g,tir ett egendomligt intryck
att finna den it Jesu foster{ader lgnade
kulten, vilken brukar anses sisom nigot
typiskt eftertridentinskt och vilken fitt
ett si vildsamt uppsving under allra se-

naste tid, omvittnad redan i denna iist-
gtitska urkund frin 1300-talets siut. Nigot
fortsatt inflytande frin Lund ir det inte
tal om under den tredje perioden av Lin-
k,iipings stifts liturgiska historia.
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Under den sista medeltida perioden har
det typiskt linkopensiska, det typiskt <ist-

giitska vuxit sig innu starkare. Samtidigt
blir de nya Mariafesterna 

- 
Marie bes<i-

kelse, Marie sju smdrtor, Marie tempel-
ging 

- 
infdrda frin kontinenten. Fdr-

utom officierna fdr dessa Mariafester har
Linktipings stift nu dvertagit det av Skara-

biskopen Brynolf Algotsson diktade offi-
ciet f6r de helgfria ldrdagar di gudstjlns-
ten h611s till Marias ira. I det 7493 tryckta
Breuiarium Lincopense har stiftets litur-
giska tradition slutgiltigt fixerats vad tide-
glrden angir. De nya dstgdtska helgonen,

Katarina av Vadstena, Ingrid av Skinninge
och Nikolaus av Linkiiping, har innu inte
hunnit att bli upptagna i detta breviarium.
Om det av Hans Brask planerade Missale

Lincofiense blivit verklighet, si hade de

sikert blivit ihigkomna dlr.
Sven Helander redogdr fijr alla de guds-

tjinstformullr som fdrekommer t, Ordina-
ri.us Li.ncopensls, denna viktiga urkund frin
den tredje av de n'dmnda epokerna. Han
utreder hur de vandrat frin kontinenten
till stiftsstaden i Osterg6tland, och han
belyser dessutom de typiskt ostgiitska dra-
gen i den urkund han utgivit. Mycket in-
tressant finner man det att med hans hjiilp
iakttaga hur tilldragelserna kring Linkd-
pings domkapitel och Link6pings domkyrka
iterverkat pi det liturgiska livet. Man 'dr

honom tacksam bide fOr editionen av sjllva
urkunden och f6r den redogdrelse som han
fogat till editionen.

Tryggue Lundin

Nicolaus Steno ancl his indice.
Edited by Gustav Scherz.
Kdpenhamn 19i8, Munksgaard.

>I stlllet f6r att f6lja sina 6nskedr6m-
mar har man att ritta sig efter det som i
naturens egna fenomen kan lisas 

- 
se-

cundum qilae ex naturae pbenomenis bau-
riuntur>>, med denna metodiska princip ftir-
rider Nils Stensen ( 1 53 8-S 5 ) sig som en

av upphovsminnen till modernt vetenskap-
ligt tinkande. I den av Gustav Scherz

numera framlagda publikationen fir vi
vet3, att Stensen till en b6rjan utvecklade
sin metod i Descartes', sin store samtidas,

spir, senare dock med avstindstagande {rin
honom. Han var en framstiende fysiolog
och lekare och en betydande zoolog. Att
hjfutrt itr en muskel, detta hdr till hans

viktigaste upptlckter. Han grundlade den
moderna geologiska och paleontologiska

forskningen. Slutligen frlmjade han kri-
stallografien genom att skaffa klarhet om
kristallernas >>appositiva> sitt att vlxa i
motsats till vixternas >>assimilativa>. Medan
han siledes blev en mingsidig banbrytare
f<ir dagens exakt-vetenskapliga arbetssitt,
anvinde han samtidigt sitt kritiska fijrstind
pi teologiska problem. Frin sin barndoms
och sitt danska fririldrahems lutheranism
famlade han sig tillbaka till den katolska

kyrkan. Hans aktualitet ligger just dlri att
han f,tirenade ett modernt tinkande med
kristen tro.

Boken innehiller en del illustrationer. Ut-
givaren sjllv 

- 
redan kind genom sin

doktorsavhandling 6ver Stensen - 
fuam-

legger her den fdrsta pi strlnga kellstu-
dier grundade Stensen-biografien. Bokens

alla bidrag gir tillbaka till de historiska
killorna, si att fackvirlden bdr vara be-

liten. Materialet sjilvt ir emellertid si
fingslande att det kommer en att gl<imma,

att man har en vetenskaplig framstillning
framf6r sig. Man upplever helt enkelt den

andliga enheten mellan 1500-talet och vir
egen tid.

\v/. K.

Hellmuth R<issler: Grdsse

und Tragih des cbristlicben Europa.

Frankfurr am Main 1957, Yeirg
Moritz & Diesterweg.

Temat ir av h6gsta intresse. Underrubri-
ken ir dock en aning fd,rvinande: >>Euro-

piische Gestalten und Krlfte der deutschen

Geschichte 1400-19t0.> I sjiilva verket ir
det frLga, om en tysk id6historia av ett
lika ovanligt som vilkommet slag. Nlr-
mast kan boken jimf<iras med 6sterrikaren
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Friedrich Heers storslagn* Eurofdi-
sche Geistesgeschicbte. Heer tringer emel-

lertid djupare pi va{e punkt. Han ir ocksi

friare och objektivare i sitt omdtime ln
Riissler, som trots allt pi sina st'dllen tar
fldrg av nattstAndna chauvinistiska syn-

punkter och icke ken frigdra sig frin en

del nationella ressentiments. Slutligen tar
Heer misterligt in bela den europeiska kul-
turutvecklingen.

Riisslers v?ildiga bok har trots sina bris-
ter emellertid ett betydande virde 

- 
den

tar sikte pi det viisentligaste: det kristna
Tysklands dde, dess storhet och dess tragik'
Varje analys, som kan hjllpa oss att klart se

vilken virdef6rstiirelse som den moderna

ateismen, mateiialismen och hedendomen

med{dr, 5r av virde. Likasi varje fram-
stillning som klart visar, vilka virden vi
under inga f6rhillanden har rid att avsti
ifrin i virt kristna Visterland.

Sten Stolfe

'\7'erner Bul st Yetniinftiger
Glaube. Berlin 79 57, Morus-Verlag'

Vatikankonciliet s'dttes vanligen i fiirbin-
delse med pivens stillning i kyrkan' Det 'dr

mycket mindre bekant, att samma kyrko-
m6te, som i ofelbarhetsdogmen syntes ev-

skeda f6rnuftet, i andra sidan med efter-

tryck s'dkrat fdrnuftets sjllvstindighet.
Visserligen skall kyrkans barn fdlja llro-
imbetets satser, men fdre detta har de att
priiva dess berittigande. Liroauktoriteten
krd,ver obsequium (att man f6ljer), men

det miste vara ett rationabile obsequiutn

(ett fiirnuftsenligt bejakande) ' Verner
Bulst, professor i fundamentalteologi vid je-

suithiigskolan i Frankfurt am Main, undersd-

ker i sin nya bok, vilka garantier som f6r-
nuftet har fcir trons sanning. Boken utgir
ifrin att ingen minniska kan f6rbigi fri-
gan om vem Ktistus 1r. Den behandlar de

historiska kiilor, som vittnar om Kristus,

och pr6var, hur Nasar6en grundlagt sitt
ansprik pi att vara historiens centrum och

Guds Son. Llsaren fir kanske det intryc-
ket, att det ir lnnu svirare fiir fdrnuftet
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att undandra sig Kristus in att erkinna
honom.

Boken iir liittliist' Dess ingiende littera-
turhlnvisningar b<ir vara vllkomna ftir si-
dana, som lingtar efter upplysning i ytter-
ligare detaljfrigor. F6rfattaren planerar att
behandla problemen om kyrkan i ett slr-
skilt band.

Florilegium Franciscanutn in usum

scholarum excerpsit Sam. Cavallin.
Lwnd 7957, Gleerups.

Enligt sidana, som b<ir veta det, lr
Franciskus av Assisi det enda katolska hel-
gon, som ingitt 'dven i allmint svenskt

medvetande. Vi kan alltsi hysa fdrhopp-
ning om att de hir framlagda texterna om

franciskanorden och dess grundare inte en-

dast skall anvlndas {6r tentamenslisning
vid universiteten 

- 
fdr vilket de i fdtsta

hand lr avsedda. De fdrt)inat att beaktas

iven av sidane, som fdr sitt eget n<ijes skull
hngtar efter att llra kinna nigot av po-

verelios genialitet. De her utvalda textpro-
ven sreller inte alltfiir h6ga krav pi llsa-
rens kunskap i latinska spriket. Dbrutdver
underlattar utgivaren lektyren genom att
tillfoga inte enbart en grammatikalisk 6ver-

sikt och en saklig och spriklig kommentar,
utan iven en liten ordlista med svensk 6ver-
slttning. Vackra illustrationer 96r tids-
atmosf'dren iskidlig, Man beklagar endast,

att det inte finns nigon innehillsfdrteck-
ning i den lilla boken. Si mycket ivrigare
biir vi f6rdjupa oss i sjllva texterna och

lita Franciskus' anda verka pi oss,

v. K'

L'Afostolato dei Laici. Biblio-
graliz sistematica' Milano 19 t7 ,

Societi Editrice >Vita e pensiero>>.

Detta verk har framgitt ur ett lingva-
rigt samarbete mellan Milanos katolska uni-
versitet och Stindiga kommittdn f6r virlds-
kongresser f<ir lekmanna-apostolat' Det Ir
lekmannaverksamhetens fcirsta omfattande
bibliografi. Pi inte mindre in 26J sidor
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upprlknas huvudsakligen bticker och artik-
lar, som utkommit under Pius XI:s och
Pius XII:s pontifikat, men iven viktiga
iildre publikationer blir nlmnda, Atta sprik
har beaktats: latin, italienska, franska,
engelska, tyska, spanska, portugisiska, hol-
lendska. Fastin denna bibliografi ir ett
f6rsta steg och inte g6r ansprik pi full-
stlndighet, m6jliggdr den redan i fdrelig-
gande skick en god iiverblick iiver den
katolska lekmannar<irelsen i dess alltmera
vixande fdrgreningar. I studiet av lek-
manna-apostolarets mening och historia ut-
g<ir den ett oumbirligt hjiilpmedel.

\Y. K.

WalthervonLoewenich:
Der moderne Katbolizisnus. Vitten,
1957; Lwthet Verlag.

Detta ir en pifallande vilorienterad, i
gener6sa och vilvilliga former stiliserad,
klart protestantisk framstillning av den
katolska kyrkan och tron. Man kan kanske
slga, att fdrfattaren ir en trohjirtad mo-
dernist, som avvisar illa fastlrgda dogmer
och tror sig sti fdr det omutliga sannings-
kravet. Han sympatiserar f6ljaktligen med
alla modernistiska eller halvmodernistiska
tendenser inom katolicismen och beklagar,
att dessa si klart satts pi plats av Rom.
Han ger en icke olven, samlande framst'dll-
ning av dessa former av halvmodernism,
sirskilt i Frankrike. Intressant ir hans
6versikt av den katolska Lutherforskningen
och hans erkinnande av avgrunden mellan
Luther och lutherdomen.

Boken har icke mycket att ge en vil-
orienterad katolik, men den ir tilltalande
genom sin <ippenhet, sin vinliga ton och
sin uppriktiga vilja till fdrsoning och enig-
het.

Suen Stolfe

Dictionnair,e de SpiritaalilA. Fasc.
XXIV, Paris 19i7.

Den kristna trosvetenskapen har mycket
sysslat med de bibliska bdckernas sprik,
Exegetikens forskningsresultat ir si om-

fingsrika, att deras helhet i dag knappast
kan behirskas av en enskild mlnniska. Dir-
emot har den kristna fromhetens och teo-
logiens sprik hittills mindre beaktats. Vi
vintar innu pi en omfattande framstill-
ning av de sprikliga fenomen, i vilka det
kristna biine- och tankelivet irhundradena
igenom skaffat sig uttryck. Si mycket mera
f<irtjinstfullt lr det, att Dictionnaire de
S|iritadliti i sitt nyss utkomna 24;e hif.te
framligger tvi sprikteologiska artiklar. Be-
greppen mjukhet (douceur) och s6tma
(d.ulcedo) fir en noggrann semantisk och
historisk unders<ikning. Artiklarna framstir
som bidrag till ett teologiskt omride, som

borde bide grundligga och avrunda de
bibliska sprikstudierna. Exegetiken skulle
pi det viset fi sin komplettering. Den
unika andliga omvilvning, som kristen-
domen medf<irt, skulle framttdd,a med ny
kraft. En metodisk behandling av t r a d i-
tionens sprik tillsammans med den re-
dan fdreliggande bibliska sprikvetenskapen
skulle utgiira en ikta motsvarighet till det
faktum att tvi troskilior finnes: Skrift och
tradition.

Det hir anmllda hiftet avslutar upp-
slagsverkets tredje band. Det kom utan
ftirsening, fastin redaktionen under hdsten
1957 flyttad,e frin Enghien (Belgien) till
Paris.

V. K.

Peter Schindlet: Dagar i
Rom. Stockholm. Vahlstriim &
Vidstrand. Kt. 23: J0.

Fd'rfattaren till denna bok ir dansk tiil
b<irden men sedan linge bosatt i Rom. Han
har genom sjilvsyn och grundliga litterira
studier f6'rvlrvat sig en fdrtrogenhet med
Roms kulturhistoria och topografi, som giir
honom till en ypperlig introdukt6r i dessa

imnen f6r nordiska pilgrimer, vilka nog i
regel, di de fdr fdrsta gingen trampar ro-
mersk mark, har ganska liten aning om allt
vad den eviga staden har att bjuda av viird-
nadsvlrda heliga minnen och m'drkliga
konstskatter. Si rikt som materialet ir, kan
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man ju i en handbok som denna inte taga

med allt. P. Schindler presenterar det

som i {<irsta hand anknyter tili Roms an-

tika och kyrkliga traditioner, sidana dessa

ir bekanta fdr en nigot si nlr allmlnbil-
dad romfarare i vir tid. Mera speciella

problem av historisk och arkeologisk natur
har han klokt undvikit att berdra, seker-

ligen icke minst av det skilet att even

fackminnen i dessa intrikata frigor (t' ex'

om den romerska statsbildningens faktiska
ilder) nr ganska oense.

Sin skildring inklider P. Schindler i ra-
men av en serie promenader, fdretagna ge-

nom Roms olika stadsdelar. Han leder
vandringen som en erfaren ciceron, pekar

ut de mirkligaste byggnaderna och orien-
terar med stor lerdom om deras historia
och de minnen som anknyter sig till dem.
An ger han en intressant synpunkt pi kej-
sar Augustus och hans mlktiga vlrv i fre-
dens tjinst, in stannar han vid den helige
Ignatius'prakt{ulla kyrka och pivisar den
inre meningen i dess fantastiska dekoration,
in ger han en fingslande 6verblick 6ver
det medeltida Roms kampaniler och borg-
torn (i detta sammanhang pipekar han
likheten mellan det vildiga Torre delle
milizie frin 1200-ta1et och Kirnan i Hll-
singborg), In f6r han oss in i Sixtinska
kapellet och ger en f<irklaring av dess rykt-
bara men till syftet icke helt littfdrst&eliga
fresker. Med slrskilt stor sakkunskap vet
han att beritta om de monument som allt-
jimt visar oss sambandet med den {orn-
kristna traditionen, si bl, a, i den utom-
ordentligt intressanta skildringen av forn-
kyrkans mest beriimda byggnadsverk, San

Clemente, som numera tillhor de irlindska
dominikanerna. Mirkvirdigt er att hdra
om den hedniska helgedom till Mithras [ra,
som finnes bevarad under den nuvarande
kyrkan. Livfull och priglad av en fyndig
humor 1r skildringen av de hedniska temp-
lens vidlyftiga och inbringande afrirer i
offerktitt, vilken utg6r en hrorik och be-
lysande kommentar till Fdrsta Korintier-
brevets ittonde, nionde och tionde kapitel.
P. Schindlers djupa fdrtrogenhet med den

96

antika virldens sitt att tinka och handla
komrner her liksom mingenstides tydligt
till synes.

Texten itfiiljes av ett stort antal illustra-
tioner itergivande klassiska ruiner, kyrkor,
palats och gator i Rom. Som slrskilt vackra
och mindre vanliga kan nimnas de sk<ina

detaljbilderna av Michelangelos gripande

Pieti, den stitliga sarkofag, vari Sixtus IV
vilar och den ilderdomliga, borgliknande
kyrkan Santi quattro coronati.

Den typografiska utstyrseln ir mycket
god, Ett fatalt tryckfel miste dock pipe-
kas: bide pi sid. 11 och sid. 58 uppges det,
att den till stora delar lnnu kvarstiende
romerska stadsmuren uppf6rdes av kejsar

Marcus Aurelius i stlllet fdr av kejsar Au-
relianus, Roms iterupprittare och beriimd
under benimningen >>restitutor orbis ter-
rarum>.

l, P. Vieselgren

J o s e p h-M a r i e P e r r i n O P:

Consdcration d Dieu et prisence au
montle. 7917, Descl6e.

Lekmanna-instituten lr bide en ny form
av lekmanna-insats i kyrkan och en officiellt
erkend vlg ti1l den kristna >>fullkomlighe-

ten>). Den fdreliggande boken ger en teo-

logisk fdrklaring till den Apostoliska kon-
stitutionen Proaida Mater av den 2 februari
1947 och till Motu Proprio Primo f eliciter
av den 12 mars 1948, dvs. till de kyrkliga
dokument, genom vilka lekmanna-institu-
ten fick sin juridiska grundliggning. Doku-
menten sjiilva f<iljer pi latin och i en fransk
dversittning. Fdrfattaren gir igenom tex-
terna och framhlver den utpriglade s'dr-

arten 
- 

I'originalitd radicale 
- 

i den kal-
lelse, som fiirt till att lekmanna-instituten
blev till. Deras medlemmar sdker Gud ge-

nom att stanna i virlden. P. Perrin visar

sig som en klarsynt teolog och en f6r-
stielsefull minniska. Han kan rlkna med

ett sirskilt intresse, eftersom det var han,

som valdes av Simone Veil till personlig

ridgivare. 
V. K.
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