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S EDAN SIST

Yi.d pduen Piu.s XII:s bortgdng den 9 oht. 1918

blev katolikerna i hela vlrlden mer ln nigonsin fcirr medvetna om den
oerhcirda betydelse som de nistan tjugo iren av hans pontifikat ha{t for .

hela kyrkans liv och verksamhet pi alla omriden. Nu di den Apostoliska
Scolen stod tom efter honom, blev det sirskilt klart, vilken enastiende
st:illning piven i sjilva verket innehar, just i vira dagar, och i vilken hrig
grad Pius XII:s person och girning motsvarade den forvintan som riktas
mot Kristi stillf<jretridarc frin hundramiljontals troende 

- 
och ordkne-

liga andra 
- 

ur alla klasser, nationer och raser, i en epok som skakas i
grunden av religicisa, ideologiska, sociala och politiska motsdttningar men
som iven 

- 
mitt i all denna yttre splittring och inre vilsenhet 

- 
pi

grundval av gigantiska naturvetenskapliga och tekniska framsteg p& allvar
borjar rusta sig fcir ercivringen av universum.

Av ailt som skrivits i virldspressen om den avlidne Helige Fadern skulle
man kunna fi intrycket av att for den nu levande generationen begreppet
>piven> har blivit lika med Pius XII:s resliga, vita gestalt med den vid-
<ippna, hela virlden omfamnande och vilsignande gest och den oavlitligt
Tarande, manande, varnande och trcistande stimma som radio och tele,-

vision gjorde liksom narvarande <jverallt pi hela jordklotet. >Inte minst
Pius XII:s pivedrime har visat>>, skrev Suensh,a Dagbladet i en ledare den
10 okt. 1918, >>att iven i vir tid Petri eftertrddares instillning till reli-
giiisa, sociala och politiska sprirsmil ir av stcirsta betydelse inom och utom
den katolska kristenheten>.

Med Pius XII har pivedrimet 
- 

och dirmed hela den katolska kyr-
kan 

- 
gjort ett ytterligare, vildigt steg ut ur det andliga ghetto som de

i biirjan av den moderna tiden blivit instingda i och i viss min sjllva valt
sorn sin hemvist. Redan innan Pius XII tilltrndde sitt hdga imbete hade

han gjort sig kand som en pivlig diplomat av internationella mitt, >>en

fcirnim, sympatisk uppenbarelse, med h<;g intelligens och fullandade
umgingesformer, bilden av en katolsk kyrkofurste>), som kejsar Vil-
helm II karakteriserade honom; di och senare kyrkans >skarpaste huvud,
hirdaste vilja och mest brinnande ande . . . en overvlldigande uppenba-
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Sedan si,st

relse av sjnl och andlig kraft> (l,{ya Dagli.gt Allehanda 2 okt. 1939).
Kristenheten satte inte fdrglves sitt hopp till honom framfor allt i den
andliga kampen mot nationalsocialismen och kommunismen. >I encyklikor
som icke kunde missforstis uttalade han sitt anatema <jver vildslirarna,
rasfanatismen, statskulten. Icke en hirsmin vek han fcir smicker eller hot.
Sankt Petri ettertradare visste icke vad fruktan var> (Knut Hagberg,
Su.D. 10 okt. 19t8). Den israeliska utrikesministern, fru Goida Meir,
framh<ili efter pivens bortging, atthan i en tid full av djupaste splittring
hade slagit vakt kring fredens och vilgorenhetens htiga ideal. >Nlr virt
folk under de tio iren av naziteftor led ett fruktansvirt martyrium, har
piven upphivt sin rcist for att ford<ima bodlarna och fcir att bringa med-
kensla f<ir offren till uttryck. Vir epok har blivit rikare genom denna

stimma, sorn h<ijde sig i namnet av de stora moraliska virdena over
tumultet och de dagliga konflikterna>.

Eugenio Pacelli fullfoljde som Pius XII ofortrottad, trots att hans ord
ideligen blev utsatta fdr falska uttolkningar och illvilliga forvrangningar,
den internationella fredsmission som han pib<irjat som pivlig nuntie
under fcirsta vdrldskriget, ))mitt i en mlnsklighet som icke synes kunna
avgora eller besluta sig om den skall anfortro ledningen av det sorn bor
gciras it svlrdets egg eller rittvisans idla rike, it vildet eller fornuftetr.
Han ford<jrnde varje angreppskrig som djupt omoraliskt och okristligt,
och om han in medgav, att i en vdrld, dir hansynslos terror vill upprdtta
sitt herravilde, miste atomyapen kanske ingi i rustningen, si utdomde
han dem dock helt och hillet som angreppsyapen. Nir han trots entrlgna
maningar inte kunde forhindra det forodande kriget, stillde han alla sina

resurser 
- 

Inls minst ocksi de miljoner som i foljd av Lateranfcirdraget
7929 irligen tillfaller den Heliga Stolen frin den italienska staten 

- 
till

den internationella pivliga hjllpverksamhetens fdrfogande. Just under

dessa sv&ra ir biev han alltmer allas fader, som efter bombningen av Rorn

och emeiianit vid stora audienser, med isidosittande av det officiella hov-
ceremonielet, kom den stora massan si minskligt nara.

Mitt i en virld som vill fcirneka tron pi Gud, pi Skaparens universella
makt och Kristi allomfattande konungadome och derfor lr utlimnad it
allskons splittring och inbordes tvister ville Pius XII stilla den katolska

kyrkan sorn en enda universell gudsfamilj, uppbyggd av medlemmar frin
alla raser och nationer. Alla skulle dir samlas som likaberittigade i den

ena tron under den enhetliga ledningen med var sin egenart, inte som

>europeiska> kyrkor i Afrika, Indien, Amerika osy. utan sorn sjilvstln-
diga och sirpriglade delar av den ena allminneliga Kristi kyrka. Kardi-
nalsutnimningen av den 18 febr. 1946 och den 72 lwni 1913 betecknade

en betydande och 
- 

om man tar kyrkans konservativa rytn;. i betrak-
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1xn6fg 
- 

nestan radikal vindning. I ett tal (den 24 d,ec. 1945 ), som

fdregick utnlmningarna av 7946, pipekade Pius XII sjnlv betydelsen av

denna akt: >Det siregna hos dessa utnlmningar kommer att var^ att de

framtida kardinalerna tillhora olika nationer, ty det dr Yfu vilja att de

foretrada det storsta mojliga antalet arr raser och nationer och pi si sitt
utgora en iskidlig framstillning av kyrkans allminnelighet. 

- 
Si skall

Vi alltsi samla kring Oss medlemr.r.'ar 
^v 

det Heliga Kollegium som komma

frin fem virldsdelar>. Men denna inriktning pi hela virlden betydde

inte alls ett fornekande eller undervirderande av Europas speciella, kristna
och kulturella mission. Tvirtom, alla strdvanden att &tetge Europa sin

providentiella stillning fann i Vatikanen sin ivrigaste framjate och pi-
skyndare, ja, i m&nga fall initiativtagare.

En markant piminnelse om den avlidne pivens oppenhet fcir den veten-

skapliga forskningen, i synnerhet ocksi pi den moderna naturvetenska-
pens och teknikens omriden, har nyiigen givits hir i landet genom det

faktum att den nya tidskriften Astronautik, som utgives av Svenska

Interplanetariska Sillskapet, i sitt allra fcirsta hifte (19I8 Vol. 1, No. 1)

som fdrsta artikel 
- 

sf1sl en kort presentation av Sillskapel 
- 

i6s1gs1

pi svenska pivens beromda tal av den 20 sept. 19!6, som enligt redak-

tionens anmirkning vittnar orn >Pius XII:s framsynta och starkt positiva

instlllning till astronautiken> och sorn >>utomlands tillmites stor vikt,
men synes vanfoga kint i Sverige>. Som alla de minga tal, som Pius XII
hcill till medlemmar av internationella kongresser eller andra pilgrims-
skaror, vittnar iven detta inte bara om hans stora formiSa att tringa in

i frigor och problem utan ln mer om hans djupa medvetande om att han

som Kristi stillforetridare och den kristna religionens frimste represen-

tant hade som sin vdsentligaste uppgift att stdila allt minskligt tinkande
och strivande i Gudsrikets perspektiv.

En anekdot betdttar, att Pius XII under den allra fcirsta tiden av sitt

pontifikat en ging ringde upp sitt statssekretariat per telefon och fick som

svar: >>Vem ar det jag talar med?>. >Kinner Ni inte min rost?>, var gen-

svaret. 
- 

Pius XII:s rost blev nog snart igenklnd i Vatiklnsn - 
ssh

itlydd. Flans stimma tringde ocksi ut i hela virlden, den blev hord och

uppmirksammad. Den kornmer nog inte s& snart att tystrra inom katolska

kyrkan 
- 

och kanske heller inte i virldshistorien.
For iivrigt har en eftertradare redan valts. Johannes XXIII fcirenar

bonde-seghet med en erfaren diplomats klokhet. F{ans verk tillhor innu
framtiden.
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Centralkorutnittdn au Kyr k ornas aiirldsrdd

sammantridde i somras (21-30 augusti) i Nyborg, Danmark. De rap-
porter och resolutioner sorn efter&t publicerades innehiller inte nigot nytt.
Men sammantridet hade sin sdrskilda betydelse si till vida som tio ir for-
flutit sedan instiftandet av denna siregna institution 

- 
mot mingas f<ir-

vintan har den visat stor livskraft och dynamisk funktionsduglighet.
Denna fcirmiga att sti emot de vrildiga spinningar, som Kyrkornas

vlrldsrid ir utsatt for s&vll inifrin som utifrin, koncentreras nog frimst
i den framstiende personlighet som dess generalsekreterate, dr Visser
't Hooft, med ritta anses vara. Det ir sannerligen inte htt att ste enande

mellan i ena sidan socialt betonade, framgingsoptimistiska denominatio-
ner av modernt amerikanskt mirke och i andra sidan dogmatiskt pi
syndmedvetande och teologisk pessimism inriktade trossamfund aY gam-

mal-reformatorisk karaktar, eller mellan i ena sidan en strlngt ,ortodox,
kyrkosyn samt olika >katolicerande> tendenser och i andra sidan en

obesvlrad synkretism som anser att anslutningen till Kyrkornas virlds-
rid ensam ricker till for att gora dem sjilva delaktiga av Kristi kyrkas
enhet.

Dr Visser't Flooft hiller fasc vid 
- 

och liksom forkroppsligar 
- 

en

typiskt protestantisk grundsyn vad kyrkans enhet betrdffar. Han anser

nimligen 
- 

och iterkom ocksi i Nyborg till denna sin tes 
- 

att enheten

fdrefinns, pi synligt sitt, i Kristus, genom den gemensamma kristna tron
pi Jesu Kristi gudom och det dop varmed alla blev dopta. Det giller inte,
menar han, att sdka enheten eller att frtint'ja den utan att wanif estera den.

Virldsridet tir enligt honom redan denna manifestation 
- 

mi vara innu
pi ofullkomligt sltt 

- 
genom sjllva sin existens, genom sina medlemmars

vilja att >hilla ihop>.
Protestanterna borde komma ifrin denna uppfattning om en ,renhet,

som mest baru ar ett ord och lira sig ftirsti enheten sidan den gamla kyr-
kan levde den: enhet i tro, sakrament, ambeten, konstitutiva strukturer,
utan vilka Kristi kropp inte 1r ftirverkligad pi jorden. De katolska teolo-
gerna i sin tur borde fordjupa sin uppfattning om det samband som rider
mellan de i tron skilda kristna och den synliga kyrkan, ett samband som

:nog inte bara bestir av negativ separation.

Rei.nhol d Sc bnei.d er s au s ke d s gfru a

Med Reinhold Schneiders bortging, piskdagen 19i8, kom en idel
stemma att tystna. Han var en viktig faktor identyskamotstindsrcirelsen,
han itnjrit stor vcirdnad i det nya Tyskland. De som rikat honom minns
hans nobless och rena ogon.
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I hcist utkom en av hans finaste bocker, Vi'nter in Vien (Verlag Her-

der, Freiburg). Manuskriptet avlimnade han fem dagar f<ire sin dod till
forliggaren. >Att fi vorda ar for mig livets finaste giva>, siger han i
boken. Den ir egentligen en dagbok, som skildrar hans sista vistelse i
Vien 

- 
som for honom dr >die geschichtstrichtigste Stadt n<jrdlich der

Alpen> - 
och gcir oss bekanta med inte bara dess prominenta kultur-

arbetarc utan ocksa alla dessa stolta minnesmirken. Schneider skulle ha sitt

skidespel Der grosse Verzicht uppfort i Vien och {or dit i november

19\7. Han srannade tyra rn&nader. Dagboken 1r till stcirsta delen tillkom-
men pir ett >Caf6haus>. Den ger inte bara en milj<; 

- 
den g<ir oss ocksi

intimt bekanta med en levande, ofta ingestriden men indi fast fcjrank-

rad nutidsmdnniska.
Ett sirskilt intresse fir boken derfor att fofiattaren 

- 
efter sitt korta

besok i Norden - 
varje dag liser Dagens Nyheter och den norska Af ten-

posten. Han hiller sina nordiska intryck i gott minne 
- 

ocks& ndr han

en eller annan gilng yttrar sig kritiskt mot det oandliga svenska vel{irds-
samhlllet.

TANKAR OM GUDS MODER

f samma min som en historisk person stir i en extraordinlr klass och

I Utir till samtalsimne for en hel epok, kommer det alltid att kring de

nakna fakta bildas en rik krans av legender. Priset f6r att vara en hjilte,
ett helgon, en skcinhet, en syndare av utomordentliga mitt ir aff Arcr-

finna sig deformerad nistan till det oigenkinnliga i det groteska fcirsto-

ringsspel som heter populariteten. En person, som i eminent grad ir en

historisk gestalt, fir som tvillingbror en hdgst ohistorisk person - ett
skuggvisen som snyltar pi honom, upptrlder i hans kleder, l6nar hans

namn och hotar att fordriva honorn ut ur hans eget skinn. Den apokry-
fiska berlttelsen byggs upp over ett faktiskt grundmcinster och kan rymma
en del sanna detaljer. Men dess norm ligger utanfcir den sjdlv, i den tradi-
tion den snyltar pi och stundom utsmyckar till oigenklnnlighet.

Nlr t. ex. kyrkan definierar dogmen, att Kristus ir Guds Son frin sin

fcjdelses cigonblick, si sker detta, som alla vet, inte pi grund av nigra le-
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gender om hur Jesusbarnet gick och bliste Jiv i lerfiglar. Aven om vi inte
ger dem ritt som pistir, att bela forestillningen om Kristi gudorn bara
har sin rot i dessa fromma sagor, drrimmar och mytiska fcirestillningar,
miste vi erkinna, att dessa fromma sagor, som kyrkan har forvisat till
apokryferna, har si.n grwnd, i en tro pi Kristi gudom 

- 
de dr inte grun-

d.en. fdr denna tro. De forutsitter den 
- 

de skapar den inte. Och det ir
denna tro, sin egen trostradition som kyrkan tydliggor i sidana dogma-
tiska formuleringar som >Kristus 1r av samma vlsen som Fadern>>. Det
blomstrande, det egendomliga och mingskiftande i Jesus-legenderna blir
di en tribut till kirn-sanningens gripande och engagerande rikedom.

Pi samma vis ir den rika floran av Marialegender fcir katolsk teologi
inte killmaterial i egentlig mening. Jag har min fulla ratt att betvivla,
att Marias tomma grav vlxte full av liljor och rosor. Men samtidigt kan
sagas, att om ryktet uppstir, att blommor spirat upp ur en dcids kista,
si finns det anledning att tro, att det har varit nigonting sbrskilt med den
dcjda. Om blommorna inte 1r ett faktum, si har man lndi ratt att dra
den slutsatsen, att bara i utstrilningen frin en hogst extraordinir person
ir en sidan legendflora mdjlig.

Silunda ir den urildriga kransen av Marialegender inte killmaterial
men indi tecken pi att det frin gamla tider har forefunnits ett sdregec

fcirhillande av 6mhet, vcirdnad och tillit frin de kristnas sida mot henne,
som Gud p& ett si enastiende sitt lyfte ut 6yer denna virldens samman-
hang. Och hur skulle den folkliga fantasien kunna undgi att syssla med
henne: i nio minader var hon med sjilva sina blodidrors nlt knuten till
Guds Sons kropp, det gudomliga hjartat Ir uppbyggt i pulsslagen frin
Marias, och vid hennes br<jst fick han sin forsta foda. 

- 
Om man tycker,

att jag hir uttrycker mig extremt katolskt, kan jag svara, att dessa satser

bara ger den anatomiska aspekten av en sanning som fastslagits pi kyrko-
mcitet i Efesus 

- 
en sanning som f. o. ocksi protestantiska kristna lr

skyldiga att respektera. Enligt denna ar Maria inte moder till en minniska,
som Guds ande senare steg ned i 

- 
detta pistod gnostikerna. Hon ir inte

moder till ett astralvisen, dir den minskliga naturen bara ar en illusion
och gudomen den enda realiteten .- det dr doketism. Inte heller 1r hon
moder till en minniska si upphdjd civer allt minskligt, att han tangerar
det gudomliga - detta 1r arianism. FIon 1r rnoder till en som ir sann Gud
och sann minniska 

- 
en gudomlig person i tve naturer 

- 
och kammaren

for Guds Sons formilning med minniskoshktet var Marias liv. I detta tilt
var det som Ordet fdrst >bodde ibland oss,>.

I virt svar pi frigan om arten av Marias moderskap anger vi alltsi vir
syn pi Kristi natur. Och derfor v<irdar kyrkom<itet henne med namnet
Tbeoto/<os, gudafoderskan, Guds moder, och bjuder oss att uppfatta detta
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inre som ett poetiskt epitet utan som ett uttryck for ett reellt sakf<;rhil-
lande. Detta end.a ord rymmer hela inkarnationens mysterium, och man
miste vara ohjelpligt dov, om man inte skakas av dess innebcird.

Si d<iva tir vit For oss ir ju de stora striderna om Kristi natur bara en
ra.d antikverade spetsfundigheter av en del kverulantiska tokstollar, som

diskuterade dogmer i stlllet f.or att forcta sig nigonting positivt. Och di
kan inte heller Maria intressera oss. Men i samma ogonblick det kristo-
logiska problemet verkligen blir ett problem 

- 
och det g<ir det, si snart

inkarnationen verkligen eflgagerr vir tanke 
- 

i samma ogonblick stiger
ocksi hon in i intressesfiren. Den som vill nlrma sig krubban, slipper inte
i{rin Maria.

Si linge Guds Son lever i vir minskli ga natur 
- och det g<ir han till

tidens inde - 
si linge ar Maria hans mor. Si sant och si linge Kriscus

lr Minniskosonen, si linge knyter en sons kansla honom till en jordisk
kvinna 

- 
och det ar, som om vi i det <ide som sammanbinder dem och

skiljer dem mciter moderskapets problem i dess essens.

Varje mors existens rymmer som sitt kors, att det barn som har blivit
till genom henne, inte ir till for henne. Det stir under en annan kallelse,
det har sitt eget mil 

- 
forbi henne eller iiver henne. Den despotiska mo-

dern f<jrsciker etablera sig som detta mil: med ett vild som liknar karlek
stlller hon sig vid slutet av alla barnets vagar. Den sanna moderns pr6v-
ning bestir i att tr'dda tillbaka. Flennes heroism ligger i den serie arr ofier,
med vilka hon accepterar den lag som sliter hennes barn frin henne. I
Marias fall fir detta moderskapets kors en siregen, absolut karaktfu, ty det
som i hennes fall skapar ett avstAnd mellan honom och henne 

- 
det ir i

erninent mening Faderns vilja: >Visste ni di inte, att jag birr vara ddr i
min Faders hus?> Det offer som krivs av henne ligger alltsi i detta; att
helhjirtat sdga ja till det offer som vlntas av hennes son. Silunda mdter
hela hennes moderskap i bokstavligaste mening sitt kors vid Korset.

Dir hon stir pi sin sons avrittningsplats, blir hennes ftirhillande bide
till Kristi lidande och d6d av en art som samtidigt fdrenar henne med och
isolerar henne frin oss. FIon Ir en skapad varelse som vi alla; som sidan
ser hon i sonens smlrta det pris hennes och vir frilsning har kostat, och
hans ddd ir l<isesumman ocksi fcir henne. Och detta frirbinder Maria
med oss.

Men hon br ocksi moder, och darigenom har hon del i sin sons lidan-
den 

- 
ty ingen kan spetsa sonen utan att genomborra modern. Och i

denna sin erfarenhet star Maria ensam.

Det blir hennes privilegium, otillglngligt f<;r varje annan minniska,
att kenna sonens frilsande smerta rinna igenom sig som ett svlrd. Den
gamle Simeon spidde inte fel. Hon blev delaktig i den genom en mysteriiis
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samtidighet, som skiljer henne frin allt ievande 
- 

ry vem annan har stitt
i en mod.ers medlidande-forhillande till Guds lidande? Men just genom
att hon accepterar svirdet, har hon gett sig hen i ofiret 

- 
hennes med-

lidande tillsluter henne inte, der cippnar henne. Med ett sista och avgri-
rande fiat - 

ske mig 
- 

overliter hon den del i honom, som innu fanns
kvar hos henne efter tolviringens avstindsskapande ord i templet och det
kawa uttrycket hos brcillopsgisten i Kana. I en viss mening gcimmer Kristi
offer en moders offer i sig, hon kommunierar med hans sir genorn siret
i sin egen sjil, och si lingt allt fryser till och stelnar i en moder sorn ser
sin son do, si lingt har hon fitt smaka Kristi dod. silunda fir hennes
fcirhillande bide till offret, pinan och d<jden en inre dimension som virt
fc;rhillande till samma saker inte kan rymma. Pi Golgata stir hon ensam 

-en sonl<is moder bland kondolerande.
Man behover inte ha tinkt mycker over dessa sammanhang, forrin man

inser den ofrinkomliga ncidvlndigheten i att den kristna meditationen
stundom flyttar blicken frin smirtornas man ned mot de sju svdrden i
Marias brdst, och att kyrkokonsten linge har srlllt en Mater Dolorosa vid
korsets fot. Vad annat kunde vll tinkas? Vem skulle d:imma upp en in-
sikt, som har sin rot i uppenbarelsens centrum och i menniskosinnets dy-
raste erfarenheter?

Mer och mer gir det upp fcir en, att. bara nir man soker trlnga in i
Maria moderskaps smlrtfyllda mysterium i hela dess djup, forst nir man
helt har fattat, att FIan lr mrnniskoson, derfcir att han ir hennes son 

-fcirst di strilar ocksi Marias frojdefulla mysrerier upp i sin fulla glans:
ingelns v<irdnadsfulla hrlsning, Elisabeths utbrort och Marias egen lov-
sing. Det lr, som om de smirtsamma och de triumferande episoderna i
hennes liv linar nyckeln till varandra; nl,gra av vira djupaste in-
stinkter andas ut i bekriftelse, nrr vi sedan av kyrkan fir lara, att om Gud
har avskilt henne frin oss i lidande, si har han ocksi avskilt henne i hdr-
lighet. sjiilv har han lirt oss att hedra vir far och mor. skulle han sitta
sig civer sitt eget bud genom att pl ett extraordinlrt sitt ge sin moder del
i sin skam och sin fcirnedring men inte ocksi krcina henne i sin rehabili-
tering? Skulle Gud anvinda sin moder bara som ett redskap?

I Maria moderskaps triumf, si som kyrkans liromyndighet utlagger
den, erfar vi alltsi nigonting annat, och ingenting kommer den kristna
kinslan mer direkt till mcites: inte heller hlr behciver Gud hilla sin ska-
pelse nere for att visa sin herlighet. Han har genom en f<irekommande
akt av sin barmhirtigher givit ocksi henne del i sin seger. Kyrkans dogm
ar bara en tydligare formulering av Marias sirskilda virdighet. Den klar-
grir f<ir oss vad de inneblr, >>de stora ting som den Miktige gjort med
hennerr, vad det djupast sett betyder att yara >full av nid>, >vilsignad
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bland kvinnor>>, vad som 1r arten och konsekvenserna till kropp och sjll
av hennes sirskilda privilegium.

Marias andliga upphojelse beskriver kyrkan i dogmen om den obeflac-
kade avlelsen, liran om att Maria foddes utan synd genorn att i forhand
tillriknas Kristi f<irtjinster. Och Marias kroppsliga triumf beskriver kyr-
kan i den ir 19J0 definierade assumpta-dogmen, liran orn att Guds moder

for sin skuldfrihets skull inte fitt smaka den kroppens fcjrruttnelse, som

ir syndens l6n, utan redan nu med den kropp, som var inkarnationens

redskap, tar del i den salighet som vi helt och fullt kommer afi fA smaka i
k<ittets uppstandelse. Bida dessa liror bringas till det katolska medYetan-

det inte som maktbud utan som bekrlftelser.
Vi hivdar s6lunda, att Mariadyrkan sorn tendens har sitt ursprung i

evangeliet sjllvt. Med ett slags inre igenklnnande etfar vi, hur Marias

enasteende stillning i frilsningens ekonomi finns formulerad i sina teolo-

giska grunddrag redan under andra &rhundradet. FIer framstllles Maria
som den nya Eva, vilken genom sin lydnad och tro l6ste det som den

forsta Eva band; katolsk teologi sysslar nu for fullt med att klargota
denna traditions rotter i sjdlva Johannesevangeliet. Med en liknande
kensla av bekriftelse fir vi veta,att man sedan gammalt har tolkat orden:

>Kvinna, se din son, son se din moderr>, intebala som ett rent familjert
nods-arrangemang utan si, att hdr talar >>den f<;rstf<idda av minga br6-

der>; Johannes, sorn Jesus overlimnar i sin mors skydd, stir som repre-

sentanten for alla dem som blivit Kristi brijder i inkarnation och dod,

si att Maria moderskap i andlig mening utstrlcker sig civer hela den iter-
l<ista minskligheten. Mot denna bakgrund forvinar det oss heller inte,
om vi pi en papyrusbit frin tredje irhundradet mciter en bonens tillflykt
hos Maria: >Hos dig soker vi skydd, heliga Guds moder, fotakta icke de

bciner, vira b{dnnande behov inger oss, utar, befria oss frin all fara, har-
liga och vilsignade jungfru.>

Om vi med dessa drag - 
som skulle kunna fardjupas och mingfal-

digas 
- 

vinder oss till katakombernas isolerade, bedjande Mariagestalter

och till de tidiga bysantinska bilderna av Guds moder, dir Madonnan

majestitiskt trorrar med Jesus i sitt skote som >>vishetens site>>, eller dir
hon lyfter sig som en vildig bli pelare mitt i korets guldskimmer 

- 
di

kinner vi, hur alla dessa tridar mdts i ett och samma grundmdnster; den

kristna traditionens bild av Guds moder i hennes smirta och i hennes

upph<;jelse. Hon har inte smugit sig in i kyrkan forbi sovande kyrkofeder
som en hednagudinna i kristen forkladnad, hennes bli kappa ir sorgens

och medlidandets, och det guld som ligar kring henne ir glansen av Mag'
nifi,cat: >Hirefter skola alla slekten prisa mig salig.>

En katolik ir tacksam for att han fir tillhijra den tradition, i vilken
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detta saligprisande blivit till verklighet. Si
gladje apokryf.erna med pi kdpet, som de
smakfulla kransar en evigt fdrnyad karlek

tar vi dels tiligt, dels med
inte alltid si prydliga eller
ligger kring hennes minne.

6rnu.lf Ranheiwseter

DEh{ ROMERSKA KATOLICISMEI\
CCH DE ORTODOXA KYRKORNA'

TJ ot att. ratt kunna belysa den hillning den romersk-katolska kyrkan
I i dag intar gentemot de ortodoxa kyrkorna miste man forst i korthet
erinra om deras relationer i gingna tider. Det ortodoxa kyrkosamfundec
utgcires som bekant av de kyrkor som under 400-talet pi kyrkomotena
i Efesos och Kalcedon frirkastade de nestorianska och monofysitiska irrli-
rorlea 

- 
dirav benimningen ortodox, rattrogen 

- 
och som trots till-

falliga brytningar forblev knutna till den Apostoliska Stolen i Rom fram
till mitten av 1000-talet. Ar 1014, under Mikael Kerularios' patriarkat,
fullbordades definitivt vad som vanligen kallas >den cisterlindska schis-
men)).

Ehuru nigra lirotvister hade framhillits for att motivera brytningen
var dessa inte den egentliga orsaken till schismen. Den verkliga anled-
ningen var en jurisdiktionskonflikt angiende den romerske biskopens ritt
att i sin egenskap av Petri efterfoljare ingripa i de andra kyrkornas
doktrindra och disciplindra angelagenheter, en r'att som, itminstone i den
form den dittills utdvats, aldrig pi allvar hade bestridits av dessa kyrkor.
Frinsett denna friga om den romerske biskopens sirskilda ansvar genremor
kristenheten i dess helhet bercjrde den silunda fullbordade brytningen ingen
enda av de grundliggande principer pi vilken Kyrkans struktur och liv
vilar: ett biskopslmbete med ett inte bara kyrkohistoriskt betingat ur-
sprung utan instiftat av Gud som apostlalmbete av sakramental natur,
meddelat genom handpihggning, som berd.ttigar de vederbrjriigen vigda
och endast dem, att fira det eukaristiska mysteriet och att forlXta synder
i Herrens namn. IJtom pi den Heliga Skrift 

- 
dock rned nigot olika

' Denna artikel har publicerats pi franska i det i ekumeniska kretsar vilhinda bladet
Yers I'Unitd Cbritienne, jan. 7958, samt pi engelska i The Stutlent \Yorld., nr 1/l9tS,
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kanon 
- 

iberopade sig de bida senare itskilda delarna av kristenheten pi
traditionen, som i grunden var gemensam for dem bida lven om den fcjre-
tedde vissa olikheter pi punkter som ansigs av underordnad betydelse.
Dessa olikheter rrirde detaljer av disciplinen och kulten: bruket av osyrar
eller jist brod; nattvardsfirandet; celibat eller ej for prister som inte sam-
tidigt var bundna av klosterloften; faste- och abstinensdagar; bruket att
bira skigg etc. Vad de dogmatiska svirigheterna betri,ffar, rorde de till-
ligget av ordet >Filioque> (den helige Andes utgiende av Fadern ocb
Sonen) till den niceno-konstantinopolitanska trosbeklnnelsens text; sji-
larnas tillstind efter d<;den (skirselden) och som redan nimnrs den
romerske biskopens primat. Diirtill kom, men fdrst pi 1800-raler, fr&gan
om pivens ofelbarhet och dogmen om Jungfru Marias obefllckade avlelse
(hennes bevarande frin arvsynden).

Enbart av vad som hir upprlknats fuamglr tydligt nog i hur hog
grad denna utbrytning ur gemenskapen skilde sig frin den som reforma-
tionen omkring i00 ir senare skulle medf<ira. Reformationen avvisade
nimligen stdrsta delen av just det som de cisterllndska och vasterlendska
kyrkorna, sina stridigheter till trots, i grunden hiller lika troget fast vid.
Den romersk-katolska kyrkan har aldrig ifrigasatt giltigheten av de orto-
doxa kyrkornas biskopsimbete och naturligtvis heller aldrig av de ddrav
avhingiga pristlmbetet och eukaristien, icke heller befogenheten att tiir-
lita synder i Flerrens namn; 

- 
dessa kyrkors hela sakramentala och hierar-

kiska struktur ir densamma som romerska kyrkans.
De protestantiska konfessionerna dlremot forkastade sivil sjllva be-

greppet som realiteten av denna struktur. Hela skiilnaden i den romerska
kyrkans hillning gentemot de ortodoxa kyrkorna i ena sidan och de pro-
testantiska konfessionerna 3 den andra grundar sig pi dessa utgingspunk-
ter. Dirav framgir att fdrhandlingar om etr fital punkter av kanonisk
och eventuellt av dogmatisk art (det skulle med litthet kunna visas, atr
de sistnlmnda snarare har sin grund i den teologiska formuleringen in i
sjilva uppfattningen av dogmerna) i princip skulle kunna leda till schis-
mens upphcirande och till en iterf6rening vad de ortodoxa kyrkorna betrirf-
far. Dlremot ir det just sjllva uppfattningen av Kyrkans natur och dess

visentliga strukturens existens 
- 

tillika med ett stort antal punkter av

dogmatisk kanktar 
- 

som miste revideras, di det glller de protestantiska
konfessionerna.

Sidana forhandlingarhar ocksi igt rum under tidernas lopp. Ett kyrko-
mcite i Lyon 3r 1274 lyckades verkligen iterstllla unionen mellan den
romerska och de ortodoxa kyrkorna, men endast fcir en kort tid. Di ett
nytt kyrkom<ite i samma syf.te t+39 sammantr5dde i Florens, hade emel-
lertid brytningen tillspetsats till den grad att bara en del av den rjster-
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lendska delegationen deltog till f<;rhandlingarnas slut. unionsdekretet
blev f<iljaktligen undertecknat endast av em flrtal av de cisterlindska dele-
gater*a, Dekretet blev dessutorn ofullstindigt kungjort; och drr det kun-
gjordes, blev det fciga varaktigt.

Vi erinrar hir om dessa fakta, darfAr afi de ligger till grund i'en for
dagens situation. F<ir den romerska kyrkan iger grundvalen f6r Florens-
unionen nimligen alkjdmt. giltighet. Det rrir sig i ena sidan om samstim-
mighet vad de omstridda liropunkterna betraffar, speciellt den erkinda
likvnrdigheten av de bida traditionsenliga formuleringar som uttrycker
den Helige Andes utgiende av Fadern och au sonen (visterlandet) och av
Fadern genonL sonen (Osterlandet). A andra sidan erkinner bida parter.'a
uttryckligen den fulla legitimiteten i de bruk, liturgiska och andra, som
de inte har gemensamt. Dessutom erkinnes de orientaliska kyrkornas inre
autonomi, sitillvida att vars och ens lagligen valde civerherde iger ritt att.
styra sin kyrka efter eget gottfinnande i enlighet med dennas egna lagar
och sedvdnjor, fdrursatt att rrons och disciplinens gemenskap med den
romerske piven uppritthilles.

Den union som kom till stind i Florens blev som nrmnts obestindig.
vi kan her inte g3, narmare in pi orsakerna till detta misslyckande. vi
miste n<ija oss med att registrera foljdena. Den viktigaste var utan tvivel,
att den fdrhoppning tycks ha grusats, sorn den romerska kyrkan ndrt
sedan schismens uppkomst, nimligen att komm a f.ram till en allmin
uppgcirelse som skulle iteruppritta unionen med samtliga ortodoxa kyr-
kor. Men om man alltsi miste avsti frin en allmrn uppgcirelse, borde man
di inte i stlllet gi in fcir partiella uppgrirelser? Internationella politiska
konjunkturer skulle i sjilva verket mycket snart erbjuda mcijligheter till
sidana uppgcirelser. I slutet av iiO0-talet kom en del av den vist-ryska
befolkningen (vitryssland och Lillryssland) under den katolska polsk-
litauiska statens herravllde. Forhandlingar iippnades mellan biskoparna i
dessa ortodoxa stift och den Apostoliska stolen, vilka ledde till unionen
i Brest-Litovsk ( 1 196) . Ldngre fram fcirenade sig med Rom de rumlnska
stiften i rranssylvanien, som di befann sig under ungerskt vnlde. vid
ungefir samma tid gick det pi liknande sltt med stora delar av Frrmre
orientens kyrkor. silunda konstituerades en unierad greko-melkitisk
kyrka (dittills ortodox), unierade armeniska och syriska kyrkor (dittills
monofysitiska) och en kald6isk (dittills nestoriansk) kyrka. samtliga unio-
ner kom till stind pi Florensunionens grundval: trons och disciplinens
fullstindiga gemenskap hade iterstillts med Rom, utan att dessa ejster-
lendska kyrkors egna bruk behcivt bli det minsra lidande.

Frin romersk-katolsk synpunkt var dessa delunioner av sttirsta bety-
delse. Den romerska kyrkan hade aldrig upphcirt att gdra ansprik pi sin
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rltt till katolicitet eller universalitet, och hiremot svarade nu en katolici-
tet i sak: Kyrkan var icke lingre uteslutande latinsk. Aven om det bara
hade skett tack vare tillskottet av nigra icke obetydliga minoriteter, hade
Rom slutligen forverkligat den unionstyp till vilken Florenskonciliet in-
bjudit samtliga cisterlindska kyrkor och fick dirigenorn fcjrdelen att
kunna bemota de cisterlindska kristna med annat an enbart loften.
Meningen \ar, att. dessa partiella unioner skulle tjina som fcjrebild fcir den
totala unionen. Och eftersom planerna pi dennas omedelbara iterupp-
retrclse visat sig vara utopiska, bcirjade man hoppas att den dock smi-
ningom skulle kunna forverkligas med ett steg i taget. Denna tanke ser
ut att ha dikterat si gott som allt som under de senaste irhundradena
och i in h6gre grad de senaste decennierna har foretagits frin romerskt-
katolskt hill med hinsyn till den <inskade unionen, dels betriffande den
ryska kyrkan efter den bolsjevistiska revolutionen, dels 

- 
i ett helt annat

sammanhang 
- 

i fc;rhillande till den grekiska kyrkan.
Det vore oratt att alltfor snabbt falla ett ogynnsamt omddme orn

denna attrtyd. Vad de ortodoxa kyrkorna betraffar, medforde itefi.or-
eningen med ILom i sjilva verket obestridliga f<jrdelar pi det religicisa
pianet. Den mest anmirkningsvirda 

- 
som dessutom forde med sig

minga ar'dra 
- 

var en mlrkbar h<;jning av pristerskapets allmdnna
teologiska och andliga bildningsnivi, en fornyelse som i sin tur till stor
del hirrcirde frin de reformer som inom den rornerska kyrkan genornforts
till fOl.id av kyrkomotet i Trient. Ingen uppriktigt och allvarligt me-
nande 6sterlendsk kristen bestrider, att den Heliga Stolens stod 

- 
och

mycket ofta dess auktoritet 
- 

yavil av stcirsta betydelse, di det gdllt att
avhjilpa de ortodoxa kyrkornas gradvisa allmlnna fcirfall till f<;ljd av
ogynnsamma historiska skeenden (tartarernas invasion i Ryssland, Islams
herravilde i grekisk- och arabisktalande linder). Man vegar rerrtav tro,
att detta stod kan bli oumbarligt for att den ryska kyrkan, si snart om-
stindigheterna tilliter, snabbt och effektivt skall kunna himta sig frin
de slag den tillfogats och alltjdmt tillfogas, alltsedan den kimpande mate-
rialismen kom till makten. Det finns goda skal att 

^flta, 
att denna sida

av saken inte har undgitt att uppmirksammas av minga tinkande min-
niskor inom de ortodoxa kyrkorna bakom jirnridin.

Trots detta positiva inslag i bilden vore det en illusion att tro, att det
hittills uppnidda resultatet 1r sirskilt uppmuntrande ur den cinskade

iterfcireningens synvinkel. Under pitryckning av den ateistiska statsmak-
ten tvingades de unierade kyrkorna i de kommunistiska lenderna att pZ

nytt skilja sig frin Rom och iterforcna sig med det ortodoxa kyrkosam-
fundec. Detta skedde fcjrvisso inte utan motstind, och motstindet har
innu inte pi lingt nir slagits ner. Beundransvirda exempel pi trohet ges
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alltjimt av sivdl lekmdn som prlster i dessa kyrkor, vars fingslade och

deporterade biskopar for civrigt har upptritt som sanna trosvittnen. Dess-

utom har en ansenlig emigration i hcig grad bidragit till att forstirka de

unierade kyrkor som befinner sig pi andra sidan grinserna och att siltrnda
fcirbereda de emotsedda fornyelserna. Men de sociologiska lagarna bestir.
Om de nuvarande fdrhillandena varar alltfor llnge finns det anledning

att frukta, att motstandarna trubbas av och att de nya generationerna

definitivt gir forlorade fcir den gemenskap som tidigare existerade' Poli-
tiska omstindigheter riskerar att omintetgora, vad samma slags omstbn-

digheter en ging bidrog till att skapa.

Det finns ernellertid allvarligare problem in si. Den rornerska delunions-

metoden dr mycket illa sedd av de ortodoxa. Delunionernas fcirverkligande
innebir ofrinkomligen en iderlitning av det ortodoxa kyrkosamfundet,
vilket de i motsvarande min forsvagar och upploser. Det ar inte lingre
en gemenskapsstravan det rcir sig om, lyder protesten' utan om en pro-
gressiv ercivring; att kAmpa for dylika unioner ir en fientlig handling,

ingenting annar. Och om det i brist pi ett tillrnckligt stort antal infodda

prlster och troende 
- 

soln fallet i'r i Ryssland 
- 

istillet konstitueras en

unierad osterlindsk kyrka genom en massiv tillstrcimning av latinska

undersitar som omfattar bysantinsk ritus, si riskerar de romerska strlvan-
dena att te sig inte bara fcirhatliga utan iven lojliga. Ty iven om det dr

en enkel sak fcir en latinsk prlst att ligga sig till med sklgg och lingt
h&r, att kU sig enligt orientalisk sed och att hanga ryska kyrkans karak-

teristiska kors om halsen, si ir det inte lika enkelt att tala ett frimmande
sprik utan brytning och in svirare att larl- sig det odefinierbara och

typiska i den <isterlindske pristens sitt att vara sivil under gudstjensten

som i hans attityd gentemot de troende, detta sorn ger sin sirprigel &tvar
och en av de orientaliska kyrkorna. Rom riskerar i det fallet att beskyllas

ej blott frir aggression utan ocksi for maskeradupptig. Upprittandet av

de unierade <jsterlindska kyrkorna, som de romerska katolikerna garna

betraktar som en bro over den klyfta som skiljer dem frin de ortodoxa,

betraktas av de senare som en fientlig handling och en illojal krigslist.

Dessa klagomil kornmer rikligt till uttryck i en polemisk litteratur, vilken
si gott som dagligen utokas med nya skrifter.

Vilket intryck den romerska attityden an mi gora, si tror vi dock inte

pi det berdttigade i dessa klagomil. De beror i forsta hand pi ett djup-
giende missfcirstind t. friga om avsikten med de romerska strivandena.

Eftersom den efterstrivade unionen fdrutsatter, att vira ortodoxa brcjder

erklnner den romerske pivens universella jurisdiktion, si betraktar dessa

ortodoxa kristna alla strivanden mot union som led i en omfattande

romersk-karolsk plan pi ett universellt herravilde. Ingenting kan s&ra oss
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djupare in den misstanken. Ty f.rin vir synpunkt 1r det inte friga om
herravllde (och vilka minskliga fordelar skulle vi, uppriktigt sagt, kunna
vinna pi det?) utan om en tjlnande uppgift. Det siger sig sjllvt att vi
hlr ror vid problemets kirna, vid sjilva begreppet primat. Vi vill fcjr
<ivrigt inte forneka att det sitt varpi minga katolska forfattare har ut-
tryckt sig inte bara om piven personligen utan iven om pivedcimet som
sidant, kraftigt har bidragit till att rotfista dessa missforstind. A andra
sidan miste man rikta uppmirksamheten pi den djupgiende rcirelse som
nu forsiggir inom den rornerska i<yrkan och som alla dr ense orn att till-
m:ita stor >ekumenisk> betydelse. Forutom den bibliska och den liturgiska
r<irelsen, vilka bida lamnar si stor plats it de osterlindska traditionerna,
skall vi hir endast erinra om den teologiska fcirnyelsen pi ecklesiologins
omride. Det vdxande intresset f<jr studier av den enskilda, territorieilt
begrinsade kyrkans visen ir ett led i den utveckling sorn ser ut att kunna
lemna virdefullt stoff till en lcisning av den dsterlendska frigan; den
innebdr i sjilva verket ett aterupptagande frin grunden av det arbete som

utfdrdes vid forberedandet av Vatikankonciliet. Vi fir inte gl<imma att
detta kyrkomote innu inte ir avslutat. Det avbrots i fcjrtid pi grund av

politiska omstindigheter, och det iterstir innu f<ir konciliet att faststilla
biskoparnas specifika ansvar och befogenheter, fcir att kornplettera och
uppvlga vad som har proklamerats om den romerske biskopens primat.

En annan positiv aspekt pi dessa katolska bemcidanden ar att fore-
komsten av betydande kyrkor av skilda cisterlendska riter (enbart den
rutenska kyrkan rdknade flera millioner anhingare) i den romerska
gemenskapen verksamt bidrager till att inom densamma vidmakthilla och
skirpa medvetandet om den sanna allmlnnelighetens krav. Mer in de sepa-

rata kyrkorna utanfcir gemenskapen ar i stind till, utcivar dessa katolska
samfund med <isterllndska riter ett starkt inflytande till f<jrmin frjr de

orientaliska traditionernas hemortsrdtt ihjdrtat av den allminneliga kyr-
kan, dar de med Rorn iterforenade kyrkorna har for avsikt att f<irbli,
Man kan forvisso beklaga, att detta inflytande innu inte har uppnitt sin

fulla verkan. Det rider emellertid intet tvivel om att det vlxer sig ailt
starkare. Dnrtill bidrager i ansenlig min det vetenskapliga studium av

den osterlendska kristenheten som i synnerhet under det senaste irhund-
radet energiskt anbefallts och understotts framforallt av p&varna Leo XIII,
Benedikt XV och Pius XI. Aven der fcirekornmer natudigtvis brister och
luckor; ibland fornimmer man t. o. m. en viss ensidighet i det historiska
och teologiska omdomet. Men i det stora hela har kinnedomen om dstern
otvivelaktigt vidgats, djupnat och vunnit i objektivitet. HIr vill vi ocksi
framhilla det arbete som bedrivs i sidana institutioner som Piviiga
Crientaliska Institutet i Rom, av benediktinerna i Amay-Chdvetogne i

r89



C.l.Dumont O.P.

Belgien, vid studiecentrum >>Istina>> i Paris och i ett flertal liknande orga-
nisationer. Det hlnder inte sillan, att katolska och ortodoxa teologer
samarbetar i viktiga fr&gor pi de teologiska vetenskaparnas olika omriden.
For att inte nimna de mycket ofta fcirekommande och synnerligen ire-
niska diskussionerna om kontroverspunkterna.

Det faktum, att den Heliga Kongregationen f 6r den \sterhindsl<-a kyrk"an
(inom den romerska kurian) blivit sjllvstindig 

- 
den skildes fri,n Kon-

gregationen f 6r trotcs utbredande av Benedikt XV 
-, 

klargcir hur ange-
llgen Kyrkan ir nu att hilla islr problemet om kristenhetens enande och
frlgan om hednamissionen. Men med denna ltgard, lades ocksi grunden
til1 en organism som inom en mer eller mindre nira framtid kommer att
ge de med Rom iterfcirenade cisterlindska kyrkorna m<ijlighet att effektivt
gora sig h<;rda i pivens nirmaste rid, i fcirsta hand i de frigor som direkt
berrjr dem sjilva men iven i alla angeligenheter som intresserar Kyrkan
i dess helhet. Hir kan man utan tvivel inyo anmirka, att vi lnnu befin-
ner oss lingt ifrin milet. Det 1r mojligt, men ingen kan ftjrneka att vi
ir pi ritt vig.

Vi har har inte kunnat berora mer in ett f&tal bland problemets vik-
tigaste aspekter. Vi hoppas emellertid, att man av vad som sagts skall inse,

hur felaktigt det vore att bedoma de framsteg som gjorts i riktning mot
en iterfcirening mellan katoliker och ortodoxa enbart pi grundval av de

mer eller mindre offici<isa frtrbindelserna mellan dessa bida delar av

kristenheten. Sidana forbindelser existerar for ovrigt knappast. Man kan
emellertid utan motsigelse fastli, att vad som frin katolskt hill effektivast
verkar till formin fcir en iterforening huvudsakligen (ehuru icke uteslu-
tande) sker inom sjilva katolicismen. Det lr ett arbete pi ling sikt, men
det ir djupgiende och bcir en dag kunna mojligg<ira narmare forbindelser
och - 

med Guds hjalp 
- 

ocksi forhandlingar i syfte att restaurera den

kanoniska enheten. Aven om det inte sellan hinder, att man bland kato-
liker in i dag trdrflar pi ensidiga 

^aturer 
som genom sina yttranden och

handlingar ger anledning till de ovan nimnda fcirebrielserna frin vlra
ortodoxa br<jders sida, kan man dock saga att pi det plan studierna och
de personliga kontakterna nu befinner sig ter sig dessa element som en

kvarleva frin det fcirflutna. Det Ir inte de som forebidar kommande

dagar.
Lit oss som avslutning pipeka, att liksom reformationskrisen en ging

drog katolikernas blickar mot de ortodoxa kyrkorna pi grund av deras

traditioners gemensamma vittnesbcird pi alla de punkter som ifrigasatts
och forkastats av reformatorerna, si skirper pi samma sitt i dag det
ortodoxa deltagandet i det Ekumeniska Ridets arbeten och mciten med-
vetandet om denna gemensamrna kyrkosyn, sivil hos de ortodoxa som
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katolikerna. Varken det faktum att protestanter och ortodoxa 1r ense om
att fcirneka den romerske pivens universella jurisdiktion eller att vissa

ortodoxa kyrkor ir medlemmar av Ekumeniska Ridet, under det att den
romerska kyrkan h&ller sig pi avstind, bor lura oss dlrvidlag. Det ligger
i sakens sjllva natur, att den nuvarande ekumeniska konjunkturen inom
kort kommer att leda till ett betydligt intimare samforstind rnellan kato-
liker och ortodoxa.

C. l. Dumont O.P.
ledare fcir det ekumeniska studiecentrum

>>Istina>> i Paris

GUDS DAG

I dag vilar sjilen i Hans eviga vilja.
I dag dr svaghetens d"g 

- 
och tystnadens.

De skymda landskapen ligger oppn
det ohcirbara och osynliga
liter sig fingas med bara henderna.

la, i dag ar kraftltishetens segerdag,

di Han allena verkar;
tyngdlcisheten,
i vilken FIan lr tyngden,
tomheten,
der Han tir fyllnad och mittnad.

I det veka ingsgriset g&r Han fram.
Ur jordens dofter stiger F{an sakta
med karlekens givarlingtan.

I dag ir tankarna utan kropp
och fantasiens penslar

vilar i det forml<isa.

Jag ligger pi kni infcir Hans vishet
med enfaldens tiggarkipa
kring mitt huvud.
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Gu.ds Dag

Arbete och lek vidror denna dag,
si som en snriflinga, havande av dolda rikedomar,

uppsoker marken,
Littaste rcirelse ir for grov.
Frirklarande ord faller oanvlndbara till okenda djup.

I dag rojer sig Hans tillvaro
i utplinad namnskrift;
i frinvaron av saknad och lengtan,
i tystnad, som inte bl;ndar 

-men vidgas med molnen.

De vindlosa vakenstunderna
lr de oansenligaste,
di man tlyter i Klrlekens Treenighet
med utstrlckta armar,

lycklig -dd,rfor att rr'an inte frigar efter lycka,
uppfylld av glidje 

-dd'rfor att gledjens skum sjunkit undan,
tillfreds 

-ddrrtor att man avstitt frin tillfredsstlllelse
och bara drriml<ist ilskar over alla vhxlingar . . .

lika sjnlvklart
som barnet gir med ljus brinnande
i sina omedvetna ogon.

Magdalena Bergstrduo
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STENSEN-BILDEI.{ I VAR TID

Tillsammans med Academicum Catholicum Sueciae hade Lirdomshistoriska
Samfundet inbjudit Dr phil. G. Scherz C.SS.R, till en f<irellsning dver Niels
Srensen, som h611s den 22 apnl 1958 pi Uppsala universitet. Redaktionen fiir
Credo bad vid detta tillfalle patern, att fdr tidskriftens llsare {ramligga nigra
synpunkter om Stensens liv och glrning, som lr slrskilt anmirkningsvlrda i
vir tid.

teno-forskningen har under de senaste irtiondena gjort betydande
framsteg. Som prof. V. Maars .utg|ya ay N. Stenonis Opera pbiloso-

phica I-Il (1910) blev den fasta utgingspunkten fcir en tillfdrlitlig upp-
fattning om Stensen som naturforskare genom afi e@rge och kommentera
alla hans anatomiska och geologiska skrifter, si kan vi numera pi ett
helt annat, konkret sltt bedoma honom som ireniker, sjdlasorjare och
asket, di vi fcirdjupar oss i N.Stenonis Opera theologica 1-l1, sorn Knud
Larsen och Gustaf Scherz vtgav I94l/47. Dirtill kommer att brevsam-
lingen N. Stenonis Epi.stolae 1-I1 med utf6rlig inledning och kornmentar
och med de viktigaste killskrifterna till Stensens liv ger synnerligen virde-
fulla nya bidrag till Stensens biografi. Pi grundval av dessa vetenskapliga
utgivor kan itskilliga detaljer av tidigare framstillningar numera fcir-
visas till legendernas virld, som t. ex. att den lille Niels skulle ha limnat
sitt barndomshem efter faderns dod, eller att Stensen skulle ha stitt under
Bossuets inflytande.

Fci'r att giira klart fcir sig, i vilken hog grad en ny Stensen-biografi dr
behovlig, miste man fcirst komma ihig hur ling tid som f<irflutit sedan

1884 dA de tvi mest betydande levnadsskildringarna utkom, nimligen
den danske riksarkivarien A. D. Jp,rgensens bok Nlels Stensen och jesuit-
patern V. Plenkers Ni.els Stensen, som mer eller mindre ligger till grund
for de senare framstillningarna, orn man bortser frin forfattarinnan
Karen Plovgaards bok -Nlels Stensen (Kcipenhamn 7955), som utifrin en

grundlig kunskap om Stensens nyligen publicerade korrespondens genorn-
f<irde sin i psykologiskt avseende si virdefulla och intringande skildring.
I alla fall finns nu si mycket nytt kellmaterial till enskilda perioder i
Stensens liv att mingt och mycket i de gamla framstlllningarna behciver

rlttas och kompletteras.
Detta gdller vad Stensens slakt och hirstamning betrif far. P3. fiderne-

sidan rlknar hans slekt en rad nitiska, bildade och plikttrogna lutherska
fcirsamlingsprister, som generationer igenom var h6gaktade sjilasorjare
i Kviinge, G<iinge hd"rad, i Skine, som under Stensens ungdom 

- 
han
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foddes i638 och dog 1686 
- 

i11111hArde till Danmark. Men striden om
Dotniniuno rnaris Baltici hade redan tagit sin bcirjan och innan Stensen

dog utgjorde dresund grlnsen inte bara mellan de tvi rikena utan ocksi
mellan familjerna pi den ena och den andra sidan om Sundet.

Frin Niels' barndom kdnner vi nu tvi viktiga fakta. Det ena, redan

omnimnda, ar att gossen stannade i sitt hem och dirmed i f<irbindelse

med den guldsmedsverkstad i Klaraboderna, som hans far hade grundlagt
och bragt till anseende bl. a. i samband med sina leveranser till Kungliga
hovet. Niels hade i denna verkstad si att siga ett tekniskt, mineralogiskt
och optiskt laboratorium, som sikerligen vickte hans intresse for naturen.
F{an sdger |u, att han g'arna uppeholl sig bland vuxna och lyssnade till
dem. Men han kniits den gingen innu nirmare dll naturvetenskapen genom

ett annat faktum som ir kint f<jr oss i dag. FIan stod under sin barndom
i nara f<irbindelse med Simon Paulli's familj. Om denne anatom och bota-
niker, kunglig livlikare och professor, vet vi att han lade grunden till
Doneus anatonci.ca i Kcipenhamn och att han utcivade ett starkt inflytande
pi de unga.

En ganska enast&ende kalla for Stensens studenttid vid Kopenhamns

universitet (16t6-tg) har vi f&tt i det s. k. Kaos-manuskriptet, dvs. de

47 tv&spaltade, tatt skrivna folioark sorn upptecktes i Biblioteca Nazionale
i Florens. Vi iger nimligen annars inte ett enda skrivet ord av Stensens

hand frin denna tid. Det finns for civrigt i den danska lirdomshistorien
frin 1600-talet overhuvudtaget inte n&got lika virdefullt dokument som

dessa anteckningar av en ung student, som snart skulle stiga upp till be-

rcimmelsens tinnar. Hir finns excerpt och utdrag, anteckningar om expe-

riment och olika reflexioner, her finns ocksi suckar och briner' som ger

oss en synnerligt vlrdefull inblick i studentens tankeriktning och psyke.

Vad Stensens hollendska tid (1660-64), angi,r, di upptickaten i ana-

tomien snart vann europeisk ryktbarhet genorn sina insikter i kijrtel- och

muskelliran, inte minst vad hjirtat betrdffat, lr det slrskilt hans res-

kamrater Ole Borchs och Corfitz Braeums dagbticker som nu stir till virt
forfogande. De visar bl. a. i vilken grad de unga studenterna kom i kon-
takt med kyrkor och kloster. Siledes upplevde Stensen en Kristi Lekamens-

procession i Louvain lingt innan den fcir hans konversion si betydande

som han senare var med om i Livorno.
Betriffande iret 166J i Frankrike, der Stensen holl sin bercimda Dis-

cours orn hjirnans anatomi och gendrev de cartesianska isikterna, vet vi
nu, i vilken utstrickning han umgicks med medlemrnarna av den var-

dande Acaddmie des Sciences och att han hade kontakt med Pierre Bour-

delot, kand som lekare till drottning Kristina av Sverige. Framfdr allt stir
hans uppehill i Montpellier fast med en del inte ovisentliga detaljer, som
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t. ex. att han vid det sydfranska universitetet motte beromda engelska

raaturforskare som John Ray, Villiam Croone, Martin Lister, vilket siker-
stiller hans forbindelser med det nyligen instiftade Royal Society.

Vad de handelserika &rer 1666-68 i Italien betr'affar kan vi numera

inte bara rlkna med en bittre och noggrannare kronologi utan viktiga,
hittills obegagnade dokument ger oss ocksi m<ijlighet till dinpare inblick
i hans liv i Florens. Siledes fann man si sent som i fjol manuskriptet till
Stensens fcirsta bok i ltalien, Elententortt'm Myologiae specitnen, sorn har

fdrvarvats av Det Kgl. Bibliotek i Kopenhamn. Myologien ar det viktigaste
dokument om Stensens arbete i Accademia del Cimento, en forsknings-
akademi i Galileis anda. Vidare har man flen nya brev frin denna tid,
t. ex. brevvdxlingen med kardinal Leopoldo. Stensenforskningen beri-
kades vidare avsevdrt genom att det s. k. Indice-manuskriptet blev till-
gingligt, dvs. Stensens beskrivning av sin mineralogiska och paleontolo-

giska samling. Nlr man tenker pi att. dessa dokurnent belyser den viktiga
perioden di Stensen gjorde sina banbrytande upptickter i geologi och

mineralogi, paleontologi och ernbryologi, fcirstir man, hur mycket nir-
mare vi har kommit en riktig virdering av denna tid.

Det var ocksi under denna period som Stensens konversion igde rum.
Pi Alla sy'ilars-dag den 2 nov. 7667 beslot han att ta detta steg, som vi
ju redan llnge hade omedelbar kunskap om genom hans Breu ottt ntin
egen konuersion, som tillsammans med andra skrifter visar huvudlinjerna
i hans religicisa utveckling i riktning mot kyrkan. Men forutom nunnan
Maria Flavia och patricierfrun Lavinia Arnolfini i Florens, vilkas frornhet
yar ay avgcirande betydelse frjr honom och som redan tidigare Yar kenda

fdr oss, k:inner vi numera ocksi den franska damen La Perriquet, som

Stensen gjorde bekantskap med i Th6venots hus och vars bcin och infly-
tande han tillskrev den styrka som f<irde honom fram till Guds kyrka och

tiil prlstadornet.
I den andra italienska perioden (1670-72) borjade den korrespondens

rnellan Stensen och Cosimo III och Toskana, sorn fortsatte hela livet ut.
Vi har 200 brev i behill, bland dem de tvi sista frin Stensens dodsl;iger.

De innehiller en rikedom av enskildheter om hans liv under dessa ir. De
teologiska skrifterna frin denna tid visar oss Stensen for forsta gingen pi
den pastorala stig som snart skulle bli hans egentliga livsvig' Vi vet, att
Stensen pristvigdes 167 5 , och vi har kvar det brev till Athanasius Kircher
som forklarar for oss, varfdr Stensen lemnade naturvetenskapen till for-
min fcir tron och trons girning.

Om hans biskopsperiod (1677-86), under vilken han var verksarn i
Hannover, Miinster och Hamburg,har vi i dag en riklig mlngd av pilit-
ligt material, t. ex. den officiella korrespondensen med Kurian och Propa-
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gandakongregationen i Rom samt hans asketiska skrifter. Vi kan f<ilja
Stensens f<irbindelse och diskussion med Leibnitz.

Om biskopsiren i Miinster, inte minst om Stensens visitationer inom
Vechta-dekanat, finns nu minga relationer tillgingliga. Mycket klarare
ser vi biskopens reformverk i det westfaliska stiftet, i synnerhet hans
upptrldande mot det simonistiska biskopsvalet &r 1683. Ocksi iren i Ham-
burg ligger nu ritt klara for oss efter pater Metzlers avhandling orn Steno
och jesuiterna och efter det bidrag sor.r- Epi,stolae ger till detta problem.

Siledes foreligger en hel mingd nytt material, som hdr bara kunnat
skisseras upp i all korthet, men som i sin helhet ger lingt skarpare kontu-
rer it Stensenbilden och skapar forutsittningar for en ny biografi.

Ocksi den vetenskapliga sidan av Stensens glrning kinner vi i dag
mycket battre in tidigare. Vi har silunda fitt ogonen cippna frir minga
enskilda upptickter som Stensen hat gjort pi olika ornriden inom natur-
vetenskapen. Hur mycket nytt ljus han kastat <jver kortelsystemet,
embryologin och den komparativa anatornin ses bl. a. darav att man i
minst tre fall har forbisett Stensens insats och tillagt senare forskare iran
f<ir hans upptickter. Si ir fallet med De Graafs beskrivning av ovarierna

- 
en sidan publicerades av Stensen fem ir tidigare, vidare med Peyres s. k.

Plaques, dvs. lymffolliklarna i tunntarmen, och slutligen den ventrikel-
defekt som fcirskjuter aortan och dirmed framkallar den sjukdom, som
gir under beteckningen >bluebabies>. Upptickten tillskrevs den franske
likaren Fallot, som gjorde den 1888. Till dessa nya anatomiska-fysiolo-
giska insikter kornmer sedan alla hans iakttagelser som berittigar oss till
att i Stensen se grundlaggaren av den moderna vetenskapliga paleonto-
login, geologin och kristallografin.

Alla dessa resultat flr inte enbart tillskrivas Stensens geni och beg&vning
utan miste ocksi ses i samband med hans enastiende vetenskapliga metod.
Det lr just med avseende pi hans vetenskapliga satt att tinka som han
tycks vara en av de storsta, som pi det mest fullkomliga sittet frjrenar
induktion och deduktion, ringaktning f<ir falsk auktoritet med respekt
for vad de gamla hade att komma med. Stensen ir en den exakta forsk-
ningens man, som gor otaliga fcirscik, anvinder i mojligaste min allt mate-
rial han kan komma &t, begagnar sig av alla hjnlpmedel och litar inte pi
sina egna sinnen allena utan tillkallar vlnner for att fi sina iakttagelser
bestyrkta. Han gir i storsta m<ijliga utstrickning in for det matematiskt-
mekaniska betraktelseslttet inom naturvetenskapen. Med st<id av grund-
liga underscikningar kornmer han fram till lika solida som geniala slut-
ledningar. Det karakteristiska hos hans upptdckter ar att. de aldrig giirs
en i sinder utar' att de fOr till serier, till systematisk vetenskap. Bist
ftamtrader detta di hans haj-dissektioner leder honom in pi fossilernas

796



Stensen-bilden i ud.r tid'

organiska upphov men samtidigt till alla zoologiska, geologiska och mine-
ralogiska forutsittningar och konsekvenser.

Slutligen har man i dag grund till att med sttjrre beundran se upp till
Stensen som religicis, kristen personlighet med rykte av helighet. Stensens

eftermile som religi<is karaktar och en man >full av Gud>> ir visst nog

inre ar. nyare datum. I min lilla bok lm Rwf e der Heiligk-eit har jag visat,

hur minga som genast efter hans dod och under de foljande irhundradena
i Italien och Frankrike, i Danmark och Tyskland var gripna av beundran

f<ir Stensens heroiska liv 
- 

val att mirka inte bara troende kristna, kato-

liker sivll som protestanter, utan iven sidana som saknar anknytning till
nigon religion.

Minga har i vir tid sysslat med denna sida av Stensens personlighet. Jag
behciver blott nimna sidana namn som Bierbaum, Metzler, Plovgaard,

Cioni, Schmidt-Pauli, Rorne, Ferrari. Minga nya element har dirvid kom-
mit {ram, t. ex. Niinnings papper med detaljer {rin Stensens liv i Miinster.
Men i synnerhet betydde det ett stort framsteg att den kyrkliga informa-
tionsprocessen i Osnabriick kom i ging och att det finns en hel del Sten-

sen-kommitt6er litet varstans i de berorda linderna. Flundratals bilder

av Stensen har spritts bland katolikerna. Man behover blott kasta en blick
pi de tre irgXngarna av Stenonia Catbolica, Stensen-/<orrespondensen, for
au fA en uppfattning om, i vilken hog grad hans religiosa personlighet

i dag ar kend och uppskattad hos minga, hos biskopar och prelater, uni-
versitetsfolk och den troende allmlnheten.

I mina foredrag i Sverige, d;r jag vinde mig till katoliker, pipekade
jag detta och uppmanade att ansluta sig tiil denna rorelse. En helgonfor-
klaring ir av stor betydelse inte bara for den kanoniserade personen sjilv
utan ocksi for det katolska folket i allminhet. Ett heroiskt elskande

hjarta iir som en fackla som tender tron och kerleken i minga sinnen.

Men det er ett missta I att tro, att kanoniseringen enbart beror pi de kyrk-
liga myndigheternas juridiska &tgdrder eller pi himmelens pitagliga in-
gripande genom mirakler. Helgonf<irklaringen krlver en minst lika stor

insats frin minniskornas sida. Frirst och frimst forvisso frin den minniska
som har fullbordat den svira uppstigningen till fullkomlighetens branta
tinnar, men inte minst ocksi frin medminniskorna, som miste lldta kanna

detta liv, sprida kunskap derom, bli entusiasmerade, fatta tillit till bonen,

gi aktivt in for tanken, alltsi inte inta en passiv hillning och barc ftiga,
som si ofta sker: Har Ni redan ett mirakel? 

- Jag brukar di svara, att

detta mirakel beror pi den som frigar, nlmligen dirpi om han vill gora

en aktiv insats i saken.
Aven Sverige behover veta mer om Srensen. Att han ar for litet klnd

hos svenskarna slges av ingen ringare in av professorn i lirdomshistoria,
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fil. dr sten Lindroth, i hans krcjnika >Niels stensen> i den intressanta
boken Fru Lusta ocb Fru Dysd. stwdier och portrd.t/ (Stockholm 19i7,
s.77-82). Genast f6rsta meningen fastslir: >f virr land dr Niels Srensen
efter allt att doma nistan okand>. For{attaren ger direfter i korta, rnar-
kanta drag en plastisk bild av Srensens liv och vetenskapliga betydetrse,
som klart framhiver, att >moraliskt och intellektuelk var han en av de
mest betydande gestalterna i det nordiska sexronhundratalet,, der han
egentligen aldrig h<irde hemmarr. Och som si minga andra under tidernas
lopp Ir Lindroth inte bara fdngslad av Stensens forskargdrning utan
iven dirav att detta liv >hade ett intresse lingt utover hans vetenskapliga
insatser>>. Vad lisaren av denna kronika nog sltter sirskilt vdrde pl dr
den fcirdomsfria, sakliga framstillningen, nir det t. ex. heter om Stensens
italienska milj6: >Ingenting kan vara mera ignat att vederllgga garnla
hederliga, eller ohederliga, protestantiska vanefcirestillningar om den
katolska kyrkan som tringsynt fientlig mot fri naturverenskaplig verk-
samhet in denna forskarkrets, som i Florens samlars vid de' mediceiske
storhertigens hov. Den var en av de ledande i Europa; hir fdrkovrades
arvet efter den beundrade Galiiei, nya epokgcirunde upptackter sig dagen
i anatomi, fysiologi, maternatik och mekanik, frikostigt understcjdda av
storhertigen och hans bror, den lysande kardinal Leopoldo di Medici.>

Men just en framstillning sorn denna av prof. Lindroth visar ocks5, i
vilken hog grad det innu behovs en djupare fcirstielse for Stensens iiv
med dess mingahanda problem. Nir forfattaren t, ex. kallar Srensen
>konstitutivt rasri6s)>, kan man mihinda hinvisa till Stensens skiftesrika
liv och hans srdndiga {rar'.'itanda och dock tar det anfcirda ordet fdr litet
hinsyn till att Stensen bide som forskare och som troende vid varje steg
av sin utveckling lSmnade efter sig ferdiga och fullandade resultat och
att den marl, som priglade dessa vackra ord: >Skona ir de ting vi ser;
skonare de vi begriper; skcinast de vi icke fatta>>, miste ha klnt en inner-
lig lycka och ro vid var och en av sina insikter. Det ligger ocksi en fara
dari att man alltfcir starkr framhiver Stensens botovningar och askes.
Kring allt i hans liv spanns legender, som t. ex. att han efter sin biskops-
vigning i Rom skulle ha gitt den linga vigen genorn halva Europa till
fots till sitt nya verksamhetsfilt i Hannover. FIan sjdlv berittar oss i ert
brev, att han begagnade sig b&de av hlsr, vagn och 

- 
bad. Svirt for-

stieligt ir vidare att Lindroth skriver: >>Stensens asketiska tendenser, hans
likgiltighet fOr klader och foda antog de sista iren nistan patologiska
mitt>. Har behOvdes nog en kritisk undersokning orn tillforlitligheten av
sidana asketiska drag, som t. ex. berettas av Rose om den beundrade
mistaren. Vi miste se sidant med tiden som bakgrund. Mingt och mycket
som vir tids hygieniker skulle stelna till fcir, sig man pi ett annat sitt pi
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1500-ta1et. Men mest vanskligt ir det mihlnda att fatta och leva sig in
i Stensens gudsforhillande. Nir Lindroth menar, att biskopen i sitt sista

brev visan den paradoxala bilden av en man som dagligen levde i svart
fortvivlan och mystisk forening med Gud>, anser jag, att denna paradox

inte ir ol6slig, n5r man tinker pi att Stensen var driven av en djup kir-
lek till Gud, som utfyllde hela hans existens. I likhet med envar sorn dlskar

gjorde han ting som andra har svirt att forsti och att sitta i ritt sam-

manhang. Hit hor t. ex. hans stringa askes, hans ringaktning f.or mate-
riella ting och jordisk vdlging, hans lingtan efter ensamhet, hans bestrut-

samma, nastan lngsliga vilja att gtira det rltta och att g& fullkomlighetens
vagar, eller att offra sig helt for de fattiga. Men frin alla dessa hand-
lingar, sorn hade kerleken till den Hcigste som djupaste motiv, lyser dock

ocksi en lycka och en visshet som inte fir forbises. Man kinner detta
allramest vid betraktelsen av hans dodsliger. Dir pinas han av de stcirsta

srnirtor, hans yttre liv verkar forspillt, han ar dvergiven, han har berovat

sig iivets alla frojder 
- 

och dock, vilken upph<;jd ro ligger inte tiver

honom. Klart ordnar han sina forhillanden, sorjer for andra och dor med

innerlig fcirtr<jstan pi Frllsaren, som hans sista ord giller: >Jesus, sis mihi

Jesus - Jesus, var fcir mig Jesus.> - 
Detta dr allt annat an fcirtvivlan.

Ocksi svenska katoliker kan och bor alltsi arbeta f<ir Niels Stensens

kanonisation, inte bara emedan hans sllkt kommer frin Skine utan i
vetskap om att han ar ett ljus som enligt Frllsarens ord btjr lysa frin ett
hogt berg, helst fcir hela minskligheten. Mi virt bidrag limnas i form av

bon och tillit, av artiklar och fcjredrag, genom spridande av Stensenbilder

eller bildande av Stensen-kommitt6er - 
vi alla kan och bor vara med i

vir tids Stensen-rrirelse' 
G. scherzc. ss. R.
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SIGRID UNDSETS RELIGIOSA
UTVECKLING

Gytnnadenia och Den brendende bush-

o

I r DZa blev Sigrid Undset upptagen i katolska kyrkan. >Inte srirn-
L -Lningar och klnslor, inte 'vlckelse' eller 'upplevelse' har fort Sigrid
Undset till kristendomen uran kerleken till sanningen, den absotruta san-
ningen,> siger Vinsnes. Sigrid lJndsets stora medeltidsromaner utkom
iren nirmast f6re och efter hennes konversion: Kri.sti.n Lauransd.atter
(1920, 7921, 1922), Olau Audunssdn i Hestuiken (192t) och Olau
Audwnssdn og ban bbrn (1927).

Ar 1927 skrev hon en artikel, >Katolsk propaganda>. Vinsnes slger,
atthon hlir >resonerar i civerensstemmelse med den thomistiska filosofien
och med 'philosophia perenniso civer huvud taget.> Artikeln ir riktad mot
Luthers lera om den trilbundna viljan. Sigrid Undser beronar minniskans
fria vilja:

>>Det er katholsk tro, at en uiljesakt fra menneskets side er ubetinget nddvlndig forat
det kan bli frelst,>>

Vidare skriver hon:

>>Kirkens lere om arvesynden er at det er enslags medfOdt sjelelig ciiensygdom. Men-
nesket var skapt til salighet 

- 
syner av Gud som han er, Men ved syndefaldet mistet

det den overnaturlige synsevne. I den overnaturlige verden som er blit en usynlig verden
for det, ferdes det som en blind, efter fdlesansen, Og ikke alr hvad det slik har {61t
er ga1t, men bare ufuldkomment opfattet. Ved naaden faar mennesket tilbake
sit overnaturlige syn 

- 
arvesynden blir virkelig tat fra det.>>

:t

Sigrid Undsets nutidsromaner Gytnnadeni.a och Den brendende bwsk,

beskriver den andliga utvecklingen hos en ung man, Paul Selmer och av-
speglar vlsentliga drag i hennes egen urveckling.

Paul Selmer ir en sanningssdkare. Liksom Thomas av Aquino har han
en realistisk grundiskidning; han tror p3. mdjligheten av att verkligen
kunna ni fram till en siker kunskap om sanningen. Trd,ffande karakteri-
serar han subjektivismen med orden: >hjerterne brxnder hver for sig selv
og brender op for kraakerne.>> Att predika som sanning vad man sjilv
kdnner vara sant, det miste leda till nigot felaktigt 

- 
olika minniskor

klnner si olika. I sanningens vesen ligger, att den ar en.Paul hade alltid
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reagerat mot folk, som sade: >Saan og saan er min Gud. Saan og saan er

min tro.> Och han siger: >Hvis et menneske gjcir sin religicise f<ilelse til
sin religion - 

det er selfabuse det og.>>

Fijr att kunna tro fordrar Paul en siker kunskap. Liberalteologen Hal-
steins syn kan han alls inte f<irsti. Di tycker han fritinkarna ar bettte -
det uet arminstone, vad de tror. Halstein siger i en diskussion till Paul:

>I reformationens aand kan vi bare forbli, naar vi har mod til at opleve kristen-

dommen paa vor egen maate, idet vi forkynder for nutidsmenneskene evangeiiet om det

st<irsre religidse geni som har levet, hans hvis kongatanke det var at Gud er Faderen,

hvis trontale var Bjergprakenen.>>

Men fcjr Paul ir sanningsproblemet det visentliga:

>>Er han Guds s6n, fddt av Faderen fra evighet, av samme v&sen som Faderen -
som katolikerne paastaar og onkel Abraham ikke er vokset fra at tro endda 

- 
sL/ er

det grei skuring 
- 

ler mig at tilbede ham som Gud. Men kom ikke hit og be mig vare

med paa nogen genidyrkelse istedetfor religion.>>

Religionsproblemet aktualiseras for Paul, nir han blir krir i den unga

flickan Lucy. Han kinner en stor tacksamhet, och denna tacksamhet vill
han rikta mot nAgon. Han bor inackorderad hos katoliker, och i hans rum
finns en madonnabild. Till denna vinder han sig, mest pi skimt, efter
ett av de fcirsta mcitena med Lucy. Han stiller nigra blornmor framfor
den och slger: >A vous, madame, et mille merci.> >Han kjendte sig saa

taknemlig, saa han trengte at si noget til nogen om det.> Men vad Paul

framfor allt kinner behov arr nu, ir en oforinderlig princip att ritta sig

efter. Han har ett intimt fcjrhillande med Lucy, och han kinner sjilv,
att det inte ar ritt. Det Ir den naturliga morallagen inom honom, som

talar. Paul fir erfarc, hur otillrlckligt detta dr for mlnniskan >at verden

blir vist ikke Paradisets have igjen, om malbare avskaffer al anden moral
end den gode smak>. Lucys ridsla och skamkinsla for att bada naken till-
sarnmans med honom fir honom att vndra, om det indi inte lig nigot
bakom talet om syndafallet och arvsynden. F{an gir till en katolsk prist
for att fi besked. Han frigar prlsten, om det finns nigon verklig, saklig

grund frjr dennes uppfattning, att hans forhillande till Lucy ir felaktigt.
Av sin f.arbror Abraham, prist i den protestantiska kyrkan, tror han sig

inte kunna fi nigot svar pi denna friga. Paul slger:

>>Ja, for jeg husker den, den riden jeg gik paa skolen, saa var det likesom saa forfar-
derlig at vere fritrnker eller fritenkerbarn - 

nu tror ikke presterne heller, ialfald

ikke de unge, andet end at fritenkerne godt kan vrre bra folk. Og da syntes de ogsaa

at skilsmisser var skrrkkelig ugudelig. Onkel Abraham vilde ikke hiire tale orn at

fraskildte skulde kunne faa kirkelig vielse. Men da hans dattef, min kusin Laura, giftet

sig igjen, lot han sin kappelan vie dem. og nu indriimmer han at det undertiden kan

vrre berettiget, og Halstein, min svoger, sier at det er berettiget i mange tilftlder.>
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Pristen frigar:
>>Det er det De vil vite, om den katolske kirke forddmmer slike uregelmessige kjar-

lighetsforhold ut fra et uforanderlig princip?>>

>>Netop. For bare et aar siden kunde jo ikke jeg selv skjdnne der var nogen grund
til at Lucy og jeg skulde gi avkald paa mere end vi var pokka nridt til 

- 
et h;'em

og barn skj<inte vi jo at vi ikke kunde faa paa, llerc aar endda, men hvad skulde det
vere godt for at parlagge os un6dvindige forsagelser? Men nu har ialfald jeg faar en
fornemmelse av at der kanske findes slike grunder 

- 
og de eksisterer, uavhrngig av

om den gjense moral paa et bestemt tidpunkt skriker op, fy for en fordervet ungdom,
eller den er gemytlig mot ungdommen og mener, de kan da ikke bli gaaende forsagende
og forlovet like til de blir gamle og graa.)>

Prlstens svar till Faul blir:
>>Ja, for os er det jo nok at Gud har indstiftet egteskapet mellem en mand og en

kvinde.>>

Detta instiftande fir vi kunskap om genom Bibeln 
- 

den fasta grun-
den for prastens uppfattning i detta fallet ligger alltsi i >theologia reve-
lata>>, Utifuin en <jvertygelse om Bibelns sanningsverde blir det en sjzilv-
klar sak frir prdsten, att minniskorna skall foija de lagar, Gud dir uppen-
barat fcir dem.

>>Og Guds anordning kan ikke bli sat ut av kra,ft, fordi om menneskene har gjort a1t

de kunde for * gj6re det vanskelig at leve e{ter den. Og alle {orsdk pi at indfrire
forbedrende varianter til Hans indstiftelse kalder vi syndige. Men vi tror jo at Guds
orden er den som tjener menneskenes lykke bedst, og naar FIan forbyr os at s€tre noget
andet i stedet, saa er det fordi slike menneskelige surrogater bare tjener til ar gjdre
menneskene ulykkelige.>>

Pastor Tangen uppmanar Paul att si snart som mdjligr gifta sig med
Lucy. Ndr nu Paul fitt upp cigonen fdr det felaktiga i sitt f<;rhillande
till Lucy, faller det ocksi pi hans ansvar att rd.tta till det.

>>Husk paa at f6lelseslivets lidenskaper er hverken moralsk gode eller onde i sig seh'

- 
det blir de fijrst ved sit forhold til fornuft og vilje.>>

Thomas sager, att det moraliska handlander samrnanfaller med det
fcirnuftiga handlandet. Det goda ir forpliktande, emedan fornuftet dari
ser medlet fcir minniskan att ni sitt mil. Ett syndigt handlande ir ett
handlande mor berrre verande. Paul har med sitt fcirnuft insett morai-
budens berittigande 

- 
nu dr det hans plikt att. satta in sin vilja p& att

folja dem.
Efter sitt besok hos pastor Tangen gir Paul in i kyrkan. Fcjr fcirsta

gingen i sitt liv forsoker han be till Gud. FIan kdnner, att >hvis der var
sandheten, at her var Han virkelig tillstede paaenhemmelighetsfuld maate,
bundet i noget materielt, et sakrament . . . Hvis dette var sandheten, da
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var jo hele livet ufattelig meget vidunderligere og farligere og rikere,
saa usigelig meget alvorligere og meget mere vrrd end han nogensinde
hadde dromt om.>) Och han ber: >>Jesus, Jesus, vrr taalmodig med mig
og da.,

Minniskans frimsta hjalp till uppniendet av slutmilet ir Guds n&d,
siger Thornas av Aquino. Denna gudornliga nid verkar i Paul Selmers

hjdrta under en tid, di han sjilv skiat till och f<iga eller inte alls reflek-
terat over religiosa frigor. Pauls slohet beror pi en svir besvikelse han
fitt uppleva 

- 
hans fistmci har slagit upp med honom utan att egent-

ligen ange nigot rimligt skil. Hans upptrldande iren efter utmirkes nir-
mast av ansvarsloshet. Typiskt 1r hans giftermil med den unga flickan
Bjorg. Bakom hans kinslor for henne finns inget allvar 

- 
han gifter sig

med henne derfor att hon vill ha det si och darfor att det ir en limplig
tidpunkt for honom att gifta sig. Forst nir han stir med sitt barn i
arrnarna, vaknar allvaret i honom pi nytt; hans lilla dotters f<irsta leende

vlcker honom.

>>Og der brdt op i ham noget som skamkjendsel 
- 

aa Gud, livet var da alvor lel 
-

og han hadde ikke tat det alvorlig paa alle de aar, og han hadde bildt sig ind det var
ham som var blit voksen. 

- 
I alie disse aarene han ikke hadde brydd sig mere end

noksaa om noget 
- 

mest om sig se1v, men ikke saan at han hadde syntes, det gjorde
saa sv&rt meget hvad det blev av ham heller. . . . Med denne bitte lille skjebnen som

han stod her og holdt i hrnderne sine, og den smilte til ham, aldeles troskyldig.>

Under ett besok i Paris traf.f.ar Paul en f. d. skolkamrat, Randi. Hon
dr konvertit och berittar frir Paul, att hon tinker bli nunna. De har ett
lingt samtal, och Randi fcirsoker fdrklara for Paul, varfor hon tinker gi
i kloster. Det beror frlmst pi en tydlig kallelse. Hon siger:

>>Jeg har da fors6kt at overtale 
- 

Vor Herre 
- 

og mig selv og 
-. 

Forsikret Gud
om at jeg kunde tjene Ham ogsa.r bedre, hvis jeg fik gj6re det som jeg selv vilde istedet-

for det som FIan bad mig om. Men det nyttet ikke at jeg tilb6d Vor Frelser likt og

ulikt istedetfor det som Han spurte om. Ikke uten jeg vilde 
- 

ja gi op det inderlige

og fortrolige liv sammen med llam hver dag.>>

Hon talar om klostervisendets uppgift utit. Man siger till minniskor,
att de skall ilska Gud, ty Han ir den ende, som llskar oss utan svek.

>Skjdnt det skulde de da ha hdrt om hjemme og 
- 

at de skulde elske Ham som har
elsket os f6rst. Bare at de aldrig ser andet end at alle vil ha noget ved siden av 

- 
eller

noget andet f<irst og fremst.>>

Men i kloster lever mlnniskorna endast f<ir Gud,
Randi visar Paul ett litet kapell nere i en krypta, drir tillfingatagn

prlster under septembermassakrerna hade tillfrigats, >om de vilde syerge

den eden som de ikke kunde ta uten at bli utro>>, och efter sin vlgran
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massakrerats. I nigra nischer i kapellet ligger kranier och skelettdelar;
hela anordningen ir enkel, nlstan smaklcis. Men just detta gtir si starkt
intryck pi Paul: >>Hele anordningen rcjbet likesom en saan hardet for-
trolighet 

- 
familiaritet kunde en si 

- 
med martyrdorn og mansmod og

tro indtil dciden.rt

Nir Paul itervinder till Bjorg, tycker han det ir en mycket vardaglig
och intetsigande vardag han kommer tillbaka till. Hans hngtan efter
nigot utciver denna vardag blir starkare. FIan kommer att tenka tillbaka
pi tiden, di han var tillsammans med Lucy.

>>Det glade alvoret som hadde fyldt hans dager dengang, den muntre overbevisning

om, at here{ter skulde ingen dager vere likegyldige lenger 
- 

kom ikke den av at han

hadde taat die paa troen som en mulighet, mindst like meget som av hans kjerlighet
til en kvinde 

-? 
Os var d.et det meste han hadde mistet 

- 
at han sparket fra hverandre

den lille lysende og levende nyingen indi sig, snudde sig fra Gud, fornrrmet fordi han

ikke fik det som han viide?>>

Tro ar nigot, man miste be om, hade pastor Tangen sagt. Den er en

nidegiva. Under iren som gitt hade Paul f6ljt Tangens rid; han hade

bett, fastin nlstan nonchalant. Nu kinner han, att Guds nid trots allt
har verkat i honom. Han hade fitt trons giva.

Yttre omstindigheter hade gjort, att Paul inte fcirut cippnat sitt hjirta
for Guds nid. Han hade sin fria vilja att. slaga ja eller nej.

>>Min Gud 
- 

jeg vet jo ikke engang selv hvad jeg har gjort, ikke mot dig, og ikke

mot mig selv, ikke mot alle de mennesker som jeg ferdes imellem 
- 

da ieg valgte at

lukke mig inde i mig selv, istedetfor at lukke op for Dig.>>

Nu har Paul insett vad som 1r hans rattarr'll, och han ber: >Ler mig
at tro paa Dig, ikke for at vinde dit eller dat, men for at le.re og kjende
Dig.u

Enligt Thomas har moralen sin grund i minniskans natur. Det giller
for mlnniskan att med sitt fornuft verkligen s<ika det goda. Gor hon det,
kan hon verkligen med sitt fcirnuft inse, vad som er hennes rd.tta mll.
Men ett inseende av milet ir inte tillrickligt. Fcjr att mlnniskan skall
kunna drivas mot milet, miste hon ocksi ha hopp att ni det. Detta hopp
kan endast tron pi Gud och ett evigt liv ge. Hir miste minniskan ha

hjiilp av Guds nid. 
- 

Paul Selmer hade funnit den sanning han scikt efter,
och genom att 6ppna sitt hjlrta for Guds nid hade han fitt tron. Det
giller nu fcir honom att leva si som ett accepterande av den gudornliga
viljan kriver.

Paul Ir den rena naturen, sorn krever den kristna tron som garanti f6r
sin fullkomliga utveckling. Den naturliga morallagens intryck ar rydligt
hos honom. Kyrkans lira i moraliska frigor blev for Paul oftast endast ett
bekrlftande pi vad han sjllv redan forut anat vara ritt och orltt:
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>Her, som i saa mangt andet, syntes han, at det som Kirken lerte dogmatisk klart
og koncist, var ikke andet end hvad han selv hadde ant,>>

Men Paul hade insett, att samvetet var otillrickligt som auktoritet:

>Saa var det vel fdrst og fremst en autoritet han hadde siikt efter.>>

En mlnsklig auktoritet kunde han inte tinka sig:

>>Det hadde gaat op for ham, at der kan ikke vere anden absolut autoritet end
autorskapets. Jesu, auctor vitr, kalder litaniet ham.>>

Den fcjrsta minniska Paul bekinde sin tro pa Gud fc;r, var hans lilla
dotter. Infcjr henne vigade han inte fcirneka. >Sporsmaalet var: tor du ta
dit eget barn i arrnerne dine og si, jeg tror i.h-k-e.>> Han gir till pastor
Tangen for att fi undervisning. Enskildheterna i den katolska liran vil-
lade inte Paul n&gra svirigheter.

>Gik man f6rst med paa at ophavet til alt var en personlig Gud og ar han selv

hadde git menneskene en aapenbaring, saa {ulgte alt det andet i logisk sammenhang, like
ned til vievandet og den indviede medaljen med St. Hubertus paa, som pastor Tangen
hadde git han.>>

Infcir sin konversion kinner Paul inte nigon strirre glldje. Men han ir
<ivertygad, han tror, och vet, att han inte kan leva utan den sanning han
tror pi. Pi grund av sin brist pi klnsla hade Paul nu kunnat stlnga sitt
hjarta for Gud och siga: jag vill inte. Men i stillet ber han:

>Min herre og min Gud. Jeg vil alt hvad du vil. Jeg vil, fordi du vil. Jeg vil det
som du vil, Jeg vil saa lange du vil. 

- 
Ved din naade vil jeg fors6ke at kunne det.>>

Enligt den thomistiska etiken har moralen sitt vlrde dirri att den ir
en hjilp fcir minniskan att ni sitt slutmil. Paul Selmer ir av samma
uppfattning:

>>Moral er et uundverlig hjelpemiddel til at utvikle dyder i metafysisk forstandkraft
til at ville gaa op i Guds verdensplan, mod til at t6ie sig opover mot sit ophav. Blir
moralen reducert til at vere et maal i sig selv 

- 
en bekvemmelighetsanordning for

denne tids liv bare 
- 

saa gaar den i forraadnelse noksaa snart. Nyttemoral lugter det
altid lik av.>>

Pauls fOrhillande till Bjorg har alltid utmlrkts av en viss likgiltighet.
I strirsta mcijliga min har han fogat sig efter hennes vilja 

- 
for att slippa

brik. Men han har aldrig riktigt brytt. sig om henne. Kristendornens syn
pi minniskan och mbnniskans virde miste nu forandra hans instillning
till henne. Han miste hra sig inse, att >hun hadde en sjal som var vard
at Gud dode for dens frelse.> Si sminingom forstir han allt blttre, hur
svirt han felat mot henne genom att aldrig riktigt ta henne pi allvar.
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>Han hadde tat Bj6rg som man lukker op en konfekteske. Og han var blit ved at
leve med hende som man gaar og smaaspiser av en eske med chokolade, ikke fordi man
bryr sig noget videre om slikkeri igrunden, men naar den nu engang staar der like for
ens haand 

-. 
Og nu, efterat han hadde veret gift med hende i saa mange aar, var han

kommet til at indse, at han hadde syndet mot hende.>>

Mot Pauls vilja har Bj<irg tillsammans med nyforvirvade yenner gett
sig ut pi en resa till utlandet. Hon stannar sedan i Danmark, dit ocksi
hennes mor kommer. Paul skriver och ber henne komma hem men fir
icke nigot svar. SA ffigar hans mor honom en dag, om han och Bjorg
skall skiljas 

- 
det gir rykten om detta pi stan. Pauls fcirsta tanke ir, att

han miste ika ner till Danmark fdr att talarned Bjorg. Genom sin systers
pldtsliga dod blir han fordrojd. Nar han intligen kommer till Danmark,
lyckas han trots ihirdiga civertalningsforsok inte fi Bjcirg med sig till-
baka hern. Modern har storre makt over henne in Paul har, kanske be'
roende pL att hon verkligen bryr sig om Bjorg. Nir Paul en sista ging
ber Bjorg att irrte tanka p& skilsmlssa, svarar hon:

>>Pss, det er ikke fordi du bryr dig noget om mig, far! Det er bare fordi du ikke
har lov til at la dig bli ski1t, det vet jeg godt det!>>

Och di ar det som om hon hade list hans tankar.
En sak stod i alla fall klart fcir Paul: att han inte kunde ge sitt sam-

tycke till skilsmissa. Dlr hade han kyrkans klara uttalande att hilla sig

till. Han lrar dessutom sjilv skilsmissobarn, och iven om hans barndom
inte varit olycklig, hade den i alla fall prlglats av otrygghet pi grund
av detta. 

- 
De yttre moralbuden stlrker Paul i hans rcirelse mot Gud.

Han f&r ocksi hjllp genom sakramenten, som han flitigt brukar. Och
han har en realistisk syn pi kyrkan, vilket ger honom en fast grund att
sti pi:

>>Jeg er ganske enkelt katholik fordi jeg tror at Kirken 
- 

f,tjruten alt den gir siden

- 
til at begynde med gir niigterne oplysninger om absolutte sandheter.>>

Nir hans lilla dotter, Synne, ligger allvarligt sjuk i lunginflammation,
sittes Paul pL ett svart prov. Synne ir en svirmisk natur. Hon Ir katolskt
uppfostrad och har en fast gudstro. En jimforelse mellan Synne och Bjorg
visar tydligt, vad ett moraliskt levnadssitt och framf<jr allt tron pi Gud
och mottagandet av Hans nid betyder fcir mlnniskans utveckling. Om
Synne slger Paul:

>Men vesle Synne var bare sin mor opigjen, som et slikt litet menneske kunde bli av

at v€re Guds barn istedetfor fru Jacobsens.>>

Synnes instillning kommer inte minst fram i hennes kinsla fcir den

lille brodern, som 1r sinnesslo. >Det gjorde Bj6rg ogsaa sky overfor datte-
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ren at Synne stelte saa meget med den syke lille broren; Synne elsket ham
og Synne syntes at han var siit, saan som han var.> Nir Synne nu ligger si
svirt sjuk, siger hon: >- nu har jeg bestemt at jag vil tilby Jesus at bli
hans offer. Jag vii gjerne do 

- 
for han skyld. Som et offer.> Si siger hon

till fadern: >>Du ogsaa maa gj<ire det, far 
- 

opofre mig 
-.u 

Efter en svir
kamp med sig sjilv siger han det: >Min Gud, jeg opofrer dig hende.>

Broderns starka reaktion mot hans upptrldande kan han forsti. Men Paul
hade inget val 

- 
>Han hadde ikke engang kjendt sorg ved det da 

- 
Guds

vilje og barnets vilje strommet fri forbi ham, uten at han turde ville
noget andet.> Pauls rena levnadssitt har fcirt honom nirmare Gud.

Synne tillfrisknar igen. Under hennes sjukdorrn har Paul underrittat
Bj<irg, som anlinder efter ett par dagar. Hon ir mycket forindrad, och

hennes upptrldande mot Paul utmirkes av stor skygghet. Si sminingom
kommer det. fram, att hon har haft det mycket svirt sista tiden i Dan-
mark. Paul tar emot henne med vdnlighet och pi hennes friga, om hon
fir lov att stanna hemma hos sina barn, svarar han: >Lov. Det er dine
barn. De har ret. til dig.> Denna gingen ir hans handlingssitt mot henne

inte endast dikterat av yttre moralbud. Han anar, hur hon har lidit:
>>Naar han tankte paa det, f6lte han dunkelt at hun var hans allikevel; det var ikke

bare at han hadde medlidenhet med et andet menneske, meo han var bundet til hende.

Som han haddc ftilt det hver dag siden hun kom hjem, naar han saa at hun var redd
Jor alle og smiig sig omkring som hun var skamfuld bestandig 

- 
han hadde f<ilt sig

solidarisk med hende paa en maate.>

Fauls kinslor f<ir Bjdrg saknar inte lingre allvar.

Pauls mor, Julie, ir fritankarc, Hon ir sympatiskt skildrad. En materia-
list ir i alla fall nigot mycket sundare an t. ex. en spiritist. Nir modern
en tid efter sin dotters dcid s<jker trost i spiritistiska tar'kar, reagerar Pasl.
FIan siger efter|t, att han dr glad, att hon slutade med det:

>>Eftersom der er noget som heter urene aander. Den materielle verden er da ialfald
noget som Gud har skapt, selv om det aldrig har varet meningen at den skulde vere
nok for os.>>

Paul kan inte fcirsona sig med sin mors syn pi moralen. FIan tinker:
>Jo, det skulde bli en fin suppedas, hvis det gik som hans egen dyrebare mor pro-

feterte 
- 

at moralen maa altid rette sig efter det som almindelige, ordentlige menne-

sker foler som naturlig. Mutter skulde bare ane, hvor mange sjofle ideer han hadde

truffet paa hos folk som var riktig bra paa sin maate 
- 

om det som er naturlig.>>

Julie i sin sida har svirt att forsona sig med katoliken Pauls syn pi
livet. Hans upptridande mot Bjorg, nlr hon kommer tillbaka, kan Julie
inte fcirsti. Fcir henne ir helt enkelt inte alla minniskor minniskor. Paul
tlnker:
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>>Nei naturligtvis, at alle mennesker er mennesker er i virkeligheten mystisk theologi.
Ialfald skal man ha en levende tro og god traning i at leve efter troen, {ijr man v€nner
sig av med at gjore undtagelser i praksis.>>

En viss ovning i att leva efter tron har Paul alltsi fitt nu. F{an har
lirt sig att i sin samleynad med Bjcirg inte glomma, att hon ocksi 1r en

mlnniska.
Denna ovning betyder inte bara, att Paul kan uppfcira sig si som moral-

buden kriver. Den for honom f.ramfor allt nirmare Gud. Pauls utveck-
ling visar en riverensstlmmelse med Thomas' ord: naturlig renhet och
helighet ir av vikt for teologisk kunskap:

>>Hver dag i disse aarene hadde git ham ting som han neppe selv hadde merket og

forstaat ordentlig: hver dag hadde hat sin plage som han hadde f<ilt, men indunder var
hans liv blit fornyet, saa han visste selv at hans tak var bare en barnslig stammen om
ting, hvis vard han knapt hadde begyndt at skjiinne.>>

En dag efter alla dessa iren iterser Paul Lucy och vlxlar nigra ord med
henne. Nigra dagar efter&t kommer hon upp pi hans kontor och ber om
ekonomisk hjilp. Paul hjllper henne bide denna gingen och vid senare

tillf5llen. Nu fir han intligen hcira, varfdr Lucy hade brutit med ho-
hon hade fitt tuberkulos och var radd, att hon bara skulle ligga

Paul till last. F{ans garnla karlek till henne flammar iter upp:

>>Hun var likesom saa aldeles hans 
- 

og den gamle kjrrligheten, den gamie over-
strdmmende, begjarlige kjerligheten kvellet op fra bunden av hans v€sen og overflommet
alle tanker og al anden bevissthet end den, at der sat Lucy og hun var da bans, og hvor-
for skulde han andet gjdre end ta hende.>

Paul klnner hemlingtan efter den tid, da han trodde, att virlden bara
var det, som han kunde se och kinna. Men aldrig hade han varit mera
civertygad om sanningen i det han trodde pe, en han var i denna stund.

>>Der er ikke andet igjen av min tro end en vrangvillig overbevisning om at det er
sandt, og jeg vilde 6nske at det ikke var det. Det gj6r djevelen ogsaa 

- 
tror uten

kjarlighet, uten glade. Saan som jeg tror nu, saan skal alle dine fiender tro en dag.

Jesus, Jesus - 
jeg tror at din er'al magt i himmelen og paa jorden. Jeg vet at vi er

alle sammen i dine hrnder. Forbarm dig over mig, saa jeg kan elske dine hander, 
-ikke fordi de er almzgtige, men for saarmerkene i dem.>>

Nu tycker sig Paul se >Selve syndens urgrund:

>>Jeg vil vrre min egen herre.>> 
- 

>)Du kraver at vi skal fornegte os selv, fordi vi
er uvirkelige, og nu vilde jeg fornegte dig fordi du er virkelig, hvis jeg kunde gj<ire

det.>

Efter en genomvakad natt g1r Paul till kyrkan tidigt nista morgon.
FIans rivervinnande av frestelsen leder till hans forsta rent mystiska upp-
levelse:
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>Paul laa helt sammensunket foran kommunionsskranken. Fra bundi6se hemmelig-
heters rike og fra den virkelige nerverelse nogen skridt borte kjendte han viljen som

slog sammen omkring hans vilje. Det skyllet som en flod og han kjendte sig opslukt 
-av det som ild i denne verden er et billede av; hans sjal var blindet av noget som lyset

staar til tegn for paa jorden. Det var som en brendende busk drog ham til sig, slog

sammen omkring ham, fortaret ham, og likevel blev han ved at yxte til 
- 

saa slap det
ham igjen, saa var det ikke mere, men tilbake var en lammende lykkefiilelse, Han blev
liggende urdrlig, kjendte at han var blit stille helt ind til bunden av sig selv. Indi ham
hadde noget styrtet samman og der hadde dannet sig dyp paa bunden av hans v€sen, og
der vilde denne stilheten altid herske, selv naar sindsoprtir var det eneste han bevisst
kunde f61e.>

Genom att overyinna den svira frestelsen har Paul kommit nirmare
Gud 

- 
han har f&tt en aning om Guds innersra vesen. Flans naturliga

renhet var en hjalp till storre teologisk kunskap.
Sent en kvill ringer Lucy till Paul och ber honom komma. Hennes f. d.

man ster utanfor huset, och hon ar radd, att han skall bryta sig in. Han
ilskar fortf arande Lucy och blir alldeles vild, nir hon inte oppnar fcir
honom. Nu ir han dessutom drucken. 

- 
Paul ger sig ivdg si forr som

rn<ijligt. Nir han kommer frarn, har mannen lyckats ta sig in i huset och
har overfallit Lucy. Under ett slagsmil kastar Paul ner mannen fcir en
trappa. Han blir liggande livlos; Paul fruktar genast, att, han ir dcjd och
ringer bide till doktorn och lensmannen. Dridsfallet konstateras, och Paul
blir hektad.

Nlr Paul sitter ensam i sin cell, f.fu han starkare in nigon ging forr
klnna Guds nirhet:

>>Han var blit slettet ut, og det eneste som virkelig hadde eksistens, i ham selv og

i alt, det var Gud. Det var ikke som den morgenen i kirken, en fd,lbar, hastig og bran-
dende s6dme, som ild der hadde omsluttet ham. Dette var ikke en f<jlelse 

- 
ialfald

var det da en f61e1se i dyp av sjrlen, hvor f61e1sen aldrig {<ir hadde trungt ned. Men
det var mere som en skuen. Alt fra f6r var blit borte som et dagslys, et sl6r som gjem-
mer bort stjernerne. Men nu var det som han var kommet igjennem en lang svarr nar

- 
han laa ubevrgelig og merket det hvite morgenlys dke og <ike. Gud, trnkte han,

Gud. Hvert eneste slag som hans hjerte slog sa det samme, Gud, 
- - - 

Men naar
det blev hverdag igjen vilde han aldrig mere kunde glemme, at dagslyset ikke bare

aapenbarer, det skjuler ogsaa. IJnder overflaten i ham selv vilde der altid vare et dyp
som ingen forstyrrelser naadde ned til. Frygt og uro og forbitrelse kunde jage hver-
andre paa overflaten. Men kjariighet kjendtes som noget tungt der sank og sank.>>

En prlst kommer och liser messan hos honom.
>>De yttre hyller omkring sakramenterne er likesom b6iet tilbake lik blomsterblader,

og det var saa naturlig at han var n€rmere mysteriernes nakne hjerte end han nogengang
hadde varet f6r. Han vilde kanske aldrig faa se dem saan en anden gang, men han hadde
set dem.>>

Paul Selmer scikte sanningen och fann den. Med sin fria vilja accepte-
rade han i sitt praktiska handlande denna sanning; han cippnade sitt hjirta
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f<jr Guds nid, han brukade flitigt sakramenren , han r'dttade sig efter de
yttre moralbud, Gud genorn den kristna uppenbarelsen pilagt minniskan.
Allt detta skall enligt Thomas etik fdra mlnniskan ett stycke mor hennes
slutmil 

- 
helt kan hon aldrig ni det pi jorden.

Birgitta Malmgren

FRANQOIS VILLON

STORA TESTAMENTET

Inledning

D, trettio ir min stackars levnad nitt
jag skammens bittra kalk har tcimt till randen:
allt var ej ont och dumt, allt. var ej gott,
men allt det kval som pligat kropp och anden
i detta usla liv, all vredesbranden
mig samkade Thibault de Aussigny,
biskopen med den vordigt hojda handen:
av den vilsignad vill jag aldrig bli.

Ej far, ej herre han mig ir, men biva
fcir hans tyrannmakt skall jag dock var srund,
han har ej rdtt att tro och hyllningkrava,
hans jaktvilt ar jag ej och ej hans hund.
En usel liten brrjdskalk, foga sund,
och iskallt unket vatten han mig gav
en bitter sommar ling som tukthuskund:
Gud l<ine honom detta svinadrav.

Om nigon nu fcirsoker forebri mig
och pisti vill, att blott f<jrtal jag bi'r,
si vet jag, att han en ging skall forsti mig
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oc,h inse att jag siger som det ir
och endast vittnar om vad sorg mig tir.
Barmhirtigheten denne lat mig smaka
mi Jesus, fursten, med sin inglahir
till kropp och sjil den skurken ge tillbaka.

Om grym och jlrnhird emot mig han var,
mer in jag nigonsin forrr,ir beratta,
mi Gud, den evige, som makten har,
ciga frir oga vedergilla detta.
Nir kyrkan hr oss att vAft sinne litta
och for vir ovin hoja bonens ljud,
jag siger endast: Skam och marter mltta
min sjil till randen, dcime Herren Gud.

Om nu jagbad fcir mannens sjilafara
med f<irb<jn av min dode vin Cotard,
jag finge be med egna boner bara,
di bokens konst till bittre ting jag spar:
jag kunde hadiskt be som en picard,
och den som texten gldmt till d.en skandalen
kan lira den hos kattarna som har
sin boning i Douai och vid Kanalen.

Men krives boner i den sanna tro
jag en ging undfitt i det helga dopet,
si kan han indi fi sin sjilaro
fast skryta med slik forbon vore snopet:
min gamla psaltare jag tar ur skipet,
i kalv ej bunden, ej i lamm en ging,
och med vers sju jag h<;jer boneropet
ur Deus laudem, denna hoga sing.

Men ber jag &ter till Guds milde Son,
fcjr vilken all min nod och brist jag klagar,
min enfalds arma bon hlr nerifrin
mi honom ni, mig skenkte livets dagar
och riddade mig undan vildets lagar.
IJtan hans hjalp i mcirkret in jag stode:
Pris ske Vir Fru och pris ske hennes Son

och Frankrikes kung Ludvig ock, den gode!
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Gud give Ludvig: Jakobs ir och lycka
och Salomos den stores glans och prakt,
mi yttermera riklig {rarr,gl.ng smycka
hans ddla styrka och hans kungamakt
i denna jordelivets provotrakt.
Och pi det minniskorna sent mi sluta
att tacksamt minnas vad han gjort och sagt
mi ilder som Methusalem han njuta.

Tolv vackra barn och utav mankcin alla
mi av sitt kungablod han spira se,

och Karl den stores frojd han sin mi kalla
och de i lkta slng bli avlade:
Sankt Martins idla godhet ige de!

Si f<ir tronfdljarn ber jag samma bcin:
mi intet ont i vlrlden honom ske

och mi han sist fi paradisets lon!

Di nu jag ganska krasslig klnner mig
och sjuk och svag och faktiskt foga vil,
en sista jordisk cinskan brlnner mig
di innu vett finns kvar i denna sjil,
det lilla Gud har skenkt mig, syndatril:
att s'i,tta upp i dag mitt testam€nte
en ging f.Ar alla och med fulla skil,
oiterkalleligt och helt volente.

Givet ir fjorton hundra sextioett,
det ir jag frilstes av min gode kung
och togs ur flngseltornet hirt och lett
till nyfott liv frin fasornas Mehun.
Min konungs lov, du kvalda hjdrta sjung,
<idmjuka dig for furstens d,dla f.ot
och lit mig prisa intill doden tung
den man som pi min smirta rid.de bot.

6vers. av Ake Oblmarks
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ADAM AV BREMEN OCH FINLANDS
TIDIGA MI S SIONS HI STORIA

f\mkrin s &r 1070 forfattade mister Adam 
- 

en av kanikerna vid
\-/ao-tr'pitlet i Bremen kronika om biskoparna i Hamburg-
Bremens biskopsstift. Boken kallas Gesta Ham.ruabwrgensis ecclesiae ponti'

ficutn. Om fcjrfattaren lret vi inte mycket, men han var tydligen en

mingsidig man. FIan begrinsade sig inte endast till sidant som var av

intresse med tanke pi den ursprungliga avsikten med boken 
- 

att under
en forfallsperiod uppmuntra de styrande i Bremen-stiftet genorn att redo-

gcira fcir de storverk deras fciretridare utf6rt. Adam vinnlade sig om att
g<ira skildringen livfull och mingsidig. F<ir bide historikern och geografen

ir kronikan en guldgruva, fasten man inte fir forbise minga fel och

missuppfattningar. Dessa beror dels pi ^tt fiorfatt^ten var ett barn av sin

tid, dels pi att han medvetet eller omedvetet ftirsokte framhiva det egna

biskopsdomets gdrningar, ibland pi bekostnad av t, ex. de engelska mis-

sion?irernas arbete i Norden.l Han tycks dock ha en uppriktig avsikt att
vara sanningsenlig.2 Si forbigir han t. ex. inte de av honom skildrade

biskoparnas minga stora fel.
Vi har mycket fi skrivna kallor om Norden och dess historia frin

mister Adams tid. Dirfrir har medeltidshistorikerr'a 
- 

slrskilt under de

senaste irtiondena 
- 

i sitt forskningsarbete fc;rdjupat sig i hans krcjnika
och dirur cist en hel del vlrdefulla upplysningar om bl. a. Sveriges, Dan-
marks och Norges historia. Vad Finland betri'f.far, har resultatet Yarit
betydligt ma3yare, men ocksi om detta land har man trott sig finna en

del upplysningar.

Lit oss f<irst kasta en blick pi de uttalanden i Adams kriinika, om vilka
man med nigot si nir sikerhet kan fastsl& att de avser Finland.

Vi finner di nlgra hinvisningar till Kvinland eller Adam
antagligen genom ett missf6rstind kallar det 

- 
Kvinnornas land, Terra

feminarum. Att kvinerta var en finsk stam er ju si gott som sikert,

' Henrichsen, C, L.t Inleclning till ilen danska }uersiittni.ngen au Ailams kronika,
s.Vff.

' Adam av Bremen: De Hamburgske Aerkebispets Historie, oversatt av Carsten &
Henrichsen, s. 64.
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fastdn deras boplats ir omstridd och oviss. Adams danske <jverslttare
identifierar i sitt register helt enkelt Kvinnornas land med Finland
(s. 313).

I sin tredje bok berittar Adam: >Emellertid traffade Guds straff svens-
karna, som hade f<;rdrivit sin biskop. Fcir det forsta hende det att di en
son till konungen vid namn Anund, som av fadern si.nts ut for att ut-
vidga riket, hade kommit till de kvinnors land som yi antar v^ra arnaze-
nerna, dog sivdl han som hela hans hlr till f.oljd av ert gift, som dessa

hade blandat i sina kellor.>3 Den hlr omtalade konungen var Emund
gamle (eller,rden slemme>>), som regerade ungefir 10t0-1060 (s. 161,
not 7).

Adams fjd,rd,e bok heter Beskriuning au Nord.ens iiar och omnimner
nigra ginger Kvinnornas land. Vi liser bl. a.:

>Nlr man vinder tillbaka till det Baltiska havets (ostersj,iins) mynning, lr norr-
minnen de fdrsta som man trd.f.far p3. i norr, direfter framtr'idet den danska landsdelen
Skine, och pi andra sidan dirom bor giiterna <iver ett vidstrickt omride fram till Birka.
Direfter f6ljer svearna, som hirskar tiver stora landomriden lnda fram till Kvinnornas
land>> (s. 2tg f.).

I sin beskrivning arr >iin>) Estland siger Adam, att den >slges ligga
ganska nira Kvinnornas land> (s. 261).

Sj?ilva beskrivningen av Kvinnornas land har foga vetenskapligt virde.
Adam bygger tydligen pi vad han hos latinska forfattare lest orn amazo-
nerna och andra sagofolk. Skildringen bcirjar:

>>Det finns ocksi flere andra <iar i detta hav, alla fulla av vilda barbarer, varf6r de
ocksi skys av de sj6farande. Det skall vidare vara ungefir har, pi det Baltiska havets
kuster, som emazonerna bor, vilkas land nu heter Kvinnoland, de slges undfi genom
att dricka vatten. Det finns ocksi sidana, som siger att de blir fruktsamma genom de
kdpmin som kommer der fdrbi eller genom de fingar de har hos sig, eller ocksi genom
de vidunder som det finns inte si fi av d'dr, och det anser vi vara lingt mera trovirdigt>>
(s. 263 f).

Si helt trovirdig f<irefaller skildringen oss knappast, inre heller fort-
settningen, ddr forfattaren talar om man med hundhuvuden osv. Men
efter att ha avslutat sin redogrirelse for dessa och andra sagofolk siger han:

>Av medlidande med deras villfarelse upprittade vir lrkebiskop (Adalbert) ett bis-
kopssite f6r dessa folk i Birka, som ligger mitt i Sverige, mitt emor slavernas stad Jumne,
och som har lika lingt till alla detta havs kuster. Den ftirsta av vira landsmln som han
insatte i denna stad var abbot Hiltin, som pi hans iinskan skulle kallas Johannes>> (s. 25f ).

Vidlyftiga vetenskapliga diskussioner har fcirts om detta kortf attade
meddelande, som kompletteras av ett arrnat, der Johannes' biskopsvigning
omtalas och der det siges att han bestimdes >>fcir ciarna i det Baltiska

" Ad.", - 164. Jag fiirsvenskar her och i fortsethingen den danska <iverslttningen.
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havet> (s. 238). Under alla omstlndigheter antyder ju Adam hir ett
medvetet och organiserat missionsarbete, riktat mot linderna bortom
dstersjcin. Vi bor hilla i minne att Adam skrev sin kr<jnika mer ln ittio
ir fore det s. k. fcirsta korstiget till Finland.

Vad som gjort dessa uttalanden "l..r.tt, for nutida historieforsk are ar

det faktum att de arkeologiska grivningarna i vissa delar av Egentliga
Finland synes ge vid handen att ett starkt kristet inflytande fiirekom
fore Erik den heliges korstig. J.J ^^kol a har i sin boksuonrcnVarhais-
k-eskiaika gett en ritt utforlig redogcirelse fctr denna tidiga kristnainf.iltra-
tion 

- 
barbarkristendom kallar han den 

- 
si lingt den i nigon min ir

historiskt och arkeologiskt dokumenterbar. Han omtalar dirvid ocksi
mister Adams uttalande om Birka-biskopen Johannes Hiltin och anser att
dennes verksamhetsfilt troligen var de av dstersjtins >>ciar>> som tidigare
genom handeln varit nara forbundna med Birka, bl. a. di Aland och

Kalandtrakten i Egentliga Finland.a

Juhani Rinne gir i sin bok orn Sankt Henrik" innu litet lingre
och vigar antyda mojligheten att Saltviks kyrka pi Aland, som var helgad

it Jungfru Maria och enligt traditionen innehade en ledande stillning,
skulle ha varit domkyrka, dvs. biskopsslte. Rinne forbinder detta med

Johannes Hiltins verksamhet, som han forlagger till Aland och Egentliga

Finland. F{an tror att Johannes, so n antagligen var biskop 1064-7066,
ocksi hade eftertradarc.s

Jarl Gall6n siger i en fcir 6vrigt mycket uppskattande anmilan
av Rinnes bok att denna teori ir >intressant och lockande> men ingalunda
oomtvistlig och att Rinne dragit vil lingt giende slutsatser.o H e I m e r
S a I m o pipekar att man frin slutet av 900-talet' anda till borjan
av 1200-talet <iverhuvud saknar sikra arkeologiska fynd pi Aland och

att kristendomens tidiga inf<irande alltsi inte ir bevisbar. Likasi saknas

der runstenar, vilka pi tOOO-talet 
- 

just vid tiden fcir kristendomens

inforande 
- 

var vanliga i Sverige. Salmo arrtar att en stark minskning
av befolkningen pi Aland skedde omkring ir 1000.7

Arkeologern a bekr'dftar dlremot att kristendomen trenSt in pi syd-

vlstra Finlands fastland redan p& 1000-talet. Fcirekornsten av kristna

gravar (skelettgravar i riktning ungefir ost-vist, ibland forsedda med

kristna symboler), sirskilt i handelscentra, ar ritt talrik. Dessa gravar

llr.U."la: Suonterr' Yarhaiskeskiaika, s. 32 fr, 51 t.
" "1. -Rinre, 

Pyhd Henrik, pi.hpajamarttltyri, s- 174 f, 81 f.
u Hist. Tidslzrif t t. Finland, 1932, s. 799.
" H. S"1-or Deuit"bt Miin2en in uorgeschicbtlicben Fut.den Finnlands, Finska Forn'-

tninnesf\r. tidskr. XLYil, s. 422 f,
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ligger dock pi hedniska gravfilt. Ibland forekommer kristna och hedniska
symboler i samma grav. Detta anser N. C I e v e som en antydan om att
man di lnnu levde i en tidig missionsperiod. Fcirst pi ttoO-talet, efter
det fdrsta korstiget, ger helt kristna gravgS,rdar bevis pi en kyrklig
organisation.

Cleve omnimner ocksi att mitten av 1000-talet att ddma av skattned-
grlvningarna varit en orolig period, vilket han f<;rbinder med Anund
Emundssons ledungstig.s

Flera av virt lands historiker och arkeologer staller sig alltsi vilvilligt
avvaktande i f<irhillande till Rinnes med vetenskaplig forsiktighet fram-
f<irda hypotes om det tidiga biskopsdcimet pi Aland och i Egentliga Fin-
land. Den ilindske landskapsarkeologen Matts D re i jer hat diremot
senare frarnf"ort en del vida mera lingt giende teorier in Rinne. FIan
stcider sig dirvid delvis pi Adams av Bremen kr<jnika. Han vill helt enkelt
identifiera Aland med det i boken minga ginger omnimnda Birka,
Ansgars verksamhetsfilt i Sverige. Dessurom fcirsoker han sitta likhets-
tecken melian Aland och Rus, det land d;rifr&n valagervaldet i R.yssland
utgick, och mellan Aland och det i Kalevala och i en del runinskrifter
omtalade Flolm.e

Dreijer har slutligen fcir samma andamll lagt beslag pi de av Adam
omtalade Island, Grcinland och Vinland 

- 
Island som Aland, Grdnland

och Vinland som Finlands fastland.l0
Nir man tar del av dessa teorier 

- 
framforda i ett flertal artiklar i

tidskriften Alandsk Odlin.g t9t0-1.916 sanrt S6nct Olof tgtj-t9t6 
-kan knappast ens en oerfaren historiker underlita att irrta forsvarsstill-

ning, redan innan han borjar granska saken nirmare. Det fcirefaller honom
att vara lite vil mycket pi en ging. Men om vi kunde bevisa atr dessa

teorier vore sanna, hade vi ju faktiskt i Adams kronika lingt flera upp-
lysningar om virt iand in de redan nimnda. Vid ett fors<ik att kritiskt
granska Dreijers hypoteser vill vi i huvudsak st<idja oss pi vad Adam
sjllv siger. 

,r

Frigan om Birkas lage har diskuterats i fleta &rhundraden. Visserligen
var man redan i slutet av medeltiden tydligen pi det klara med att Birka
legat pi >>eena <i iMalar, som heter Birkcio>.11 Men di alla yttre spir av

" \fil, C'l*e: Sfrdr au tid.ig kristendom i Vistra Finlanil, Finskt museum 1947-48,
s. 70 fr., 82 f.

' M. Dreijer: I-andet Aland och Fornsueriges 6stgrd.ns, A. O. t9so, s. 82 fi, 101 f.
Ndgra tanhar otn ril.setnas ursfrung, A. O., tgSt, s. I fi.

'o M. Dreijer: Str|utdg kring Mdster Adams au Bremen Norilenframstiillning, A,O,
1952, s. 26, t2 f.

" Nils Ahnlund: Inled.ning till Rin bett, Ansgars leunad, s. 46.
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denna stad var frirsvunna, borjade man redan i slutet av 1l00-talet att
grira Bjcirk<i ratten stridig, och en hel del andra teorier framf<jrdes under
irhundradenas 1opp.12 Men sirskilt sedan H j alm a r S tolpes utgrtv-
ningar pa 1870-talet anses det av arkeologerna fastslaget att Birka legat
pi Bjdrko.13

Dreijer frarnfor nu en ling ricka argument for att motbevisa detta
fakturn och f<irsvara sin teori att Birka i stillet ir identiskt med Aland.
Vi kan hir endast gi in pi n&gra f& av hans synpunkter.

For det {orcta framhiller Dreijer att Ansgar vid sin resa till Birka for
river ett hav (m.are) och att Birka var beliget pi en <i. Ansgar hade i en

syn sett en man, som sade: >>Hciren, I <iar>, osv. Rimbert tilligger som en

parentes att >)nestan hela det landet bestir av oar>>.la Av sammanhanget

frarngir ocksi att dessa oar lig inom svearnas landamiren. Dreijer anser

att det bara fanns ett sidant ci-land, som kunde komma i friga, dvs.

Aland.15
Man behciver bara studera vilken som helst av de minga medeltida

kartor, mcd vilka Dreijer illustrerar sina artiklar, t. ex. Claudius Clavus'
karta av ir 1480, eiler varfcjr inte Dreijers eget fdrsok till rekonstruktion
i kartform av Adams Nordenuppfattningl6, for att se att man enligt
ditida uppfattning miste passera ett hav fcir att komma till Svealand'

Att platsen definieras som >>oar>> forstir man ocksi av Clavus' karta.
I Adams kronika l6ser vi: >Nir vi tar i betraktand.e att Soternas folk at
de hirskande i Sverige och att detta land |uerallt rir splittrat i. 6ar, menar

vi att spidomen nog kan passa pi dem> (s. 36). Tydligt 1r att man med

kinnedom om den ditida geografiska uppfattningen inte f&r ta talet om

oar bokstavligt.
Dreijer anfor andra argument. Birka, siger han, ir enligt beskrivningen

i Vita Ansgarii en landsbygd, inte en stad. Detta pistiende stiider han

bl. a. pi att Birka-borna hade boskap17, men det ir ju kint att borger-

skapet i alla medeltida stider hade boskap.

Rimbert berattar orn en f<irdriven svensk konung, som ville locka

danskarna art hjelpa honom &tefiX riket, bl. a. folland.e: >Han stlllde for
deras cigon den nlmnda staden Birka, emedan dir funnes minga rika
kcipmln, overfltjd pl alla lgodelar och mycket penningar och dyrbar-
heter.,>18 Passar inte detta in pi handelsstaden pi Bj<;rk<i?

'" Holger Arbman: Birka, s' 9 f.
'" Birger Nerman: Ndr Suerige kristnailes, s. 41 f.
" Riribert: Ansg,ars leunad, }versztt av Gunnar Rudberg, s. 112.

'u Dreiier: Landet Aland ow., s. 84 f.
'o Dreijer: Strdutig kring m'iister Adams osv., s. 32, 75.
" Dreijer: Landet Aland, s. 86.tt Rimbert, s. 90.
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Dreijer framhiller vidare att ting holls i Birka och anser sidana ute-
slutna i en handelsstad. A dol f s chtic k, som i sin avhandling om det
svenska stadsvlsendets uppkomst ingiende behandlat dessa frigor, tycks
dock inte anse detta pi nigot srtt om<ijligt. Birkas ting har sin rnotsvarig-
het i det >byamot> som omtalas i Bjirk<ia-ritten (vilken kanske fitt sitt
namn just efter denna stad), och det hcigre ting som Rimberr talar om
dr di ett folklandsting. ocksi Novgorod hade ett ting och f6r civrigt en
forfattning, som mycket piminde om Birkas.le

Jag citerar Dreijer: >>Gautbert byggde kyrka i Birka, men ingen kyrka
har stitt pi Bjorkci.>to Hur kan man veta det? Arkeologerna iterfinner
ju blott en brikdel av allt, som existerar, och Bj<;rko ir dessutom inte
helt utgrivt.

I ett annat sammanhang fortsitter Dreijer detta resonemang. Han pi-
stir att Birka enligt Yita Ansgarii pi tzo-talet srod under si starkr kristet
inflytande, att >de ledande och tongivande kretsarna hek overgitt rill
kristen tro>>. De borde derf<ir ha f&tt sitt sista vilorum i vigd jord vid
nigon av kyrkorna. Pi Bjorkci i Milaren har man i strllet hittat bara
nigra otvivelaktigt kristna gravar mitt bland de hedniska. >Men pi
Aland har man inte hittat en enda kristen grav i de hedniska gravfilten
frin vendel- och vikingatiden (omkr. ir 600-10I0).>21

Det ir lite svirt att. hd"r fcilja bevisf<iringen. Man har ju pi Aland inte
heller utanfcir de hedniska gravfilten funnir nigra slkra tecken pi kris-
tendom frin denna tid. I vilket fall som helst har alltsi Bjcirko fler tecken
pi kristet inflytande in Aland.

I sjdlva verket ger Rimberts skildring inte alls den uppfattningen att
kristendomen skulle ha varit si fast rotad i Birka. Tvirtom hade den nya
religionen tydligen tidvis mycket fi anhlngare. vid sitt andra bes<jk i
Birka fick Ansgar forst efter stora svirigheter tillstind >att kyrkor skulle
fi byggas hos dem och prister vistas dir och att vilken av folket som
ville det skulle utan hinder fi bli kristen> (s. 118).

Adam av Bremen ger oss en intressant skildring av en resa, som biskop
Unni, en av Ansgars eftertradare, friretog till Birka pL 930-talet, alltsi
cirka sextio ir efter Ansgars sista besok. Jag citerar forst beskrivningen
av staden:

>>Birka 1r en stad hos gdterna, liggande mitt i Sverige, inte lingt frin det mest ber<imda
tempel svenskarna har i sin gudsdyrkan, kallat uppsala. Pi detta stille vlnder sig en
bukt av det hav som kallas det baltiska eller barbariska mot norr och bildar en hamn,
som lr kirkommen f<ir de barbariska folk som bo kringspridda kring detta hav, rnen

. 
tn Dreijer:- Rusernas ,ursfirung, s. 34 f. A. Schiick: Det suenska stadsuiisendets uf!-

komst, s. t9 f, 64. Rimbert, s. 118.
'u Dreijer: Land.et Alanil, s. 90.
"t Dreijer: Rusernas ursfrung, s. 32 t.
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som 1r mycket. farlig f<ir dem som inte tar sig i akt eller som ir obekanta med fdrhil-
landena av detta slag. 

- - - 
Denna ankarplats ir den slkraste pi Sveriges kust

(s. 62 f.).

Frinsett det omstridda >en stad hos g6terna>) 
- 

som lika litet passar
pi Aland 

- 
kan en opartisk lisare vil inte forneka att beskrivningen av

denna stad >mitt i Sverige, inte l5ngt frin Uppsala>> rdtt, bra passar in pi
Bjdrkii men knappast kan beteckna Aland. Visserligen var Alands befolk-
ning under vikingatiden nlra fcirbunden med svealandskapen och tog del
i vikingatigen.22 Men >mitt i Sverige> lig det knappast.

Adam fortsitter:

>>Svearna och gtiterna hade 
- - - 

fullkomligt gl6mt den kristna religionen och
kunde nu inte lett iivertalas att tro> (s. 63).

Inte heller detta uttalande ger vid handen att Birka skulle ha varit si
gott som helt kristnat.

Biskop Unni dog enligt Adam i Birka och begrovs dir, och hans grav
var tydligen en vall{artsort (s.261, scholion 127).

Hirmed ir vi framme vid vad Dreijer anser som ett av sina mest
vlgande bevis. Utanf<ir Sunds kyrka pi Aland ster ett gammalt gravkors,
enligt traditionen uppfort <iver kyrkans byggmistare. Upptill pi detta
kors har Dreijer trott sig finna en runskrift, sorn han tolkar sorr, TJi.ni E
(episcopus) och ett mirke i form av ett kors och nigra strilar. Samma
strilkors har han i detalj iterfunnit pi biskop Unnis utndmningsbrev
(som dock finns endast i en kanske forfalskad kopia frin 1100-talet).
Dreijer ftor att detta strilkors er Unnis bomirke och att stenen ir bis-
kopens gravvird.

Det ir om<ijligt att har iterge den mycket detaljerade bevisforingen.
Vi b<jr dock nlmna att en av Dreijer frin Stockholm tillkallad runexpert
f<irklarade att nl,gra bevisbara runor inte finns pi stenen.23

Lit oss &tergl, till Adam av Bremen. I samband med berlttelsen om
utnimningen av Johannes till biskop i Birka, slger Adam:

>>Dlr ir den helige Ansgars hamn och den helige ?irkebiskop lJnnis grav, en kiir till-
flyktsort, det kan jry s'dga, fd,r virt sbtes heliga bekannare.>> (s.265).

Denna text eterfinnes i ett >>scholion>>, alltsi ett senare tillagg till
huvudtexten. Lite senare, vid en skildring av biskop Adalvards resa till
Sigtuna-trakten, siger ett annat scholion 

- 
med ganska stor sikerhet

hirrorande frin Adam sjilv 
- 

bl. a.:

"' E. Kivikoski: Birka ja Suomi, Kaleualaseuran uuosikirja 29, s. 67.

" Dreijer: Landet Alanil, s,94f,49 L Ds,, Sundkorset, A. O. 19t6, s. 111ff.
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>>FIan anvinde ocksi tillfellet att under denna resa besiika Birka, som nu ir ddelagt,
si att knappt ett spir av staden ir synligt, han kunde derf<ir inte helier finna den helige
irkebiskop Unnis grav>> (s. 278).

Dessa bida uttalanden tycks ju rnotsaga varand,ra och har darfor av
historikerna diskuterats vitt och brett.

Dreijer toikar nu dessa uttalanden silunda, att han liter det sista s1'fta
pi Bj<;rk<; i Milaren, som Adams sagesman hade bes<ikt, i rro atr der var
Ansgars och Unnis Birka, men som vid denna tid redan var fcirstcirt. Det
verkliga Ansgars Birka, menar Dreijer, var Aland, och der finns lnnu
i dag Unnis gravvird.2a

Det dr ett faktum att man vid de arkeologiska grlvningarna pi Bj<irkri
hittills inte funnit nigra senare fynd an frin slutet av 900-talet, och Got-
land tycks ungefir vid denna tidpunkt ha &terfirtt. det herravilde civer
handeln pi Ostersjon som det 5gt fore Birkas uppsving. Inom Mdlar-
omridet <ivertog Sigtuna pi tOOO-talet den centrala plats Birka innehaft.25

Hur skall man di forklara att en biskop rned site i Birka utnimndes pi
1060-talet? Att helt enkelt kalla honom titulerbiskop ir forhastat. En
titulerbiskop ir en hjelpbiskop eller missionsbiskop, som formellt ut-
nimnts till ett tidigare existerande biskopssite, dir numera ingen biskop
finns. Men Birka hade, som Dreijer nigonstides framhiller, si vitt vi vet,
aldrig varit biskopssite. Dirtill kornmer att sjdlva titulerbiskopsinstitu-
tionen forst pi 1300-talet b<irjade brukas i Vistedandet.26

En annan f6rklaring ger Sture Bolin. Han framhiver motsarsen
t'111x6 

- 
nunc i forut nimnda scholion: >>Dd. korr' Adalward till Birka, som

nu, ar forst<irt.> Bolin anser att Adam vill framhilla att, Birka frirstcirts
fcjrst efter Adalwards besok. Det ir i si fall 

- 
siger Bolin 

- 
de sista

resterna av staden som fcirst di forsvunnit.z?
Att Adam ftrrst efter nedskrivandet av sin huvudtext fitt vetskap om

Birkas underging framgir av sammanhanget, ty han talar hela tiden om
Birka som en bestiende stad. Pi tal om Sigtuna slger han att Birka och
Sigtuna ligger nlra varandra (s. 277). Det ir v?il di nistan sjilvfallet att
biskop Adalbert, nir han tio ir tidigare utnemnde Johannes till biskop
av Birka, inte heller kande till stadens tillbakaging, vare sig den slutliga
fcirstciringen di agt rum eller ej.

FIur in denna gita loses, 1r dock Dreijers formodan att Adams sages-

man reste till Bjork<i, ddrfor att han inte visste var det verkliga Birka lig,
ganska lingsokt. Det ir forklarligt att man p& tZoo-talet kunde hysa

'n Dreijer: Landet Aland, s. 46 t.* H. Arbman: Birka, s. 130, Kivikoski; Stuilien
gica Ylll;3, s. 246 f. Schiick, s. ttz.

'u Arbmar, s. 38. Die Religion in Geschichte und
"t S. Bolin: Kring Mdster Adams text, Scandia Y,
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tvivel orn saken, men att man redan pi tOOO-talet 
- 

knappast tvi hundra
ir efter Ansgars dcjd och hundra efter biskop Unnis 

- 
skulle ha gkimt

var Birka lig, sirskilt om lJnnis grav varit en vallfartsort, er vel inde
nlstan otinkbart. Sikert var det Ansgars Birka som bes<jktes. Ndr alltsi
redan di Unnis gr^v .var forsvunnen, tycktes det ju litet otroligt att den
skulle iterfinnas pi 1900-talet. Men i dessa frigor miste de sakkunniga
fi sista ordet.

Vad vi harmed sagt orn sitet frir Johannes' biskopsdome motsiger ju
ingalunda att hans missionsomride kanske omfattade Aland och Egentliga
Finland och inte ens att han mihlnda slagit sig ned i Saltvik.

Dreijers teorier om Aland som Rus och Holm, skall vi har fc;rbigi. Rus
omnimnes inte alls i Adams kronika 

- 
Ryssland diremot i minga sam-

manhang, som visar att detta land hade nira frirbindelser med Skandi-
navien. Dir Holm omnimnes (s. 259 f), dr det tydligt Bornholm, som

isyftas, vilket ocksi Dreijer medger.2s

Vi kornmer si till frigan orn Island, Gronland och Vinland. Aven i
detta sammanhang miste vi koncentrera oss pi n&gra f& synpunkter och
i huvudsak ge mlster Adam sjllv ordet.

Dreijer behandlar vidlyftigt nigra tidiga piveurkunder, dar Island och
Gronland omnimnes. Till dessa hcjr Hamburgerstiftets grundliggnings*
bulla av ir 832. Flera forskare anser den forfalskad, andra fcirsvarar den,
men d& med reservationen att de diri ornnimnda Island etc. 

- 
som pi

den tiden inte var kenda 
- 

[61sshn2r omriden vid 6stersjon.2e
Dreijer anser nu att denna bulla ir en av Adams killor och att denne

darfor hade samma geografiska uppfattning. Men det framgir tydligt
av sammanhanget, att Adam, di han omkring ir 1070 skrev sin krcinika,
hade nyare killor in river 200 Lr gamla pivebullor, om dessa nu ir dkta
och han civerhuvud kende till dem. Som en av sina kallor anger han sjllv
den danske konungen Sven Estridsson. Vi limnar har isido diskussionen
om tidigare geografiska begrepp och forsoker utan f6rutfattade meningar
ldsa Adams egen skildring arr ovannimnda lander. Vi kan di knappast
f<jrbli i tvivel om vilka ornriden han isyftar. Jag citerur honom:

>>Visterhavet tyckes vara det som de romerska forfattarnt kallade det Britanniska, det
ir omltligt brett, skrickinjagande och farligt och omsluter i vister Britannien, som nu
kallas England. I stider nir det ned till friserna och den del av Sachsen som hdr under

virt Hamburger-stift. I 6ster har det danerna, det baltiska havets mynning och norr-

* Dreijer: Lanilet Aland, s. 101,* Dreijer: Strdutdg kring miister Adams etc., s, 8 fi. Schmid: Saeriges kristnand.e,
s. 28 f.
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mlnnen, som bor bortom Danmark, Men i norr striimmar detta hav f6rbi Orkneydarna
och omsluter jordens krets dver oindliga strickor, i det det till vlnster har Hibernia, sko-
ternas fidernesland, som nu kallas lrland, och till hdger (!) Norses fjill och annu
lingre ut <iarna Island och Griinland. Dir slutar Oceanen, som kallas den dimmiga>>
(s.255 f).

Pi ett annat stille skriver Adam:

>>Bortom Norge, det mest avligsna landet i norr, skall man inte finna nigon minsklig
boplats, utan bara den oindliga oceanen, som ir fdrskricklig att skida och omsluter hela
virlden. Den rymmer minga inte okenda dar, som ligger alldeles ovanfiir (!) Norge, de
har nu nistan alla lagts under norrminnens herraddme och b6r inte f6rbigis av oss,

eftersom de ocksi hdr till Hamburgerstiftet. Den fiirsta gruppen av dem ir Orkney-
ijarna 

- - - 
Man skall kunna segla 6ver till dem frin staden Trondheim i Norge

pi en dag.

on Thule (Island), som ligger o?indligt lingt borta frin de <ivriga mitt i oceanen,

ir, heter det, fdga kend. Om den berlttas det minga nimnvirda ting sivli av de
romerska forfrttarnt som barbarerna. 'Den mest avligsna av alla 6ar', heter det, 'ir
Thule, d?ir det vid sommarsolstindet, n'dr solen passerar krlftans tecken, inte ir nigon
natt och pi samma sitt vid vintersolstindet ingen d"g' 

- - - 
Detta Thule kallas nu

Island, efter den is, som binder oceanen 
- 

on ir f6r <ivrigt mycket sror, si arr
den kan rymma minga inbyggare, dessa lever uteslutande av boskapssk6tsel och kleder
sig i djurskinn der finns mycket litet timmer. De har alltsi berg att
bo pi och killor att gladja sig <iver. 

- - - 
si mycket lyckligare, som alla har antagit

kristendomen. Sin biskop betraktar de som en konung, pi hans vink aktar hela folket

I oceanen finns ocksi flere andra dar, av vilka Gr6nland icke lr den 11ias1x 
- - -Man seglar, efter vad som berlttas, frin Norges kust till denna <i pi fem eller sju dagar,

liksom till Island. Folket dir lr gr6na av havet, varav ocksi landet har fitt sitt namn.
De f6r ett liknande liv som islinningarna, med undantag av att de ir timligen grymma
och skadar de sj6farande genom sjtirdveri. Ryktet seger att kristendomen nyligen har
nitt ocksi till dem> (s. 28I f).

Om Vinland berattar Adam:

>Dessutom berittade han (danerkonungen Sven Estridsson), att det fanns minga,
som i Oceanen hade upptickt innu en ij, kallad Vinland, dirf& att dir vdxte vilda vin-
stockar, som ger ett herligt vin. Att det ocksi finns korn dlr i tiverfl6d, utan atr der
sis, Ir nigot som vi fitt veta, inte genom ett fantastiskt rykte utan genom daners pi-
litliga berlttelse. Bakom denna <i, sade han, finns det inte nigot beboeligt land i denna
ocean, utan allt, som ligger llngre borta, ir uppfyllt av f6rferlig is och ogenomtringlig
dimma>> (s. 292).

Det hcjr inte riktigt till saken att fortsatta och iteree Adams mycket
intressanta skildring av ditida nordpolsferder och andra iventyr. Det
citerade ir vll under alla forhiilanden tilirlckliet fdr att overtyga en
lisare utan forstfattade meningar om att mlster Adam med Island, Grrin-
land och Vinland - 

Dreijers detaljerade bevisforing till trors 
- 

omojligt
kunde avse Aland och Finland.
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Tyv'drt miste vi alltsi noja oss med de r'dtt knappa upplysningar mister
Adam verkligen ger om det mytomspunna Finland och i stlllet p& andra
vlgar 

- 
frlmst di arkeologiens 

- 
siika fi veta mera om denna tidiga

period i Finlands missionshistoria.
Birgit KIoch.ars

NOR.RMAN OM MARITAIN

'}-) 
rof.sso, A. H. \f insnes i Oslo gir sina egnav'agar. Han har skrivit

-n- fina studier over engelskt 1800-tal med tonvikt pi den idealistiska
och kristna grundlinjen, och han har utsint en modern norsk litteratur-
historia som ir ett verk av hog rang. Under senare ir har han forelist och
lett seminariecivningar 6ver en stor samtida tankare sorn veterligen aldrig
behandlats vid svenska universitet, ja vars existens hir visentligen torde
vara okend, Jacques Maritain. Andi intar han i virlden f. o. en ytterst
uppmirksammad stillning som det nythornistiska tlnkandets kanske

frimste representant. Nlr Zyburu 7920 undersokte nythomismens stall-
ning i samtida tinkande, fann han att de amerikanska filosofiska kret-
sarna i forvinande utstrlckning stillde sig tippna for denna filosofi. Char-
les E. Peirce, pragmatikern, uppmanade ivrigt sina lirjungar att studera
skolastisk filosofi. John Dewey har pekat pi sammanhanget mellan den
amerikanska nyrealismen och skolastikernas aristoteliska kunskapsmetod;
<ietta sammanhang har ocksi belysts av R. Kremer.

Nir Maritain i brirjan av kriget kom civer till Amerika 
- 

der han blev
rektor fc;r det franska universitetel 

-, 
fann han silunda marken vll

fcirberedd; en hel del av hans egna arbeten hade ocksi redan tidigare <iver-

satts. Efter kriget kom han att under minga ir dela sin tid mellan en

professur i Princeton och en lerostol i hemlandet, ett synnerligen lyckligt
arrangemang. De hyllningsskrifter som utgavs till hans sextioirsdag vitt-
nade pi ett storafi^t sitt om hans inflytelserika stillning i virlden. IJtan-
for det isolerade Norden har han larjwgar vid all virldens universitet,
inte minst i England och Nord- och Sydamerika.

Det ir under sidana forhillanden vllkommet, att vi intligen pi nor-
diskt sprik fitt en uttommande bok om Maritains liv och girning. Hans
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biografi har en och annan essayist redan tidigare skildrat for svensk

publik, och vad Vinsnes hdr ger d'r ddrfor inte si sensationellt, ehuru iven
det vilkommet; kanske skulle han rent av i Henri Massis tvibandsverk
om Charles Maurras och i en del annan memoarlitteratur ha kunnat hitta
drag av vikt f<jr bilden av Maritain. Hans framstillning lr annars vll-
dokumenterad och i all sin objektivitet starkt engagerande, ja gripande.
Den unge agnostikern Jacques Maritains kamp ftir visshet och sanning
ar ett av de stora lventyren i vlrt irhundrades andliga historia; hans

hustru Raissa har i tvi memoarband, skrivna under den amerikanska
exilen, gett en oforglomlig skildring av denna utvecklings olika etapper.

Det ir en oriktig fcirestdllning, att de thomistiska filosoferna skulle vara
bundna i gingna tiders vanforestillningar, och att alltsi deras frigestill-
ningar nu skulle vara alldeles likgiltiga. Lit oss t. ex. se vad Maritain
anser om moralproblemen!

En ling tid inbillade man sig i Sverige, att den s. k. Uppsalaskolan ltist
virdeproblemet: det fanns inga fixa virden, det fanns bara varderingar,
och en virdering var identisk med ett subjektivt klnsloutbrott. Finns f. n.
i hela virlden nigon kvar som tror nigot si dumt? Knappast. I Norden
har finlandaren von Vright med sklrpa kritiserat alla dessa forenklingar
och skenlijsningar. I sin viktiga avhandling Otn treoralisk-a f drestiillningars
sanni,ng skriver han:

>>Dessa begrepp (virde- och normbegreppen) har befunnits lga en

formell struktur, vars fasthet och formrikedom de emotionalistiska teo-
riernas starka betoning av virdeforeteelsernas klnslosida varit ignad att
undanskymma.>

Den thomistiska filosofien har irin borian avvisat denna virdekritik.
Tvi personer som uttalar mot yarandra stridande moraliska omdomen
skulle enligt den logiska empirismens syn yara som tvi djur som stir infor
varandra utan nigot gemensarnt sprik. >Denna uppfattning>, skriver
Maritain, ))stemmer utmirkt vll med den logiska empirismens principer.

Jag anser den vara absurdr>. Maritain havdar diremot, att vlra moraliska

virdeomdomen har sin rot icke i en subjektiv kinsla utan i fcirnuftet.
Det viktiga ir att man fcirsciker komma it det mornent i det moraliska

livet som icke liter sig avledas av det sociala tryck som alla mlnniskor dr

utsatta fc;r. Det ir alldeles riktigt 
- 

och sjllvklart 
-, 

att moralforestill-
ningarna skiftar med skilda epoker och skilda forhillanden. Men det finns
en sak som stir kvar, och det'ir 

-sjllva 
klnslan av moralisk fcirpliktelse.

Den 1r kirnan. Och denna klrna har ingenting att gcira med ett socialt

tryck, en miljcipiverkan. Det sociala trycket skulle aldrig >fi nigot grepp

om det moraliska livet, om det inte vickte och fixerade en kinsla, som

absolut icke ir av socialt ursprung>. Maritain jimfor allt som kallas tabu
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och tving med malmen som innesluter den moraliska forpliktelsens dyr-
bara mineral. Detta dyrbara mineral bestir dl i att det finns nigonting
som ir vlrde ioch for sig, vlrt att efterstreva,-vare sig det sedan accep-
teras av samhellet eiler inte.

Maritain var agnostiker men blev katolik pi grund av iratals intellek-
tuella <iverviganden. Hans tinkande, som omfattar kunskapsliran, moral-
teorien, estetiken, historiefilosofien, statslaran, ar fullkomligt obundet.
Det stir i intim kontakt med andra samrida filosofiska srrivanden: det
ir ett missrag att. tro, att Maritain pi nigot sitt skulle frukta den mo-
derna sprikanalytiska filosofien 

- 
han har tvlrtom besegrat den.

Det finns vissa omriden av Maritains tinkande, som skulle limpa sig
bra for en fcirsta kontakt. Dit hor hans bok L'bwnanistne intdgral, dit h<ir
hans demokratiska principessayer och hans skarpa stillningstagande mot
Francos Spanien, dit hcir hans estetik, sidan denna formats i det stora
verket om skapande intutition.

Professor vinsnes orienterar i vilskrivna, med ncidvindighet fcjrenk-
lade, adekvata kapitel om Maritains insatser pi skilda frlt. Det skulle vara
tacknimligt, om denne norske professor en ging kunde vid ett svenskt
universitet fcirel[sa om Maritain och hans kristna tinkande.

En svensk teaterman yttrade nyligen pi tal om Olov Molanders iscen-
slttning av Paul Claudels Nrir dagen ud.nder pi Dramaten:

>>Det dr som att visa Rembrandt i en neger-kraal. Lcinar det sig verk-
ligen?>

Frigan kan stillas. Det ligger en avgrund mellan svensk nutidskultur
och den stora dikten och det stora tenkandet ute i Europa. Men broar har
slagits civer sidana avgrunder tidigare. Professor Vinsnes, litteraturhistori-
ker, skall ha tack for att han modigt gitt till verket och utfcirt en girning
som annars formellt bittre hade legat till f<ir hans kolleger professorerna
i filosofi.

Suen Stolpe
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Viirldsutstdllning r958

Man 96r tvi iakttagelser, innan man ens

hunnit betrlda paviljongerna pi virldsut-
stillningen i Bryssel, Redan pi vlgen till
utstallningsstaden fir mxn syn pi kolossal-

modellen av en kristallinisk metallmolekyl.
Med sina 102 m h6jer den sig 6ver utstill-
ningen och <iver staden. Den betecknas

som atorniun. Detta ir det fdrsta man ser.

Det andra lr bes6karnas ansikten'

Atomiet ir utstillningens symbol. De

viildiga kulorna 
- 

18 m i diameter 
-

byggda upp i luften, 96r ett frimmande
intryck. Pi lingt hill verkar kon{igura-
tionen nestan som ett stort frigetecken.
En oinvigd ftirstir inte, vad saken glller.
Atomiet ska1l sti kvar efter utstillningen
slsom Eiffeltornet {ick <iverleva Paris-ut-
st'dllningen ir 1889. Men Eiffeltornet och

atomiet ir pi en viktig punkt olika. I
Paris var det konstruktionen, som skulle

imponera. Tornet var en teknisk presta-

tion. Med den djlrvt mot himmelen str'd-

vende stllkonstruktionen ville 1800-talets
minniska visa, vad hon f6rmidde. Atomiet
1r inte mindre teknikens verk. Aven hir
uppenbarar sig, vad mlnniskan k a n. Men

- 
vare sig byggherrarna har tinkt pi det

el1er ei 
- 

i grund och botten s'dger Brys-
sel-expons symbol nigot annat. I och med

att den framstlller m'dnniskans kunshap om

materiens struktur, representerar den, vad

minniskan v e t. Minniskornas stolthet vid
mitten av 1900-talet tycks ligga i det fors-
kande f6rnuftets landvinningar. Om denna

sjilvuppskattning inte avsig uteslutande

empiriska kunskaper, skulle man inte ens

kunna g6ra invindningar mot den. Ty att
v e t a n&got 'ir mera typiskt fdr m'dn-

niskan'dn att kunna nigot. Mlnniskans
{iirnuft har en stiirre rlckvidd in hennes

hender. Det som i f6rsta rummet utmer-
ker mlnniskan, ir inte vad hon tillverkar
utan hennes f6rmiga att, fattt samman-
hang och art fdrlita sig pi andra. Det ir
inte glrningen som kommer f6rst: i be-
gynnelsen itr fortfannde ordet! Frin denna
synpunkt sett ger atomiet en blttre bild
av mlnniskan in Eiffeltornet.

Besdkarnas ansikten r,tijer inte en allt-
f5r stor forstielse f<ir atomiets inneb6rd
och expons otaliga under. Man skulle be-
hova en hel studietermin f<ir att ordent-
ligt ta del av alla de invecklade appar^ter
och beundransvirda produkter som ar ut-
stll1da, och f6r att nigorlunda inregistrera
de framlagda {orskningsresultaten. Besii-
karna tycks emellertid inte ens vara ange-
ligna om att ta utstallningens rikedom pi
allvar. Minga ir mer niijeslystna hn i stind
att uppskatta, vad utstillarna bjuder pi,
de ir svira att skilja frln marknadsbesd-
kare. Skaror samlar sig omkring dammen i
Ftjrenta Staternas paviljong, dlr unga flic-
kor visar 

- 
baddrikter. Det ir synd, att

amerikanarna demonstrerar si litet av sin
ikta egenart. Nya virldens pojkaktiga sjiil
stir i skymundan. Spanjorerna br klokare.
De uppfdr danser och sjunger folkvisor.
Skulle USA inte ha fdrstitt, att de har mer
att visa in vackra kroppar och raffinerade
arrangemang?

Klyftan mellan atomiet och bes6karnas

fysionomi ger i viss min en bild av vir tid.
Specialister lr utllmnade it mlnniskor
utan f6rstielse. Om nigon har en st6rre

framging, fir han ett pris 
- 

i vir pris-
glada epok 

-, 
men med sina miidor fdrblir

han ensam. 1800-talets bourgeoisie

brydde sig inte om arbetarnas elinde -
om grunden till sin egen vlllevnad. I virt
sekel vet den stora massan inte nigonting
om det alivar, med vilket nigra enstaka
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fackmin stirjer {dr att livsprocessen ijver-
huvudtaget kan fortgi. Med sin insats och

sin askes ir de 6verlimnade it sig sjilva.
Detta 'dr inte den oundvikliga f6ljden av

en lingt framdriven specialisering. En van-
lig datdlig f6rstir visserligen inte mycket,
nlr det glller kirnspaltning eiler reamoto-

rer e1ler diskontohcijning. Men en specia-

list mi girna ha kunskaper, som hdjer ho-
nom ijver minga samtida. Si hnge hans

anh<iriga och viinner m'dnskligt f,tirblir ho-
nom nira, har de genom honom en visser-

ligen indirekt men ikta kontakt med det

sakomride, inom vilket han utmlrker sig.

Den personliga fdrbindelsen ir avgdrande.

Mlnniskors personliga gemenskap inom fa-
miljen, inom vinkretsen och hela folket
ir det naturliga band, som hiller samman
allt och al1a.

Svalget mellan utstillningens {inesser

och besdkarnas ansiktsuttryck nr fdllden
av den sociologiska atomisering, som under
nyare tid mer och mer f<irvandlat folken
till summor av enskilda. F6rmigan till ge-

menskap ir stadd pi tillbakaging, f6rst och
frlmst i Europa. Bertil Malmberg gir si
lingt att han f6rklarar all gemenskap vara
en illusion. >>F{ur ensam>, klagar han, >>hur

ensam fir minniskan vandra, dess sjll lr
ftirseglad med sju signet, och allt som hon
lger gemensamt med andra er idel, er;del
f<irljugenhet>>. Avstindet mellan atomiet
och besokarna i Bry'sssl antyder ett socio-
logiskt fenomen.

Ett annat sociologisht fenomen 
- 

sonl

hinger ihop med det nlrnnda 
- 

utg<ir ut-
stillningens eggande moment, Det 'dr rys-
sarna, som stir f6r det. USSR visar sina

teknikers prestationer och sina naturveta-
res uppteckter, iiksom andra nationer. De-
ras paviljong 

- 
som till det yttre ser ut

som en stor ark 
- 

kennetecknas av iiver-
skidlighet, men detta ir inte huvudsaken.

Det Ir inte heller att undra pi att kom-
munisterna betonar sina framsteg i iemfd-
relse med tsarernas tider. Det som skakar

en ir, att den nuvarande ryska regimen

vill behirska lven minniskors inre. Ja, den

vil1 piverka inte endast sina undersitar. Ett

nationellt system usurperar uppgifter fcir
hela vlrlden. Ett enda folks representanter

ter sig som riddare {dr jordens alla invi-
nare. Moskva visar sig i Bryssel som en

makt, vilken har {<ir avsikt att forma miin-
niskor. Kreml vill ge livet dess innehili och
mening. Minniskan skall vara glad i sitt ar-
bete. odets slag skall inte kunna bryta
ned henne. Kommunismen skall vara hennes

enda tro. Med entusiasm bdr hon se upp
till Lenin, systemets fader. En medborgare
i denna >stat av arbetare och b6nder>> skall
gi {ramtiden tillm<jtes med till{,tirsikt, ja,

han fir sjilv vara med om att gestalta

den. Pi det viset skall han bli ftirebiid och
pionjir f6r a1la m'dnniskor.

I 6ster begriper man alltsi, att teknik
och vetenskap inte lr sj'dlvindamil, utan
att de har att tjdlna minskiiga milsitt-
ningar. Man vet der, att mdnniskan pi ni-
got sltt strevar ut6ver sig sjiilv. Hon lr
inte endast nddgad att gi med pi arbetsdel-
ningen, om hon vill fora ett minnisko-
virdigt liv. Fcir sin sjllsliga jimvikts skull
vill hon uppgi i dverindividuella srmman-
hang. F,iir att va'tl. sig sjllv, miste hon

komma ti1l gemenskap med andra. Hon be-

hdver nigot objektivt att leva {<;r. Den
kommunistiska regimens birare lr med-

vetna om detta. De bygger sina planer pi
det. Till en viss grad tar de hinsyn till
minniskans art {dr att si mycket mera

hansynsl6st genomdriva sin ideologi.

Det ir rent inomverldsliga horisonter,
enligt vilka kommunismen vill likrikta alla.

Naturen vildfdres. Minniskan tr'dngs till-
baka till sig sjllv. Transcendensen in-rma-

nentiseras. Bolsjevikerna erkinner r.isserli-
gen en eskatologisk spinning. Det nlrva-
rande tillstindet 'dr o{ul1ginget, det 1r

innu inte tillfredsstlllande. Detta fdrne-
kas icke. Det gilier att komma bort frin
i dag och hoppas pi morgondagen. Enligt
<ien kommunistiska doktrinen behiiver vi
ett slags frilsning. Men denna skall full-
bordas inom historiens ram. Den skall

komma fr&n vlrlden sjllv. Med sin veten-
skap och sin teknik skall mlnniskan inom
folkets och minsklighetens gemenskap bli
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sin egen frilsare. Omhendertagen av den

kommunistiska regimens ledande min skall
hon uppni milet. Systemet til inte nigot
motstind,

Av allt att d6ma har den ryska sjllen
Indi inte ddtt. Trots regimens vildsamma
grepp har den f6rmitt leva vidare. Det dr
konsten, som i Bryssel vittnar om detta.
Ryssarnas konstnlrliga prestationer kan
studeras bide i den ryska paviljongen och
pi utst'dllningen >Modern konst under i0
ir>>, som ingir i virlds-expon. Den som ir
nigorlunda hemmastadd i kulturlindernas
konstsamlingar, kan hir iterfinna itskil-
iigt bekant. Just en sidan betraktare torde
det frappera, att ryssarna undviker all non-
figurativ lek. Deras grafik ir traditions-
bunden, milningarna lr konkreta, skulp-
turerna lr begripliga fi3r vzr och en. Ver-
ken talar f<ir sig sjllva och krlver inte
lerda fdrklaringar. En som inte kenner till
den brutala verkligheten i de kommunis-
tiska linderna, kan fi hemlingtan till ett
folk, som i sin konst {ilrtildet en si obru-
ten kra{t. Folket skulle kunna hjllpa
andra till fdrnyelse. Det har i sjllva ver-
ket nigot av den allminminskliga bety-
delse, som det kommunistiska systemet till-
skriver sig sjllvt.

Ett folk, som i ena sidan har {itr be-
vara nigot av naturens ursprungliga kraft,
men som i andra sidan misshandlas av ett
omlnskligt politiskt system och av vars
hilsa systemet sjilvt lndi lever: si fram-
stiller sig ryssarna pi utstlllningen i Brys-
sel, detta lr Ryssland av i dag. Man be-
griper, att det inneblr en frestelse f<ir alla,
som inte stir pi slker mark. Hir syns
lyckan kunna nis. Armar tycks tippna sig,
i vilka man kan vila, gl<imma bort sina
kval, frllsas frin ensamheten, befrias frin
sig sjllv! Det kommunistiska systemet, si-
som det ir f6rverkligat i dagens Ryssland,
framstir inte endast som err politiskt hor

- 
det ir urdver detra ett {6rf,ifriskt irr-

b1oss.

Sdker mot frestelsen lr endast den, som

vet varifrin l6sningen pi livsgitorna kom-
mer. Det finns de, som vet det. Det finns
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en makt i virlden, som frjrkunnar det. Det
lr den katolska kyrkan. F{on saknas inte
i Bryssel. Vatikanen har en egen paviljong.

Den gemenskap, till vilken kyrkan vill
samla minniskorna f6r att ge dem sin frid,
finns hlr strlngt taget inte att beskida 

-den finns att uppleva. Kyrkan framstll-
les inte i en museal reduktion av verklig-
heten, hon lever. Hon 96r det i de bida
kult-rum, som bildar paviljongens tyngd-
punkt, Man behdver inte vara sentimental,
ja, inte ens kristen, for att ana, att de m5n
och kvinnor som stannar her kring alta-
rena fdr *.t lka Nya Testamentets kult-
mysterium, stir i tivervirldsliga virdens
ijus och ir burna av en h6gre makt, Kristi
iterl<isningsverk blir represenrerat i den
liturgi, som her firas, och minniskor dver-
limnar sig it den kerlek, som framtrert
i Kristus.

Klokt nog har Vatikan-paviljongens ge-

staltare stellt Nya F6rbundets offer i cen-
trum. De ville inte stanna vid att v i s a

nigot, de ville lita nigot s k e. Kyrkans
stora skatt lr ju inte nigot statiskt. Nlr
det g'dller kyrkans innersta liv, kan detta
<iver huvud inte utstillas. Det ligger f6r
djupt f,iir att kunna ses eller fotograferas.
Man kan inte beskida det pi fdrnimt av-
stind. Fastmer miste man delta i det, om
man vill komma underfund med dess san-

ning. Kyrkan blr nigot reellt inom sig.

Symboler och riter ir den hemlighetsfulla
verklighetens karil. Minskliga brister om-
ger den, 96r den sviritkomlig f6r sidana
som lr svaga och ger motstindare fcire-
vindningen att sluta sig f,iir den. Men de

kan inte hiilja river nigot, som ir gudom-
ligt. De kan inte ftirhindra dess n'drvaro
och dess verkan. De fdrst6r inte kyrkans
dverllgsenhet och o{drgingliga dragnings-
kr#t.

Kyrkans paviljong i Bryssel priglas av

o{fermysteriets dynamik. Allt annat tjinar
som ramen omkring detta. Kyrkans ming-
faldiga liv presenteras i enskilda avdel-
ningar, bland viika de viktigaste lr: pive-
d6me, f,6rkunnelse, vetenskap, socialarbete,
pedagogik. Som den vackraste framstir
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lm.ago Cbristi, en utstillning av Kristus-

bildens typer irhundradena igenom, delvis

i original, delvis i reproduktioner' Vad man

dir ser, har vuxit {ram ur gemenskapen

kring kultmysteriet. Dit f<ir ocksi allt till-
baka.

Sovjetunionen och katolska kyrkan har

nigot gemensamt i Bryssel. De stannar inte

- 
som flertzlet utstellare g<ir 

- 
vid att

betjina sig av fdrklarande ord, de anvin-
der iven fdrkunnande. I deras paviljonger

f6rblir texterna inte underordnade fdre-

milen. Fastmer omfattar orden dessa och

stlller dem i minskliga sammanhang. Den

iiverensstlmmelse som hlr i metoden visar

sig mellan Moskva och Rom l&ter emeller-

tid nigot annat framtrida desto tydligare,
nlmligen att skillnaden i sak ir total.

Bryssel-utstillningen ger en bild av da-

gens kultur. Den har kanske blivit mer ln
utstallarna tlnkt sig. Den avsl6jar drivande
krafter i det som hender och sker. Ut-
stillningen 1r avsl6jande. I denna mening

lr den god.
Vilbelm Ki)ster Sl

Kytkornas vZitldstid en tt6ver-
kyrka>>?

>The Vorld Council of Churches>> har,

skriv et H e r d' er -Korre s P oncl enz (sept. 1 9 5 8 )'
sedan sin grundhggning 1948 mist vlrja
sig mot misstanken att det skulle efter-
streva en >>Over-kyrka>>, dvs' en centra-
listisk organisation som vill vara en aukto-

ritativ ledare fcir de anslutna kyrkosam-
funden. Denna misstanke kom inte bara

frin medlemskyrkor utan ln mer frin sam-

{und som innu inte ir anslutna, i synner-
het frin de s. k. fundamentalistiska sek-

terna. Vid instiftandet hade visserligen en

uttrycklig fiirklaring om Vlrldsridets
sanna v'dsen publicerats och senare ytterli-
gare f6rklaringar avgivits, som entydigt
fastslir, att Kyrkornas virldsrid inte ar
lika med Kyrkan utan blott det forum dir
kyrkorna m6ts. Icke desto mindre ansig

Ridets generalsekreterare, Dr. Visser 't
Hooft 

- 
fiirmodligen under inflytande av

motstandet mot den planerade samman-

slagningen av Internationella missionsridet
med Kyrkornas vlrldsrid - 

det &ter vara
n6dvindigt att pi ett ingiende sltt ta
stillning mot sidana, utan tvivel grund-
l<;sa, farhigor. Detta skedde i The Ecume-

nical Reuiew (juli 19ts) i en uppsats med

titeln >>The Super-Church and the Ecume-

nical Movement>), som nog var avsedd som

ett slags programfdrklaring innan samman-

tridet av Centralutskottet av Kyrkornas
vlrldsrid i Nyborg, Danmark, den 21-30
au8usri 19t8.

Det 5r pif allande, fortsltter Heriler-
Korrespondenz, att generalsekreteraren i
sin artikel Lter drar fram de gamla, ut-
slitna reformatotiska anklagelserna mot
Rom som Apokalypsens Babel, fdr att pi
denna bakgrund demonstrera Virldsridets
bibliska oskuld. Vi medger g'd'rna, att
Vlrldsridet verkligen inte strivar efter ett
auktoritativt ledarskap inom den protestan-
tiska vlrlden, men vi beklagar djupt, att
Dr. 't Hoofts artikel ytterligare befister
de farhigor som vixer sig allt starkare

pi katolskt hill, nnmligen att V'drldsridet
alltmera 

- 
i synnerhet sedan Centralut-

skottets sammantr'dde i New Haven 1917

- 
tenderar till att bli en antikatolsk,

dvs. mot Rom inriktad organisation.

Dr, 't Hoof ts artikel talar med upprepade

hinvisningar till historien om de erfaren-
heter, som alla folk och religidsa samfund
slges ha gjort med den pivlige >>over-

kyrkan>>. Dir citeras bl. z. Dar.tes Diuina
Commedia, Voltaires >Ecrasez I'infame!>>

och Dosto j evsk ijs S t or in qui s i t or. D it r tnl6r s

som kinnetecken f6r en >>over-kyrka>>

viljan att till varje pris uppritthilla insti-
tutionen, maskineriet, nigot som skulle

vara fdljden av dels gammaltestamentligt
och dels konstantiniskt motiverade ansprik
pi monopol, som ytterligare underbygges

med den k'dnda Corpus-Christianum-ide-
ologin samt uttryckligen uppstelles som

krav i bullan f|nam Sanctam och i settet

^tt ftamtrida som >>den stridande kyrkan
pi jorden>>. Vidare anfdres den katolske

f6rfattaren von Hiigels uttalande, att den

))q



Katolska

hyrkliga byrikratin lika litet utg6r hela

Kyrkan som Scotland Yard hela den eng-
elska nationen. >>Over-kyrkan>>, s'dger Dr.
't Hooft, ir ute efter en tvingsenhet, och
iven i vira dagar syns den centraiistiska
romerska integralismen iter f6rkviva kraf-
terna inom den katolska f<irnyelsen, t, ex,

i Frankrike. I denna glittrande polemiska

skiss frambesvlrjes hela skalan av ankla-
gelser mot sk6kan Babel frin Giacomo di
Fiore till Luther, Cromwell och Gottfried
Arnold. Och sidant tror man att Kyrkor-
nas vlrldsrid ef terstr'dvar! Dr. 't Hooft
menar, att en sidan fdrmodan 

- trots
a1la motbevis 

- 
ht sin enda killa i de

psykologiska efterverkningarna av den his-
toriska crfarenheten.

Den ekumeniska rdrelsen, siger han, ir
raka motsatsen til1 allt detta. Den moti-
veras fcir det f6rsta ej med en politisk,
social el1er institutionell uppfattning av en-
heten utan med det bibliska ldftet att
I(risti kyrka ir en. Fdr det andra: den
ekurneniska r<irelsen s6ker inte att Ater-
vinda till en social enhet som ett Corpus
Chris:ienum utan den >>frlmjar och iskid-
ligg6r enheten bland kyrkor som tillsam-
mans vill vara Kyrkan i viriden>>. F<jr det
tredje: den ekumeniska r6relsen forl'iktar
religids frihet, inte bara fdr de anslutna
samfunden utan f<ir alla mlnniskor dver-
huvudtaget, vilket bevisas genom den be-
tydande insats som gjorts av Kyrkornas
kommitt6 vid upptagandet av artikeln om
religionsfrihet i F6rklaringen av de mlnsk-
liga rlttigheterna frin F.N:s sida. Frjr det
fjlrde: den ekumeniska r6relsen tror inte
pi en enhet som upprltthllles genom makt,
utan pi en som d,r ett fritt svar frin
hyrkornas sida pi Guds kal1else. F6r det
femte: den ekumeniska rcirelsen efterstrl-
var frihet ej som sjblvindamil utan som en

alltomfattande kallelse av Kristi kyrka, som
miste vara fdrenad med en inre frirnyelse.
F6r det sjitte: den ekumeniska r<irelsen

frirstiker framfdr allt att undvika den fara
som ligger i en koncentrerad makt, i cen-
tralisation och institutionaiism, Slutligen
vill Dr. 't Hooft alls inte fd,rneka, att den
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moderna exegetiken av Johannes' uppen-
barelse har pivisat, att med det illa be-
ryktade Babel avses en politisk makt, ndm-
ligen cesarernas Rom. Men han kan inte
iita bli att fr&ga, om inte tillimpningen
av denna apokalyptiska skrickbild pi Roms
kyrka kanske dndl, dr berittigad si tiil vida
som det pivliga Rom i viss mening har
eftertri,tt det romerska riket. I det visent-
liga framhlver han emellertid, att uppen-
barelsen avser totalitira politiska makter,
och sidana makter, menar han, fir man
inte bara s6ka utanfiir, ty >>i vir moderna
vlrld av Over-makter, av ideologisk krig-
ftiring samt enorm materiell rikedom i
ena sidan och f6rskricklig fattigdom i
den andra konfronteras vi dveralk med
Babel>>. Man borde derfdr friga sig, om
Kyrkornas vlrldsrid rar denna porenriella
fiende tillrichligt pi allvar. >>Vi11 man ta
den pi allvar, bdr man vera, art varje
framsteg i riktning mor enheten miste gi
hand i hand med ett motsvarande fmm-
steg i kyrkornas rening frin allt medveter
och omedvetet maktstrivande.>>

Till denna uppsats av Dr. 't Hooft miste
itminstone ett beriktigande fogas, slger
Herder-Korrespondenz, Misstankar att den
eventuella utvecklingen av Kyrkornas
virldsrid till en >>Over-kyrka> till iventyrs
skulle ske med den Romerskt-katolska kyr-
kan som f,tjrebild, nimligen med inriktning
pi en ledning, pi sakrament och dogmer,
lr naturligtvis her inte pi platsen. Sidanr
kan inte f6rvintas i ramen av Virldsridet.
Bekymren kommer i sj?ilva verket frin de

starkt konfessionellt bundna trossamfun-
den. De i,r rirdda, f6r att i Vdrldsr&dets
smiltdegel den bibliska tron f,tjrlorar sin
klarhet och fulliidighet 

- 
redan vad dess

>>kristologiska grund>> betr'df fx 
- 

r1l1 for-
min fcir en rem si minsklig unionism.
Dessa bekymmer kan, fortsltter Hertler-
Korresfond.enz, inte stillas med att rnan
avsvlrjer ett >romerskt Babel>, utan man
borde fastmer ge hillbara bevis {<ir att
Kyrkornas vlrldsrid ej hil1er pi att bli ett
>>romerskt Pantheon>> av varandra mot-
sigande kristna sirmeningar och nymodig-
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heter. Misstinksamheten mot Kyrkornas

virldrid med avseende pl en >>over-kyrka>>

har sin rot i den - 
oundvikliga? - 

1gql6-

giska oklarhet och obestimdhet, som ny-
ligen av den nuvarande sekreteraren i
Kommissionen ftir tro och kyrkoordning,
den lutherske pastorn Keith R. Bridston,
inyo pipekades. FIan skrev i Lutberan
Herald (dec. 7957): >I teologiskt avseende

har Virldsridets vlsen och endamil ennu

inte fastslagits, ehuru det existerar som

organisation>.

Tystnadens kyrka

>Kommunismen ser i kristendomen sin

egen frimste fiende p& ett mycket klarare
sitt in de kristna inser att kommunismen

ir deras verste antagonist,>> Detta citat ger

i ett ndtskal situationen i virlden under

den sviraste och farligaste fdrf6ljelse kris-
tendomen utsatts f6r sedan den pi apost-

larnas tid fcirst utmanade det romerska

virldsvlldet. Det ir hlmtat ur den mirk-
liga dversikt dver den romersk katolska

kyrkans fdrluster och lidanden bakom jirn-
och bamburidierna som kallas, Tbe Retl

Book och er sammanstelld av forfattaren
Albert Gaiter samt utgiven i fransk, tysk,

engelsk, spansk och italiensk 6vers'dttning

av >)Kommissionen fdr de Fdrf,iiljda kyr-
korna>>, som har sitt_slte i Fribourg'

Fdr tjugoett ir sedan slog Pius XI i sin

encyklika Dittini Redemptoris fast, att de

ohyggligheter som begicks under revolutio-
nen i Ryssland 1917 >icke blott var ett av

de tillf5lliga vildsfenomen som beledsagar

en stor revolution, utan den logiska fSljden
av kommunismens tankesystem 

- 
ds112 5y5-

tem av dialektisk marxism>>, baserad, som ju
llrofadern Lenin fcirklarat i sina CEuures

(band XV), >>pi absolut ateism och ob6n-

hdrlig opposition mot all religion>>. Sedan

dess har fdrf6ljelserna endast 6kats, tills de

nu omfattar en areal, stor som halva

Europa, samt vildiga delar av Asien. De
ber6r mer e1ler mindre svl,rt 75 miljoner

katoliker i dessa kommunistbehlrskade
lender, dir Kyrkan, framf6r allt den ro-
merskt katolska men iven, fast i mindre
grad andra kyrkor, ber,tjvats alla sina ur-
gamla befogenheter ut6ver den rena kult-
handlingen, som dock, iven den, ir under-
kastad strlng kommunistisk kontroll. Ingen-
stldes inom >>Tystnadens Kyrka>>, som Pius

XII kallat den, tillites nigot religicist sam-

fund att fritt hinvlnda sig till sina menig-
heter genom sin press eller att ha fri ti1l-
syn 6ver ungdomens religidsa fostran inom
f6rsamlingarna. Deras prlster fingslas och

bortf6res till okend ort 
- 

hur minga tu-
sental, som gitt i ddden f6r sin tro ir den

gode Gudens hemlighet 
- 

och de ordens-
medlemmar, bide manliga och kvinnliga
som icke d6das, stuvas undan i slavleger

elier s, k. koncentrationskloster, orn de v'dg-

rar att ikllda sig sekuler drakt. Likar.Il
som deras kloster, Ir de flesta av de ka-
tolska kyrkornas och ordnarnas egendornar

och f6reningar beslagtagna eiler upplosta"

Alla deras karitativa organisationer ir satte

ur funktion och i den min de pi vissa hill
&tet fir undervisa ungdomen i kristendom
ir det pi s& stringa villkor att de ej tir
tala med sina elever utanf6r lektionstim-
men.

overallt synes alltsi kyrkan vara pi de-

fensiven och endast miktig att bjuda ett
svagt och passivt motstind mot kommu-
nismens segerrika dominans. Och om den

romerska virldskyrkan, som genom sin in-
ternationalism och sin centraliserade hie-
rarki kunnat inta en helt annan st:illning
gentemot staten en de ortodoxa eller pro-

testantiska kyrkorna, ir si f<irsvagad, kan

inte de andra denominationerna vara blttre
stillda! - 

Ehuruvll man her i facticitctens

intresse miste inskjuta att det just av ovan

n'dmnda orsaker hittills varit {rlmst den

romerskt katolska och grekiskt katolska

kyrkan man mest skoningslost forfollt 
-blttllls ty situationen hiller dlirvidlag pi

atr fdrendras. 
:r

Denna oerhijrda kamp mellan kristen-

domen och den kommunistiska nyheden-
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domen har i den icke-kommunistiska yt-
tervlrlden vlckt fdrunderligt liten upp-
mirksamhet, der den ej blivit miss{6rstidd
och vantolkad till kommunismens fav<ir.
Var och en som s6kt f<irmedla kunskap om
de kristnas lidanden vet med vilken miss-
tro, likgiltighet och 

- 
dock endast i blsta

fall 
- 

ren, klar hepnad man miitts. Men
det, om man tenker efter, kanske inte 1r
si underligt. De kommunistiska diktatu-
rerna har i sin kamp mot kristendomen ti1l
fiirfogande en oerhdrt vlltrimmad reklam-
och propagandaapparat medan offren och
martyrerna fort nog gdmmes i mdrker och
gl6mska. Under revoltdrgatna i Budapest
hamtade man t. ex. ur polisens underjor-
diska tortyrkillare upp massor av sidana
minniskospillror, vilka genom de fruktans-
virda marter de utsatts f<ir t. o, m. gl6mt
sina egna identiteter i sinnessjukdomens
natt. fngen inkvisition i virlden har heller
haft att tillgi en sidan arsenal av tekniska
och psykologiska hj:ilpmedel som den mo-
derna vetenskapen frirsett de kommunis-
tiska tortyrmistarna med 

- 
medel, vilka

bevisat sin effektivitet genom am de ILtt
de anklagade att bekenna 

- 
vad som helsr!

Men framfiir allt har den kommunistiska
fronten en karaktir av korstig; dess kim-
par at fylld,a, av en fanatisk hinfdrelse fdr
sitt mil, vilket fir dem a* offra ailt: fos-
terland, hem, sina klra, personlig ambition
och framging f<ir sitt partis seger, Ej hel-
ler ir de handikapade av etiska eller mora-
liska hinder: tvetalan, 16gner, f<irrideri,
allt som kan gynna dimbildning pi mot-
sidan och fi dess opinion att bli oslker och
splittrad ir inte blom till&tet utan pibju-
det. Ty siger inte Lenin i det verk, som
bredvid Marx Das Kapital 5r kommunis-
mens bibel: >>Den enda solidaritet vi er-
klnner lr med virldsproletariatet. Vi b6r
alltid minnas den villkorliga naturen i alla
andra associationer, som vi av taktiska skll
formerar, och som 96r att vi i morgon
kan fdrklara lijr vira fiender dem, som
idag ir vira allierade>> (Lenin Vorks,
Moskva 1945).

Men man ft|gar sig indi, om inte den
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oerh6rda okunnigheten hos den vlster-
lendska virlden om krmpens rltta natur
och avsikter 

- en okunnigher som har sin
rot i dess likgiltighet fcir religidsa och etiska
vlrden 

- 
1r kommunismens blsta bunds-

fcirvant? 
- 

>Det lr betecknande>, an-
mirker i The Tablet en recensent om
The Red Book, >>att. medan de mest olika
politiska och ekonomiska aspekter bakom
jirnridin g6res till fdremil f<ir intringande
analys, si kvarstir ifriga om det religicisa
livet der en rent fantastisk ovetskap, vii-
ken Galters bok ar det fcirsta allsidigt do-
kumenterade fdrs6ker att heva.)>

Detta pistiende 1r kanske inte fullt
rittvist mot andra forf*tare, vilka som

t. ex. jesuiterna i marsnumret fdrra iret
av tidskriften Exfulsus limnade en utf6r-
lig och initierad skildring av den ungerska
kyrkans stlllning och 6den inda fram och
6ver revolten, Minga av dessa fcirfattare
har llmnat bidrag till den mer in hundra
titlar starka bibliografin i Galters verk,
vilken bidrar till dess stora virde. Andra
fattas dock, som t. ex. Joseph Giils S.J., vil-
ken I Unitas (1953) gjort. upp en vlrde-
full och dverskidlig tabell iiver de grekisk-
ortodoxa kyrkornas f6rhAllande till Sovjet
och dettas strlvan att unifiera dem si
mycket som miijligt med Moskva fd,r att
dlrigenom fi. dem lnnu mer i sin makt.
Likasi finns i bibliografin mycket fi av

de minga skildringar som i England getts
ut om kampens olika faser i Ostern. Men
detta dr ju endast periferiska luckor och
lndrar ingenting i friga om The Red
Book's v'fude som en stor panoramafram-
stlllning, vilken i land efter land kartlig-
ger utvecklingen av f6rf6ljelserna mot de

olika nationella kyrkorna.

Utom i Ryssland begynte denna kristen-
domens kamp f6r livet egentligen f6rst
efter det andra vlrldskriget; Galter skild-
rar dock helt kort i kapitlet om Kina den
kommunistiska episoden i dess historia ir
7928.

Slutkapitlet >>Recent Events>> fcir histo-
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riken fram till viren hdrom iret med de

hendelser: revolten i Ungern och valen i
Polen, som gjort dessa llnder till speciellc

stora frlgetecken. Men stikare efter sensa-

tion gore sig ej besvir! I verket finnes
inte ett uns av Greuelpropaganda, och de

hindelser av ohyggligaste art, som skildras

fir endast komma med, di de ir oundging-
liga f<ir helhetsbilden. Galter tycks vara

mlktig flera slaviska sprik och anvlnder
sig flitigt av kommunistiska klllor i sina

fotnoter. Bokens vdrde bestir inte minst
deri att fi;rf attarens panorama om{attar
ocksi linderna i ostern, varifuLn de vlster-
lendska missionlrerna nlstan till sista man
f6rdrivits och de inhemska pristernas mar-
tyrium f<lrsiggir i det fiirdolda. Sjllva den

nyktra och vederhlftiga, vetenskapligt nog-
granna skildringsmetoden endast tjkar den

kensla av olidlig tragik, varmed man llser
om den lingsamma gradvisa men ob6nhijr-
ligt logiska precision varmed f<irintelse-

skruven i it eltet ir, i land efter land allt
titare vridits kring de kristna mln och

kvinnor vilkas enda brott bestitt i itlydnad
{dr Guds f6rsta bud: >>Du skall inga andra
gudar hava ilmte mig.>>

I ett av de tvi inledande kapitlen varnar
fiirfattaren f6r de nya toner, som i och

med det ber<imda >tovidret>> Lr l9J4 be-
gynte h6ras frin Sovjet. De satte ju som

bekant i utsikt mtijligheten av >fredlig
sammanlevnad> mellan kommunismens iln-
der och de vistliga demokratierna, Som

tecken till good will gjordes ocksi nigra,
dock ganska betydelsel6sa medgivanden

iven pi det religidsa planet. Nigra dussin

fingna biskopar och prister l6sshpptes hir
och var, fast utan att anklagelserna mot
dem iterkallades eller de iterfick sina im-
beten, som fortfarande usurperas av regi-
mens lydiga kreatur.

Chrusjtjev f,ijrklarade fu '1,9 
5 J att det

stod varje medborgare fritt att ha vilken
religion han ijnskade. >Men>), fortsatte
han, >>detta betyder ej att vi inte alltjemt
anser att 'religion 'dr opium f,ijr folhet'
och att ju fortare fler och fler vaknar upp

ur narkosen, ju bittre ir det frjr fram-

steg och fred i vlrlden.>> Men, som den av

Chrusjtjev undertecknade resolutionen frin
Partiets Centralkommitt| (l9f 4) uttryck-
ligen framhiller, miste, >>eftersom admi-
nistrativa itgfuder och vildsmetoder en-

dast stlrker kyrkan och de trognas reli-
gi6sa fdrdomar, kampen mot religionen
f<iras efter stringt vetenskapliga och sys-

tematiska linjer, men samtidigt miste man

anvlnda sig av en smidigare, mera r<irlig
taktik>>.

Man ser alltsl att trots de vackra orden

om m<ijligheten av >>coexistens>> har stri-
den mot kristendomen i sjilva verket in-
tritt i ett farligte, emedan mera subtilt
skede. Ju snarare de troende infekteras med

hopp om m6jlighet till en fredlig samman-

levnad mellan kommunismen och kyrkan
med thy itf<iljande avslappning av vaksam-
het och kampvilja, ju littare fir den ateis-

tiska staten kontroll over de {i, som fram-
hardar i sin >>vidskepelse>>.

Av Galters panorama verkar det som om

kommunismen dlirvidlag skulle nitt bista
resultat i Ryssland - 

kanske inte under-
ligt, eftersom den dir haft lingsta tiden
pi sig 

- 
men kanske ocksi emedan den

grekisk-ortodoxa religionen, influerad som

den ju ir av den stora schismen fdr nio-
hundra ir sedan, di den underkastade sig

staten 
- 

nu, di staten blivit Guds fiende,

har svirare ln den frin den nationella
statsmakten fristiende Romersk katolska

virldskyrkan att hbvda sin r'dtt att fdra

det kristna samvetets talan. Men Den rdda

boken liksom ExPulsus ifriga om lJngern

mera detaljerade skildring vistr, att even

i de europeiska f. d. demokratierna har

hommunismen pi minga hill lyckats i
sitt undermineringsarbete, inte minst tack

vare den egendomliga kampapparat den i
Ungern och Polen fitt till stind i >>Opus

Pacis>>, en sammanslutning av prlster, som

under fredsakens mantel lr regeringens

bundsforvanter i dess strevan att skapa

schism mellan folket, dess kyrka och Rom.

I utlandet, dlr vllmenande men illa un-
derrlttade fredsvinner gett >>fredsprls-

terna>> god press, har man allt {6r litet
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reda pi att denna rdrelse 
- 

och andra
med den jlmf0rliga f<ireteelser som r. ex.
>>I(atolsk Aktion>> i Tjeckoslovakien, iscen-
satt av idel medlopare till kommunismen.
Pi sista tiden har dock t. o. m. lojala ka-
tolska prdster biivit tvingade att gi med
i >>Opus Pacis>>; deras fdrsamlingar har
tiggt och bett dem om detta tills de mist
samtycka, heit enkelt emedan ett sidant
medlemskap giorts till villkor f<ir art de

ails skall fi undervisa i kristendom.

Si suddas si sminingom allt flera grins-
linjer ut och allminheten i demokratierna
fir alIt svirare att veta ut eller in och tar
ofta sin tillflykt till ett vagt ogiilande av
att kyrkan i dessa linder, som det heter,
>blandar sig i politiken>>. Den proresran-
tiska demokratiska opinionen blir ochsi f<ir-
virrad av att de protestantiska kyrkosam-
{unden hittintills haft mindre kinning
av den vlrsta sortens f<irfc;lje1se. I lJngern
hade regeringen redan tidigt fitt riil
stind en 6vere nskommelse om samar-
bete med protestantismens ledare, som den
kunde hlnvisa ti1l, di det g611de att tvinga
in katoiikerna i samma bojor. Men denna
mjukare hillning. som proresrentismen.
tack vare sina traditioner, hittills hunnat
inta, ser numera ut att hirdna under den
hlrdnande fdrfciljelsen frin kommunismens
sida. Galter, som ju annars nl.stan uteslu-
tande behandlar romersk-katolska fiireteel-
ser, gdr €tt undanrag di det giller ost-
tyskland. Dir har kampanjen mor de

kristna ungdomsorganisarionerna under de

sista i.ren endast sklrpts men enar bide
katolska och lutherska andliga till en ge-
mensam front av protest mot regeringens
strivan att si tidigt som mrijligt genom det
hommunistisha >>Jugendweihe>> inrikta de

ungas sinnen mot den marxistiska materia-
lism, som ir den officiellt knisatra livs-
iskidningen i Grotewohls republik. Under
de sista minaderna har flera lutherska pas-
torer i Osttyskland arresterats pi grund av
sin vigran att ge nattvarden och kyrklig
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begravning tili personer, som aktivt motar-
betat den kristna tron, m. m.

I ett av de sista numren av tidskriften
Unitas lamnas en 6versikt <iver llget i
IJngern just nu. Dbr skildras hur rege-
ringen begynt atr gentemor den lutherska
kyrkans ledare anvinda samma taktik son-r

de kommunistiska regeringarna r.iverallt
redan i iratal brukat tor att paraiysera
katolicismen, nimligen genom att uran dom
och rannsakning avsltta de av kyrkan
valda dignitlrer, som misshagar ledningen
och ersitta dem med sina egna kandidater.
Den lutherske biskopen Zoltan Tureczy her
silunda bland andra biskopar fitt rrlda
tiiibaka frir den regeringstrogne Laios Wetd.
vilken enligt regeringen >tvingades>> avgi
av revoltminnen 1956. Den lven i Sverige
kande biskopen Lajos Ordass, tiverhuvud
fdr Ungerns lutherska kyrka, vilhen som
bekant suttit i fingelse nigra ir och f,ijrst
nyligen frigivits, motsig, enligt (Jnitn, i
november forre 8,ret, di han fick bcsok av
Lutherska Vlrldsf6rbundets sekreterare,
inom den n?irmaste tiden en svir kris fiir
sitt lands protestanriska kytka, Exful.suL
marsnummer 1958 ger vid handen, att de

n'i miljonerna kalvinister i Ungern utsit-
tas f<ir en likaledes snabbt h&rdnande frir-
fciljelse; deras primas, biskop Rawasz, har
avlegsnats frin sitt imbete och utan rann-
sakning isolerats pi okind ort.

Den rijd.a boken got det m6jligt fol oss

att se utvecklingen av f6rfdljelserna, intc
bara i de enshilda lenderna utan i deres
helhet civer hela virlden. Man ser di hur
samma mdnster upprepxr sig under de sistr
tio iren, frin Riga till Ragusa, frin Pe-
king till Korea och frin Bukarest tiil Ber-
1in. Hur full av f6rdomar man Ln mi vrre,
kan man knappast undgi att inse, att fiir,
ftiljelsen inte si mycket ir riktad mor en

social kategori, vilken gjort sig solidarisk
med en utddmd samfundsordning, utan ut-
gdr en vildig, systematisk organiserad kamp
virlden dver f6r att f6rsrdra den religi<isa
tron hos ett par virldsdelars befolknine..
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d^fior *t denna tro sitter i fara minni-
skornas restldsa underkastelse under den

materialistiska och ateistiska statens allena-

vilde. 
- 

Eftersom det f<ir kristendomen
stir som den stora synden, att mlnniskans

evighetsvirde fdrkastas och hennes sam-

vetets bud underordnas statens maktbud!
Hlr i landet tittar vi pl de vackra pro-

pagandaskrifter frin diktaturerna, som s'dn-

des iven hit, Vi ser stora kyrkor, med

prister i rika skrudar officierande infdr
stora minniskoskaror, och siger oss, att
allt det dir talet om terror mot kristen-

domen miste vara dverdrift! De som slger
si betinker dock inte, att det ar ett stort
svalg be{ist mellan en kyrka, vilken nd,jer

sig med att blott ut<jva sin kult i det isole-

rade kyrkorummet, och en kyrka, vilken
hiller fast vid kristendomens plikt att ge-

nomsyra heia det minskliga sam{undet,

Underkastar sig en kyrka sin nya ro11 som

en underavdelning fcir moral och etik, ett
sorts statligt ecklesiastikverk, di kan ocksi
kommunistiska statsbildningar tryggt tole-
rera henne, ty di har hon redan gett frin
sig sin kirna och fdrritt sin Gud.

I detta sammanhang skulle man vilja
framhilla de klara och sanna ord som den

store {rihetsklmpen biskop Berggrav i
Norge yttrat pi tal om de numera ganska

vanliga bes<iken av kyrkliga ledare frin de-

mokratierna till linderna bakom jlrnri-
din. Si har t. ex. en dansk kyrklig delega-

tion fcir en tid sedan bes6kt Sovjet pi in-
bjudan av dess ortodoxa kyrka; en visit
ti1l Rumlnien lr planerad och har kanske

gitt av stapeln di detta skrives. Biskop

Berggrav, f. d. president i Kyrkornas Viirlds-
rid, piminde med anledning av det f6rra
bes6ket llsarna i Kristelig Dagblad i Dan'
mark om att >)i Sovjetunionen lr dess

k)'rL" ,.tutt, underdinig en stat som iip-
per {drklarat sig som gudi6s och fientlig
mot varje kristen tro. Genom att bes,tjka

och ta del i religi<isa kulthandlingar inom
en sidan kyrka ir vt i fara ^tt tirtidl
r,ir kristna tro>>, Den danska delegationens

ledare, biskop Fuglesang-Damgaard svarade

biskop Berggrav genom att iberopa sig pi

att sivil Kyrkornas vlrldsrid som Lu-
therska verldsf6rbundet fdrklarat, att ett
accepterande av inbjudningen var heit i
enighet med ekumenisk anda. Varpi Berg-
grav replikerade, att sidana besdk med de-

ras utvixling av fester och ceremonier miste
skapa falska f6restillningar hos medlem-

marna av den ortodoxa kyrkan om att
dessa utlindska prister mycket vll var i
stind att kompromissa med en ateistisk

regim. >>I praktiken>>, skrev han, >ar det
ju si att den ortodoxa kyrkan i Ryssland

inte tillites existera annat in p& villkor
att den hilier tyst med allt som kan miss-
haga de styrande. Men dirigenom lr ju
denna kyrka i f.arr *t svika det ansvar

f6r Nestan, Evangeliet predikar. Det ir
oss icke tillitet att av idel kristlig viilvilja
limna sanningen i sticket>> slutade han,

>)ty utan sanning hamnar vir vllvilja i ett
trisk av sentimental overklighet.>>

Sidana klara verba begynner b1i mer

och mer nddvlndiga i den rdra av orediga

begrepp, dnsketinkande, okunnighet och
likgiltighet, vari den allmlnna opinionen
her hemma liter lulla sig till ro av kom-
munismens brdsttoner, Vir andliga splitt-
ring ir den st6rsta faran, det fiirnimsta
hindret f<ir en samlad f ront av kristna
mlnniskor mot den nya hedendomens an-
lopp 

- f6r en i verklig mening ekumenisk
och enhetlig f6rsvarsattityd.

Fienderna ster inte bara utanfdr utan
ocksi innanfdr murarna. Inte minst iter-
finner man dem i en som opinionsbildare
mycket mlktig >kulturradikal>> falang. Frir
dess medlemmar lr >>striden mellan ostern
och Roms kyrka ingalunda en strid mellan

frihet och slaveti, vild och rltt>>. -
>>Nej>>, fortsatte den socialdemokratiska

tidskriften Frihet, vt vilken ovanstiende

citat himtats, >>denna kamp ir blott en

kamp mellan tvi inhumana iiror, som slt-
ter tro och makt f6re minsklig lycka och

frihet.>> I detta uttalande stllls alltsi inte
blott den mest f6rslavande diktatur, som
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nigonsin upptrett pi jorden, i paritet med
en kyrka, en religion, vilken si hnge den
existerat framhevt viljans frihet hos en
varelse, vilken som den evighetsvarelse
hon Ir, har ett omistligt, absolut vlrde.
Dessa kulturradikaler Ir rngeligna om fri-
het och demokrati, men i sjilva verket
blir de goda medhjilpare till kristendoms-
fdrf6ljarna inom diktaturerna genom den
starrblinda konsekvens, varmed de f,ijr-
vandlar och omtolkar deras itglrder, Un-
der Poznanhlndelserna och Ungerntragedin
tvekade man t. ex. icke pL detta hill att
helt fdrtiga den oerhdrda roll f6r ktm-
parnas motstendskraft polackernas och ung-
rarnas religicisa tro spelade. Likasi doldes
under konflikten mellan Norra och S6dra
Vietnam (19 t 4-J t ) sanningen, att den
massemigration, som di villde fram frin
norr till sdder bestod av mlnniskor som
llmnade allt de hade klrt i livet, f<ir att
fly undan diktatur och ateism. En brittisk
journalist, som 19!J besiikte Saigon, skri-
ver om dessa tusentals flyktingar: >>Om

Vistern inte f<irlorat fdrstindet och alla
minskliga klnslor, borde den vll r6ra upp
himmel och jord fdr att skaffa dem in i
Scidra Vietnam innan fristen gir ut.> (-
Den frist som enligt inrernationell iiverens-
kommelse beviljades alla som inom ett visst
datum valde ^tt flytta ned till S<idern men
som N. Vietnams kommunistiska ledning
pi allt sltt saboterade innan den utgick
sommaren 19I i.) >>Den krisrna verlden>,
fortsatte han, >>behd,ver varje f<irstirkning
den kan fi, {6rutom att vanlig enkel
minsklighet fdrbjuder oss art llmna dem
i sticket.> >>Den vaniiga enkla mlnsklig-
heten>> har inte varit frapperande, varken
dir eller pi andra hill 

- 
nlrmare hill,

varifrin man, som undertecknad gjort plt
ett mdte fdr inte linge sedan, h6rt patetiska
radikala rd'ster vidja till alla >sanna demo-
krater att f<irsvara tankefriheten>> 

- 
den

tankefrihet som N. Vietnams soldater vll
ansigs f6rsvara, di de med vild forde till-
baka tusentals kristna flyktingar. . .?

I den profana tekniska och materia-
listiska civilisation, pi vilken Sverige ir
nira nog ett laborarorieexemplar, ir kli-
matet f6ga gynnsamr fdr de virden man
kallar de eviga, i motsars till de aktuellt
tidsbestimda. Det verkar pi sidana utta-
landen som ovanstaende, som om majori-
teten helt enkelt inte fdrstd.r rr'entairrteten
hos de miljoner martyrer vlrlden civer,
som ofirar si mycket, ja, oftrar allt ftir
dessa andliga virden. Frihets uttalande dr
symtomariskt fcir der avsrandsragande i
kylig irritation genremot deras >>obegrip-
liga dirskap>>, man sorgligt ofta mciter.
>>Varf6r brikar dom . . .?>> >>Dom blandar
ju sig i politiken> (underf<irstltt) 

- >Di
kan dom girna ha det som de har . . .>>

Infdr dylikr frigar man sig ibland med
bevan hur vi sjilva skulle reagera om det
bleve vir tur a* sltras pi prov? Skulle zi
kunna hirda ut ir efter ir 

- 
sisom jag

vet att t, ex. tusentals f. d. klostersystrar
hirdar ut med en pariatillvaro, som kulier
i diktaturindustrierna, d?ir de, eftersorn
de nekat ^tt avlegga sina ordensdrikter,
iir f6remil f6r en f6rf6lyelse, si smiaktig
att den t. ex, fiirbjuder dem sitra i bussar
och spirvagnar och f<irbjuder deras arbets-
kamrarer att hjilpa dem om deras maskiner
gir s6nderl

Vi har si latt att gl6mma 
- 

det lr
knappt att vi ens minnas, vad som hlnde
i Budapest hdsten 19id; hur skulle vi di
kunna minnas si lingt tillbaka som 19J0-
t I di t. ex. vid ett enda tillfelle tvitusen
kristna min och tiotusen kristna kvinnor
i Tjeckoslovakien k6rdes bort frin sina
hem fd'r vidarebefordran till slavligren,
urangruvorna 

- och d6,den. 
- 

Eller innu
liingre tillbaka . . , Men nej, terrorlistan
blir f6r ling och vira oprd,vade hjirtan
ricker inte till att kinna si mycket med-
lidande som vi borde. Och dock, di s&

minga tusentals kristna uthlrdar att ge-
nomleua lidanden utan tal och endi fort-
lever i sin troskraft, borde vi kanske orka
att itminstone ldsa om dem?

Men 96r vi det, uppticker vi i tunneln
av mdrker som fdr ned till de grymma
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katakomberna en liten ljuspunkt. Den lyser

i Chrusjtjevs ord om att >>vildsmetoderna

endast stlrker kyrkans och de troendes

religidsa frjrdomar>>.

Kristendomen fortsltter att leva aven

nere i katakombernal terrorn har inte

kunnat sllcka dess inre liv, som rlcker ned

till klllor, oitkomliga lven fdr kristen-
domens mlktigaste och grymmaste fiender.
De troende nir till dessa klllor pi den

dvernaturliga nidens vlgar. Men de nir
dem ocksi pi hemliga vdgar i verkligheten,
som ej biir f6rridas och f. d, ej ?ir helt
kinda. Men att dessa vlgar kanske slut-
ligen leder hem till en ny sorts pr6vningens

eldmirkta samhdrighet mellan hittills skilda

bekinnare av samme Gud f6refaller icke
att y^t^ f6r mycket att hoppas.

Anna Lenab Elgstftm
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Tertullien: Trai.td de Pre-
scriftion contre les biritiques. Utg.
av R. F. Refoul6 O.P. Sources chr6-
tiennes nr. 45. Paris 7957, Cefi.

Dominikanteologen Frangois Refoul6 ir
ett 1jus, som stir under skippan. I Skandi-

navien finns innu inte en >>ljusstake>>, som

helt passar fdr hans slags min. Han har
visat sin lardom, di han i Studia Theolo-

sica (VIII, 2, 19t4) publicerade en studie
i augustinsk teologi (Situation des pdcheurs

dans I'Eglise d'aprds St. Augustin) och i
Svensk Teologisk Kvartalskrift (XXXI,
79tt) ett arbete river Tertullianus (Tro
och Filosofi eniigt Tertullianus).

Numera framligger han i kollektionen
Sources cbritiennes en kritisk utgiva av

Tertullianus' verk De praescriftione. En

noggrann inledning och Labriolles paral-
lellt till originaltexten tryckta franska
iiversittning hjalper lisaren att {iirsti bo-
kens mening. De Praescriftione it kanske
den stridbare gamle teologens viktigaste
verk. Den speciella friga, som kommer att
tas upp till behandling 

- 
Skriftens och

Traditionens 6msesidiga f6rhaliande -tger boken under de ekumeniska samtalens

tidevarv en ny aktuaiitet, Samme Tertul-
lianus, som med ibland hirda ordalag be-

klmper ftloso{rrna (nigot som inte utan
vidare innesluter en kritik lrr'ot filosofien),
linar begreppet Praescriftio ur den ro-
n-rerska juridiken, f6r att begagna sig av

det i teologiska sammanhang. Den metod,
som Tertullianus dirmed anvlnder, ir av

principiell betydelse. I sjiilva verket fram-
stiller den hir framlagda 1iila boken lik-
som en scen i det intellektueila drama -ctt bland id6historiens st6rsta 

-, 
i vilket

antikt och kristet kom att bli ett med

varandra.
v. K.
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Lechard Johannesson:
Henric Schartau. Stockholm 1957,
Diakonistyrelsen.

Henric Schartau, Stdrre UncJer-

risningen. Utgiven med noter och
kommentar av Lechard Johannesson.
Stockholm 19i7, Studiebokf6rlager.

Varf<ir sysslar just en katolsk frirfattare
med lutheranen Schartau? Varf6r <iverllm-
nar han inte denna uppgift it Schartaus
trosfrinder, f6r att i stillet lgna sig it sin
egen tro?

Lechard Johannesson ger svaret pi denna
ft|ga, dL han i f6rordet till sin Schartau-
biografi skriver: >Jag ster i stor personlig
tacksamhetsskuld till den levande tradition
frin Henric Schartau, som givit mig fcir
livet avg6rande intryck>>. F{an antyder
dirmed, att han utifrin ett schartauanskt
bestlmt fromhetsliv itervint till moder-
kyrkan. Siledes fdrstir man den virme,
med vilken biografien ir skriven, och den

noggrannhet, med vilken till den redan
framlagda utgivan av Scharcaus Biblisk
Catecbes (anmiild i denna tidskrift irg.
37, 19t6, s. 142f.) numera fogats en ny
textedition 

- 
mestarens Stiirre Under-

aisn.ingen.

Biografien ir byggd pi killstudier, lven
pi opublicerat material och till och med pi
6gonvittnens berittelser. Siledes kan ve-
tenskapen lita pi den. Vi fir samtidigt en

iskidlig bild av den m'drklige pristen, som

piverkade hela vistkustens fromhetsliv.
FIan f ramvlxer ur den gamla lutherska
ortodoxien. Under studieiren i Lund fir
hans tro en s'drskild prlgel genom biskop

Petrus Muncks filosofiskt underbyggda
teologi. Han lyckas f6ra den gamla goda

trosattityden fram lingt in i den engelska

empirismens och den kantianska >>idealis-

mens> tidevarv. Ja, han verkar utiiver sin
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levnadstid genom att hilla undan trons
subjektivistiska forfall. 

- 
Boken bjuder

vlrdefulla iliustrationer, biand dem ett
prov av Schartaus handstil.

Stdrre (Jnderuisningen ger en ny inblick
i den framstiende mannens inre. Den fram-
ligger den slutgiltiga utformningen av

Schartaus &sk&dning och blir f. <i. har fdr
f6rsta gingen i sin helhet tillginglig i
tryck. Verket lornyar vid fdrsta piseende

det intryck, som redan Biblhlz Catecbes

iimnade: att deo framstiende sjllas6rjaren
representerar en luthersk tro, som man just

frin katolskt hill skulie vara angeligen
om att fi prdvad och systematiskt behand-
1ad. Undersokningen skulle f ista s'drskild
uppmlrksamhet vid Schartaus syn pi den

naturliga gudskunskapen, pi m'inniskans
lda vilja och pi nidens och helgelsens

realism. Den vore ett vllkommet bidrag
ti1l svenskt fromhetslivs historia och skulle
till och med kunna gdra ansprik pi eku-
meniskt intresse,

En sammanfattande framstillning av

Schartaus trosiskidning pi grund av bide
gammalt och av Johannesson nypublice-
rar material skulle bli ett naturligt mot-
stycke tili Schartau-biografien. Samtidigt
skulle den st'dllning, som Schartau har i
Lechard Johannessons personiiga liv, komma
att visa sin allminna betydelse.

v. K.

Ida Friederike G6rres:
Das Senf korn uon Lisieux. Das uer-
borgene Antlitz, Neue Deutung.
Freiburg 1918, Herder. DM 28: -.

Ida Gdrres'klassiska verk om den heliga
Teresa av Jesus-barnet ir vir tids vikti-
gaste hagiografiska arbete. Den tyska f6r-
fattarinnan skaffade sig tidigt tillging till
kanonisationshandlingarna och byggde pi
dem upp en bild, som avsliijade de skdn-
milningar och sirapsdrypande banaiiseringar
som frin klostret i Lisieux spritts ut 6ver
virlden. G6rres kunde visa upp, vilken i
flera avseenden fruktansvird mil.jd klostret

r6 - sg:oz+ Credo. 39:e 1rg. Nr 4/5. r958

erbjdd. Och Teresa sjllv visade sig visser-
ligen vara besmittad av sin tids perverte-
rade smak 

- 
hon ville, att man skulle ta

vzra pL hennes avklippta. naglat! 
- 

men
hon hade dock psykologiska drag som helt
f<irsvunnit i de hagiografiska legenderna.
Hir lades en r6.tt grund fdr en vetenskap-
lig utforskning av den heliga Teresa.

Boken vickte vildsamt motstind, sar-
skilt i fromma kre$ar i Frankrike, och
torde innu inte vara <jversatt till franska;
fortfarande kan man hdra upprdrda tonfall
frl.n fzris|.et i olika lender iiver denna rea-
listiska bok, som gav en vida mer impo-
nerande bild av helgonet'dn alla de fromma
sockerbagarna f6rmitt.

Med tiden kom ocksi en fransk kritik.
Det var sirskilt abbd Andrd Combes som

tog pi sig det stora ansvaret att avsl6ja
sanningen; hans arbeten har tidigare an-
milts i denna tidskrift. Man har nu ocksi
tillging till en vetenskaplig upplaga med
faksimil-reproduktioner av helgonets brev
och skrifter, Den frigan instiiler sig di
osrjkt: stir sig Ida G6rres'kritik infrir detta
nya material?

Svaret ir ett obetingat ja. Ida G<irres
kunde utan kennedom om a1la f,iirfalsk-
ningar och retuscheringar, bara med led-
ning av kanonisationshandlingarna, ge en
absolut korrekt bild. I den nya upplagan av
hennes storverk finns inga indringar. Dlr-
emot finns dar ett par kapitel, som kon-
fronterar hennes eget resultat med den nya
franska kritikens. Och de Ir mer in spin-
nande att hsa.

Ida Gd,rres skriver hlr mycket fdrsiktigt
och mycket fdrsonligt. Hon vill inte an-
vlnda ordet f6rfalskning. Hon pekar pi
att helgonet dock gav sin syster full rltt
att bearbeta manuskripten; hon anser att
de flesta horrigeringarna ir ganska oskyl-
diga. H?ir kan man ha en annan mening:
det ir mycket viktiga drag i helgonets
brev, som bevisligen blivit inte bara stilis-
tiskt banaliserade och sentimentaliserade
utan ocksi innehillsligt f6rfaiskade. Det
viktigaste ir emellertid tilliggen; mirk-
virdigt nog har den vetenskapliga uppla-
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gan ingen systematisk redogiirelse fdr dem

och deras betydelse. Ida G6rres hevdar, att
man inte gjort helgonet nigon orltt: >>Inget

v[sentligt drag blir fdrfalskat, undertryckt,
ingenting frlmmande pidyvlas henne.>>

Men knappt har hon uttalat dessa alltfdr
milda ord, fdrrin hon jimfdr denna klost-
rets sirapsbild med de >>millioner smi bil-
der som skulle g6ra allmlnheten bekant
med den nya helgonets ansikte>>. Dessa

fotografier var dock klara {tirfalskningar

- 
av ett corneilleskt karaktirsfast, beslut-

samt och ofta pligat ansikte gjorde man en

s6t k1ich6. >>Dessa bilder har priglat mas-

sans {6restillning om dess nya hjllpare i
n<iden. De har m6tts med oerhiird henf6-
relse hos enklare sinnen och med estetisk

fasa hos mer anspriksfulla och erbjuder
kanske den tjockaste muren mellan dessa

serare och en djupare kunskap om helgo-

net,>>

Ida G<irres tilligger: >>De motsvarar exakt
den beskrivning som f,6rekom i de iildre
upplagorna av boken: 'Hon var av ringa
gestalt. Hon hade blont hir, grigrdna iigon,
en liten mun, fina och regelbundna drag.

Hennes ansikte, som hade liljans vithet, var
harmoniskt format, vdlproportionerat, och

alltid priglat av en ilskvird gl?idje liksom
av himmelsk frid. Hennes ging var full
av virdighet, samtidiSt enkel och charm-
full.)>

Nir man lirt kinna Teresas verkliga,
viliestarka, mdrka och pligade ansikte, ry-
ser man inftir dessa banaliseringar.

Det ir en g&ta, *t Ida Gdrres trots detta
kan hevda, att hela den kritiska forsk-
ningen bara f,iitt en ritta, och att helgonets
bild redan dessf6rinnan var klart urskiljbar.
Detta kan bara bero pi en vilja hos fdr-
fattarinnan att inte sira nigon. Hennes me-

ning ir inte heller att acceptera sk6nmil-
ningarna utan att hivda, att de alltid varit
si klumpigt och genomskinligt utf6rda, att
varje kritisk lisare sjilv kunnat avsldja

sanningen. Om hon seger, att ingen fiir-
falskning fiirekommit, si till?igger hon ge-

nast: >Doch ein fabelhaftes Spiel mit win-
zigsten Akzenten, Fatbtupfen, Beleuch-
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tungseffekten modellierte und retouchierte
das Gesamtbild auf vollkommene Anglei-
chung an das landleufige Ideal hin. The-
rese hette ihm auch ohne diese Verschdne-
rungskiinste entsprochen: so wurden
Vunschbild und Virklichkeit nicht nur
md'glichst angenihert, sondern zur Deckung
gebracht: der Engel in Menschengestalt.>

Det finns i sjilva verket minga bevis {<ir

att just sirapsportrltten skrlmt mlnniskor
frin helgonet. F6r egen del vill jag intyga,
atr der fiirst var den verkliga, ofdrfalskade
Teresa som kunde skaka och gripa mig; jag

var som protestant fullkomligt ofdrmiigen
att arbeta mig igenom lagren av socker och

sirap.

Det viktigaste lr emellertid, att Ida Gdr-
res' bok nu blivit tillfullo bekrlftad av

den {ranska vetenskapliga kritiken.

Suen StolXe

Maurice Villain: Abba
Paul Couturier, a!6tre d'e l'Uniti
Chritienne. Patis 79 57' Casterman.

Ffu 975,

Ingenting karakteriserar pi ett lyckli-
gare sltt det tjugonde irhundradets kris-
tenhet in det tilltagande medvetandet om

den synd som ligger i de kristnas splitt-
ring, och den 6kande strevan att 6ver-
brygga denna splittring. Minga lr de an-

satser som gjorts i detta syfte, och deras

virde ir varierande. Ingen har i si h6g
grad varit ignad att fdrr alla parter nir-
mare milet in vad som brukar kailas B6ne-
veckan f6r de kristnas enhet. Bakom

denna, och den anda som inspirerar den,

stAr en ensam man; abb6 Paul Couturier,
d6d leri.

Om denna helgade prist, vars inflytande
stillsamt och utan sensation nitt djupare

och lingre in i kristenhetens olika famil-
jer 'dn kanske nigon annan katoliks e{ter
reformationen, har Maurice Villain skrivit
en biografi som borde lisas <iverallt, men

slrskilt i de lander dir problemet om olika
kristnas f,itrhallande till varandra ir som



-

Litteratur

aktuellast. Det ir en bok utan ansprik,
stimd i samma ligmilda tonart som abb6

Couturiers egen verksamhet, en bok som

inte ir slrskilt vilskriven (men mycket
lattliist), som lr brokig och spinner 6ver

ett stdrre omride ln den riktigt kan be-

herska 
- 

helt enkelt derfcir att Paul Cou-
turiers kontakter och inflytande strickte
sig si vida omkring i alla riktningar, att en

volym om honom och hans verk, begrin-
sad till trehundraittio sidor, med n6dvin-
dighet miste fi denna karaktir.

Sidan boken f,tireligger, ir den emeller-
tid alldeles tillriickligt rik pi visentlig-
heter ftjr att kunna skinka inspiration

och ledning fdr var och en som sysselsitter

sig med frigan om de kristnas inbdrdes

fdrhillande, och var och en som pligas av

deras splittring. Abbe Couturiers person,

instlllning och exempel har i detta av-
seende mera att lira oss ln nigot annat

ekumeniskt initiativ.
Genom sina studier och framftir allt ge-

nom sina personliga kontakter kunde Cou-
turier konstatera det faktum, att katoli-
kerna inte ir ensamma om <ivertygelsen att
sitta inne med sanningen. Utan att i minsta
min pruta ned sin katolska tro eller ni-
gonsin sticka under stol med dess krav
hyste han en djup och fullstlndig respekt

f<ir andra kristnas iivertygelse. Han vlg-
rade att utdva nigon som helst form av

proselytism (konversionen var f6r honom
helt och hillet den Helige Andes verk,
och sjilv stod han endast som det omut-
liga vittnet om sin tro, som alltid gav klara
och fullstlndiga svar men aldrig siikte
rubba en annorledes troende i hans 6ver-
tygelse). Han f6rstod ocks& att om bdnen

f<ir de kristnas iterfdrening skall kunna
bli en hela kristenhetens.b6n 

- 
i vilken

vi redan nu kan och miste fdrenas i den

bedjande Kristus, >Fader, att de mA vara

ett . . .>> 
- 

si miste den formuleras pi ett
sltt som inte valdfdr sig pi nigons sam-

vete, Si ber man under bijneveckan i ja-
nuari fcir att >)Guds Rikes synliga enhet
mitte komma pi det sltt och med de me-
del som Han vi11>.

Kanske ser man inte genast, vilka per-
spektiv en sidan b6n 6ppnar. Inte nog med
att varje kristen miste i den kinna igen
den autentiska biinen om enhet. Den liter
oss dessutom skymta m6jligheten av en ra-
dikal konversion inotn varje samfund -och inte bara m6jligheten, utan nddvln-
digheten. Och denna konversion kan inte
vara nigot annat e.n en omvindelse till
ddmjukhet och till kerlek, en omv'dndelse

lika n,ijdvindig fdr varje enskild som fijr
varje koilektiv. En sidan omvindelse skulle
inneblra en ny pingst; den kan endast

verkas av den Helige Ande och skulle inne-
bira en den Helige Andes seger inte bara
i kyrkan som gudomlig insritution, dir
segern en ging f6r alla ir vunnen, utan i
kristenhetens hela empiriska verklighet. De
praktiska f<iljderna av ett sidant pingstun-
der ir o6verskidliga, lika vil som ett hel-
gons utveckling er fdrdolt fdr honom sjilv
nir han stir vid b6rjan av sin bana.

Couturiers <ivertygelse dr att allt vesent-
ligt ir vunnet, i och med att motstandet
mot kerleken faller i alla kristna hjartan.
D'irrf& dtr btinen, alla kristnas bdn, det
angellgnaste. Fdr den som har rron lr
detta ingen utopi utan klaraste reaiism.
Men det hindrar inte att han sig nridvin-
digheten av en lika stor realism pi andra
plan, Den fdrde honom, som redan sagts,

till raka motsatsen mot en synkretistisk
uppmjukning av dogmer och samfunds-
principer; den ftirde honom ocksi till or-
ganiserandet av en vidstrickt upplysnings-
verksamhet, dels fdr det troende folket i
samband med b<jneveckan den 15-22 ja-
nuari, dels f6r teologer vid sirskilda stu-
diemdten. Det finns minga f6rdomar som

kan skingras pi det intellektuella planet,
nir bd'nen vil skingrat oviljan att lira av

andra och att erkinna sina egna brister.
Det vore illusoriskt att tro att de kristnas
iterfrirening nigonsin skall kunna ske utan
att ett betydande teologiskt arbete ligger
bakom. Dirfdr giller det att b<i'rja lven
pi detta plan, utan att fdrsitta nigon tid.
Hir hade Couturier sina f6regingare, men
han bidrog i hdgsta grad, genom sin per-
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sonlighet och sitt inflytande, till att vidga
och fdrdjupa denna verksamhet.

>Odmjukheten 6ppnar splrrade vlgar>>

lydde mottot fdr den sista >>b6nevecka>>

som abb6 Couturier fick uppleva. Och
denna korta anm'dlan av en viktig bok om
en viktig glrning kan inte avslutas bittre
ln med ett direkt citat ur den gamle prls-
tens nedskrivna meditationer:

>Din moders ddmjukhet - 
kyrkans enda

storhet! Den heliga Jungfrun, som alltid

96r sig mindre tdr *t Du skall bli st<irre,

fdrblir den som bist inspirerar Din kyrka,
bittre in de som stendigt upphdjer mo-
dern och kyrkan. Ty iven f6r kyrkan
giller att det sanna herrad6met inte lr att
hirska utan att tj6,na. Och det enda legi-
tima settet fdr henne att berdmma sig ir
att ber6mma sig i Dig, Flerre. De som upp-
h6jer henne i sig sjllv gdr henne derf<jr en

dubbel oritt: ett uppblisande av kyrkan,
som intet annat er In Din kropp, miste
alltid ske pi Din bekostnad; och att skada

dig skadar till slut den vars huvud Du ir.
Och att upphoja henne oberoende av Dig
ir att sinka henne till denna vlrldens
mitt, vare sig man vill eller inte, ty utan-
f6r Dig finns det bara v5rlden. Nej, det
ir endast uid Ditt Aors, nedfallen fctr Dina
fdtter, utplinad av Din glans, som kyrkan
bevarar sin sanna storhet och sin gudom-
liga sindning.>>

Gunnel Yallquist

Irene Behn: Der Philosoph
und die K6nigin. Renatus Descartes

und Cbristine Vasa. Briefwechsel
und Begegnung. Freiburg-Miinchen
1957, Karl Alber.

Drottning Kristina var en suverln men

ytterst sammansatt personlighet. Den in-
ternationella Kristina-forskningen stir ddr-
{6r fortfarande inf6r o16sta problem. Man
diskuterar alltjlimt motiven fdr hennes

tronavslgelse, den ro11 som Descartes spe-

lade vid hennes konversion, dodsdomen 6ver

markis Monaldesco, hennes fdrhAllande till
kardinal Azzolino o. r.

)l)

I den ovannimnda grundliga och livligt
skrivna studien behandlar f6rfattarinnan
Descartes' och Chanuts betydelse f<ir Kri-
stina. Boken st6der sig visserligen uteslu-
tande pi de mera kinda standardverken
utan att ta hlnsyn till den hithdrande sven-
ska forskningen 

- 
inte heller till Ernst

Cassirers bok Descartes 
- 

men f6rf, nirmar
sig pi egna vigar samma resultat som ail-
mlnt fdrt till en ny, mera positiv uppfatt-
ning om Kristina. Pi si sitt l'dmnar ocksi
denna bok sitt bidrag till revisionen av den
gamla, ensidigt nedslttande framstillningen
av drottningen.

Descartes kom ju genom fdrmedling av

hans vln, den franske ambassad6ren Cha-
nut, pi h6sten 1649 till Stockholm efter en

ling brewlxling mellan de bida vennerna'
Descartes tvekade 

- 
onda aningar holl ho-

nom tillbaka 
- 

men utsikten att i det
nordiska Athen bli hovfilosof hos den be-

rdmda drottningen avgjorde till slut saken.

Han vigade iventyret. Besdket blev emel-

lertid en besvikelse fdr beggedera. Descar-
tes mlrkte snart att drottningens fattnings-
f6rmlga inte rlckte till f6r hans reoretiska
tankeutflykter. Hon hade fallenhet fdr det
konkreta livets glrningar, helt upptagen
som hon var av de ting som hon f6r dgon-
blicket sysslade med. I sjilva verket hade

han litit det ditida Europas mest berdmde
filosof komma for att av honom fi upp-
lysning om >det h6gsta godas> vesen, men
han syntes henne blott ha sinne f6r mate-
matiska problem. Men icke desto mindre
var deras samtal 

- 
bekende hon senare 

-av stdrsta religidsa betydelse {6r henne.
Ambassaddren Chanut spelade ett slags

dubbelroll. Som troende katolik miste han
tinska drottningens konversion, men som

diplomat var han tvungen att varna henne
fdr detta steg. Som representant {6r Lud-
vig XIV, som ingitt en allians med tur-
karna och svenskarna mot kejsaren, befa-
rade han, att en tronavsegelse 

- 
som mAste

bli fr;ljden av sidan konversion 
- 

skulle
kunna ogynnsamt inverka pi fdrhillandet
mellan Frankrike och Sverige. Vad kato-
liken lingtade efter miste diplomaten om-
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intetgiira. - 
Kristina var tvungen att

soka andra vlgar ftir att f6rverkliga sina

planer.

Robert Braun

Jakob Fellermeier: Ab-
riss der lzotholiscben Gesellscbafts-

lehre. Freib'rrg 1956, Herder. DM
1 1: 80,

Ehe und Fanti.li.e. Grundsiitze, Be-

stanrl und fdrdernde Massnabtnen.

Utg. A. R. Scherer och J' Dorneich.
Freiburg 7956, Herder. DM 9: 80'

IJnder senare ir torde kunskapen i och

{6rstielsen f6r katolsk lera och liv ha 6kats

betydligt i Sverige. Det finnes emellertid ett
omride, inom vilket okunnigheten om allt
katolskt for:.fara,nde ir starkt mirkbar -
det ir samhlllskunskapen. Nlr man fun-
nit katolicismens teologi motslgelsel6s och

dess minniskouppfattning realistisk, har

mcn i allmlnhet s6kt honcentrera sina an-

grepp mot kyrkan i hennes verksamhet i
tiden och hennes in{lytande dver samhills-
livet. Pi detta omride, slger man, visar

katolicismen sitt verkliga ansikte, och man

illustrerar sina pistienden med olika exem-

pel ur dagens och girdagens historia. Den
intellektuella oklarheten i dessa beskyll-
ningar 'dr uppenbar, ty den visar ju blott
hur f6ga man kinner katolicismens sam-

hallslara, bortsett frin den milt sagt tvi-
velaktiga metoden att beddma katolska kyr-
kan utifrin de av hennes medlemmar som

icke Iever efter hennes bekdnnelse.

Vad som dock n'drmast intresserar oss i
dagens hge, lr den mlrkliga okunnigheten
om och likgiltigheten fdr den moderna ka-
tolska samhillsllra, som har plven Leo

XIII som sin andlige fader, Knappast pi
nigot omride i den svenska samhillsdebat-
ten citeras denne eller de f6ljande pivar-
nas epokgcirande rundskrivelser i si viktiga
imnen som arbetarefrigan, f<irhillandet
mellan stat och kyrka, kommunismen och

liknande.
Till nigon del kan vil detta f6rhillande

fdrklaras med det faktum, att det egent-

ligen ir {drst efter det andra virldskriget,
som de av katoiicismen fdrfektade sam-

hlllsprinciperna fitt tillfiille att omsittas
i det praktiska statslivet. F6re virldskriget
kunde dessa principer svirligen vinna ge-

hor her i landet med tanke pi det starka

inflytande, som traditionellt utdvats i Sve-

rige av de anglosaxiska lindernas statsstri-
der och de radikala herdelserna i Frankri-
kes och Tysklands parlamentariska liv och

den dirav fdrorsakade samhlllsvetenskap-

liga debatten. Men nu borde Sverige inte

lingre kunna hilla sig utanftir det starka

inflytande, som den politiska utvecklingen
tagit i de av de kristligt-demokratiska par-

tierna ledda linderna i Europa, vilka i stor

utstrlckning linat mycket av sina program

frin den kyrkligt inspirerade samhillsforsk-
ningen,

I detta lige ir det angeliget att even i
Sverige sdka klarg6ra den katolska samh'iils-

nskidningens principer och grundvalar, vars

roll i det internationella statslivet tenderar

till att bli allt std,rre. Annu saknas pi sven-

ska spriket alla st<irre systematiska arbeten

pi detta omride, medan den utlindska
litteraturen blir allt rikare.

Ett par exempel hiirpi 1ir Jakob Feller-

meiers utm'drkta kortfattade handbok A&-

riss d er k-at holis c hen Gesellsc hat' t sle br e och

band VII i Herders stora samhillsvetenskap-
liga lexikon: Ehe und Familie. I det fijrra
arbetet ges en systematisk, dverskidlig bitrd

av de problemstlllningar den katolska sam-

hellsvetenskapen arbetar med och de resul-

tat som den i olika former kommit fram

till. I det senare arbetet iter mdter oss en

detaljrik och genomtrlngande granskning

av det icke minst hos oss si brlnnande
aktuella problemet iktenskap och familje-

bildning.
Bida arbetena kan rekommenderas -

Fellermeiers som en introduktion till Her-
ders V\rterbuch der Politik tillsamrr'tns

med de redan tidigare utkomna banden

I-VI 
- 

f6r mera djupgiende undersijk-

ningar pi detta omride.

l. P. Vieselgren
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Quaestiones disputatae. Freiburg
19J8, Herder. 1: Karl Rahner:
Uber die Schrif tinsfiration. DM
5:20. 2: Karl Rahner: Zur
T heologie des Todes. DM i: 80.

3: Hein ric h S chlie r: Md.cbte
und. Geu,alten im Neuen Testament.
DM 4: 80.

Karl Rahner och Heinrich Schlier stir
som utgivare frir en ny samling av teolo-
giska smiskrif ter 

- Quaestiones disfutatae

- 
omdiskuterade frigor. Karl Rahner h6r

till de mest betydande bland dagens tysk-
sprikiga katolska teologer. Heinrich Schlier
har fdr n|gra &r sedan som protestantisk
teologie professor itervlnt till den katolska
kyrkan,

Kollektionen vill bide vinda sig till all-
mlnheten och framligga vetenskaplig teo-
logi. Det ir nigot specifikt katolskt, att
man anvlnder ett stringt vetenskapligt
tinkande och att man just med detta vill
tala till allminheten, med andra ord, att
tron i sin egenskap av kritiskt prdvad och
vetenskapligt genomtenkt iivertygelse vill
piverka livet i hela dess bredd.

Samlingens fiirsta tre hlften lr skrivna
av utgivarna sj'dlva. Med skrif tinspiratio-
nen behandlar Rahner ett emne, som i sam-

talen mellan katolska och protestantiska

teologer under de senaste iren alltmera
kommit i f6rgrunden. L<isningen liter de

djupa samband framtreda, som rider mel-
lan Kyrkan och Skriften. 

- 
I det andra

bandet sysslar Rahner med ddden. Amnet
ir en sklrningspunkt fdr kristen tro och

dagens tlnkande. I den kristna religionens

medelpunkt stir Kristi korsddd. Och nu-
tidsminniskan kommer inte ifrin att fun-
dera dver d<;den, nigot som filosofien och

diktningen vittnar om. I den f6religgande
lilla boken biir tron och modernt tinkande
sammanf6rda. 

- 
Schlier utgir i samlingens

tredje nummer frin nytestamentliga texters

noggranna analys, Han sitter Pauli ord om
makter och vild i f6rbindelse med Kristi
framtida iterkomst. Framstlllningen syftar
till att Skriftens vittnesbiird skall bli en

gestaltande kraft f6r vardagen,
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Quaesti.ones disputatae 
- 

detta innebar
under medeltiden det piglende teologiska
livet 

- 
i motsats till den rena skolteolo-

gien, dlr det frimst kom an pi att eleverna
tilhgnade sig ett givet material. Utgivar-
nas f6rnimligaste avsikt tycks ligga i att
vlcka frigor och derigenom frimja tron.

Theodor Schnitzler: Die
Messe in der Betracbtung. Freiburg
7957, Herder. Bd. I, DM 8:80;
Bd. II, DM 9: 80.

Boken vill frimja bdnelivet och Kristus-
fdreningen pi en och samma ging. Den

96r Kristi verks liturgiska fdrnyelse 
- 

den
heliga missan 

- 
fruktbringande fdr me-

ditationen och fiirdjupar mlssans firande
genom att upplita dess halt,

Bokens fiirfatttte ir professor i liturgi-
vetenskap vid lrkestiftet Kdlns pristsemi-
narium. Han tillhdr de moderna teologer,

som lr lika lingt ifrin en livsfrimmande
moralism som frin ^fi l|:a tron f6rflackas
till ett slags esteticism. Han st'dller allvar-
liga krav pi offerviljan, men han herleder
sina fordringar ur det mediterande um-
glnget med trons hemligheter. Vad han har
att siga, framf6r han med si begripliga
ord, att man ibland ?ir fdranledd att
gldmma bort, i hur hag grad han bygger
sitt arbete pi liturgihistoriens senaste resul-
tat, fremst pi .foseph Andreas .fungmanns
banbrytande verk Missarum Sollemnia (l:a,
upplagan, Vy'ier' 1949). En viss gradmitare
f<ir verkets virde kan ses dlri att dess

fiirsta band 
- 

nigot mer in ett Lr eltet
atr der f6r fdrsta g&ngen limnat pressen

- 
numera redan upplevt sin fjirde upp-

laga. 
- 

Schnitzler fiiljer inte messans yttre
frirlopp, utan later si att siga mysteriet b1i

till ifrin dess visen som ofier och sakra-
ment. I stort sett stir ofiertanken i fdrsta
bandets centrum, medan sakramentsid6n
utgdr andra bandets medelpunkt.

Alla, som lingtar efter att tron med all
sin rikedom blir bestimmande i deras liv,
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skall i Theodor Schnitzler finna en kunnig Peter Schindler: Yejen
hjiilpare. till Ron. K,iipenhamn, Hirschsprung.

V. K. Peter Schin dler: Das Netz
d.es P etrus. Regensburg 19 57, Pustet.
DM. 12: 

-.Peter Schin dle r: Lousang
og lignelser. Kiipenhamn 1957, De
Unges Forlag, Dkr. 8: 50.

Johann es Jgr gense w Den
belige Frans aa Assisi, l. uppl. Kii-
penhamn 19t6, Gyldendal. Dkr.
22:7J.

Yi bleu katol;kker 
- 

den danska mot-
svarigheten ttll Yarfdr jag bleu katolik 

-innehiller 23 danska konvertiters redogii-
relse f6r deras vig till Kyrkan. Utgivaren,
sjilv konvertit och nu kyrkoherde vid
Danmarks modernaste katolska kyrka (i
Lyngby), pipekar med rltta, att trots alla
olikheter i dessa konvertiters v:ig ett ge-

mensamt drag lyser fram: >>Den verkliga
konversionshistorien handlar icke dlrom att
jag blev betagen i Kyrkans hdgtidliga guds-
tjlnster eller teologernas lerdom eller
i . . . nej, den handlar om en makaliis upp-
tickt. Jag upptickte att Kristus visserli-
gen hade hmnat denna jord, men att han
pi ett nytt sltt blivit nlrvarande i den

ena, heliga, katolska och apostoliska Kyr-
kan. Jag blev katolik dirf<ir att jag insig
att Kristus och Kyrkan lr ett.> De olika
vlgar till Kyrkan som h?ir framst'ills vi-
sar, att det till sist inte lr manifestationen
av en institutionell makt utan det i den

synliga Kyrkan fiirnimbara Kristusmyste-
riet som drar m'dnniskorna till sig.

Om man frigar efter meningen med den

sortens bdcker, framstir itminstone en

dubbel sidan. F<ir det fdrsta vill dessa

konversionsberlttelser vara det som en klnd
amerikansk konvertit, Avery Dulles, ut-
tryckte i sjilva titeln fiir sin liknande redo-
gdrelse: A Testimonial to Grace - Ett
vittnesbiird om niden 

- 
(jft Creilo l9f J:

45). Fiir det andra visar de hur mingt
och mycket av det som f<ir en utomstiende
ter sig som ett hinder f6r en konversion
beror pi okunnighet och missfiirstind. 

-

Louis Lochet: Fils cle l'Eg-
Iise. 2 uppl. Paris l9f i, Cerf. Dic
Sendang d.er Ki.rche irn 20. Jahr-
hundert. Freiburg 1957, Herder.

Bokens f6rfattare lr sjllas6r.jare i en av

de stora f<irsamlingarna i Reims. Hiir fram-
ligger han tankar, som hjllpt honom att
bemistra storstads-apostolatets mddor och
att bevara den sj?ilsliga jlmvikten 'dven

under besvikelser och angrepp. Eftersom
varje kristen i viss min ir en apostel, kan
boken vara till gagn fdr alla. P. Lochet pi-
minner oss om att vi ir kyrkans barn och
att siledes allt som hender oss som kristna
iger sin dolda hemlighetsfulla mening.
Om vi miits av oviinlighet f6r vir tros
skull, blir vi luttrade. Dir framgingar fat-
tas, kan vi ta vir tillflykt till kontempla-
tionen. Aven dlr en apostel >>likvideras>>

av vlrlden, fir hans lidande en h6gre me-
ning i de >>heligas samfund>>.

Boken 1r skrivcn med franskt esfrit, ni-
got som lven den tyska <iversittningen lyc-
kats finga in. Skulle man iinska nigot, si
vore det ett hensynstagande till den mo-
dernaste sortens hedningar, till dem som

ir bide artiga och ouppnieliga. Det ir ju
1900-talets speciella tecken, att ett vixande
antal minniskor varken kinner sig dragna
till den kristna f6rkunnelsen elier tror
sig ha anledning att bekimpa Kristi bud-
birare. De ?ir lika smidiga i umglnget som

de syns vara >>religi<ist oskyldiga>. Vad sii-
ger P. Lochet till detta?

IY. K.

Vi bleu katolilzker. 23 personlige
beretninger samlet af Gunnar Mar-
tin Nielsen. K6penhamn 19i8, Frost-
Hansen. Dkr. 12: J0.

Sven Stolpe: Varum utir
kat hollsc h ouurden. Heidelberg l9 I 8,

Kerrle.
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Det danska gemytet med sin humor, sjilv-
kritik och minsklighet ir glidjande nog
inte heller i detta sammanhang att ta miste
pi. Detta konstaterande leder osijkt till en
tredje mening med sidana bdcker: vi kato-
liker borde di och di friga oss sjilva fdr
hur m&nga 

- 
och vilka 

- 
minniskors

konversion virt eget katolska liv stir hind-
rande i vigen,

Sidana b6cker som den f6religgande
borde alltsi intressera inte bara icke-kato-
liker utan ocksi katolikerna i Skandinavien.
De uppmlrksammas fdr 6vrigt i lika h6g
grad eller i kanske innu hdgre av det ka-
tolska utlandet. Det svenska konvertiternas
vittnesb6rd Varfdr jag bleu katolik utkom
i tysk dversiwning, likasi den fdrsta delen
av Peter Schindlers alldeles ypperliga och
djupiodande sjiilvbiografi (Vejen ti.ll Rom.
Das Netz des Petrus). Anmllaren rikade i
somras under en Tysklandsresa hora denna
bok lesas som bordslisning i inte mindre
dtn fyra kloster. Dessa bdcker uppmirh-
sammas inte pi grund av en romantisk
svaghet fd,r de nordiska lenderna utan helt
enkelt derfdr atr man i s. k, katolska 1in-
der i vixande grad 

- och det med rltta

- 
anser, att Skandinaviens katoliker kan

lemna ett sirskilt bidrag till Kyrkans
fulla katolicitet samr atr de ansatser i
denna riktning som hittills blivit synliga,
tydligt visar, atr de samversprobiem, som
utkempas vid Europas nordliga rand, h6r
till de mest aktuella grundfrigorna iven i
det centrala visterlandets kristna liv.

I detta sammanhang mi lnnu tvi b6cker
nlmnas, som var pi sitt sitt illustrerar det
ovan sagda. J6rgensens bok om den helige
Franciskus av Assisi har kommit ut i den
J:e danska upplagan, och den llir vzra
den danska bok som nlrmasr efter H. C.
Andersens sagor har upplevt de {lesta 6ver-
sittningar till frdmmande sprik.

Leder Jprgensen oss rill medeltidens hel-
gonliv, si hemtar hans lerjunge och v1n
Schindler oss pi ett fromt och llskvirt
s'dtt tillbaka till nutiden genom sin bok
Lousang og lignelser. I fd,rsta avsnittet ger
f<irfattaren oss etr slags fortsittning pi
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Franciskus' >>solsing>>. F{ans avsikt Ir att
tivervinna, ja att omvlnda sekulariseringen
genom att lita plast- och atomilderns
givor lovsjunga sin skapare och l{erre. 

->>Lignelser>> ir unika legender om livet fcire
och efter dciden, att berittas f6r vuxna
barn, bl, a. den kostbara skildringen av
hur Vir Frdlsare vigde ihop ynglingen frin
Naim med Jairus dotter eller den om bio-
grafen i skerselden. Dessa legender kan
inte recenseras, man kan blott rekommen-
deta var och en am sjilv lyssna till dem.

Peter Hornung SJ

Kunskap och tro. Uppsarser till-
ignade Elis Malmestrdm. Stockholm
1915, Sveriges kyrkliga studiefdr-
bund.

Bidragen i detta sammelband behand-
lar mest l?impliga metoder att pi kristet
sitt bemistra det moderna livets minga-
handa problem eller att vinna tillbaka den
terrlng tron under de senaste irtiondena
fdrlorat till den religiiisa indifferentismen.
Si fir man lira kinna Svenska bibels:ill-
skapets verksamhet. Man tlt vett, pi vilket
sltt Svenska kyrkan deltagit i folkbild-
ningsarbetet. Ivar Hylander drar upp
grundlinjerna fdr en regelrltt >kyrklig
strategi>>, djirva och vittutseende pianer
fdr hur kyrkan i sjilavirdande syfte skail
kunna n& de nya stadsdelar, som iiverallt
vixer upp i industri- och afflrscentra.

S?irskilt intresse bjuder uppsatserna av
principiell art, som t. ex. 'drkebiskop Yngve
Brilioths svar pi den djupt oroande tri-
gan: >)FIar kyrkan en framtid?>>, Yngve
Ahlbergs artikel om >>Kristusdogm och
minniskovlrde> och Gert Borgenstiernas
reflexioner d,ver >>Gud, Jesus och Ande>>.

Forfattarna bedtimer Svenska kyrkans si-
tuation med illusionslds nykterhet, Ibland
hiller de sig pi defensiven. Kristendomens
existensberittigande skall bevisas inf6r en

religidst indifrerent virld. Uppgifrens ser-
skilda svirighet ligger deri att det f6r en
konsekvent lutheran inte finns nigon ra-
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tionell vlg tiil tron. Det religidsa allvaret

i de framfdrda isikterna kan inte {6rne-

kas. Men i sak nir man vil inte lingt,
n'dr man iberopar kristendomen som 8a-
ranti fttr minniskans vlrde och virdighec
och pi samma ging frin fdrsta biirjan
fdrutsitter en kristen uppfattning om

minniskovirdet. Just den kristna minni-
skobildens giltighet betvivlas ju av minga i
dag. Sl mycket mera anmirkningsvirt ir
Harald Eklunds fcirsdk att i nlra anslut-
ning till Nya Testamentet utveckla ett
trosbegrepp, som grundas pi det frigande
f<irnuftet: tro som en iivertygelse, st6dd pi
nigon annans dllfdrlitliga vittnesbd,rd. Ut-
ifrin ett sidant trosbegrepp kan fdrsvaret
f6r kristendomen krdnas med framging.

Fasten Atskiiligr frlgot I'dmnas tippna

och nirmare precisering inte sillan skulle
vara dnskvlrd, ger samlingen god upplys-
ning om de problem och de uppgifter som

Svenska kyrkan ser sig st'dlld inf6r i den

moderna virlden,
Bruno Schiiller SJ

Albert G,iirres: Methode

unil Ert' ahrungen d er Psy cboanalyse.

Miinchen 1918, Kosel.

Henrik Sjdbring: Struk-
tur och utueckling. En Personlig-
betsteori. Lund 1958, Gleerup.

>>Konstitution och dynamik> - 
under

denna rubrik kan, lit vara till priset av

stora fdrenklingar, tvi huvudriktningar
inom modern psykiatri och psykopatologi
sammanfattas. Den konstitutionspsykolo-
giska aspekten inneblr i stort sett att man

vid analysen av personligheten och vid stu-
diet av de psykiska rubbningarna huvud-
sakligen utgir frin vissa irftligt givna el-

ler ntminstone vid f6delsen f6religgande
konstitutionsradikaler, fdr att lina den

kende psykiatern Sj6brings (1879-19t6)
terminologi. Sjtibring r'dknar med fyta
grundliggande >>radikaler>>: kapaciteten

(intelligensfunktionen), validiteten eller
nervsystemets energiladdning, soliditeten
eller personlighetens mognadsgrad samt sta-

biliteten eller graden av baning inom nerv-
systemet.

Det finns siledes utifrin ett dylikt be-

traktelses'itt vissa m6jligheter att fiirklara
personlighetens komplexa natur genom att
lita dessa faktorer variera och samverka.

F6r att ni ett steg l'dngre och ni fram till
en teori om de psykiska sjukdomstillstin-
dens uppkomst infdr Sj,i;bring begreppet

>>lesion>>, hlmtat frin den klassiska patolo-
gin och isyftande skador inom nervsyste-

met, oftast uppkomna genom infektion el-
ler skalltraumata. Sj6brings betraktelsesitt
ir sirskilt fruktbart, nir det giller att ta
stillning till de olika psykiska sjukdoms-

tillstindens iterspegling hos olika person-

lighetstyper. Fdr llkaren i hans dagliga
girning iir en dyiik hypotes onekligen
mycket anviindbar, lven om man her lika
vll som nir det glller psykoanalysen b,iir

hilla i minnet att det rdr sig om antagan-

den.

Sjdbrings arbete, utkommet tvi &r efter
hans ddd, ger en ytterst intressant fram-
stilining av hans grundliggande id6er, och

han ir den fiirste att framhilla sin person-

lighetsteoris preliminira karakt'dr.
Gdrres, som ir docent i psykologi vid

universitetet i Mainz och dirtill praktise-

rande likare med psykoterapi som specia-

litet, ger i sitt arbete om psykoanalysens

metoder och er{arenheter en klar framstlll-
ning av modern psykoanalytiskt orienterad

psykopatologi och psykoterapi. Skall man

frirenkla problemet h6gst avsevirt kan man

m<ijligen siga att psykoanalysen eller, som

den ofta kallas, >djuppsykologin>, i mot-
sats till konstitutionspsykologin fu >>dyna-

misk>>. I si mitto motsvarar psykoanaly-

sen kanske b'dttre organismens och sjbls-

livets stindiga {6rendringar ln den mera

statiska konstitutionspsykologin' Men det

ir av vikt 
- 

vilket Gdrres pipekar 
- 

att
inte bortse frin det faktum att lven Freud

ofta uttrycker tankegingar som bdr tolkas

i strukturell riktning. I sista hand gir
minga av djuppsykologins grundfilrestlll-
ningar (t. ex. detet, jaget, dverjaget, drift,
himning, komplex) tillbaka pi struktu-
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rella faktorer. Enligt Gdrres lr >>die ana-

lytische Methode eine Methode charaktero-
logischer Strukturforschung, ja es gibt
keine genauere und ergiebigere Methode
der konkreten Charakterologie als sie>>

(a. a., s.59).
Ett av psykopatologins grundbegrepp lr

neurosbegreppet, Detta glller inte minst om
psykoanalysen. Man finner dock 

- 
fastln

det hos G6rres ofta ir tal om >>neuros>> 
-hos honom inte nigon hillbar definition

av detta vanskliga begrepp. Det ir ej heller
att vinta med tanke pi svirigheten att dra
en grinslinje mellan >>neuros>> och >psy-
kos>>. I allminhet menar man vil med
>>neuros>) en relativt lindrig form av psy-
kisk sjukdom, medan man reserverar ter-
men >>psykos>> f6r de allvarliga och starkt
personlighetsdestruerande psykiska sjuk-
domsprocesserna. De senare sjukdomarna,
>>sinnessjukdomarna>> (ett ord som borde
utrotas) , blir di of tast jimstillda med
>obotliga sjukdomar>>. I sj?ilva verket torde
allt tala I& att det mellan >)neuros>> och
>>psykos>> finns en flytande iiverging med
en stor mingfald av blandformer.

Aven om man har anledning att stella
sig kritisk till minga av psykoanalysens

mera fantasifulla hypoteser, torde det dock
finnas mer iin tillriickligt a,tt ta. vara pL

inom den >>dynamiska>> psykologin lven f6r
den strukturellt orienterade psykologen
eller psykiatern. G,ijrres' bok stimulerar
onekligen till f<irs6ket att granska nigra
av psykoanalysens grundf6restillningar ur
mera strukturella synpunkter. Kanske finns
dir en mdjlighet att dvervinna dualis-
men mellan struktur och funktion (Gdr-
res talar f. d. om strukturen som en >po-
tentia activa>)). Grundfdrutsittningen fdr
ett nlrmande mellan dessa biLda t. n. myc-
ket antagonistiska riktningar synes vara
framfdr allt en analys av de begrepp, hy-
poteser och metoder man pi bida hillen
begagnar sig av. F6rst en dylik >veten-
skapsteoretisk>> analys kan m6jliggdra en
f ruktbar debatt mellan konstitutionspsy-
kologiskt och djuppsykologiskt orienterade
psykopatologer. Man kan knappast vinta
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sig ett nirmande silinge man inte fcirstir
varandras sprik och silinge inte psyko-
analysen rensat ut det virsta ogriset ur
sin ofta fantasifulla begreppsvirld.

Olof u. Meyburg

O I a f P e d e r s e n; Nicole Ores-
tne og bans naturfilosofiske systen.
K6penhamn 19i6, Munksgaard.

Medeltiden har tidigare ansetts vara >de
mcirka irhundradena>> i Europas historia,
men man har si sminingom kommit till
insikt om, att detta ingalunda var fallet
inom t. ex. konsten och musiken. Diremot
torde denna uppfattning var praktiskt ta-
get allenaridande i friga om narurveten-
skapen. >Bibeln och Aristoteles 

- 
vad be-

gir man mer? Dirf6r stod vetenskapen
innu kvar vid de fyra elementen, och der-
f,tjr drunknade de mest originella tinkarna,
Roger Bacon, Buridan, Oresme, Cusanus, i
metafysikens hav och f,6rh61l sis till Arki-
medes, Aristarkos eller Hippokrates som
dessa senare till Newton, Kepler eller Pas-
teur>, fdrklarar Rousseau i sit Histoire d.e

Ia science 3t 7945,
Denna traditionella syn pi medeltiden

hiller dock pi att brytas av forskare, som
verkligen giir sig besvlret att sdka upp
de medeltida naturfilosofernas skrifter f6r
att ur dem skaffa sig en bild av naturye-
tenskapens ditida stillning. Resultaten lr
i vissa fall f<irblufrande. Ett bidrag till
denna forskning ges av dansken Olaf Pe-
dersen i hans doktorsavhrndling Nicole
Oresme og bans naturf ilosofiske system,
vilken rekommenderas var och en, som in-
tresserar sig fd'r naturvetenskapens utveck-
ling. Att boken lr en doktorsavhandling,
b6r inte avskricka nigon, den lr klar och
liittillginglig och kan vil lisas uran an-
vlndning av den sedvanliga notapparaten,
som ir samlad i slutet av boken.

Pedersens undersdkning giller alltsi hu-
vudsakligen Nicole Oresme (ca lSZt-
1 3 82 ), som f6rst framtridde som l'drare
vid Paris-universitetet pi 13i0-talet och
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slutade sin bana som biskop i Lisieux, men
avhandlingen ger ocksi minga intressanta
och virdefulla upplysningar om sivil sam-

tida som tidigare naturfilosofer.
Anklagelserna mot ditidens naturveten-

skap kan huvudsakligen sammanfattas i
tvi punkter:
1. Man menade, att Bibeln och Aristoteles
forklarade allting. Vidare forskning var
alltsi civerfl6dig.
2. Man gjorde inga som helst experiment
f<ir att kontrollera teoriernas giltighet.

Vad den andra anklagelsepunkten be-
rrdfiar, lr det visserligen sant, att experi-
mentalvetenskapen var mycket outvecklad,
delvis beroende pi en uppfattning man irvt
frin Aristoteles, att en mltning miste vara
exakt f6,r att ha nagot virde. Det gjordes

dock en hel del experiment och mitningar
av hcig klass av olika forskare, framfiir allt
inom optiken, magnetismen och geome-
trien, varf6r det lr en grov <iverdrift att
slga, att inga experiment utfdrdes.

Annu orlttvisare ir dock den fdrsta
beskyllningen om slavisk auktoritetstro.
Visserligen blandades teologi, filosofi och
naturvetenskap pi ett mycket mera direkt
sitt in i vira dagar, och grinsen mcllan
fysik och metafysik var synnerligen fly-
tande och ibland obefintlig, men detta 'dr

ju nigot annat en auktoritetstro. Nir man
iberopade Bibelns ord att solen gir upp
och ner som bevis fot att solen riirde sig

och jorden stod stilla, sade Oresme helt
enkelt, att Bibeln pi dylika stlllen an-
vinder sig av mlnniskornas vanliga ut-
tryckssitt, varf6r man miste akta sig f<ir
en alltf,ijr bokstavlig tolkning av bibelor-
den. Det f anns alltsi mdjlighet till en
kritisk tolkning av Bibelns uppgifter, ?iven

om den kristna liiran hade stor betydeise
fiir naturvetenskapen.

Den andra auktoriteten, Aristoteles, ut-
s'dtres dlremot f<ir en synnerligen hirdhint
kritik; det ir hlr som Oresme och andra
tidigare och samtida naturfilosofer 96r sin
st,iirstr insats. Det Ir imponerande att se,

hur dessa forskare arbetar och strevar f6r
att komma sanningen nlrmare, med en in-

veckiad terminologi och utan klara defi-
nitioner av gtundliggande begrepp som

t. ex. hastighet och acceleration, Oresmes

infdrande av en grafisk metod, som 96r
det mdjligt ftir honom att behandla lven
accelererande rdrelser miste utan tvekan
betraktas som ett naturvetenskapligt stor-
verk. overhuvudtager lr just infijrandet
av matematiken som verktyg f<ir naturve-
tenskapen 1300-talsforskarnas viktiga bi-
drag till naturvetenskapens utveckling. Di
fciddes alltsi den matematiska eller teore-
tiska fysiken. Man kan knappast lita bli
att dra pi munnen it hur Oresme med etr
si pass enkelt redskap som den konvergenta
geometriska serien slir omkull f lera av
Aristoteles satser och pistienden.

Till sist en detalj. Vi vet ju alla frin
vir skoltid, att man pi medeltiden trodde
fullt och fast, atr jorden var platt. I Nor-
dlsh" Fam;liebok-, tryckt fu 1952, srir det i
artikeln om Geografi, att jordens klotform
under medeltiden ftirnekades av vlsterhnd-
ska skriftst'dllare. Det 'dr dlrf6r intressant att
se, hur Oresme flera ginger anvinder sig
av tankeexperimentet att borra en kanal
genom jordklotet, utan arr diskutera fri-
gan om jorden ir ett klot. Detta lr alltsi
ett faktum, som ej behdver diskuteras!
Dlremot anvinder han sig av polhiijds-
bestimningar fiir att ber'dkna jordens om-
krets. Man frigar sig, hur minga och vilka
visterlindska skriftstlllare som f<irneLade
jordens klotform. Tydligen lr det sikrast
f<ir den, som ej grundligt studerat de me-
deltida skrifterna, art akta sig f<ir pisti-
enden om ved man under medeltiden
trodde och inte trodde.

Stig Haralclsote

J ac ques Maritain: Reflec-
tions on America, New York 19i8,
Scribner's Sons.

Maritain har under senare ir som bekant
delat sin tid mellan Frankrike och USA;
minga av hans biicker har utkommit pi
engelska, ja, hans stora poetik finns veter-
ligen fortfarande bara pi detta sprik. Det
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har derfdr varit naturligt fdr honom att
samla sina intryck av det stora land som
han lerde sig ?ilska redan under andra
vlrldskriget, di han derifrin kan sigas ha
lett den franska propagandan i vlrlden.

I korta skarpa kapitel pekar Maritain pi
Amerikas traditionsldshet, betonar of<iren-
ligheten mellan den amerikanska historie-
synen och den marxistiska, bemciter det
alltfdr naiva talet om amerikansk materia-
lism, berlttar r6rande om det enorma in-
tresset f6r europeiska intellektuella under
kriget och f6r nlstan obegrlnsad vilg6-
renhet i de krigsherjade linderna, upp-
tlcker en inre oro bakom den ofta a1lt{6r
gl?ittigt flinande mode-masken i Amerika,
pipekar att amerikanare aldrig ir riktigt
lika sig sjilva nlr de kommer till Europa,
ber<ir rasfrigan, vars l6sande han finner
vara ett gripande och imponerande skide-
spel 

- 
och mycket annat.

Det har blivit en av de mest flngslande
och skarpdgda b<icker som skrivits om
Amerika; under dess hdviska, lkta mari-
tainska tonfall, finns ofta en skarp blick
f<ir amerikanska problem och brister.

Boken skulle ocksi ha rltt mycket att
slga en svensk publik, som alltfdr ofta vi-
sar pifallande okunnighet om amerikansk
ideologi, amerikansk religiositet och ame-
rikansk oro.

Saen Stolpe

Herrler-Bilcherei, Fretburg 1918,
Herder, Per bd DM 1: 90.

Herder-Biicherei, denna serie av goda

>fickbdcker>> till billigt pris, som starrades

i fjol, har redan vuxit till ett stitligt bib-
liotek av 40 nummer, besriende av roma-
ner, ordbdcker, biografier, facklirteratur

- 
en mingfald som kanske kan synas bro-

kig, men som inte alls ir valhint hopploc-
kad. Tanken bakom urvalet ar f6rlagers
intention att till en vidare krets av llsare
f6rmedla litteratur som kan bidraga till att
skapa och befesta en kristlig vlrlds- och
mlnniskouppfattning just i vira dagar.

Hir finns bidrag som hjilper lisaren

2t0

till ett bestimt stiilningstagande i viktiga
livsfrigor, som Joachim Bodamers portrltt
av massmlnniskan (bd 21), Pius XII:s
fredsprogram (bd S), Max Picards under-
sokning om de djupare orsakerna till den
moderna minniskans inre rastl<ishet: Flyk-
ren undan Gud (bd 18), eller de djirva
framtidsperspektiv som den moderna rymd-
forskningen erbjuder (bd 11). Der stora
sammanhanget i minniskans vig genom
vlrldshistorien visas av Thomas Urban:
Herders Kleine Veltgeschichte (bd t).

Som f6rebilder och vlgvisare framstdlles
Edith Stein (bd 3), >>de fattigas prist>>
Abb6 Pierre (bd 12), den frin kommu-
nismen till katolicismen omvinde engels-
mannen Douglas Flyde (bd 1), den av na-
zisterna avrlttade jesuitpatern Alfred Delp
(bd 3o).

Aktuella religi<isa frigor behandlas av
Romano Guardini (bd Z. Yort. Geist ler
Liturgie), Josef Pieper (bd 20, Christen-
f iebel), Karl Rahner (bd 28, yon der
Not untl d.ern Segen des Gebetes), Graham
Greene (bd 31, Yorn Paradox tles Chris-
tentums), J. P. Michael (bd 10, Cbristen
sucben. Eine Kirche).

Informationer och rid i livers praktiska
ting limnas av Flerders Kleines philoso-

Pbhcbes Vdrterbuch (bd 1d), speciellt be-
triffande den kommunistiska jargongen
(bd 3t), i uppfostransfrigor (bd lz), i
hygien och sjukvird (bd 24).

De utvalda romanerna och essierna ger
ett gott tvirsnitt genom den moderna euro-
peiska sk6nlitteraturen med Reinhold
Schneider: Die Rose d.es Kdnigs (bd 7),
Verner Bergengruen: Rdmiscbes Erinne-
rungsbu.cb (bd 1t), Joseph Roth: Ftrlo&

(bd 2t), Lothar Schreyet: Agnes und die
Sdbne der Vt;lfin (bd 33), ?eter Dtirfier:
Die Latnpe der tdrichten lungt'rau (bd
29), Vilhelm Hausenstein: Die Maslzen des

Komihers Kail Yalentin (bd 22), C. S.

Lewis, Dienstanueisung fiir einen [Jnter-
teufel (bd 19), G. K, Chestertonl. Slzantlal
um Pater Broun (bd 23), FranEois l,{au-
riac: Natterngeziicht (bd 4), Henri Quef-
f6lec: Gott braucbt clie Menschen (bd 1l),
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August Strindbergz Die Leute auf Hetnsi)
(lrd 5), Sigrid Undset: Frau Hjelde (bd,

17), Vladimir Solowjew: iibermenscb unil
Antichrist (bd 26).

Fortsittningen av serien utlovas bli lika
intressant och givande.

Lexikon fiir Theologie
und Kirche, begriindet von Dr.
Michael Buchberger. 2:a uppl. utg.
av Josef Hiifer och Karl Rahner.
Freiburg, Herder.

Lexikon f.iir Tbeologie und. Kirche be.
hciver inte rekommenderas. Den h6r till
HerCer-{<irlagets stora insatser till frirmin
for tron och teologien. Di verket under
193O-taiet {dr f6rsta gingen limnade pres-

scn, var det pi det tyska sprikomridet en

nyhet och kunde utciver detta girna iim-
fdras med de stora franska teologiska upp-
slagsverken. Det bjod information over
fakta, bed<imning ifrin katolskt tlnkande
och bibliografi. Verkets andra upplaga,
som hir anmiles, bibehiller den beprcivade
nietoden. Materialet er f6rdclat pi ett stort
antal slagord, varvid de enskilda artiklarna
lr skrivna av specialister. Lexih-on t'ilr
Theologie und Kirche ar ett tillf6rlitligt
uppslagsverk f<ir hela den katolska teolo-
gien och f<ir kyrkans liv. Der kan vara till
gagn bide f6r vetenskapsmannen och for
praktikern, bide far fackteologen och for
sjllasiirjaren. Aven f6r sidana, som stir
utanf6r kyrkan, ir verket en god r&d-
givare.

Den nya upplagan betyder i flera hin-
seenden en utvidgning av det kenda ver-
ket. Bide slagorden och medarbetarna har
okats till antal.et. Medan verket fortfa-
rande skall omfatta tio band, ska1l antalet
sidor fdrdubblas. Med s'drskild gladje hal-
sar vi, att en svensk fackman 

- fii. d:r
Hans Jigerstad - 

tagit hand om de

historiska artiklar, som handlar om Skandi-
r:avien.

tr viss m&n gir verket i sitt nuvarande
skick inda till grlnserna fi;r ett uppslags-
verks uppgifter. En genomgripande fdr-

lndring i jimfiirelse med den fdrsta upp-
lagan ligger i att de artiklar, som behandlar
teologiska problem i systematisk form, fir
en avsevirt st6rre vikt. Verket inskrinker
sig inte tiil att ge upplysning om fakta
och problemldsningar sidana som redan
framiagts av teologien. Fastmer liter en

hel del artiklar lisaren bli deiaktig av vir
tids teologiska iiv. Vi har inte uteslutande
att g6ra med en inventariser.ing av veten-
skapens hittiils uppnidda resultat. Vi fir
lira kinna obesvarade frigors tyngd. Det
\r frarnlor allt Karl Rahner, som srir f6r
detta.

Di han &tog sig att tillsammans med

Josef H<ifer teckna sig som huvudredaktdr,
var det en given sak, att hans rdrlighet
och intellektuella livaktighet skulle komma
att sitta sin prigel pi verket. Han har ett
skarpt dga fdr saker och tings problematik.
FIan kan aldrig lita bli att stilla sina bor-
rande fr|gor. Kollegan Josef Hdfer kom-
pletterar honom. Hans sitt ar att. vara
intresserad av slkra resultat och att s1i

vakt om irhundradenas arv. Han f<ir-
kroppsligar vidhillandets princip.

Hcifer och Rahner tillsammans garante-
rar verket dess typiskt katolska ka"rakti,r,
Det ir ju katolskt att hilla en levande
{rirbindelse mellan v6rdnadsfull forstielse
{6r traderade virden och obekymrad dp-
penhet fdr nya horisonter.

V. K.

Kristen Humani.sm, drsbok 1918.
Lund 19i8, Gleerup.

Anna Lenah Elgstr6m hor till de fi i
landet som med sina artiklar i tidningar
och tidskrifter plminner ofientligheten om

f,iirhillanden i virlden som den svenska

pressen bara tar upp sporadiskt, ensidigt
eller inte alls. Hennes artikel >>Tystnadens

kyrka>> ir nigot av en topprestation och
innehiller mycket mer in vad de flesta

vintar sig nir de liser titeln. Artikeln,
som avtryckes i detta nummer av Credo
under >>Katolska perspektiv>, publicerades
{orst j Kristen Humanism, dir minga kom-
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Litteratur

mer till orda i uppsatser och recensioner.

Bland arbeten som man med intresse och

behillning liser, f<irekommer dir ocksi
frigestillningar som ?ir fdrildrade, utan
aktuellt virde f6r vira tider. Andra tar
upp problem som redan lr l6sta eller som

de frin sin utgingspunkt aldrig kan {i en

ldsning p&. Bland dessa arbeten verkar
Elgstr6ms artikel alltigenom frisk och sak-

lig, vil initierad, fullt ajour med det som

behcivs i vir tid, I stil och formulering
mirks ett ber'dttigat patos som dock und-
viker alla 6verord.

Ett liknande amne tas upp i Stig Holms
uppsats >>Miijonernas lidande>, men vilken
skillnad i sittet att behandla lidandets pro-
blem! 

- 
Det som behdvs lr en humanism

som ir djupt kristen, som kinner ansvar

fijr alla som lider och gir till storms >mot
den oerh6rda okunnigheten hos den vister-
Iendska virlden>>, som av bekvimlighet
eller partiintressen blundar fdr n6den och

f6r m<ijligheterna a.tt avhjllpa den.

R. Vebner SJ

Albert B6guin: Poisie d'e

la frisence. Les cabiers du Rb6ne,

7957. Albert Biguin, dtafes d''une

pensy'e, rencontres aaec AIb. B. Les

cabiers du Rh6ne, 1957.

B6guin lr kend som P6guys fr'dmste ut-
tolkare men har ocksi skrivit sakkunnigt
om Pascal och om modern litteratur; han
blev Mouniers -eftertrldare som redaktdr
f6r Esprit. Efter hans d6d har utsints dels

en samling fina essayer, dels en minnesbok.
Det framgir av den senare, att han var
konvertit. Han nlrmade sig frin det pro-

testantiska Schweiz tveksamt det katolska
Frankrike men 6vertygades och gick iiver
till moderkyrkan. Han verkade linge som

professor i Schweiz men itervinde till sin

ungdoms stad, Paris.

Alla lr ijverens om hans skarpsinne, om
hans finess och saklighet. Det framgir, att
han ocksi var en andligt fdrdjupad per-

sonlighet: det lr ett icke sensationellt men
sillsynt gediget och harmoniskt vixande
stycke individuellt liv man stiftar bekant-
skap med i minnesboken. Dir skriver bl. a.

Marcel Raymond och Stanislas Fumet men
ocksi Jean Lacroix och Jean Cayrol.

Suen Stolfe

Evan gelos Apostolopou-
I o s: Penelope korumer tillbaka. No-
veller. Stockholm 19!8, Rab6n &
Sj6gren, Kr. 77: J0,

Evangelos Apostolopoulos berittar i den-
na bok med mild och vlnlig stlmma smi
interidrer frin den herliga iin Mykonos,
ilskad av si minga svenska Greklands-
farare, och till dem ligger han en hel liten
roman, lokaliserad pi Cypern 

- 
en historia

om engelska iivergrepp mot hyggliga greker
som bara vill sitt lands frihet.

Fdrfattaren lr vil ingen stor diktare,
men han har sitt folks behagliga, v'dnliga
tonfail, och hur skall man vara beskaffad
f6r att inte med r,ijrelse och glidje h6ra om
det enkla, hederliga folk som bor pi My-
konos och Cypern, och kring vilkas arka-
diska liv poesien fortfarande si oemotstind-
ligt blommar?

Suen Stolfe
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