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SEDÄN SIST

Den 1 7 : e Eukaristis k-0. uärlds kongressen

som den 3t juli-7 augusti avhö[s i Minchen, var en internationell katolsk
händelse av största mått, men den förbigicks i svensk press med nästan
total tystnad. Till en del kan man förstå detta. Vid en tidpunkt, då den

astronautiska tävlingskampen näranog v*je dag resulterar i ständigt nya
rekordprestationer, den ena ännu mera häpnadsväckande än den andra; dL

i de forna koloniallanderna ständigt nya stater tillverkas liksom på löpande
band med ödesdigra förvecklingar som följd; då det politiska världsläget
även för övrigt mångenstädes ideligen varslar om farliga internationella
kriser; då 

- 
till på köpet 

- 
en olympiad av hittills aldrig uppnådda

dimensioner snart skulle gå av stapeln 
- 

ja, hur skulle man då kunna för-
vänta sig något intresse hos den svenska allmänheten för en sådan specifikt
katolsk företeelse utanför landets gränser, även om landet äger bortåt
2t 000 katolska invånare? Därtill kommer, att händelsen i grunden var av
rent religiös art och väsentligen inriktad på deltagarnas andliga och över-
naturliga förkovran. Till sin yttre apparition hade kongressen ändå så väl-
diga proportioner att den redan av det skälet borde ha kunnat väcka någon
uppmärksamhet i svensk nyhetsförmedling.

Men kanske måste vi från katolskt håll skylla oss själva, att inSen av
>våra> författare eller journalister var påpasslig nog för att skriva något
om denna mycket gladjande tilldragelse inom den katolska världen.

Förvisso var det en stor människoskara, bestående av pilgrimer från hela
den katolska världen 

- 
med undantag av länderna bakom järnridån

(frånsett >emigranterna) ) -, 
som under kongressveckan rörde sig på

Miinchens alla gator och torg och nästan till bristningsgränsen fyllde
kyrkorna, föredragssalarna och utställningshallarna, och som inte minst
samlades på den väldiga festplatsen, Theresienwiese, till en sannskyldig
>statio orbis>>. Vid htijdpunkten av högtidligheterna och tillika avslur-
ningen av hela kongressen, den av den påvlige legaten, kardinal Testa 

-assisterad av 30 andra kardinaler och omkring 100 biskopliga dignitärer

- celebrerade pontifikalmässan, var bortåt en miljon troende i mönster-
gill ordning och vördsam andakt samlade kring altaret, som reste sig under
den stora, estetiskt mycket tilltalande baldakinen över den med ett femtio-
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Sedan sist

tal trappformiga avsatser ur människohavet som en ö uppstigande mäktiga
rundeln.

Men denna väldiga skara blev aldrig till en massa och betedde sig aldrig
som en sådan - vilket man kanske hade kunnat frukta. Till det yttre en
oöverskådlig mångfald av enskilda grupper och individer, olika till ras och
hudfärg, ålder och släkt, stånd och yrken, blev de i gemensam tro och
tillbedjan, vid de stora gudstjänsterna uttryckta i växelböner - delvis
nyskapade efter gamla liturgiska förbilder -, och i uttrycksfulla symboler
till en djupt upplevd och på gripande sätt manifesterad enhet sådan den
nog knappast kan åstadkommas på någon annan grundval. Det var en

verklig upplevelse av den katolska kyrkans enhet sådan den existerar och
ständigt skapas på nytt genom Kristus själv i kraft. av sitt i Eukaristiens
mysterium närvarande korsoffer.

Det var också härifrån som kongressen i Miinchen tog innebörden och
tyngden av sitt speciella budskap: Pro mundi uita - Kristus utgiven för
att hela världen mä åga livet. Världen har skapats av Gud till livet, ej

till döden, men den kommer endast att leva - sedan den givit sig själv i
dödens våld -, om den bekänner sig till Kristi död som enda upphov till
det sanna livet. Detta gäller även - 

j^,i viss mån på ett särskilt angeläget
sätt - vår nuvarande värld, som för första gången i sin historia blivit
fullt medveten om den stora, oundgängliga samhörighet den utgör på
gott och ont. På vår synrand avtecknar sig tydligare än någonsin möjlig-
heten till en varaktig världsfred, byggd på en världsorganisation, som inte
blott är tekniskt fullandad utan också besjälas av en alla utan undantag
omfattande brtidrakarlek, men ä andra sidan också - och tyvärr med
större skärpx - hess6 av en bråd undergång f<;r allt och alla som det slut-
giltiga resultatet av oenigheten och splittringen, skapade av otaliga -ismer
och trångsynt eller maktlysten sjalvhävdelse.

Inför denna vår värld ville den på kongressen i Mönchen församlade
katolska kyrkan högtidligt och offentligt bekänna sig till Honom som är
den ende Frälsaren, inte endast för den enskilda människan utan även
för hela människosläktet och för hela världen och för alla tider. Men
denna bekännelse gällde inte i första rummet Flerren Kristus sådan han
tronar i Faderns härlighet, tills han igenkommer för att slutgiltigt upp-
rätta sitt eviga rike, utan närmast vår Herre Jesus Kristus sådan han är
och ständigt på nytt blir närvarande och verkande i sin kyrka med sitt
eukaristiska offer för vår och hela väddens frälsning, närvarande och
verkande som eukaristisk föda till vår själs näring och boende mitt ibland
sina troende i våra kyrkor och kapell som ett trons och tillbedjans för alla
tillgängligt allraheligaste, det kristna livets outsinliga kella och alla de
enskilda församlingarnas fasta medelpunkt.
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Det väsentligaste som hände i Miinchen var liturgien, det heliga mäss-

offret celebrerat pä ett mångskiftande sätt med särskild betoning av de

nya former och de ansatser till en ny utveckling, som vår tids liturgiforsk-
ning och den liturgiska rörelsens bästa erfarenheter givit impulsen till. De
stora gudstjänsterna på kongressens huvuddagar gestaltades i anslutning
till Stilla veckans och påskens liturgi som >prästadömets och kärlekens
dag> (torsdag), >Korsets dag> (fredag), >Ljusets dag> (lördag) och >Her-
rens dag> (söndag). Under veckan celebrerades högmässor eller pontifikal-
mässor enligt sju olika orientaliska riter. Till denna liturgi i egentlig
mening kom många andra andaktsstunder i olika kyrkor för särskilda
grupper och med särskild, delvis nationell prägel. I 17 kyrkor hölls ständig
tillbedjan, dag och natt, inför det i monstransen utställda sakramentet.
Tillströmningen av de troende var överallt stor för att inte säga enorm,
särskilt vad kyrkorna i stadens centrum betråffar 

- 
i enskilda fall med

den följden att det blev omöjligt att. utdela den heliga kommunionen,
emedan det helt enkelt inte fanns utrymme därtill.

En säregen, djupt gripande utformning fick invigningen av Kristi-döds-
ångest-kapellet i det forna koncentrationslägret i Dachau på fredag efter-
middag i närvaro av minst 40 000, däribland 2 000 manliga ungdomar,
som från sin stora tältplats i en utkant av Mönchen hade vallfärdat den
17 kilometer långa vägen dit till fots. Den inledande andaktsstunden, som
hölls till minnet av de omkring 200 000 män av 37 nationer, som hade
förts dit som fångar och varav uppskattningsvis 30 000 dog i lägret av
svält, utmattning och farsoter eller våldsamt bragts om livet, var upp-
byggd som en följd av vittnesbörd fån forna fängars sida, en predikan,
läsning av passionshistorien och förböner: för fängarna, de ännu levande
och de avlidna; för deras fångvaktare och bödlar; för alla som fortfarande
måste lida ofrihet och dödsångest, som ännu i dag misshandlas; för alla
vilkas blod ropar till himmelen; men även för oss själva, på det att vi
aldrig må förgripa oss på någon oskyldig, att vi inte tänker, talar eller gör
något orättvist, aldrig försyndar oss mot andras liv. Själva vigningen av
kapellet 

- 
en 14 meter hög rundbyggnad av otuktad fsar-sten, med fram-

sidan öppen i hela sin hOjd och i övre fjärdedelen visande en stor törne-
krona i järnsmide, i sin helhet det symboliska uttrycket för >träldomens
sprängda pansar> 

- 
förcåttades av generalsekreteraren för Eukaristiska

kongressen, biskop Johannes Neuhäusler, själv en gång fånge i detta kon-
centrationsläger. Det kommer att bevaras för framtiden i sitt uppskakande
skick, inte som >museum> utan som >vallfartsort> för ett också kom-
mande generationer kan >ta vägen över Dachau>, den väg, vilken
biskop av Essen, Franz Hengsbach, uttryckte det i sin manande predikan

- >vid genomvandringen av vår (den tyska) historia är tyngre art vandra
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än alla de omvägar som ett dåligt samvete åter och åter gärna skulle vilja
bygg" för oss>.

Utifrån detta rika gudstjänstliv och med detta som mäktig inramning
hölls under kongressveckan ett hundratal >Sonderveranstaltungen> -av bl. a.40 stora internationella katolska organisationer - talrika konfe-
renser, sammanträden och möten - bl. a. hade >St. Ansgar-\fierk> ordnat
med en Nordisk dag. Därtill fanns ett femtontal utställningar, stora och
små, som åskådliggjorde det kyrkliga livet och arbetet hemma och i mis-
sionerna (bland dem även en över >Kyrkan i Norden>) eller visade en

del av de rika skatter av kyrklig konst som Bayerns huvudstad gömmer;
deltagarna i kongressen hade trots sitt väldiga antal alltså tillfällen nog
att pä nyttigt sätt tillbringa de många regntimmarna.

En sammankomst i ramen av lördagen förtjänar särskilt att omnämnas,
då den på ett i viss mån överraskande sätt ställde i rampljuset llna Sancta-
rörelsen, som >är ett uttryck för längtan hos kristna ur alla konfessioner

efter den fulla enheten av den synliga kyrkan i vädden> och vars tyska
gren >är medveten om sin särskilda samvetsförpliktelse att verka för över-
vinnandet av den reformatoriska splittringen i sitt land>. Denna rörelse,

som har sina rötter i det av kristna ur olika läger gemensamt burna lidan-
det under forföljelsens och krigets år1 som utgör ett heligt arv efter bekän-
nare och blodsvittnen på både katolskt och protestantiskt och - inte att
glömma - ortodoxt hå11; en rörelse, som hittills huvudsakligen inskränkt
sig till teologiska kretsar, har uppenbarligen vunnit genklang hos ukyrk-
folketr. Detta blev redan tydligt av det ofta entusiastiska bifallet vid alla
tillfällen på kongressen då den kristna enhetsfrågan kom på tal. Men det
blev till en överväldigande övertygelse, när bokstavligen hela Mtinchen-
universitetet fylldes av tusenden som ville vara med i Una Sancta-timmen
(som blev flera timmar), katoliker och icke-katoliker, kyrkliga dignitärer

- katolska såväl som evangeliska -, präster, ordenssystrar och lekfolk.
Fluvudreferatet hölls av den kände ekumenen prof Otto Karrer från
Ltzern över ämnet >Eukaristi i samtalet mellan konfessionerna>. Han
citerade den lutherska biskopen Stählin, som hävdar, att evangeliska och
katolska kristna i sitt bemödande om Eukaristien >långt mer än vi kunde
drömma om har en gemensam uppgift att f.ylla>.

På så sätt blev kongressen i Miinchen också ett mäktigt uttryck för den
längtan som alltmer påtaglig och - får vi hoppas - alltmer effektiv går
genom hela kristenheten: att snart den tid må komma då all den splittring,
som så ödesdigert spelar de onda makterna i händerna, övervinnss - lnls
minst i det tecken som så klart lyste fram under de stora, nådefulla dagarna
i Miinchen: den heliga Eukaristiens mysterium.
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Hht orih"e r hon gre s s en i St o c kholm

som under veckan 2l-28 augusti 1960 samlade omkring 2 000 lärda från
världens alla hörn, bör här inte heller förbigås med tystnad. Helt frånsett
de olika detaljf.rägor som där behandlades förtiånar historisk forskning
alltid den största uppmärksamhet från kristet håll. Det är mer än en tillfäl-
lighet att en av den moderna historievetenskapens rötter ligger i den kristna
tron. Kristendomen har i själva verket åtskilligt att Böra med historia.
Därom vittnade närvaron av ett femtiotal katolska präster vid kongressen

och inlägg från deras sida mot en radikalt motsatt uppfattning.
Den kristna religionens uppkomst ligger inte i mytiskt mörker - den

faller i historisk tid. Vad viktigare 'å.r 

-Han,som 
inom historien grundade

kyrkan, uppträdde med anspråket att samtidigt stå utanför historien och
över dess växlande förlopp. Så förunderligt det än må låta, hör det dock
till kristendomens fundament att Gud i inkarnationen har ingått i
historien.

Ehuru absolut har han sålunda i viss mån blivit beroende. För att tala
med Paulus: ehuru i Guds-skepnad utblottade han sig själv och antog
tjänare-skepn ad (jfr Fil. 2: 6f.) . }{an har utsatt sig för historiska faktorers
inverkan, blivit föremål för historiska studier. Förvisso är kristen teologi
långt mer än en historisk vetenskap (och i än högre grad långt förmer än
en empirisk), men som inkarnationsteologi måste den åtminstone börja
med att bedriva historia. Före inkarnationen kunde man avstänga sig från
yttervärlden för att, söka sin Gud i hjärtats ensamhet. Nu går det inte
längre. Inte ens en >intellektuell> kan längre nöja sig med att i logikens
ledband - genom gudsbevis 

- söka sig fram till världens upphov. Sedan

Gud i Kristus har blivit >historisk> får vi inte stanna i vårt inre. Vi nödgas
söka honom just där han har velat möta oss. Vi måste rikta vår uppmärk-
samhet på den tid och det land där han uppenbarat sig, utforska den
epok då han vandrade på jorden. Vi måste utveckla metoder som leder till
detta måI. Som kristna måste vi bli historiker!

Denna historiska inriktning från trons sida framträdde redan tidigt.
En större intensitet nådde den emellertid jämförelsevis sent. 1700- och
18O0-talets angrepp på trons historiska förankring gav så att säga start-
tecknet för ett mera detaljerat historiskt studium. De väckte ett mera var-
aktigt historiskt medvetande. Men fröet till vetenskaplig historieforskning
ligger ifrån bArjan i den religion som bygger på inkarnationen.

I en tid, som allt mindre tycks känna sitt beroende av tradition och
historiska villkor, kan historievetenskapen knappast räkna med större
publiksuccder. Men så länge den kristna tron lever kommer dess källa inte
att sina.
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EFTER ÅrraHUNDna Ån
S:T ERIKS MINNE

,f-f"r var av konungaätt och av ädel svensk härkomst. När riket var
I I trt"n styresman valdes han av stormännen och av allt folk enhäl-
ligt till konung och upph<;jdes vid Upsala hedersamt i konungasäter. . .>

Så legenden om den ärorike martyren och forne ryktbare sveakonungen
Sankt Erik. Den är den utförligaste källan till Erik Jedvardssons
historia, den som ligger till grund för den fromma och populära bilden av
Sveriges helgonkonung. Men den är inte den enda. Uti Västgöta lagens
Konungakrönika 

- om man så vill den äldsta översikten över Sveriges
historia som finns - läses följande:

>Den tolfte - (sc. av Sveriges krisrna konungar) 
- var konung Erik.

Han blev så allt för tidigt tagen av daga. Han gav alltid ett gotr före-
döme så länge han levde, och Gud gav honom god lan darfar. Nu är hans
själ i ro hos Gud och hans änglar, och hans ben vila i Upsala. Och han
har där genom Guds nåd visat och uppenbarat många fagra underverk.>

I vilken mån är dessa uppgifter trovärdiga? Vad har S:t Erik varit för
slags personlighet? Vad har han uträttat? Var han en martyr och i så fall

- vad slags martyr?
Legenden har åtskilligt att meddela till svar pä alla dessa frågor. Den

låter oss se Erik Jedvardsson som den ideale kristne monarken, uppfylld
av omsorg om kyrkan och gudstjänsren, nitälskande fOr lag och rätt, dess-
utom i strid mot trons och rikets fiender genom det berömda korståget
till Finland. Efter en kort regeringstid svekfullt överfallen och dräpt av
en orättmätig tronkrävare, men därvid oförtövat av Gud mottagen i de
heligas skara, som genast ses av betryggande mirakel. Om själva mar-
tyriet må även legendens egna ord läsas:

>På tionde året av vår lysande konungs välde uppväckte den gamle fienden en mot-
ståndare mot honom i den danske konungens son, som hette Magnus, Denne gjorde an-
språk på riket som arv på mödernet, mot landets sedvänja som ej tillåter utlänningar att
styra. Han hade förenat sig med en mäktig man i riket och med andra vrångsinnade män,
som han mutat och lockat till sig med löften. De såmmansvuro sig för att döda den
ädle konungen, De samlade i lönndom en här och vid östra Aros angrepo de konungen
som icke visste något om detta och som icke misstänkte något fientligt. Den dagen var
Kristi Himmelsfärds fest, då han efter Vår Herre skulle vinna marcyrpalmen och fara
till himlen. Den dagen bevistade han mässan i Heliga Trefaldighetskyrkan på berget som
kallas Vår Flerres berg och där nu domkyrkan står. Då bars bud till honom av en av
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hans män att utanför staden funnos fiender och att det var rådligr att möta dem med
vapen. Han säges då ha svarat: låt mig i lugn åhöra denna srora hOgtids begängelse; jag
hoppas till Herren att det som må återstå av gudstjänsten det skola vi högtidligen få
höra annorstädes. När han sagt derta överlämnade han sig åt Gud, gjorde korstecken, läm-
nade kyrkan, väpnade sig och sina män och gick med dem 

- 
fastän de voro få 

- 
man-

ligen mot fienderna. Dessa började striden och sände sitt stridsfolk mest mot konungen.
När Herrens Smorde låg slagen på marken tillfogade de honom sår pi sår, de pinade och
drevo spe med den redan halvdöde och avhöggo vanvördigt hans vördnadsvärda huvud.
Så gick han segrande från krig till fred och utbytte saligen det jordiska riker mot det
himmelska. 

- 
I{ans järtecken började med att en källa rann upp på den plats där hans

blod först blev utgjutet, och den bär ännu vittne om hans martyrium. När fienderna
dragit sig tillbaka och den heliga kroppen lämnats på valplatsen bars den av några av
tonungens kvarvarande män till en fattig änkas hus nära intill. Där bodde en fattig
kvinna som länge hade varit blind, Då hon rörde vid martyrens kropp och förde sina
blodfuktade fingrar till sina ögon skingrades mörkret och hon återfick sin syn och hon
prisade Gud och detta hans helgon

Den helige Erik dog år 1160 efter Flerrens födelse den adertonde mej då påve Alexan-
der III förestod den romerska kyrkan under Vår Flerre Jesu Kristi styre som vare heder
och ära i evighet. Amen.>

Det står numera klart, att en legendarisk skildring av denna typ ickc
i och för sig kan tillmätas något större värde som källa. Den är för det
första relativt sen - drygt nittio år senare än Eriks död, vill der synas,

och risken f<ir tillskott och traditionsförvanskning är redan därför be-
tydande. Därtill kommer för det andra den så att säga litteraturhistoriska
omständigheten, att en text av denna art inte endast har till syfte att med-
dela historiska fakta, utan jämväl att tjåna till uppbyggelse, i vilket syfte
f.örfattaren ofta kan gå långt när det gäller att anpassa berättelsen efter
gängse mönster och övertaga element ur traditioner om andra heliga av
samma eller liknande kategori - i S:t Eriks fall har särskilt vissa likheter
med legenden om den engelska S:t Edmund tilldragit sig intresse.

Den kritiska forskningen har också gått mycket illa ät Erik Jedvards-
son. Lauritz lMeibull kunde (1917) nätt och jämnt tillerkänna
honom namn och existens: Curt \{zeibull konstaterade långt senare
(1940), att i varje fall skildringen alr korståget till Finland inte kunde
historiskt godtagas. Kulminationen av denna hyperkritiska verksamhet får
väl anses .fara L.'V/'eibulls teori om halshuggningen. Det förhåller sig så,

att de i Upsala bevarade skelettdelarna uppvisar just ett sådant hugg på
en av halskotorna som man har anledning vänta sig om legendens skildring
är riktig. I stället för att tolka detta förhållande på det närmast liggande
sättet, nämligen att legenden i detta stycke bekräftas av kvarlevorna,
skapade Veibull en helt ny hypotes, med stöd av alls ingen källa, såvitt
man kan se: >Skäret i halskotan kanvara ett fromt bedrägeri i avsikt att
bringa relik och legend i överensstämmelse med varandra.>
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Sådana extravaganser förekomma inte längre i diskussionen om S:t Erik.
Det betvivlas inte att i mitten på ttOo-talet verkligen funnits en svensk

kung Erik, låt vara att omfattningen av hans maktområde är ovisst. Att
denne dött den 18 maj och att han betraktats som helgon intygas redan
1198 av Vallentunadiariet. Sättet för hans hädanfärd, sådant det fram-
ställes uti legenden, bekräftas i ett viktigt avseende av relikerna. Den vik-
tigaste enskilda episoden i konungens politiska verksamhet, korståget till
Finland, synes nu också vara säkerställd. I själva verket finns i denna sak

åtskilliga andra källor än de legendariska uppgifterna. Efter en omsorgs-

full analys av dessa 
- 

såväl ett antal hänvisningar till Eriks aktivitet i
österled uti ett antal påvebrev som också uppgifter i den gamla ryska
Novgorodkrönikan 

- 
fastslår professor G e r h a r d H a f s t r ö m (S v. D.

12 jani 1960): >En granskning av samtliga källor och ett beaktande av
det tidshistoriska sammanhanget möjliggör alltså den till visshet gränsande

sannolika slutsatsen, att under konung Erik den helige ägt rum ett svenskt
korståg till Finland, vilket varir av betydelse för finnarnas kristnande.>

Så långt så bra. Även om de viktigaste fakta i legenden på detta vis
kunnat bestyrkas frän annat håll, forblir dock det mesta ovisst och dun-
kelt i dessa gamla tiders sparsamma vittnesbord. Om Eriks personlighet

veta vi väl egentligen ingenting. Om hans politiska roll 
- 

bortsett från
Finlandsexpeditionen 

- 
fts1rla vi inte heller säga något av nämnvärd

fasthet eller egentligt intresse på grundval av de sparsamma direkta käll-
upplysningarna. Den enda möjligheten blir hår att med stöd ay annat
material göra en rekonstruktion av den samtida historiska scenen och, så

gott sig göra låter, bedöma vilken roll som där spelats aY stormannen från
Västergötland som vid Upsala hedersamt upph<;jdes i konungasätet. En
sådan rekonstruktion har företagits av professor K. B. Vestman i det
av B. Thordeman utgivna monumentala verket Erik den helige. Histo-
ria, kult, reli.her (19t1). \irestman tecknar med magnifik lärdom en bild
av den tid i vår historia, dä riket börjar framträda, en kunglig riksstyrelse
höjer sig över den gamla germanska landskapspartikularismen. Striden om
makten blir så mycket bittrare och mera komplicerad, som man samtidigt
har att räkna med svenska dyningar av det allmänteuropeiska problemet
om förhållandet mellan kyrklig och världslig makt, striden rnellan sacer-

dotium och regnunc. Erik Jedvardsson framtråder just vid den tid då

problemet orn libertas ecclesiae aktualiseras i Norden. Det är 1113 som

den berömde kardinal Nicolaus Breakspeare, efter att i Norge ha upprät-
tat ärkestolen i Nidaros, även i Sverige försöker i någon mån införa påven

Gregorius program: inskränkning av lekmäns disposition över kyrkorna,
reglering av de sorgligt oordnade äktenskapliga fOrhållandena bland präs-

ter och lekmän, kanske Peterspenningen. Just vid denna tid synes läget
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ha varit det, att Erik Jedvardsson hade makten i Västergötland, under det
att kung Sverker satt någorlunda säkert i sadeln i östergötland. Mycket
tyder på, att just detta splittrade tillstånd omöjliggjorde planerna på att
även i Sverige upprätta ett ärkestift - det skulle dröja ännu elva år innan
ärkebiskop Stefan skulle uppstiga på Upsala stol.

\trestman låter Erik Jerdvardssons historiska roll vara den, att han i
strid mot de nya kyrkocentralistiska idderna förfäktar det äldre german-
ska landskyrkosystemet, med präst i bondelag och med stormännens rätt
att disponera över kyrkorna och de kyrkliga valen. Det är en fascinerande
bild, som väl i de allmänna dragen riktigt återger den svenska kyrkliga
och politiska situationen vid 1100-talets mitt, om också läsaren mer än en

gång måste fråga sig i vilken mån det hela egentligen med stöd av kallor
kan bringas i direkt samband just med Erik den helige.

Olyckligt nog är dunklet särskilt ogenomträngligt när det gäller
konungens död. De materiella omständigheterna kan möjligen anses klar-
lagda genom relikundersökningens bekräftelse av legendens ord. Den poli-
tiska bakgrunden är däremot oåtkomlig. >Den danske konungens son'

som hette Magnus> har liksom Erik själv fått sin existens ifrägasatt. Någon
säker identifikation är svår att uppnå; den man har att tänka på torde
vara den äventyrlige prinsen Magnus Hendriksson, som för invecklade
släktfejders skull flytt från Danmark, och senare vistats som vän och
medhjälpare hos kung 'sverker (lät vara att en kalla lägger honom till last

att ha anstiftat mordet på denne konung juldagen 1116; en gärning som

f. ö. senare också tillskrivits Erik Jedvardsson).
Om vi hålla oss till legenden, synes en bestämd uppgift värd ett ögon-

blicks intresse, därför att den - 
nsgxiivs - hiälper till att ge ett svar

på frågan vilken sorts helgon Erik den helige ansågs vara. Motivet till
prins Magnus angrepp säges vara att han >gjorde anspråk på riket som

arv på mödernet, mot landets sedvänja, som ej tillåter utlänningar att
styra>. Konflikten uppfattas som rent politisk. Det finns ingen som helst

antydan om att Erik skulle -vara martyr i vanlig betydelse av blodsvittne
för tron, ej heller om att angreppet skulle vara dikterat av fientlighet mot
kungens förutsatta kyrkliga nitäls:kan.

På sitt vis är detta negativa förhållande av icke ringa intresse. Låt vara

att legenden till äventyrs idealiserat och förskön^t, att i uppbyggligt syfte
drag hämtats från andra heliga konungars historier. I den centrala punk-
ten, konungens död, just det som gjorde honom till helgon, har f.örf.at-
taren icke tagit sin tillflykt till kyrklig skönmålning, vilket skulle ha

gått lätt nog, om han arbetat så frigjord från historisk tradition som äldre

forskning velat göra gällande.
Om Erik Jedvardsson -var martyr, så var han det inte ens enligt legen-
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den för kyrkan eller tron. Möjligen var han en martyr for id6n om den
legitima kungamakten - sin egen tids eller en senare generations - en-
ligt uppfattningen i de uplandska kretsar, vars åsikt speglas i legenden.
Hans värdighet av helgon påverkas i grunden icke härav. Såsom helgon
är han legitimerad, inte genom några för oss oåtkomliga personliga kvali-
teter, ej heller genom motiven bakom pr,ins Magnus angrepp, utan genom
de många fagra underverk som genast berättas ha skett vid hans kvar-
levor. Redan inom en mansålder finna vi honom också officiellt erkänd
bland ärkestiftets helgon - vid denna tid ett erkännande lika fullgott
som senare en kanonisation.

Leif Carlsson

LÄRoÄUBETE OCH TEoLoGI
TILL ÄS S UMPTÄ-D EFINITI ONENS

10-ÅRSJUBTLEUM

ör tio år sedan, den 1 november 1910, dogmatiserade Pius XII läran
om Marie upptagning i himmelen. Man kan fråga sig, var kyrkans

överhuvud har hämtat innehållet i denna högtidliga forklaring.
Påvens lärofullmakt är nämligen inte obegränsad. Enligt Vatikan-

konciliet kan Petri efterföljare inte lägga någonting till den uppenbarelse
som Kristus en gång har givit. Däremot får kyrkans överhuvud den He-
lige Andes bistånd till att bevara och närmare förklara Kristi förkun-
nelse.l Då Pius XII dogmatiserade Assumpta-låran, gjorde han således inte
någonting annat än att deklarera, att öyertygelsen om Marie upptagning
i himmelen grundar sig på den gudomliga uppenbarelsen.

Man bör darftlr snarare fråga sig, varifrån Pius XII hämtade vetskapen
om att det är uppenbarat, detta att Maria efter sitt jordiska livs avslut-
ning har upptagits till den himmelska herligheten.

' Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam
doctrinam patefrcerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu
fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Denzinger: Encbiridion Sym-
bolorunt. etc., Freiburg Br. (ed. 31,1957), nr. 1836.
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Ett första svar på den frågan ger själva dogmatiseringsbullan Munifi-
centissimus Deusz: påven stöder sig på den i kyrkan rådande tron.

Eftersom tron på Marie upptagning var allmänt spridd i kyrkan och
eftersom den betydde mycket för fromhetslivet, fann Pius XII för gott
att rikta en uttrycklig förfrågan till kyrkans alla biskopar. Den uppen-
barade sanningens autentiska förkunnare skulle framlägga sin mening.
Svaret blev en nära nog enstämmig bekännelse till trossatsen i fräga.
>Denna överensstämmelse>, så läser vi i bullan, >ådagalägger genom sig
själv helt säkert och utan möjlighet till misstag>3, att tron på Marie him-
melsfärd framstår som ett genuint svar på Guds uppenbarelse; samstäm-
migheten erbjuder ett ovedersägligt bevis för att Marie upptagning är ett
uppenbarat faktum och därför i tron skall omfattas av alla kyrkans barn.

På så sätt stöder påven sig i sin högtidliga förkunnelse av den 1 novem-
ber 19i0 på kyrkans tro i vår tid.

Påven åberopar sig på den nu levande kyrkan. Hade han inte i stället
kunnat stödja sig på teologien? Det är ju just den teologiska vetenska-
pens uppgift att analysera och framställa tron.

Pius XII utesluter inte principiellt denna möjlighet. FIan säger inte
heller någonting om att teologien, när det gäller Marie upptagning, ännu
inte skulle ha kommit till ett definitivt ställningstagande. Men nu är det
så, att teologerna själva talar om att det inte finns några vittnesbörd om
Assumpta-tron från fornkyrkans tid. Tron på Marie himmelsfärd har
enligt teologerna inte något stöd i den tidiga >traditionen>; ej heller säger

Skriften, fastän den ingalunda utesluter Assumpta-låran, n&got uttryck-
ligt och positivt därom.

Har teologerna rätt -- något som vi här inte vill avgöra - så är den
Helige Faderns metod att stödja sig på den nuvarande kyrkans trosmed-
vetande i viss mån avslöjande. Om å ena sidan teologien hittills inte har
uppvisat Marie himmelsfärds hemortsrätt i den kristna uppenbarelsen
men å andra sidan Assumpta-läran likväl blivit definierad, så har kyrkans
högste jordiske lärare därmed fastslagit, att han för en trosdefinition
inte ovillkorligen är hänvisad till den teologiska vetenskapen. Assumpta-
definitionen innebär sålunda - om inte uttryckligen, så dock faktiskt

- ett påvligt ställningstagande till förhållandet mellan läroämbete och
teologi.

Pius XII stöder sig, som redan påpekats, i Assumpta-definitionen på

den nuvarande kyrkans tro. llan förbigår visserligen inte bibeln. Men
grundvalen för hans dogmatiska fOrklaring är nutidens trosmedvetande,

" Acta Afostolicae Sedis, vol, XXXII, Roma 19f0, s. 7J3-777.
" Flaec conspiratio per semetipsam ac ratione omnino certa ab omnibusgue erroribus

immuni manifestat ,..2 Munificentissimas Deas, s, 716.
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m. a. o. dess innehåll är på något sätt hämtat ur traditionen. Vi har inte
anledning att här närmare gå in på Skriftens och traditionens ömsesidiga
f<;rhållande. Det räcker att peka pä att. Skrift och tradition är troskäl-
lorna. Andra finns inte.

Nu tycks teologerna uttryckligen förneka, att Assumpta-läran om-
talas av den tidiga traditionen. Är det så 

- 
någonting som vi här tar för

givet, utan att därmed vilja definitivt avgöra f.rägan 
-, 

syns en motsä-
gelse föreligga. Teologerna framhåller, att man i detta fall ej kan åberopa
den tidiga traditionen, medan det är just traditionen, som påven stöder
sig på.

Vid en närmare granskning av traditionsbegreppet avslöjar sig emel-
lertid motsägelsen som endast skenbar. I själva verket förutsätter Pius XII
vid dogmatiseringen är 1950, att den tradition, som han stöder sig på, inte
i alla avseenden är identisk med den tradition, varom vetenskapen ibland
talar. Det levande trosmedvetandet kan sålunda innehålla någonting, som
den teologiska vetenskapen inte kan påvisa utifrån de bevarade historiska
källorna.

Det som vi därmed har utläst ur påvens tillvägagångssätt kan vi redan
sluta oss till med vårt eget tänkande.

Det är 
- 

för det första 
- 

in6s med nödvändighet givet, att vi kän-
ner till alla yttringar av gångna tiders tro. Dokument kan gå förlorade.
Säkerligen f.örfogar vi endast över en del av alla de uttryck, som de för-
flutna århundradenas tro har tagit sig. Följden blir, att den grund, varpå
dagens teologer bygger sin kunskap därom, givetvis inskränkes. För det
andra behöver yttringarna själva inte innehålla hela tron. Eller rättare
sagt, tron behöver inte yttra sig på så sätt att dess uttryck blir till ett
dokument, ågnat att överleva tiderna och att ge senare forskare möjlighet
att lära känna gångna århundradens trosmedvetande.

Den historiska forskningen är beroende av de tillgängliga kallorna. Den
kan aldrig klarlägga någonting, för vilket dokument inte bevarats, ej
heller sådant, som överhuvudtaget inte avsatts i dokument. Genom de
historiska forskningsmetoderna 

- 
som användes även av teologien 

-söker man utgrunda gångna händelser och försvunna släktens tänkesätt.
Men de kan aldrig tillåta en att fullständigt uppnå målet. Man kan med
historiska metoder endast närma sig verkligheten asymptotiskt.

Det trosmedvetande _ och dess levande traderande _, som teologien
på grundval av föreliggande historiska källor förmår påvisa, kan 

- 
5qm

den med historiska metoder uppnåeliga traditionen 
- 

i korthet kallas för
den >historiska> traditionen. Till sin natur är den ofullständig. Tros-
medvetandets fulla innehåll däremot 

- 
den tro, som verkligen traderats

från Kristi dagar tiderna igenom 
- 

kan med en liknande förenkling be-
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tecknas som den >dogmatiska> traditionen. Den är ju i sin helhet bety-
delsefull för nutidens och för kommande tiders tro; det är detta, som
ger den dogmatisk relevans.a

När det gäller att undersöka trons innehåll, sådant det framträtr i en
gången epok, är teologien alltid hänvisad till trons dokumentariska ut-
slag. Det är sålunda endast på ett indirekt sätt som vetenskapen kan
komma åt förflutna tiders tro. Och den måste därvid räkna med aw re-
sultatet eventuellt förblir fragmentariskt.

Men det finns också en annan möjlighet. Det finns en väg, som oune.-

delbart f<;r till bela trosinnehållet. Ty även i dag finns en levande tro.
Det som Kristus har meddelat åt människosläktet, det som han har an-
förtrott åt sin kyrka, bärs av troende själar århundradena igenom. Man
kan således komma åt det 

- 
kenssxlsra vad uppenbarelsen innebär 

-genom att helt enkelt gå till den i kyrkan nu levande tron. Det är vis-
sedigen inte så, att vem som helst kan urskilja, vad som är väsentligt och
ofrånkomligt och vad som är tidsbundet och miljöbetingat i dagens tros-
medvetande. Men detta kan läroämbetets representanter göra med den
Helige Andes bistånd. Därför inhämtade Pius XII biskoparnas ord, innan
han fastslog Assumpta-dogmen.

Teologien måste, sin natur likmätigt, räkna med att uppenbarelsen in-
nehåller sådant, som vetenskapligt ej kan påvisas. Endast läroämbetet äger
visshet i fräga om uppenbarelsens halt och omfång.

Den tro, som kyrkan trad.erar genom tiderna, är inte i alla avseenden

oföränderlig. Det finns ett framåtskridande. Visserligen har man inte att
räkna med en adaptation till tidens smak eller med en assimilation av nya
former, inte heller med någon förlust av sådant, som kyrkan en gång
fätt 

- en förlust vore inte en framgång. Däremot kan en given tro
komma att bli mer och mer medveten.

Nu kan en sådan andlig process inte alltid granskas av teologien. Det
är visserligen inte så, art den princi,piellt el skulle kunna kontrolleras. I
somliga, ja, i många fall kan teologien skärskåda framåtskridandet. I
själva verket ligger utvecklingen för forskningen i alla de tillfällen i

t Måhända kan man gå ännu längre. Möjligen är der inte endast så, att trons inne-
hLll ej beböuer i hela sin omfattning sätta spår i dokument. Kanske är det rentav så, att
trons innehåll inte ens så till den gtrd låter slg uttrycka i dokument, atr det i hela sin
vidd kan igenkännas på grund av dessa. För att bestyrka detta, måste man ej blott under-
söka, hur en tanke förhåller sig till sitt språkliga uttryck, utxn även ingå på frägan,
huruvida den gudomliga uppenbarelsen givits oss i f'åÅigz- satser, dvs, i en läras formu-
lerade ord, eller också i reella händelser, så art det ännu återstår för oss att fatra uppen-
barelsen och klä den i ord. Svaret skulle förmodligen lyda, att uppenbarelsen knJppast
endast består av en lära. I samband med Assumpta-dogmen räckir dock ett >>ickt-be-
höva>>, fastän ett >icke kunna>> även här vore den säkraste grundvalen för ett >>icke
behöva>. Vi kan nöja oss med att rron inte i sin helhet beböuir gå in i yttre uttrycks-
former.
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öppen dager, där utgångspunkten kan spåras i tillgängliga källor. Det
beror således inte på utvecklingen själv, huruvida teologien skall kunna
bedöma den, eller huruvida den skall förbli undandragen den teologiska
forskningen. Teologiens möjligheter beror här uteslutande på yttre om-
ständigheter, nämligen på dokumentationen och dess begränsning.

Teologerna kan dock gentemot denna reflexion försöka inlägga sitt
veto. När det gäller Assumpta-tron, har vissa vetenskapsmän påpekat,
att vi inte enbart saknar belägg för dess tidiga förekomst; vi står inte
endast inför källornas tystnad. Snarare kan vi 

- 
säger samma teologer 

-bevisa, att fornkyrkan överhuvudtaget inte har vetat någonting om Marie
himmelsfärd. Därmed är sagt, att det inte endast saknas skal for att till-
skriva, utan att det därutöver finns positiv anledning att frånkänna forn-
kyrkan Assumpta-tron.

Här skall nu inte den frågan undersökas, om de mot fornkyrkans tro
på Assumpta-läran åberopade skälen är bindande eller ej. Men om de

skulle te sig hållbara, torde man ldgga märke till att det finns former för
andligt ägande, där ägaren själv inte vet, vad han har. la, det förekom-
mer, att han uttryckligen tar avstånd från någonting, som han faktiskt
redan besitter. Psykologerna kan intyga, att yarje människa någon gång
är okunnig om det hon redan är. Emellanät har vi alla förnekat någon-
ting, som vi i själva verket redan ägt, och vars senare upptäckt ingalunda
medfört någon förändring utan framstått som en ökad förståelse av det
egna jaget. och mynnat ut i större självständighet.

Kyrkans trosmedvetande liknar individens självmedvetande. Både psy-
kologien och teologien kan räkna med att det stundom finns åtskilligt,
som än så länge varken har frumträtt eller kan uttalas.

En väsentlig vinst av l9J0 års dogmatisering är således, att teologiens
uppgift på nytt blivit förtydligad. I och med att Pius XII definierade
någonting, vars hemortsrätt i kyrkans tro inte i alla avseenden har prö-
vats teologiskt, markerade han för teologien dess gräns. Vissedigen har
Assumpta-lärans innebörd genom teologernas tankemöda blivit klarare,
och visserligen är enligt dogmatiseringsbullan just detta teologiens sär-
skilda förtjänst.5 Men läroämbetet har, om inte uttryckligen, så dock i
praktiken hävdat sitt oberoende av den teologiska vetenskapen, när det
gäller att avgöra, vad som är uppenbarat. Kyrkan har därmed samtidigt
avvisat den villfarelse, som skulle kunna vara jordmånen för en del teo-
logers eventuella oberättigade anspråk. Det mänskliga förnuftet 

- 
sådant

det verkar i den vetenskapliga teologien 
- 

år inte den sista instansen,
när det gäller att tolka Guds ord.

När Vatikankonciliet betonar, att läroämbetet inte har makten att för-
' M""lflrt"tissimas Deus, s. 7tt, 762.
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kunna någonting nytt6, när det inte tillerkänner påven någon annan
fullmakt än att bevara och förklara uppenbarelsen, betyder detta inte, att
läroämbetets åtgärder kan prövas av det i den teologiska forskningen verk-
samma förnuftet och sålunda godkännas eller avvisas allteftersom provet
utfaller, Konciliets ord framstår inte som ett försvar för sådana, som vill
veta; det är snarare en hjälp för alla som tror.

Assumpta-dogmens förkunnelse har en praktisk följd. Eftersom defini-
tionen grundas direkt på tron, ställes darmed en samvetsfråga till envar
troende. Det är inte frågan, huruvida han är beredd att tro. Om någon
vill tro avgörs ju inte med tanke på Marie himmelsfärd eller på någon
annan enskild trosartikel. Tron är snarare ett ja till själva kyrkans 1äro-

fullmakt och dess anspråk. Men Assumpta-definitionen ger oss anledning
att rannsaka oss och fråga oss, huruvida vi har del i den tro, i vilken
dogmatiseringen har sitt stöd. Frågan är, i vilken mån Assumpta-tron
verkar i oss.

Alla, för vilka tron på Marie fulländning är en levande verklighet, kan
ha den glada förvissningen, att samme Helige Ande, som bistod Petri
efterföljare vid tglo års definition, verkar i dem.411a, vilkas liv As-
sumpta-tron hitintills ej inverkat på, kan däremot känna sig påminda om
sin klentrogenhet. De har fått en ny impuls att be om nåden att framdeles
kunna erfara sanningen i det, som påven den 1 november 19i0 högtidligt
har förkunnat.

Vilheln Köster Sl

LEGENDEN OM ETT LIV

arje människa kommer dit hon verkligen illl komma.

Jag förklarade detta, då jag borjade skriva denna långa bok: och jag upprepar det nu
när den är färdig, och manuskripten till de sex banden ligger framför mig. På sitt spotska

sätt har Rdmi de Gourmont en gång sagt: Det obehagliga är, ttt nät man söker sannrngen,

så finner tuan clen ochså> - 
varför den som icke önskar ställas inför sanningens ansikte,

helst biir avhålla sig från att söka!

Men detta gäller inte bara sanningen 
- 

det gäller också livets övriga och med den sam-

manhängande värden. Man finner ocksä lycLan när man srjker den 
- 

man finner f riden,
man finner liuet. Eller man finner olyckan, osaligbeten, döden. Mzn finner det ensamma

u Jfr anmärkning 1.
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källsprånget i de ödsliga Apenninerna, eller brunnen som flödar av läskande vatten intill
evig tid,

Det var detta jag med min bok ville säga till alla. Till dem som ännu står vid början
av sitc liv, på det andra eller det tred.je av de sju trappstegen - fueritia, adolescentia -ville jag säga: >>Se er för! Ty ni kommer dit ni vill!> Och till dem på de övre, de sista
stegen - virilitas, senectus - ville jag sägar >Se er om! Ni är där ni vill vara! Den till-
varo ni har, det liv ni lever - hårt eller milt, larmande och upprivande som en storstads-
gata, eller stilla och blitt som en rosenträdgård - det är ,ert eget uerk. Det lt ert strafl

- och det är er belöning. Ty det är uttrycket för er egen innersta vilja - det är ert
ideal, omsatt i verklighet.

Så sänder jag då denna bok ut i världen - och sänder den från det berg, där en av
de största människor som någonsin levat uppnådde att bli ilet ban alltid hade aelat uara

- >lik Kristus>, >>korsfäst med Kristus>. Det var här på berget La Verna som Franciscus
av Assisi enligt Dentes ord >blev märkt med Kristi sista insegel>. F{är mottog, en sep-
tembernatt fu 1224, den fattige lille mannen från Assisi de heliga sårens fem röda in-
segel, som tecLen och bevis på att Kristus den Korsfäste i långa år hade varit hans högsta
Lärlek, och nu slutligen levde enväldig i hans hjärta .. .

Och som det skedde med den helige Franciscus, sker det också med oss syndare. Alla
blir vi det vi vill vara. Vårt öde är en frukt av vårt hjärta. Mitt liv min belöning och
mitt straff och domen över mig.

När Johannes Jörgensen skrev de orden var han i femtioårsåldern, och
i motsats till vad han själv trodde hade han ännu långt kvar innan han
skulle bli det han djupast inom sig uille bli. Nästan halva hans liv låg
ännu framför honom och hans levnad skulle mer än de flesta andras
komma att bli ett exempel på en kristen människas långa, mödosamma
kamp för att vinna kärleken och friden.

Hans självbiografi, >Mit Livs Legende>, skrevs alltså ungefär vid mit-
ten av hans liv, under det första världskriget, i Italien. Den bestod först
av sex delar, men tio år senare tillkom en sjunde, som kompletterar och
förklarar en del av de närmast föregående avsnitten. De sammanlagt
ungefär tolvhundra sidorna har mycket att beratta för oss om en hel
epok, en hel värld som ligger oss nära i tiden men ändå är så totalt borta;
Europa före det första världskriget. Där är åttiotalets kulturradikalism
och litterära naturalism, nittiotalets reaktion med symbolism och roman-
tik, det är andarnas uppvaknande i kyrkan under Leo den trettondes
pontifikat, sekelskiftet med religiös liberalism och modernism, och den
kyrkliga reaktionens uppmarsch under Pius den tiondes regering. >Mit
livs legende> bjuder också på resebilder i dåtidens Europa, företrädesvis i
romantikens Tyskland och helgonens Italien, men Jörgensen reser också

i tiden: förflutna århundraden återuppstår inför hans fantasi och får liv
i hans lyriska prosa. Goethe och Clemens Brentano, Franciscus och Cate-
rina av Siena smälter in i hans föreställningsvärld; de är etapper på hans

väg och mer än så: de är eviga följeslagare.
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>Mit Livs Legende> är alltså ett kulturhistoriskt dokument av stort
intresse, men den är framför allt en själs historia, och som sådan värd att
ställas vid sidan av de stora klassiska bekännelseskrifterna. Jörgensen har
lyckats med någonting utomordentligt svårt: att förena en mot sig själv
hänsynslös uppriktighet med en finkänslighet och takt som inte lämnar
ut vad han inte har rätt att förfoga över, nämligen andra människors per-
sonliga öden. ,Ffans uppriktighet förefaller dessutom märkligt fri från
den njutningslystnad som inte så sällan motiverar självbespeglingen. Flans

bikt är verkligen bot: när han slår sig för sitt bröst ger det inte ihåligt
genljud utan vad man får bevittna är en syndares ständiga tillkortakom-
manden och envisa fasthållande vid förlåtelsens Gud. Med andra ord: det
kristna livet sådant det verkligen är.

Johannes Jörgensen fOddes 1866 i den lilla staden Svendborg, på Fyen.
Hans far var fiskare och familjen levde i små omständigheter. Vid sexton
års ålder skickades Johannes till Köpenhamn för att. g& på gymnasium.
Och så kom det sig att han som han själv säger började sin ungdom med
atr längta efter något förgånget, med att se sig tillbaka efter ett förlorat
paradis . . . Paradiset, det var föräldrahemmet i Svendborg.

Hemmet, det var skogarna 
- 

och hemmet, det var trädgården. Den gamla, gammal-

dags trädgården med de båda stora fruktträden, en apel och ett päronträd, som bar frukt
bara vartannat år, men så var det också frukter så stora och safttunga, ett en av dem föll
ner på min mors huvud och spräckte hennes nackkam. . . Den gamla trädgården med

lusthuset nere vid den sorlande bäcken 
- 

>Springbaek> hette den, och den var heller inte
bredare än att man kunde sätte över den med ett språng 

- 
och det andra lusthuset

uppe under fläderträdet, vars fina, vitgula blomkronor alltid regnade ner över den grön:r

bordskivan . . .

Å, helr denna ferielycka, som var djup och ren och stilla som den blå himlen över de

gamla träden och de röda taken runt omkring - 
den och längtan efter den, blev en

grundton i mitt liv, kanske den djupaste 
- 

den blev den hemlängtan som förde mig till-
baka tillochmed från de villsammaste {igtr. lrg har visst aldrig känt mig lycklig utan-
för den gamla lantliga trädgården 

- 
och bara där jag återfinner den, är jag riktigt

hemma...
Och ändå mötte jag just i den trädgården den makt som stod i strid med hemmet -

makten som drar utåt 
- 

den evige fienden till det som är, ty den vill att något skall

bliua till: kärleken , . . I paradiset hade jag för första gången mött Eva och allt det rcm

hör samman med henne: utdrivandet, det flammande svärdet vid porten, jorden som skall

bära törne och tistel åt dig. . .
Men ännu var det bara en vårens Eva och en vårens Eros: som mest ev allt liknade

vintergäcken i den svenska bildhuggarens tolkning 
- 

>Snödroppen>, som blyg och omed-

vetet neken höjer sig mot ljuset. Känslan för >henne> och känslan för hemmet, kunde gå

sida vid sida i den köpenhamnska landsflykten, smälta samman till en vängtan och en

hemlängtan.

Sustineo, ergo su?t . Jag lider, alltså är jag till. Det var sextonåringens
sammanfattning av de första månadernas erfarenheter vid skolan. Han
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fick uppleva huvudstadspojkarnas förakt för den >lantligare> kamraten:
kände sig som klassens fula ankunge. Han sökte kompensation för sina
besvikelser och sin plågade ensamhet på det intellektuella planet: läste
filosofi, historia och litteraturens stora klassiker, lade upp en studieplan
med tjugofem punkter som omfattade ungefär allt fån >De filosofiska
systemet)), >Konstens historia>, >Kyrkohistoria> och >Medeltida rätts-
historia> till >Numismatik> och >Världshandelns historia>. Om vart och
ett av dessa ämnen tänkte han författa en bok, och i mars 1883 står det
i hans dagbok: >Lagt sista handen vid min 'Medeltidens litteratur och
konst'.>>

En annan kompensation fann han i religionen. Hans Gud var en
hämnande Gud, och han frossade i tanken på hur Människosonen vid sin
återkomst skulle >upphoja de ringa i världen och förnedra de upphöjdar.
Men hans religiositet hade också djupare rötter än revanschbehovet: redan
i Svendborg hade han sysslat med teosofisk mystik och teologiska tanke-
gångar. Han var knappt femton är när han samlade sin teosofiska och
kabbalistiska funderingar i ett litet häfte med titeln >Theosophia esoterica
et eklektica>, där den unge författaren kallade sig >Ioannes Theophilos>.
Hans familj var för övrigt troende i traditionell mening, vandrade på den'
protestantiska folkfromhetens tryggare stigar.

Men tron försvinner så småningom ur den unge gymnasistens världs-
bild. Han hade alltid haft vad han kallar en förkärlek för upproret, för
det laglösa. Nu ersätts religionen av revolution, under intryck av den
moderna upprorslitteraturen: Ibsen, Brandes, Drachmann, Zola, Taine,
Renan och Byron. Kristusgestalten försvinner. Prometheus träder fram
och förenar i sig religion och revolution. Men Jörgensen har inte för inte
haft Goeches Faust till daglig läsning i månader: en kväll tycker han sig

se Mefistofeles komma in i hans kammare. >Och jag vet i mitt innersta
förtvivlade hjä*a att jag hör honom till . . .>

Som obemedlad student fär han äta sina middagar hos välsinnade mece-

nater i samhällets högre regioner. Han känner sig mer än någonsin som

den fula ankungen, som styvbarn i samhället, och revolten växer. Spräng-
laddningen utökas med dynamit från Strindberg, och den unge liberale

docenten Höffdings föreläsningar kommer därtill.
Men studenten Jörgensen var inte bara 

- 
och inte ens främst 

- 
en

röd revolutionär och en filosofisk intellektualist. FIan var framför allc

poet. Och poet av det lyriska slaget 
- 

mera vekt lyrisk än vad som

egentligen var förenligt med hans fränt radikala åsikter. Åttiotalet var
en av de epoker i mänsklighetens historia då man hade ett intryck av

andarnas uppvaknande. >Vi trodde pä att nu skulle alla gåtor lösas och

alla bojor falla. Vi hoppades på kristendomens ändalykt, den sociala re-
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publikens tillkommelse, det hedniska köttets uppståndelse och en ny, fri-
gjord mänsklighets slutgiltiga lycksalighet.> IJnder ledning av Georg
Brandes drog den danska universitetsungdomen på litterära strövtåg och
upplevde Swinburne, Gottfried Keller, Zola, Flaubert, Renan, Darwin,
Mill, Strindberg, Ibsen och Turgenjev. Dubbelmoralen >avslöjas>, den
fria kärleken proklameras. Jörgensen bryter med sina rika >välgörare>,
ger upp de humanistiska studierna och börjar studera naturvetenskap. Han
dissekerar grodor, läser Darwin och andra utvecklingslärans profeter,
Men han ger också ut sin första bok, >>Vers>>, 1887.Edvard Brandes an-
mälde den på första sidan i Politiken, och kritikern tyckte sig spåra

sl:iktskap med Mallarm{ 
- 

sqrn då ännu var en okänd storhet i Danmark,
och även för Jörgensen.

Redan 1888 gav han ut sin första prosabok, som för övrigt inte blev
särskilt väl mottagen 

- 
men det hindrade inte att han fattade det

djärva beslutet att överge naturvetenskapen för 6örfattarverksamhet. Det
blev ett liv i fattigdom och anarkism, det blev också ett bohemliv, i ut-
svävningar och tristess. Och när våren 1889 

- 
den laglösaste av alla hans

v&rar - var till ände, skriver han: >Jag känner mig som en fladdermus
som har blivit dragen fram i solen. Dagen har jag brutit med, och natten
har svikit mig.>

1889 får Jörgensen anställning på Ernst Brandes tidning, Köpenhamns
börstidning, där han får stå till tjänst med litet av varje: från artiklar om
kraftfoder till utrikespolitik. Samtidigt odlar han sina kontakter med den
IitteÄra världen och fortsätter med sitt liv under naturalismens och den
moraliska värdenihilismens kalla, grå himmel. >På andra sidan gott och
ont> drömde han som många andra unga om att finna en grön äng. Han
söker lyckan enligt det gamla kanda receptet med vin och kvinnor. Men
i klara stunder vämjes han vid sig själv och vid sitt liv. Och så kon{ron-
teras han med andras lidande, vållat av honom:

Men Gretchen, ack Gretchen 
- 

vad hade du i landet bortom ont och gott att göra?
Du som kom från borgerligheten 

- 
vad ville du i zigenarlägret? Du som var av män-

niskors ätt, vad ville du bland varulvarna?
Gretchen, lilla Gretchen 

- 
en konstnär är ingen man, diktaren är ingen människa!

Han ser så ut om dagen, men när nttten kommer far han in i ulvahamnen, och det är
en varg du håller i dina armar och som du öppnar lyckans porr för! Gretchen, Gretchen

- diktaren har hjärna och sinnen, han har fantasi och känslighet, men han har inget
hjärta, han har ingen godhet! Han gråter lätt, men han njuter av sin gråt 

- 
han njuter

också av dina snyftningar, Gretchen, och över ditt huvud och ditt bruna hår som du lutar
mot hans bröst, ser han bort mot skrivbordet, där papperet väntar 

- 
papperer, som han

skall skriva ner dina tårar på!

Gretchen, kära stackars lilla Gretchen 
- 

ve dig att du mötte en diktare, en afronstund
när du var på väg från ditt arbete till din bostad! En poet som inte ville sitta hemma för
att han inte ville arbeta, och för att det han åtrådde 

- 
det enda hans svaga och mjuka
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själ åtrådde 
- 

var njutning och upplevelse, sinnesrus och hjärterus. Han strök förbi dig

- i ljusskenet från ett fönster såg han ditt friska ansikte, dina stora bruna ögon 
- och

han vände om och foljde ditt spår som ett rovdjur. . .
Du värjde dig, Gretchen, så gott och så länge du förmådde . . . Du gav honom respass,

du bröt med honom gång efter annen, ., Men han fortfor att söka dig, han grät vid din
fot av förtvivlan över att du ville överge honom 

- 
och du varkunnade dig över honom

av hela ditt unga rika hjärta, du kom att hålla av den som inte kunde älske, därför att
han inte kunde glömma sig själv 

- 
den som inte hade rätt till dig, därför att endast

kärlek har rätt till kärlek. . .

Och livet fångar, och vartenda steg vi tar är oåterkalleligt. Ack, Gretchen, Gretchel

- den själviakttagande, livsiakttagande, självnoterande och livsnoterande skribenten blev
en dålig älskare åt dig! Liksom allt blev till guld för Midas, blir allt för honom till konst.
Han kan inte leva, därför att han hela tiden ser på sig själv och skriver ned sig själv,
Och där iakttagaren inom honom slutar, där tar egoisten vid. Hans omåttliga trängtarr
efter känsla, förvandlar verkligheten och alla dess verkligaste förhållanden till stämning,
det vill säga till njutning. Det är inte poetens sak att vårda de sjuka, inte ens dem som

står honom närmast; efter en kvart i sjukrummets kvava luft leds han och längtar ut.
Hans plats är vid graven 

- 
på bänken framför den döda som ligger vackert stilla och

inte hindrar honom att vältra sig i det förflutna, i minnesvemod och dödstungsinne. Dik-
tarens själ är på en gång mjuk som sockerkaka och hård som flinta 

- öm gentemot sig

själv och okänslig för andras lidande,

1891 gifte han sig, och detta blev början till en lång och tragisk
historia, som skulle sluta med landsflykt och separation.

Ack, det var lyckan, den rika lyckan, skänkt i kärlek dll den som ville ta emot i
kärlek. Men jag var ju inte i världen för att älska - ty j^B visste ju inte vad det var. ..

Och detta är min enda ursäkt - att ingen någonsin hade talat med mig om kärlek, Så

långt hade man kommit i andlig utarmning i Danmerk vid slutet av det nittonde år-
hundradet, att vi inte längre kände kärleken. Trots all vår psykologi hade vi glömt det
som medeltiden visste - den sanna läran om människan. När mitt ungdomsäktenskap,
min ungdomslycka med min brud och viv, gick i kvav, så var det f.& att jeg var okunnig
om lyckans verkliga villkor.

Jag visste inte att själens väsen är kärlek.

Jag visste inte att kärleken kan gå två vägar - utåt eller inåt.

Jag visste inte att viljan kan gå utåt i kärlek till det skepade, till världen, till köttet
_. i själviskhet, i njutningslysten egenkärlek.

Jag visste inte att viljan kan gå inåt i kärlek till nästan, i själv{örsakelse, självuppoff-
ring, självförnekelse - i kärleL till Gud, som är alla plikters uppfyllelse.

Jag visste inte att de båda vägarna (utåt, inåt) leder till två motsatta världar - att
egoismen leder in i ofrid, hat, lidelse, evig rastlös längtan och åtrå, och att den andra

kärleken, som är den sanna, leder in i ett land av frid, ljus, glädje.

Jag visste det inte - men jag skulle få erfara det.

Det är den tid då den litterära strömkantringen mellan åttio- och
nittiotal äger rum litet varstans i vädden; hemma i Danmark läser Jör-
gensen och hans kamrater Baudelaire, Poe, Huysmans, och de tycker sig

upptäcka en ny värld. Samtidigt händer en del här uppe i Norden: de
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romantisk-symbolistiska tendenserna spränger naturalismens tvångströjan
Heidenstam och Levertin gör sensation med satiren >Pepitas bröllop>, och
två stora >överlöpare>, Strindberg och Garborg, ger mod åt många sorn
börjar känna rationalismens luft en smula syrefattig.

I Danmark uppstod snart en symbolistisk-dekadent krets, och den fick
sitt litterära uttryck i tidskriften >Taarnet>, som redigerades av Jörgen-
sen. Man gick till storms mot realism och naturalism, man släppte fram
den romantiska ådra som hos nordbon ständigt finns latent. Man upp-
täckte människolivets oändlighetsdimension, både uppåt mor stjärnorna,
och neråt, mot avgrunden. Och sedan är steget inte långt till den religiösa
grundupplevelsen, ett slags urreligion. Jörgensen hoppades ännu kunna
finna en religionsform som i sig förenade allt han satte värde på, hoppa-
des slippa ge avkall på något: >kristen känsla och hednisk hängivelse i vår
Faders vilja och i vår moder Naturens våld> var vad han drömde om.
Kort sagt: >En modern religion, som ger gled,je och frid.> ,FIan skulle
tvingas att upptäcka att ingen religion, ingen idealism överhuvud taget
är möjlig utan ett ylss6 

- 
ganska stort 

- 
kvantum av självförnekelse,

den i varje fall som betingas av elementära hänsyn till andra.
Under tiden gick det allt sämre med den jörgensenska ekonornin. Ffans

magra och osäkra författarinkomster ville inte räcka både till familjens
nödtorft och till den bohemtillvaro han var van vid och ansåg nödvändig.
Slutet blev konkurs: hans hem togs i utmätning, och han fick flytta med
hustru och barn till sina föräldrar i Svendborg på våren 1894. Och dar
börjar han återigen pä allvar syssla med det religiösa problemet: han spe-
kulerar på egen hand över teologi och exegetik och pendlar mellan en
kristligt f.årgad naturreligion och katoliserande fromhet.

I slutet av maj 1894 beger sig Johannes Jörgensen på sin första utr
landsresa 

- 
den första av hans otaliga utlandsresor. Den har han skildrat

- utom i själva självbiografien 
- 

i >Rejsebogen>, och det är en oför-
glOmlig skildring. Redan här möter man klart och tydligt medvetandet
om hans dubbla hemh<;righet: i den panteistiska romantikens Tyskland
och i det katolska Italien. Och det skall dröja länge innan han förmår
välja, innan klarheten inom honom själv har segrat över dunklet som all-
tid suger och drar. Och det är den kampen som fyller de centrala delarna
av >Mit Livs Legende>, det är kring den allt det övriga bildar en ram.
Så som Jörgensen har återgivit den har den fått en allmängiltighet, som
gör att många av oss kan känna igen sig åtminstone i mycket av den,
vare sig de är konvertiter eller inte. Där finns så mycket av människans
eviga trang till och fruktan för det absoluta, av intellektets försvar mot
hjärta och instinkt 

- 
sådant som är aktuellt för var och en i någon livs-

situation.
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I detta sammanhang dyker ett namn upp som kanske är det viktigaste
av alla dem som myllrar kring Jörgensens person under hans långa liv.
Och det är Mogens Ballin, den judiske konvertiten, konstnären och för-
nyaren av det franska silversmidet; hans biografi är skriven av Peter
Schindler, och det är en bok som är värd att läsa, och etr öde värt atr ta
del av. Den bör läsas inte minst som en kornplettering till Jörgensens
självbiografi: de båda böckerna har stort ömsesidigt intresse. Ballin hade
kommit till kyrkan genom konstnärsvännen Jan Verkade, en holländare
som blev katolik medan han tillsammans med Ballin vistades och målade
i impressionisternas Frankrike. Verkade, sorn sedan blev benediktinmunk,
har skildrat sin omvåndelse i en fin liten bok, >Die Unruhe zu Gott>,
även den en tidsspegel och en självhistoria av stort värde.

Ballin och Verkade ordnade det nu så att Jörgensen kunde få vistas ett
halvår i Italien, för att få arbetsro och inspiration. Och nu följer en
mycket intensiv tid, som framför allt tillbringas i Assisi. När Jörgensen
kom dit var han redan beredd att öppna sig för den karolska tron; han
hade börjat bedja, att gå i kyrkorna, framför allt läste han Thomas a

Kempis >Kristi efterföljelserr, denna märkliga bok som har lett och tröstat
oräkneliga människor århundradena igenom. Men det måste sägas att här
i Assisi fick han gå igenom en hästkur i katolicism, som kunde ha tagit
kål på även motståndskraftigare naturer än hans.

Mogens Ballin och hans franciskanske vän padre Felice utgjorde nämli-
gen var och en för sig och i synnerhet båda tillsammans ett nästan otro-
ligt exempel på vad som brukar kallas >katolsk fanatism> och är just det
som protestanter i sina allra mest ohejdade fantasier väntar sig att finna
på papistisk mark. Man f.rägar sig faktiskt om dessa i övrigt så förtjusande
personer inte med flit bredde på så tjockt som de gjorde, om de inte var
ute i ärendet att chockera och ville driva med konvertiten in spe. Någon
diplomatisk list för att f.änga honom utvecklade de i varje fall inte 

- 
så

mycket är klart. Den stackars åttiotalisten från Köpenhamn fick till livs
de mest hårresande historier om djävlar som bodde i klockor och jagades

ut därifrån av präster, om flygande hostior, om Ludvig den heliges vana
att straffa gudsbespottare genom att läta rycka ut tungan på dem. Dess-
utom fick han höra att det varit bätcre om Luther blivit bränd innan
han hann med att oroa världen. Och Ballin deklarerade belåtet >Jag hop-
pas bli mer och mer bornerad för var dag som går>.

Men trots sin indignation känner Jörgensen att denna fanatism och
detta bigotteri inte kan upphäva eller förändra katolicismens fundamen-
tala faktum: att kyrkan är den organism som till en lidande och kämpande
mänsklighet förmedlar Guds kärlek, Kristi kerlek intill döden på korset.
Och att denna kerlek som offrar sig möter katoliken varje dag pä nytt,

tr4



Legenden oru ett liu

i det heliga mässoffret, i nattvarden. Och sist men inte minst: att han
beböuer denna kädek, behöver den så starkt art ingenting annat till sist

har riktig betydelse för honom.
Verklighet, bans verklighet är detta ansikte mot ansikte med den

absoluta kärleken. Vid sidan av detta bleknar all mänsklig inskränkthet,
all fanatism och allt bigotteri bort som betydelselösa biprodukter. Jörgen-
sen genomskädar i klarsynta ögonblick hela sin försvarsmekanism.

Han tar anstöt av mångahanda ting i kyrkan, och han ser i >{örargel-
sen>, en av sitt livs största faror 

- 
>förargelsen>, med sin store broder den

falska indignationen och sin vackra syster den oäkta >rättf;rdiga har-
men>. Men när han går in i sig själv ser han klart att vadl förargelsen
syftade till, var inte sanning till frälsning utan förevändning för frihet.
>Det gällde>, skriver han, >för den naturalistiske Adam i mig att slippa bli
katolik 

- 
alltså tog jag anstöt. Det var den katolska kyrkans skull när

barnen i La Rocca hostade och hade sår i huvudet. Yad var inte den ka-
tolska kyrkans skull? Förföljelsen av så många kättare, inkvisitionen. Tret-
tioärigr kriget. Bartolomeinatten. Var det möjligt att ansluta sig till en in-
stitution som hade sådant och mycket mera på sitt samvete?>

Han tycks stå i ett ol<;sligt dilemma: >antingen är detta Kristi kyrka
och då var det riktigt med korståg och inkvisition, eller också är det
brottsligt att slå ihjäl folk för deras övertygelses skull, och då ar kyrkan
inte Kristi kyrka>. Men det är ett falskt dilemma: kyrkan är Kristi kyrka
som efter Kristi egna löften bevarar hans lära, skänker syndarna förlå-
telse i hans namn och mättar de hungrande med livets bröd. Dessa grund-
fakta kan ingenting ändra. Men bland dem som tjänar som instrument
för Kristus finns både heliga och oheliga: Kristi kyrka är en kyrka för
syndare, styrd av syndare 

- 
på precis samma sätt som Israel var Guds

folk, ständigt berett att dyrka andra gudar och med styresmän som
yarken var bättre eller sämre än folket självt. Katolicismen kan aldrig
bedömas efter sina medelmåttiga representanter: det är en religion som

kräver det absoluta, och vad den är syns bara där dess lagar verkligen
förverkligas. Där finner man dess frukter 

- 
inte pä andra håll, dar kyr-

kans grundsatser har ingått en kompromiss med världen. Så snart det
sker - och det år tyvårr fallet hos de flesta av oss 

- 
blir frukterna mer

eller mindre förgiftade. DL år det i själva verket världens frukt vi bär,
inte kyrkans.

Jörgensen genomskådar att hans invändningar är, som han säger >dik-
rcrade av den i djupet verkande viljan att inte finna sanningen, hoppet
att finna en genväg utanom den, förbi den, ut i frihetens lustgård, där
man törs åta av frukterna på alla träd. För att lyckas med detta bedrar
jag mig själv och skyller på historiska svårigheter som på sin htijd existe-
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rar som vaga föresättningar och en därmed förbunden känsloprotesr. -Den som inte själv praktiserar Bergspredikan saknar rätt att angripa andra
med den. Om de kristna inte följer Kristi bud, så är det en sak mellan
dem och deras Herre.u

Men det finns också de intellektuella försvarsmekanismerna. Jörgensen
brottas med en mängd filosofiska och teologiska problem och försöker
intala sig att det är de som håller honom tillbaka. Hans båda omtänk-
samma vänner skaffar honom då tillfalle att, dryf:.a dessa brännande
frågor med en lärd teologiprofessor som uppehåller sig i Assisi. Detta
sammanträffande bara förvårrar saken: det är nog ovanligt att någon
genom rent teoretisk debatt kan bli övertygad om kristendomens san-
ning. Kristendom är nämligen liu, och det katolska dogmat kan inte tas
ur detta sitt existentiella sammanhang: det kräver, för att omfattas i tro,
ett liv i harmoni därmed, och fullt och helt kan det aldrig assimileras
förcån det sätts in i den sakramentala verkligheten. Med dogmat, säger

Jörgensen, är det som med de målade kyrkfönstren: utifrån ter de sig
bara som grå och glanslösa konturer, men sedda inifrån glöder och skimrar
de, därför att ljuset fär flöda in genom dem.

Alla dessa erfarenheter, all denna kamp och tankemöda har lärt Jör-
gensen en sak, en viktig sak: kärnan i människan är känslolivet: den teo-
retiska övertygelsen om det ena eller det andra må vara aldrig så stark -så länge inte övertygelsen trängt in i känslolivet, i hjårtat, har den inte
vunnit seger. Detsamma gäller om oss alla, för vi är alla känslomänniskor.
Kanske löper den så kallade >utpräglade känslomänniskan> här mindre
risk att gå vilse, darf<;r att hon oftare är medveten om det som är hennes

väsens kärna. Faran är större för den intellektuella typen: hans känsla är
i regel förträngd till det undermedvetna och kan därför spela honom desto
större spratt. >Vantro är ett uttryck för ett själstillstånd, inte resultatet
av ett tankearbete>, säger Jörgensen. Detsamma kan sägas om tron.

Alla komplikationer förefaller Jörgensen i efterhand så konstlade och
osanna: vad han borde ha gjort redan här i Assisi, säger han, var att helt
enkelt klappa på kyrkans dörr och be att få komma in.

>Detta, skriver han, är det enkla gamla sättet att bli kristen på. Så blev
vikingarna katoliker 

- 
de tog fatt i tron, helt enkelt. Att ta fatt i tron

- 
hålla tron 

- 
hålla ut i tron 

- 
dö i tron 

- 
få trons l0n 

- 
mer var det

inte, och mer är det inte i den dag som nu är: en bonde och ett barn kan
förstå det.>

Ändå slingrar han sig återigen ur trons grepp. FIan är fylld av tack-
samhet mot de båda goda, trofasta vännerna Ballin och padre Felice 

-som trots sina smalspåriga demonstrationer av katolskt bedömningssätt
visat sig mönstergillt diskreta när det gällt Jörgensens personliga ställnings-
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tagande. 
- 

Men än en gång bryter den orolige anden upp 
- 

utan att
ha tråffat någon avgörelse. På hösten l89f f.ar han hem till Danmark.
Det var med smärta han tog avsked av de bägge vännerna, och av Italiens
jord som han lärt sig att så älska.

Flemma i Danmark fortsätter kampen. Kontakten med vänner och
kolleger kommer Jörgensen att avundas många av dem deras säkerhet i
tillvaron och inför tillvarons gåtor. Och så drabbas han av det tvivel som
kanske är det farligaste av alla: ,rÄr min kristendom ett postulat av min
vanmakt? Är lyckan verkligen att finna her på jorden, och är det bara

den svage som söker den i himmelen? Anser jag att det enda som är mig
värdigt är att sväva i det hinsides 

- 
därför att det är det lättaste? O Gud,

är detta sant? Då blir min syndabekännelse den ohyggligaste av alla
lögner!> Orn religionen verkligen år en fanflykt från plikten och livet,
då är det feghet att söka sig till den. Det är något annat för den fram-
gångsrika människan, den som har segrat i livet.

Här rör han verkligen vid ett av de centralaste religiösa och psykolo-
giska problemen. Det är inget tvivel om att det är svårare för den van-
lottade människan att avstå, att vara ödmjuk, än för den gynnade. Det är
lattare att räkna för intet det som man vet att man dock äger, än att
sluta längta efter det man aldrig kan få, på samma sätt som den män-
niska som har fätt mycket har lättare att ge 

- 
även att ge allt 

- 
än den

som inte har fått det nödvändigaste: det fu låttare för den som fått röna
karlek och aktning att glömma sig själv än för den som förgäves har fätt
törsta efter förståelse och uppskattning. 

- 
En annan sida av samma

problem är människans tendens att nedvärdera det som hon i grund och
botten avundas andra, det som hon inte har fått. Och det är klart atc
roten till falsk religiositet ofta är att finna just här: det är lått att stanna
enbart inför sådana Kristi ord som riktar sig till de svaga och missgynnade,
de ord som lovar tröst och frid 

- 
och glömma bort befallningen till dem

som vunnit tröst och frid genom att bli hans lärjungar,att oförfärade gå

ut i hela världen, beredda att dö för Evangelium, att inte se sig tillbaka
utan beslutsamt följa Honom efter, att ha mod att hugga av sig en hand
och riva ut ett öga om det gäller att stå frestelsen emot.

Men den enda lösningen för en människa som står i detta dilemma är
att helt enkelt låta bli att fräga sig hur mycket hon är värd och om andra
är värda mera än hon. De enda värden som i det sammanhanget kan
byggas på är de som Kristus själv garanterar. Jörgensen uppger också för-
söket att forcera hindret 

- 
han bestämmer sig för att krypa under det

i stället. FIan accepterar vad frestaren viskar till honom: >Jag är inte av
adel, jag är plebej>, och i och med det * kägan ur världen 

- 
frägan

som i alla fall inte har någon som helst betydelse eftersom frälsningen
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inte bygger pä nägra mänskliga kvaliteter utan på Kristus ensam 
- 

och
hår fu det frälsning det rör sig om. Han accepterar, efter alla övermän-
niskodrömmar och all genikult, att yar^ en medelmåtta, accepterar att
han behöver kyrkan för att inte mänskligt gå under.

Men hans fundamentala dualism fortsätter att smärtsamt dra honom
åt två håll. Även om han vet att han är en syndare som kallas till fräls-
ning, så känner han att han samtidigt är en livsnjutare, en panteistisk
natursvärmare som ryggar inför den tränga porten. Det finns också inom
honom 

- 
som inom så många nordbor och germaner 

- 
en dragning till

det dunkla, till sorgsenheten, till förgängelsen, en drift att motståndslöst
låta sig sugas ner i mörkt gungfly. Mot denna halvdunklets hedniska
vemodsmystik står det kristna ljuset och klarheten, obarmhärtigt blot-
tande men fyllt av livsbejakande glädje. Venusbergets halvskymning mot
La Verna-bergets ljusomflutna branter. Och det skall ta årtionden innan
den dualismen har förlorat sin demoni, innan Italienälskaren lyckas bli
ett med bokskogarnas och den nordiska skymningens diktare, innan den
franciskanska andan gradvis skall ha förvandlat dekadenten och symbo-
listen och gjort människan Johannes Jörgensen till vad han i Guds plan
var ämnad att bli.

Mot slutet av år 189i bestämmer sig Jörgensen i alla Iall äntligen för
att börja regelrätt katolsk undervisning, hos jesuiterna i Köpenhamn. FIär
får han nu tillfälle att gä till botten med sina teoretiska problem, och
biografien lämnar ganska fylliga upplysningar om hans utveckling på den
punkten. Jag vet inte i vilken mån hans resonemang kan verka intellek-
tuellt övertygande på en läsare som brottas med samma problematik; tro-
ligen kan de i varje fall ha något att säga honom. Men vad som framför
allt frapperar, det är den fundamentala betydelsen av sinnesändringen
när det gäller att lösa trosproblem. De flesta av dessa filosofiska och teolo-
giska frågor som Jörgensen behandlar är av den arten att de inte kan i
nutida vetenskaplig mening verifieras, och därför får de också motsägande
svar från olika håll. Det har väl ytterst sällan förekommit att man kun-
nat övertyga någon om kristendornens sanning utan att andra och dju-
pare krafter inom honom varit i funktion, än de rent cerebrala. 

- 
Svaret

på intellektets fråga om uarför kan, på det rent intellektuella planet, bli
mer än ett. För den som bara ser tillvarons orimlighet går det inte att
beuisa att tillvaron har ett gudomligt mönster. Men den som i sitt hjärta
har f.ätt visshet om att ett sådant mönster finns, han skall också finna att
vad som utifrån tedde sig som absurt, inifrån trons värld blir menings-
fyllt, och även logiskt sammanhängande.

I februari 1396 blir Jörgensen upptagen i kyrkan. Hans första bikt ger

honom en känsla av jublande befrielse, men snart råkar han in i en period
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av andlig förlamning (en sådan brukar ofta föregå konversionen eller
kommer ibland omedelbart efteråt). FIan frägar sig om han verkligen
har varit ärlig 

- 
svaret blir ja: han vet att han uille bli katolik. Kanske

har han sökt sig själv, eller varit tankspridd, eller alltför medveten om
afi spelo en roll? Men stormen bedarrar, och till påsken reser han ner
till benediktinklostret Beuron i Sydtyskland. Om den vistelsen har han
skrivit en liten bok som heter just >Beuron>, och där han skildrar kloster-
livet. Han får, under intrycket av det benediktinska livet, en djup för-
ståelse av arbetet sont gu.dstjänst. >Hår kom jag från oro till frid, från
stämning till tanke, från känsla till vilja.>

Nu följer, enligt vad Jörgensen själv säger, några högst ointressanta
fu - ty den lycklige har ingen historia. Biografin fylls i fortsättningen
mer och mer av reseskildringar, stämningsbilder, glimtar av kontakter
med mer eller mindre berömda samtida, men framför allt med religiösa
personligheter, levande eller avlidna. Jörgensen utvecklas alltmer till den
helgonens levnadstecknare som har blivit känd och berömd världen över:
hans biografier över Franciscus och över Caterina av Siena står alltjämt
i särklass bland den kolossala mängd litteratur som har ägnats de bägge

italienska helgonen.
Men samtidigt odlar Jörgensen en annan litteraturart, en betydligt tvi-

velaktigare, och det är den religiösa polemiken. Polemiker är han av föd-
sel och vana: redan under radikalismens år konstaterade han att >kan
Vår Herre inte användas till något a nat, så duger han alltid att slå folk
i huvudet med>. En gammal erfaren själasörjare säger i Jörgensens när-
yaro att >Lust till polemik är en barnsjukdom hos konvertiter. Det finns
i en nyomvänd katoliks kropp en hel del osunda safter som tar sig utlopp
på den vägen. Omogna frukter år alltid sura.> Och en text som han läser

hos den heliga Gertrud drabbar honom hårt: >Jesus betraktar allt det
onda man säger om syndarna som sår som tillfogas honom själv, ty alla
människor, även de onda, är lemmar på hans kropp.> >>lfatet i mig var
ännu starkare än kärleken>, säger Jörgensen, och han vet blott alltför väl
att den kristne inte gläder sig över orättfärdigheten men har sin glädje
i sanningen.

Hans syndamedvetande växer sig allt starkarel han ser att de som i sin

tur angriper honom, i pressen och annorstädes i grunden, i det väsentliga,
har rätt 

- 
angriparen i hans egec inre tiger aldrig. Hans fasa inför det

egna jaget bara ökas; han lägger skulden för sitt äktenskaps misslyckande
på sig själv, och till slut känner han sig som basilisken, som enligt den

gamla folktron måste dö av fasa när han får se sin egen spegelbild. Han
känner sig utan tro och utan godhet, han upplever sig som ett väsen

fyllt av ondska och hårdhet. En kväll går han så in i jesuiternas kyrka och
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ringer på biktklockan 
- 

samma sak som så många katoliker har gjort
bara som en sista hopplös gest, ett sista försök innan man ger upp, och
som har lett till så mångas räddning. Så blev det också den här gången,

för Jörgensen: den präst som kom ner till honom talade just de ord han

bäst behövde höra, de ord som jagade skräcken och modlösheten på flyk-
ten och gav honom nytt hopp. >Acceptera att vara en syndare, att vara
ond, men släpp aldrig Kristus! Den som är god klamrar sig fast vid Kristus
för att bli verkligt god. Och den som är ond 

- 
och det är de flesta av

oss 
- 

han klamrar sig ännu mera fast vid Kristus för att bli en liten
smula bättre.> Och till sist anbefallde prästen författarcn en bot som var
exakt den radikala medicin han skulle ha: >Från och med nu ocb i tio år

fratnåt älågger jag er att aldrig svara på något angrepp.>
Friden kom tillbaka till Jörgensen, och han förklarar, utan annan kom-

mentar till det som man kan tycka hårda bud han fått sig pålagt: >Så

vitt jag vet har jag under de tio åren från 1901 till 1911 inte svarat på
något angrepp.> Och läsaren kan inte underlåta att tånka, att den som
sedan årtionden stått mitt uppe i kulturdebatt och religionspolemik och
med en gång kunde visa en sådan självbehärskning och en sådan självför-
glömmelse 

- 
han hade ändå hunnit ett ganska gott stycke på helgelsens

vä9.
Den vägen skulle Jörgensen fortsätta framlt, inte som någon lysande

meteor, inte som någon snabblöpare, utan som en ringa kristen som måste
kämpa en oavlåtlig kamp mot alla de synder och all den ynkedom som

är den vanliga människans lott. Han fick genomlida många ytterligare
kriser: efter varje kris och varje genombrott har den kristna människan
intrycket att han äntligen nått botten, men det finns många bottnar att
bryta igenom innan man äntligen står på fast mark. Två saker är livs-
viktiga för den kristne som inte vill stagnera eller slå sig till ro: att inte
rygga tillbaka inför självkännedomens brutala ljus, och att aldrig ge upp
förrröstan till Guds karlek. Det är hela hemligheten 

- 
och tack vare den

blev Jörgensen också på ålderdomen vad han allt sedan sin omvändelse

djupast hade strävat att bli: en ödmjuk människa, genomlyst av francis-
kansk mildhet och frid.

(Radioföredrag) Gunnel Vallquht



SVART ÄnA

>There is a wide, wide wonder in it all
That from degrading rest and servile toil
The fiery Spirit of the Seer should call
These simple children of the sun and soil.

Oh, black slavesingers, gone, forgot, unfamed,
You, you alone of all the long, long line
Of those who have sung, untaught, unknown, unnamed,
Have stretched upeard, seeking the Divine,>

et är den ffugade skalden och prosaförfattaren James Veldon John-
son, som i företalet till de samlingar av de forna slavarnas sånger,

The Negro spirituals han tillsammans med sin broder, musikern Rosamond
T. Johnson, publicerade fu l92J, ger uttryck åt den vördnadsfulla häpnad
han som stamfrände erfor, men som måste gripa varenda människa, vilken
något känner till afroamerikanernas mer än 31}-EÅga historia.

Från 1619, då det första slavskeppet landade vid Jamestown, Virginia
och satte i land sin last av >negars), till 1808 då slavhandeln officiellt
f<;rbjods, fördes många miljoner svarta, slagna i bojor till sitt nya >fäder-
neslandr. Krigen mellan stammarna på den afrikanska kontinenten samt
hela härar av samvetslösa vita människorövare furnerade materialet. Som-
liga historiker anser att tio miljoner negrer fördes över; andra att hälfrcn
ay detta antal räcker. De kom från de mest skilda delar av Afrika, majo-
riteten dock från Guldkusten och Guinea. Bland dem befann sig också
icke så få av de med arabiskt blod uppblandade senegalerna, de krigiska
bantunegrernl. frän östafrika samt de stolta Eboekrigarna från Kalabar.
Då och då faller genom gamla krönikors förmedling en glimt över dessa

mörka blad av Amerikas historia; ännu mer upplysning har vi fått av
vita eller färgade historikers numera idoga intresse för slavarnas förflutna.
Vi läser om slavar, som visade sig vara muhammedaner, arabiska lärde och
förnäma kristna abessinier och om prinsar, som hellre än de tålde slav-
piskan, gav sig själva döden genom att svälja sina tungor.

I en fruktansvärt symbolisk betydelse kan man säga att varenda en alr

dessa slavar, vilket förflutet de än ägde, var tvungna att svälja sina

tungor, att bli namnlösa stumma husdjur åt sina nya herrar. De auktio-
nerades bort i stora, slumpvis sammansatta partier, dår den ene svarte
ofta inte förstod den andres språk. ,Hela deras tillvaro kunde sedan bli
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en enda serie av flyttningar
makar från makor, barn från
för denna mänskliga boskap.

mellan olika herrar, skilda från sina kära,
f.öråldrar - ty familjeband var ju ej till

Vad var det då, måste vi fräga, som trots allt räddade den rassjäI, som
talar ur deras unikt sk<;na folkdiktning, framför allt deras spirituals? Nu-
tiden, som aldrig ger sig någon ro, förrän den lyckats förringa de reli-
giösa, etiska krafternas betydelse till förmån för rent sekulära faktorer,
har velat förlägga förtjänsten för slavdikternas tillblivelse framför allt
till de svartas rent afrikanska traditioner ifråga om rytmik och melodik.
Det kristna trosinnehållet, menar dessa skribenter, kom med slumpvis och
på grund av omständigheterna kring dem, medan den primära roten var
de svartas egen hedniska raskulturs blodiga och mörkt exotiska minnen
av djävulsfruktan, sexuella orgier och medicinmäns besvärjelser.

Men hur bestickande en sådan etnisk-estetisk förklaring än kan vara
för många, räcker den inte till! Slavmassorna, som spriddes över hela
kontinenten, slukades av sin egen anonymitet, som droppar vatten av en
het sten. Trots att somliga av dem var prinsar, ädlingar och 

- 
kanske

ännu mera vördnads- och skräckinjagande 
- 

präster och medicinmän,
kommenderade sådana dignitärer inte samma respekt, som om de tillhört
if.rägavarande slavars egna stammar. En mganga, dvs. en vit magiker
från Swahililand eller ens en mcbawi, en utövare av svart magi från samma
landamären förde väl heller knappast samma ritual med sig som kolleger
från Kalabar eller Senegal; t. o. m. den kvarleva av svart trolldom
Voodokulten utgör i nutiden är ju lokalt betingad.

En annan afrikansk tradition fortlevde med en helt annan styrka: det
matriarkaliska draget i afrikanskt samhälle. Men detta berodde tvivels-
utan på att slaveriets villkor medförde att modern helt enkelt m å s t e få
bli familjens kärna. Såvida inte slaveriets allt brutalare former skilde en
mor från hennes barn, kunde man ju vara säker pä att dar d e fanns, var
också h o n, medan däremot fadern eller fäderna kunde vara skingrade åt
de mest vitt skilda håll.

För att återgå till spiritual, ,a fr".*orr"nnämnda litteraturkritiker dock
rätt i att slavsångarna, andliga som världsliga, spirituals såväl sor-;, blues
och chanties osv., är fotade pä de fårgades rassinne för rytmik och meto-
dik. Från de schlagers som Amerika och Europa sjunger och dansar efter
gfu raka vägen till mullret av tom-toms i den afrikanska träskdjungeln.
I all negermusik markeras ju takten genom ett rytmiskt svajande av de

sjungandes eller dansandes kroppar; i den sekulära musiken, men även
ibland i den religiösa tillkommer ett handfast klapper av händer och föt-
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ter, där händerna klappar fram ett alltmera invecklat rytmschema, medan
fötterna markerar grundrytmen med etr stadigr tramp från häl till tå,
som de f.årgade kallar stop tirne men europeerna synkoper. Med undan-
t^g av vissa avarter, de s. k. !,boutsongs, som exekveras i mycket primi-
tiva religiösa sammanhang dllhör emellertid de flesta spirituals 

- 
iysn

fast Veldon Johnson påpekat hur nära deras musikaliska schema ligger
vissa av bantu- och borneo-negrernas sånger 

- 
till vad han kallar det

första stadiet av spirituals med en ledande försångare, besvarad av försam-
lingens unisona sång.

Jag glömmer aldrig första gången jag hörde en sådan spiritual, f. ö.
innan jag ännu gjort bekantskap med Veldon Johnsons, Ventworth
Higginsons och andras antologier. Det var den ljust hoppfulla, nästan
triumferade sången Sweet Cbariot, och de som sjöng var en skara sörjande
negrer, samlade kring en öppen grav. över l;'udet av spadarna som fyllde
igen graven höjde sig mäktigt ljudet av deras röster, vilka som inga and.ra

i världen i sitt mörka sammetsdjup förmår uttrycka lidelsefull längtan
och hängivenhet. Medan försångaren sjöng teg de andra för att sedan
svara i ett samfällt brus av majestätisk verkan.

>>Swing low Sweet Chariot>>, började han.
>,Comin' for to carry me home>, fortsatte växelsången.

Ledarenl >I see over Jordan and what did I see?

Församl.: Comin' fot to carry me home>>,

Ledaren: >A band of angels comin' after me,

Församl.: Comin' for to carry me home.
Comin' for to carry me home.>>

Man förstår aldrig fullt de svartas sångkonst och diktning om man en-
dast härleder den från primitiva afrikanska rasminnen, förstärkta av
slavtiden till repressionskomplex med thy åtföljande kompensationsbegär
osv., allt enligt psykoanalytisk katekes. Man bör iställer jåmföra den rent
af rikanska konsten med afro-amerikanarnas för att srrax märka
hur olika den förra med dess stränga disciplin och stela ritualkaraktär är
den afro-amerikanskas labilitet och mångfacetterade brutenhet. Detta drag
är väl i viss grad orsakat av slaveriet, som gjorde den färgade oansvarig
och nyckfull som ett övergivet barn. Men det besvarar inte frågan om
vad som förvandlade det, vilket i t. ex. bantufolkets sånger eller Sultanens
av Bournos krigares spjutdrapor var martialiska skrin och rop, till uttryck
för en förandligad hinsideslängtan, lyft till höga poetiska hojder.

Frågan om orsaken till denna förvandling besvarar Veldon Johnson
med ett enda ord: kristendomen! Han gör en fängslande utredning av
vad som skulle skett om slavarne i n t e omfattat kristendomen och anser
att de i så fall knappast skulle uthärdat mer än tre sekels slaveri. Men som
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det nu var fann slaven irätta ögonblicket den rätta religionen; evangeliet
om trösten i himmelen efter lidandena på jorden, där ingen gråt skulle
vara mer, skilda kära återfinna varandra och rättvisa äntligen skipas.
Denna själens förlösning genom Tron till konstens harmoni har inom ne-
gerdiktningen redan tidigt skapat så underbara sånger som t. ex. följande:

>I know moon-rise, I know star-rise,
I lay dis body down.
I walk in the moonlight, I walk in the starlight,
To lay dis body down.
I walk in the graveyard, I walk troo' the graveyard,
To lay dis body down.
I go to de jedgment in the evening of the day,
To lay dis body down.
I lie in the grave and stretch out my arms,

Vhen I lay dis body down.
An my soul an' your soul will meet in the day,
Vhen I lay dis body down.>

Med rätta säger utgivaren av en tidigare antologi av Spirituals, Venth-
worth Higginson, att >sällan sedan människan kom till jorden för att leva
och lida har hennes djupa längtan efter frid fått ett mera rörande uttryck
än i orden: 'I lie in my grave an' stretch out my arms.')

Även för bistrare andar bland de svarta blev deras religion en hraft-
källa genom Gamla testamentets berättelser om ett ann t foftryckt egen-
domsfolks seSer över sina fiender. Många av de färgades mest majestä-
tiska spirituals som t,ex. Go d.oun,Moses, är också kampsånger, använda
inom de revoltrörelser, som periodiskt uppstod i Södern under 17- och
början av 1800-talet. Ännu i dag år denna sång en sorts neger-kristen
revoltrevelj till strid mot orättvisa och förtryck. Då USA:s negerm<idrar
genom bönemöten över hela USA sökte hejda lynchningsepidemien efter
första världskriget var det dess toner som började och avslutade deras
vädjanden:

varpå församlingen faller in:
Så kommer ledaren igen:

)- Go down Moses, down to Egypt land>, sjunger ledaren,
>Tell ole Pharaoh to let my people go!
Thus saith the Lord, bold Moses said:
Let my people go!

If not I v\rill strike your firstborn dead.

Let my people go.>

. Effekten av detta framdundrade >Let my people gor är oförgätlig:
det är som hörde man ej blott en rasspillras utan den alla förtrycktas
åkallan till den Allsmäktige om rättvisa och frihet, som i vår tid ljuder
så högt mot himlen.
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Slutligen räddade de svartas tro dem, inte blott individuellt genom
mötet med den milde Fferren Kristus'förbarmande, svalkande deras öken-
heta hjärtan; den frälste dem också i samhällelig mening genom att ge dem
det enda gemensamhetsliv de åtminstone tidvis var tillåtna att utveckla,
nämligen i sina kyrkor och församlingar.

Det skulle vara felakt igt att-U]" ,"rr".nas historia i ett uniformt
dunkel. 1700-talet lrar €n jämförelsevis god tid för de svarta; de njöt
frukterna, även de, av seklets humanitära tendenser, förstärkta i deras fall
av de vitas rousseauanskt sentimentala känsla för >den ädle vilden>. Plan-
tagelivet under goda husbönder hade också ibland något av den idyll,
Södern sedan så krampaktigt försökt måla över h e I a sitt panorama från
fordom med gamla >negeronklar>, berättande historier om djur, de s. k.
Uncle Remus stories och black Nannies, färdiga att gä i döden för sina
vita skyddslingar osv. Plantagernas damer spelade ofta den kanske främsta
rollen som förmedlare av kristendomens sanningar till de svarta. Mer än
en gammal baptist- eller metodistpastor ger i sina berättelser plantageägar-
nas hustrur äran av att församlingar uppstod på även f.järran liggande
plantager.

Kristendomen spreds så att eäga efter geografiska linjer. Medan bap-
tist- och metodistförsamlingar växte upp över landet i ötern och Väs-
tern, tills de var för sig kunde sammanslås till negerkyrkor - metodist-
kyrkan under Amerikas förste negerbiskop Allen - hade katolicismen
betydligt svårare att få fotfäste annat än i de delar av USA, där fransmän-
nen var eller blev förhärskande som t. ex. Louisiana med New Orleans och
delar av Florida. Dess präster betraktades med misstro av de vita som
franska agenter; de svarta - vilka mindre än de bort göra uppskattade
den katolska kyrkans universalism, som åtminstone teoretiskt uteslöt ras-
fördomar - fann i kyrkans värdiga och allvarliga liturgis former inte nog
näring för sin emotionalism och sitt sensationsbegär även på religionens
område. Före befrielsekriget med England fanns i Norr och i östern knap-
past mer än f 0 000 katolska trosbekännare. Med de färgades stigande
bildning inom vissa lyckligare skikt, framför allt de >fria negrernas>,
kom längre in på 1800-talet gryningen till en ny förståelse, framför allt
genom kyrkans eget nyvaknade sociala samvete, som manade dess tjänare
till handling för de missgynnade svartas bästa.

Vad tiden gick blev dessa allt flera bland de färgade massorna. Det
enda av alla de fagra löften deras vita herrar gett de svarta soldater, som
Lämpade i revolutionskriget 1776-1783, vilket de förra kom sig för att
hålla, var forbud mot vidare import av slavar. Detta fick emellertid
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hemska konsekvenser, då man i Virginia och the Tide-Vater Region, där
jorden var utsugen, helt enkelt så småningom övergick till slavuppfödning
i stor skala. Vi ryser tillbaka för ett sådant helgerån, men faktiskt var
opinionen inom den nya nationens slavägande så pass förhärdad, ^tt fireagerade. Barnen till en svart kvinna blev automatiskt slavar, även om
fadern var vit, och konkubininstitutionen på de stora plantagerna var så

pass vanlig, att en av de få vita kvinnor, som opponerade mot slaveriet,
president Thomas Jeffersons begåvade syster, gjorde det genom att bittert
konstatera att >Söderns vita kvinnor lever som sultanor i sina makars
harem av svarta slavinnor>.

Under den alltmera genomgripande industrialiseringen, som fortskred
i takt med de stora mekaniska uppfinningarna, främst >the cotton gin>,
i början av 1800-talet trängdes de färgade allt djupare ned till samhällets
bottenskikt och blev uteslutande en handelsvara 

- 
tills somliga stater för-

bjöd sina vita medborgare att låra en neger att läsa eller skriva. Ännu
värre blev det efter slavkriget l86l-6t med dess för Sydstaterna olyck-
liga utgång. Det hat och den förtrytelse som sydstatsborna kande för
Nordens slavbefriare med deras, sanningen att säga, ofta mycket sä11-

samma metoder för att söka uppnå försoning och samarbete, gick ofta ut
över de vanmäktiga, helt desorienterade f. d. slavarna, vilka i sin nyvunna
>frihet> dog som flugor.

Men ju större tryck ju högre sprutar safterna upp. De svartas religiösa
känsla, deras rytmiska och melodiska dagdrömmar tvingades på detta
sätt ned i deras eget djup, deras egna led. Det var också nu som de fårga-
des församlingar 

- 
här och var tvingade att föra katakombliv 

- 
skulle

komma att spela en så avgörande roll för den afro-amerikanska kultur-
utvecklingen.

Vi har en oförglömlig bild av en av de >campmeetings> de svartas för-
samlingar brukade hålla 

- 
som dock tu frän en något tidigare tidpunkt,

strax före slavkriget. Det är vår egen stora lilla mamsell Fredrika Bremer,
som är iakttagaren av vad hon kallar >riktiga afrikanska virvelstormar av
religiös hänförelse med människor som flög upp i luften eller dansade runt
under höga rop: 'Oh, come, oh, come, Jesus, Come, oh, Glory!' under
det de vred sina kroppar i konvulsioner>. Andra åter gick omkring, stilla
leende ropande helt sakta sin Frälsares dyrbara namn: >Jesus, Jesusr Halle-
lujah!> De förstnämnda yttringarna av extas, liknande de s. k. shoutsangs

- vilka trots energisk motpropaganda från bildade svarta ännu fortlever
här och var 

- 
måste ju komma mamsell Bremer ^tt teagert kraftigt mot

bristen på smak och förnuft. Men .hon var klarsynt nog att i dessa ofta
frånstötande former se att >>där fanns, ehuru ännu i kaos, ett element av
sann afrikansk Gudsdyrkan>. >Det har funnits många i vår kalla Nord>,
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skriver hon, >som i sin ungdom känt Afrikas glod i sitt religiösa liv och
skulle kunnat ge tusenfalt igen om de inte kvävts i våra formers kalla
stenkyrka.,

Inom detta metodistiska och baptistiska församlingsliv var naturligtvis
prästen, >the Exhorter) (som även kvinnor kunde vara), den viktigaste
personen. >The Exhorters> var aldrig fästa vid någon speciell församling
utan färdades omkring (ofta i hemlighet under de tider då de svartas
kyrkoliv inte tolererades). Därigenom kom de att kunna föra från för-
samling till församling, inte bara bud mellan skingrade fränder och vän-
ner utan även deras skatter av predikningar och sånger. Jämte >the Ex-
horters> var >the Leaders> eller >the Singers> näst i betydelse. De ut-
gjorde en särskild yrkesklass av musikaliskt begåvade män och kvinnor,
vilka reste från plats till plats för att leda sångerna men också komponera
nya, Refrängerna var emellertid, enligt \0teldon Johnson, ofta nog fruk-
ten av en helt spontan reaktion från församlingens sida, som så småningom
genom upprepning fick traditionens helgd, Dessa >'singers> var inte fixe-
rade i >formernas stenkyrka>. Obundna av hänsyn till >vad som passade

sig> kunde de utifrån tvenne bottenfakta, sin egen och församlingens
rytmiska och melodiska begåvning och >King James' bibel>, som var deras

enda bokliga rättesnöre, spela på sina egna och församlingens känsloin-
strument med en primitivt mustig, barnsligt osökt vältalighet, vari
djungelns trummor aldrig upphörde att mullra men där det darjamte
tonade en sådan nästan överjordisk kristen troshängivelse, som t. ex. i den
spiritual över långfredagsevangeliet, där de svartas oförmåga att komma
till rätta med det engelska r:et bidrar till en effekt av sällsam tjusning:

>They cruiklied my Lord
an' he never said a mumbling word,
not a word, not a word, not a word,

The blood came twinklingt down
an' he never said a mumbling word.
not a word, not a word, not a word.

He bowed his head and died,

::: :"Ji,",': i:l'" ;f li:: ä'å,
Det är som såge vi en svart Slav-Kristus dö i skymningsdunklet, vari

hans blod faller likt tindrande dagg frän stjärnorna och belyser det an-
sikte Sorgernas Moder i skaran av sörjande svarta lärjungar vänder mot
sin Son.

Spirituals känsloregister är stort liksom deras form mycket växlande.

t tT*t"klt"g> var menad >trickling.>
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Vad beträffar den sistnämnda utvecklades ur det s. k. första mönstret,
som vi sett prorr pä i Suing Low, Sueet Chariot snart en annan, mera in-
vecklad form av spirituals, vari den unisona sången, som besvarade för-
sångaren, begynte sjungas i stämmor, varvid kören snart blev det vik-
tigaste momentet, som t. ex. i den väl kända spiritual Steal auay t'o

lesus, som begynner med en sådan kör i stämmor:

>Steel away, steal away, steal away to Jesus
Steal away, steal away home, oh home . . .>>

Sedan kommer ledarens ensamma röst:

>My lord he calls me
He calls me by the thunder
the trumpet rcunds within my soul>

och därpå svaret: >Steal, away, steal away

I ain't got long to stay here
Steal away, steel away . . . osv.>

Rasens främlingskap ljuder mäktigt i denna vackra och vemodiga
melodi medan en annan spiritual i samma grupp låter höra en nästan
munter triumf, då den talar om att:

>Al1 God's chillun got wings,
I got a wings, you got a wings, all God's chillun got wings,
Vhen I get to heab'n I am going put on my wings,
I'm goin' to shout all over God's Heabn,
Everybody talkin' about Heabn' ain't goin' there.
(Det är som såge man en munte! glimt i svarta ögon
efter någon vit hypokrit)
I'm goin' to shout all over God's Heabn' . . .>

Det är något egendomli$ tjusande i den svindlande munterhet, var-
med flöjtrösterna stiger mot himlen i denna sång, medan visionen vidgar
sig för dessa ömfotade, skolösa svartingar av en himmel, där de >kan
springa och sjunga all over God's Heaven>. Slutligen finns bland de mest
majestätiska spirituals, sådana som den ovannämnda Go Doun, Moses,
vilka tillhör det s. k. >tredje stadiet> av dessa sånger, vari församlingen
begynner sången unisont, innan ledaren faller in, vilket pågår till sista

stroferna, som sjunges av församlingen i stämmor.

I dessa sånger, >smidda av sorger i glOden av en hinsidesvänd religiös
hänförelse> fick de spridda och vanmäktiga slavarna inte blott utlösning
och befrielse; resultatet blev slutligen en folkdiktning, om vilken Sinclair
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Lewis, då Tbe Tuo Booh-s of Negro Spirituals kom ut, skrev att >de

var Amerikas främsta bidrag till världens konstrr.
Men även om man nöjer sig med att säga att de var Amerikas främsta

bidrag till världens t o nkonst räcker dec ju, helst om man tänker på vilka
det. var som garr den gåvan: försmådda, nedtystade, föraktade slavar och
slavinnor 

- 
undgl en tid då det vita Amerika ännu inte hunnit längre

än till imitationer av europeisk diktning. Sannerligen orn futiliteten av
alla bojor kan manifesteras bättre än genom detta!

Och den 'fu 
- 

det skall man inte tro 
- 

ett avslutat kapitel, ett kapitel
som upphört att förrånta sig. De färgades folkdiktning skjuter alltjämt
nya skott från massornas djup. Men även inom de moderna svarta dik-
tarnas krets spirar ännu dess blommor. Både Veldon Johnson och Langston
Hughes har skrivit spirituals, utmärkta av en stor, enkel och äkta ton. Så

t. ex. den förre med den gripande sången Go Dotan, Deatb, vari Gud upp-
manar sin ärkeängel, att gå ned till Georgia och hämta hem åt honom en

fattig tvätterskas trötta kropp och sjäI. Även Langston Hughes har i så-

dana dikter, som Mannnl; >I am waitin' for my Mammy. 
-She 

is Death>,
återknutet bandet mellan den färgade moderna poesien och rasens dikteriska
folktradition. Framför allt har han gjort det i sin underbara lilla dikt
Feet of fesus, där han liksom för ett ögonblick hejdat sina dansande jazz-
fötter för att, stilla lutad mot rasens hjärta, viska fram sina innerligt bed-
jande strofer.

>>At the feet of Jesus,
sorrovr lika a sea.

Lordy, let yo' mercy
come driftin' down on me.

At the feet of Jesus,
at yo' feet I stand
oh, mah little Jesus,
please, reach out yo'hand,>

Det finns flera andra goda exempel på denna unika företeelse: en dikt-
ning som så att säga opererar på tre plan, den gamla av de ffugade numera
målmedvetet odlade traditionens, den moderna litterära inspirationens och

- ej att förglömma 
- 

de folksånger, som alltjämt den dag i dag är kväl-
ler fram ur rasens inre under modernt arbete och moderna betingelser,
men som alltjämt visar sig växa ur samma djup, som Jean Toomer i sin
stora dikt Song of tbe Son i Cane sjunger om:

>Meanwhile the men with westinges of pomp,
racememories of kings and ceravans,
highpriest, and ostrich and a ju-juman
go singing through the footpath of the swamp.
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Oh, singer, resinous and soft your songs

above the sacred whispers of the pines.

Give virgin lips to cornfield-concubines
bring dreams of Christ to dusky, canelipped throngs'>

Kring det diktens frö, ödmjuka, sorgsna, ensamma slavar sådde i träl-
domstidens tårvattnade jord har omsider de moderna negrernas allt starkare
rasmedvetande samlats i pietet och stolthet över sina spirituals och andra
av sina sångskatter, angeläget att, som en av deras jämte Toomer främsta
diktare, Countee Cullen, uppmanar oss, >vinet skall drickas, medan vårt
blod ännu med purpur {ärgar det>, dvs. innan rasens stjärnlysta, mörka
och blodiga minnen från slavtiden bleknat. De färgades förtröstan om
värdet av deras konsts gåva till USA:s kultur är också med Toomers ord
i hans redan delvis citerade Song of tbe Son starkt och helt berättigad:

>In time for though the sun is setting on

A song-lit race of slaves it has not set:

Though late, o Soil, it is not too late yet
to catch thy plantive soul, leaving, soon gone,

Leaving to catch thy plantive soul, soon gone.

Oh, Negro-slaves, dark purple ripened plums,

Squeezed and bursting in the pine-wood air.

Passing before they stripped the old tree bare

One plum was saved for me, one seed becomes:

An everlasting song, a singing tree,

Caroling softly souls of slavery,

\Vhat they are and what they are to me,

Caroling softly souls of slavery.>>

Men det sista ordet i denna artikel om sånger, som har det kristna tros-
innehållet att tacka för sin existens bör en av de färgades moderna kristna
diktare få, emedan hans milda röst ger ett så adekvat uttryck för slav-
kristendomens stora och tappra gävai ^tt 

kunna förläta. En gåva som vi
sett att även moderna negrer kan ge prov på. Man behöver blott nämna
två små ord Li.ttle RocA.! Diktarens namn är Lewis Alexander och diktens
Transf orruati.on:

>I return the bitterness,
\Zhich you gave to me,

Vhen I wanted loveliness,

tantalent and free.

I return the bitterness

It is washed by tears

Now it is a loveliness

Garnished through the years.
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Saart ära

I return it loveliness,
Having made it so;

For I wore the bitterness
From it long ago.>>

Anna Lenab Elgströru

SJÄLENS VINTERMORGON

Å, min Gud -det är Ditt kors
ochdetärDu...

Ett under - kommunion
av blod och vatten!
Den röda solen rinner ned

i himlens lyfta kalk.

Det är Ditt kors -och Du som bär det.

Jag vet ej någon tyngd i denna stund -;
men likt ett hugg av outhärdlig smärta,
förnimmer jag mig själv -,förtärd av eld.

Magd,alena Bergström
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KATOLSKÄ PERSPEKTIV

Ekumenica

Det allmänna kykonölet. >Supremo Dei
nuta>>, Johannes XXIIII motil proprio ao ,
jani r960.

Pingstdagen den i maj i år utsände på-

ven Johannes XXIII ett motu proprio, vars
text vi meddelar här nedan (La Croix, T-8
juni 1960).

Såsom en ingivelse av den Allrahögste
hava Vi städse ansett denna Vår tanke att
sammankalla ett ekumeniskt koncilium, en

tanke, vilken lik förebudet om en oväntad
vår uppkom hos Oss redan i början av Vårt
pontifikat. Genom detta högtidliga möte
av biskopar, samlade kring den romerske
påven, kan kyrkan, Kristi älskade brud,
just under dessa upprörda tider i sanning
förvärva en ny och vidare härlighet. För
dem, vilka sätta sin irt i ttt vara kristna
men likväl äro skilda från den Apostoliska
Stolen, uppgår på nytt hoppet att de skola
höra herdens röst och komma till Kristi
enda kyrka.

Den 2J januari 1919, den helige apos-

teln Pauli omvändelses dag, bevistade Vi de

heliga ceremonierna i basilikan vid Via
Ostia. Vi tillkännagåvo då inför de för-
samlade kardinalerna Vår avsikt att sam-

mankalla ett ekumeniskt koncilium, en ny-
het som dessa med stor glädje mottogo i
hopp om en god framgång. Något senare,

vid pingstfesten den 17 maj, tillsatte Vi en

första förberedande kommission, för att de

första arbetena på detta ekumeniska konci-
lium skulle bedrivas med omsorg och utan
dröjsmål. Denna kommission bestod av ett
urval prelater vid den romerska kurian un-
der ledning av Vår älskade son, kardinal
Domenico R. Tardini, Vår statssekreterare.

I Vår första encyklika klargjorde Vi
därpå, att kyrkomötet huvudsakligen skulle
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hållas i avsikten att >främje den katolska
trons tillväxt och en hälsosam förnyelse av
det kristna folkets moraliska liv samt för
att bringa den kyrkliga lagstiftningen i
överensstämmelse med vår tids behov. Tvi-
velsutan skall detta, sade Vi, erbjuda en

underbar åsyn av sanning, enhet och kär-
lek för att så, enligt Vårt hopp, bliva även
dem, som äro skilda från den Apostoliska
Stolen, till en varm inbjudan att söka och
återinträda i den enhet, för vilken Jesus
Kristus så innerligt bad till sin himmelske
Fader.> (Ad Petri catbedrun, 29/6 L9t9,
ÄÄS, LI, s. f !1).

Likaledes hava Vi beslutat, att det kom-
mande kyrkomötet skall kallas det andra
Vatikankonciliet, efter platsen där det
skall avhållas.

Med utomordentligt snabbhet har den

första förberedande kommissionen avslutat
det arbete, som Vi hade anförtrott den.
Den har vänt sig till episkopatet för att få
dess önskemål och förslag rörande de äm-
nen, som böra behandlas vid konciliet.
Efter att omsorgsfullt ha ordnat det
material, vilket härrör från de mer än
två tusen svar, som biskopar och prela-
ter så villigt ha insänt, har den framlagt
detta inför den romerska kurians vörd-
nadsvärda dikasterer ( : kurialkongregatio-
nerna). Detta har varit till stor nytta för
dessa vid utarbetandet av de propositioner,
som de i sin tur ha tillställt Oss. Dessutom
ha den katolska kyrkans universitet med

liknande iver insänt till Oss studier över
sådana ämnen, som skola bliva till stor
nytta för kyrkan.

Själva hava Vi följt allt detta omsorgs-
fulla arbete, och Vi hava förbehållit Oss

att med största uppmärksamhet personli-
gen granska biskoparnas råd och förslag,
kurialkongregationernas propositioner och
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universitetens studier och önskemåI. Vi
tacka Herren innerligen för den iver och
den viliighet, varmed Våra vördade brö-
der och älskade söner ha kommit Vår av-
sikt till mötes.

På grundval av detta rika material kan
man nu klart se, med vilka ämnen det
kommande konciliet bör befatta sig, till
kyrkans bästa och själarnas frälsning, Tiden
är sålunda inne för att med Guds hjälp
tillsätta de kommissioner, som skola ägna

sig åt studiet av de ämnen, som kunna
komma att behandlas vid konciliet. Dessa

skola bestå av kardinaler, biskopar och an-
dra kyrkans män, kända till liv och lära,
valda bland stiftspräster lika väl som bland
ordenspräster och från världens olika delar
för att även därigenom uppenbara kyrkans
allmännelighet.

Genom föreliggande motu lroprio be-
sluta Vi följaktligen:
1. För att förbereda det andra Vatikan-

konciliet tillsättas förberedande kom-
missioner med uppgift att granska av

Oss valda ämnen med hänsynstagande
till biskoparnas önskemål och den ro-
merska kurians vördnadsvärda dikaste-
rers propositioner.

2. Yarje kommission må, om så befinnes
nödvändigt, uppdelas på sektioner eller
underkommissioner.

3. Varje kommission skall ha en ord-
förande och ett visst antal medlem-
mar. Dess ordförande skall vara en

kardinal. Medlemmarna skall väljas
bland biskoparna och framstående kyr-
komän.

4. Till varje kommission anslutas några
konsulter, valda bland experterna.

l. Ynje kommission skall ha en sekre-
terare.

6. Varje kommissions ordförande och
medlemmar, likaväl som dess konsul-
ter och sekreterare utses av Oss,

7. Tio förberedande kommissioner tillsät-
tas. Om så erfordras, må antalet med
Vårt medgivande utökas.
Dessa kommissioner äro följande:
a) den teologiska kommissionen, med

uppdrag att granska de frågor som

röra den heliga Skrift, traditionen
och sederna;

b) kommissionen för biskoparna och
stiftens styrelse;

c) kommissionen för prästerskapets och
det kristna folke* levnad;

d) kommissionen för ordensfolk;
e) kommissionen för sakramentsdisci-

plinen;
f) den liturgiska kommissionen;
g) kommissionen för studier och se-

minarier;
h) kommissionen för den orientaliska

kyrkan;
i) kommissionen för missionerna;
j) kommissionen för lekmännens apos-

tolat och för alla frågor rörande
den katolska aktionen på det reli-
giösa och sociala planet;

8. Dessutom tillsätta Vi ett sekretariat för
att behandla de frågor, som hänföra
sig till de moderna medlen att sprida
människans tanker och idder (press,

radio, television, film etc.). Detta sekre-
tariat ledes av en av Oss utsedd pre-
lat och skall ha medlemmar och kon-
sulter, likaledes utsedda av Oss.

9. För att även visa Vår kärlek och väl-
vilja gentemot de kristna, som äro
skilda från Apostoliska Stolen, och för
att även de må kunna följa konciliets
arbete och lättare finna vägen att in-
träda i den enhet, >för vilken Jesus
Kristus så innerligt bad till sin him-
melske Fader>, tillsätta Vi ett särskilt
råd eller sekretariat under ledning av

en kardinel och med samma organisa-
tion som kommissionerna.

10. Slutligen tillsätta Vi en centralkom-
mission, som Vi avse att själva leda,

endera personligen eller genom en kar-
dinal, därtill utnämnd av Oss.

Medlemmar i denna centralkommis-
sion bliva ordförandena i kommissio-
nerna, ytterligare nägrr kardinaler
jämte några biskopar från världens
olika delar.

1 1. Till centralkommissionen anslutes ett

at
n.
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visst antal rådgivare, valda bland bis-
koparna och framstående kyrkomän.

12. Centralkommissionen skall ha en sekre-

terare, som också blir generalsekreterare.

13. Centralkommissionens uppgift är att
följa och, om nödvändigt, samordna de

olika kommissionernas arbete, varom
den skall avlägga rapport till Oss, för
att Vi må slutgiltigt bestämma de äm-
nen, som skola behandlas på det eku-
meniska konciliet.

14. Denna centralkommission tillkomme
även att ftarnläggr förslag om regle-

mente för det kommande konciliet.
lJ. Särskilda sekretariat skola slutligen till-

sättas för att tillgodose de ekonomiska
och tekniska problem som röra avhål-
landet av konciliet.

Allt vad Vi hava ansett nyttigt att be-
stämma i föreliggande ämne vilja och be-

falla Vi, att det förblive fast och avgjort,
så som bestämt blivit, i alla och varje dess

enskilda delar, oavsett alla motsatca för-
ordningar.

Givet i Rom vid Sankt Peter den i
juni, pingstdagen ir 1960, det andra året
av Vårt pontifikat,

Johannes XXIII.

Samtidigt har påven utnämnt ordföran-
dena i dessa kommissioner och sekretariat
(jfr La Croix 7-B juni 1960)' Sekretera-

ren i Sanctum Officium, kardinal Otta-
viani, har blivit ordförande i den teolo-
giska kommissionen; sekreteraren i konsi-

storialkongregationen, kardinal Mimmi, i
biskops- och stiftskommissionen; prefekten
i konciliekongregationen, kardinal Ciriaci, i
kommissionen för biskopatets och det
kristna folkets; prefekten för ordenskon-
gregationen, kardinal Valeri, i ordenskom-

missionen; prefekten för sakramentskongre-
gationen, kardinal Masella, i sakraments-

kongregationen; prefekten för ritkongre-
gationen, kardinal Gaetano Cicognani i
liturgikommissionen; prefekten för univer-
sites- och seminariekongregationen, kardinal
Pizzardo, i seminariekommissionen; sekrete-

raren i den orientaliska kongregationen,
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kardinal Amleto Cicognani, i kommissio-

nen för den orientaliska kyrkan; proprefek-
ten för propagandaLongregationen, kardi-
nal Agagianian, i missionskommissionen;

kardinal Cento i kommissionen för lekman-
naapostolatet och den katolska aktionen.
Och slutligen har kardinal Bea, SJ, blivit
ordförande i unionssekretariatet.

De allra första förberedelserna till det
kommande allmänna kyrkomötet är så-

lunde avslutade, och arbetet inträder där-
med i en ny fas: den egentligt förbere-
dande perioden. Den kommission som till-
sattes vid pingsthelgen i fjol och som stått
under ledning av statssekreteraren, kardi-
nal Tardini, har slutfört sitt arbete med att
klassificera innehållet i de över 2 000 skri-
velser, vari episkopatet jämte de romerska
kurialkongregationerne och universiteten
uttryckt sina förslag och önskemål i fråga
om det kommande konciliet. Detta har gått
fortare än vad man vågade räkna med. En-
ligt en intervju, som kardinal Tardini be-
viljade den franska televisionen och tid-
ningen La Croix (26/l) i janueri, trodde
man, ett grupperingen av materialet inte
skulle vara (iÄig förån i juli månad,

Man har för övrigt, å propos denna in-
tervju, uppmärksammat kardinal Tardinis
ytterliga återhållsamhet när det gällde att
ange konciliets mål, liksom frågan om kon-
ciliet och icke-katolikerna, Konciliet skulle
helt bli en kyrkans inre angelägenhet, dock
troligen med möjlighet för icke-katolske
kyrkor att sända observatörer. Denna för-
siktighet grundar sig säkerligen framför
allt på att kardinal Tardini stod i spetsen

för en kommission som inte hade att ta

ställning till någotdera av dessa båda prob-
lem. Alltså kunde han inte gärna svara

annat än med en hinvisning till den kano-
niska lagens föreskrifter angående de eku-
meniska koncilierna. Men det ligger inom
påvens befogenhetsområde som lagstiftare
ett kunna ändra dessa bestämmelser eller i
varje fall dispensera från dem.

Till dessa förberedelser kan man också

räkna en rad utnämningar som påven gjort
under det senaste halvåret, främst av kar-

Katolska perspektiu
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dinaler, vid två konsistorier med endast tre
månaders mellanrum (Doc. catb. 3/t o.

l7l4 1960) men också av biskopar (Doc.
catlr t/6 1960). Bland de åtta kardina-
lerna från december i fjol finns visserligen
inte några sensationella namn men årets ut-
nämningar har varit desto mer sensatio-
nella, bland kardinalerna en japan, en filip-
pin och en afrikan, och bland de fjorton
biskopar som påven själv vigde den 8 maj
i år sex afrikaner, två madagasker och en
japan. Det är givet, att påven genom dessa

utnämningar velat avsevärt vidga basen för
den administrativa och internationella er-
farenheten hos den kår, som med självskri-
ven rätt kommer att delta i kyrkomötet.
Påven har för övrigt i sitt traditionella tal
vid båda konsistorierna uttryckligen satt
utnämningarna i samband med det kom-
mande konciliet. Det finns därför i och för
sig ingen anledning att se den starka pro-
portionen av afrikaner, framför allt kar-
dinal Rugambwas utnämning, mot bak-
grunden av den senaste tidens händelser i
Sydafrika. Men det är samtidigt givet, att
dessa utnämningar just under de aktuella
omständigheterna blir ett uttrycksfullt av-
ståndstagande från allt vad racism och
segf€gation heter.

Det är påfallande, att verksamhetsom-
rådet för var och en av de nytillsatta kom-
missionerna sammanfaller med motsvarande
område för de redan existerande och funk-
tionerande kurialkongregationerna. Därtill
kommer att påven till ordförande just har
utnämnt den kardinal som är prefekt eller
sekreterare i motsvarande kongregation,
samtidigt som han förbehåller sig atr själv,
direkt eller indirekt, leda den samord-
nande centralkommissionen. Detta måste
antagligen ses som ett uttryck för en -normal 

- 
strävan att, så långt möjligt, an-

förtro det förberedande arbeter på det
kommande konciliet åt kyrkans aktuella
och kompetenta regeringsorgan. Men det
är värt att läBg märke till vad påven i
sitt pingsttal har att säga om detta. Dels
presenterar han sig själv, i sin egenskap

av kyrkans chef, till namnet lika väl som
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till gagnet, under den gamla och ödmjuka
titeln av servus servorum Dei, traditionell
alltsedan Gregorius' den stores dagar, alltså
från före schismen. Dels varnar han för att
sammanblanda kurian och dess normala or-
gan och dagliga arbete med dessa kommis-
sioner och det kommande konciliets upp.
gifter. Han fortsätter dessutom att, sdlla
men enträget, påminna om sin första och
ursprungliga avsikt med att sammankalla
detta allmänna kyrkomöte f& att f.rimja
de kristnas enhet. Detta är så mycket mer
glädjande som detta mål kan synas ha fått
en undanskymd plats därigenom att der
anförtrotts åt ett sekrerariat och inte åt
en kommission, liksom åt en kardinal som
hittills inte låtit tala om sig i ekumeniskt
sammanhang. I sitt pingsttal säger påven
nämligen, att de kristnas enhet >borde bli>
ett av de väsentligaste resultaten av det
andra Vatikankonciliet >till Herrens för-
härligande på jorden och i himmelen och
till uppfyllandet av det mysterium som de
heligas samfund är>.

A. Rask

Dom Lambert Beauduin OSB
(1873-196o) in memotiam

Den katolska ekumeniken och klostret i
Chevetogne har på nytt, blott föga mer än
ett år efter Dom Lialines bortgång (jfr
Credo l9J9.. 84 f.f.), g;ort en svår förlust.
Dom Lambert Beauduin, detta klosters
grundläggare, avled hastigt, men inte ovän-
tat, den ll januari 1960. F{zn var dL 87

år gammal, och det är därför en epok som

försvinner med honom, en epok som man
gott kan säga att han i ett avseende, när
det gäller den moderna liturgiska rörelsen,
själv har bildat. I ett annat avseende, det
vill säga i fråga om den katolska ekumeni-
ken, har han varit om icke av enastående

så dock av avgörande betydelse.
Hans liv hade föga av den stabilitet som

man vanligen förbinder med en benedik-
tins liv. Intellektuellt sett hörde han i hös
grad till den intuitiva typen, vilket dock
ingalunda hindrade honom från att vera en

17,
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idog forskare. Viljemässigt var han starkt
dynamisk och dröjde därför inte mer än

nödvändigt att söka förverkliga sina idder
dels genom eget arbete, dels genom de med-
arbetare som alltid drogs till honom och
som han entusiasmerade. Att hans liv blev
så rörligt berodde inte minst på den brist
på förståelse och på det motstånd han, lik-
som alla föregångsmän, mötte. Få har väl
i den grad blivit beskarda med personliga

motgångar som Dom Beauduin. Endast fem
år efter det att han lanserat den liturgiska
rörelsen i Belgien kom det första världs-
kriget, och föga mer än fem år efter det
att han grundat sitt unionskloster blev han
för tjugo år helt sLild från detta. Ingen av
desse motgångar förmådde likväl stäcka
hans arbetsförmåga, heller inte hans verk-
samhetslust. Sin tid i landsflykt använde
han till direkt kontakt med den österländ-
ska kyrkan, med de ortodoxa lika väl som

med de unierade, varigenom han blev en

levande förbindelselänk mellan öst och
Väst och kyrkans kanske främste utövare
av vad han själv kallat den psykologiska
ekumeniken. Samma metod som hos abbd

Couturier, för övrigt lärjunge till Dom
Lambert Beauduin och oblat vid klostret
i Chevetogne, skulle få en utpräglad and-
lig dimension.

Första gången som Dom Lambert väckte
uppseende var vid den nu namnkunniga
kongressen i Malines är 1909. Denna kon-
gress var egentligen en allmän kongress för
den katolska verksamheten i Belgien, för
vad man på franska kallar les euares. Men
ingen tänker nu längre på den annat än
som den kongress som gav upphov till den

liturgiska rörelsen. I åtskilliga kloster,
framför allt Dom Gudrangers Solesmes och

bröderna Volters Beuron, hade man sedan

rätt låns tid tillbaka odlat liturgien lika
ivrigt som man studerade den. Men det
skedde som uttryck för den monastiska
gemenskapens andliga liv. Det nya med

Dom Lambert, som hade åtskilligt besvär
att vid Malineskongressen få sin liturgiska
rapport placerad, var att han insett litur-
giens ecklesiala funktion, dess sociala värde.
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Dess texter och gester var alla döptas till-
hörighet för att nära och uttrycka deras

andliga liv, samfundsmässigt i minst lika
hög grad som individuellt.

Det betydelsefulla som skedde i Malines
för femtio år sedan var att det hela växte
upp till en rörelse, som mycket snabbt ut-
bredde sig i Belgien, Tyskland och öster-
rike, I Frankrike skulle det inte bli >rö-
relse> förrän 1943 nät CPL - Centre de

fastoral liturgique - grundades, för öv-
rigt genom Dom Lamberts direkta samar-
bete. I andra länder har det ännu inte hun-
nit bli någon >rörelse>. Under de första
fem åren utvecklade Dom Beauduin en liv-
lig litterär verksamhet, framför allt genom

artiklar i Les Questions liturgiques et fias-
torales, som han grundade 1910 efter en

liturgisk studievecka i Bruxelles och som

fortfarande är en tidskrift knuten till hans
professionskloster, Mont C6sar. Praktiskt
syftade han till att görl. framför allt mäs-

sans texter till allas egendom, vilket ledde

till skapandet av vära nuvarande mäss-

böcker med dubbelspråkig text och sak-
kunniga inledningar, Teoretiskt krävde
detta ett allt djupare studium av mässlitur-
giens olika handböcker, pontifikalet inte
minst. Det ena som det andra förde honom
in i livliga polemiska fejder, som på sitt
sätt bidrog till att föra ut hans id6er bland
en mer och mer vidged publik.

Om man inte kan säga att Dom Lam-
bert är den katolska ekumenikens upphovs-
man, så har han likväl varit av oskattbart
värde när det gällt att ge denna dess nu-
varande prägel. Han fördes in på detta
område dels genom sin verksamhet som

professor i fundamentalteologi vid San An-
selmo, benediktinernas högskola i Rom,
där han undervisade några år efter det
första världskriget, dels genom sina Lon-
takter med de ryska ortodoxe och unie-
rade emigranterna. tlr dessa kontakter fird-
des tanken på att grunda ett kloster som

speciellt skulle ägna sig åt de kristna en-
hetssträvandena, särskilt med sikte på den

östedändska kyrkan. Efter några års re-
flexion grundade Dom Lambert Beauduin
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lt 1925 det kloster som nu är känt över
hela världen som Chevetogne, le moneståre
de I'union des Eglises. Formellt gjorde han
därvidlag ingenting annat än ttt eftet-
komma en önskan som Pius XI uttryckt
och ett uppdrag som denne samma år givit
abbot Fidelis av Stotzingen, abbas primas

f& den benediktinska konfederationen,
nämligen att benediktinerna skulle grunda
ett kloster för denna ekumeniska uppgift.
Egentligen var det påvens mening ttt vatje
kongregation skulle ha sitt ekumeniska
kloster. Men det skulle dröja ände in till
mitten av iO-talet innan Niederalteich i
Bayern började förverkliga något liknande
och ända intill abbotskongress€n i fjol in-
nan benediktinerna i allmänhet började att
beakta detta problem och denna önskan. I
själva verket var det nämligen Dom Lam-
bert personligen som var källan till upp-
hovet till den påvliga iddn. Han stod där-
för i början mycket isolerad, även i förhål-
lande till sin egen kongregation, och hans
unga kloster hade under de första åren
stora svårigheter att kämpa med, inte
minst av ekonomisk art. Detta ledde till
att Dom Lambert 1931 skildes från led-
ningen av sitt kloster, dit han seden inte
skulle återvända förrän 19t1. Härtill bi-
drog inte minst den misstänksamhet, för
att inte säga avogLet han hade uppväckt
emot sig själv personligen och sin stiftelse
inom den engelska hierarkien på grund av
en studie övet L'Eglise anglicane anie, non
tbsoftie. Denna studie hade han utarbetat,
på uppdrag av kardinal Mercier, för en av
de berömda >konversationerna i Malines>,
och han gjorde därmed samma sensation
som han gjort 1909 med sin liturgiska rap-
port. Kardinal Mercier gav Dom Lambert
sin fulla anslutning och läste därför vid
ett av sammanträdena denna studie som sin

egen. Men kardinalens död, redan några
månader senare, berövade Dom Beauduin
hans enda effektiva försvarare, när stor-
men bröt lös över honom, sedan lord Hali-
fax hade begått oförsiktigheten att ut-
lämne denna studie till en publik som

ingalunda var förberedd därpå.

12 - 6ot64ot4 Credo. 4r :a årg. Nr 4. 196o

De sista åren av Dom Lambert Beauduins
levnad blev i varje fall fridfulla. Han fick
vid flera tillfällen, sin egen 8O-årshögdd
och den liturgiska rörelsens f0-årsjubileum,
otaliga bevis på inte bara enskilda perso-
ners kärlek utan även på kyrkans upp-
skattning. Påven Johennes XXIII, som
hOrde till Dom Lamberts personliga vän-
ner såväl från tiden i Balkanländerna som
från åren i Paris, var inte minst mån om
att ge uttryck åt denna. Skall framtiden
möjligen uppenbara det inflytande som

Dom Lambert Beauduin kan ha haft över
påvens beslut att sammankalla ett allmänt
kyrkomöte som till sict mål också skall ha
att främja de kristnas enhet?

A. Rash.

Katolska universitet

Det första universitetet överhuvud taget
kom till under medeltiden i nära samband
med kyrkan. Man kan, skriver E. Raitz
von Frentz i Akademische Monatsblätter
(1960 nr 6), rent av säga, *t nigtt är-
hundraden igenom alla större universitet
var katolska. Dessa gamla, berömda lär-
domssäten t, ex, Bologna, Paris, Ox-
ford, Salamanca, Toulouse, Coimbra, Upp-
sala - kom efter medeltiden, till följd av
religiösa och politiska händelser, under
statsmakternas ledning, och många nya
universitet skapades utan samband med
kyrkan. Men även från kyrkligt håll upp-
rättades nya högskolor i den gamla värl-
den såväl som i missionsländerna.

Som >katolska, beteckner man enligt en
tradition, som har fått sitt nedslag också
i den kanoniska lagen, de universitet som

stadsfästs av den Heliga Stolen och som
dessutom erhållit rätten att i dennas namn
utdela akademiska grader. De katolska filo-
sofiska och teologiska fakulteterna erholl i
v&r tid en moderniserad studieordning
genom den Apostoliska konstitutionen Daas
scientiarunc Dominus av den 24 ma.j 1931.
Här och var är dessa fakulteter samman-
fOrda till verkliga universitet, omfattande
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antingen enbarc kyrkliga discipliner -
som Gregorianska universitetet i Rom och
övriga Påvliga högskolor, universitetet i
Comillas (Spanien) och högskolan i Poona

(Indien) 
- eller både kyrkliga och civila

ämnen - rcm universiteten i Louvain
(Belgien) och i lf'ashington (USÄ) samt
de Katolske instituten i Frankrike. I vissa

länder - t. ex. österrike och Tyskland -är katolska teologiska fakulteter anslutna
till statliga universitet. De kyrkliga fakul-
rererna står 6ppna åven för lekmän, som

där kan förvärva de akademiska graderna

under srmma betingelser som prästerskapet.

När man talar om katolska universitet,
tänker man emellertid i allmänhet inte en-
dest på de kyrkliga universiteten uttn än
mer på de högskolor i katolsk regi som

vid sidan om teologiska studier eller ute-
slutande bedriver civila discipliner och
därför mest besökes av lekmän. För att
dessa i samma utsträckning som stude-

rande vid statliga universitet skall kunna
förvärva kompetens till civila ämbeten, sö-

ker sådana katolska högskolor i regel stat-
ligt erkännande av sina egna akademiskr
grader eller t^tt att förläna sådana i kraft
aY satligt bemyndigande.

De främsta katolska universiteten i
Earofa finns i Louvain (Belgien), Nijme-
gen (Holland), Fribourg (fthweiz), Mi-
lano (Italien) och Lublin (Polen). Därtill
kommer Katolska institut i Frankrike, Spa-

nien och Irland.
Den nyaste förteckningen för USÅ upp-

räknar mer än 200 colleges och 3t hög-
skolor, bland dem de berömda Georgetown
University (V'ashington), Nordham Uni-
versity (New York), Our Lady Univer-
sity (Indiana), Loyolo University (Chi-
cago) och Saint Louis University. Bland de

katolska högskolorna i Canada intar uni-
versiteten i Qu6bec, Montreal och Ottawa
främsta platsen. I Latinameika finns 18

katolska universitet: ett i Cuba, Portorico,
Mexico, Venezuela, Ecuador och Peru; två
i Chile och Colombia; fem i Brasilien. I
Argentina har biskoparna begagnet sig ev

den nu rådande större friheten för att
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öppna ett ketolskt universitet i Cordoba
och två i Buenos Aires, av vilka det ena

redan har upphöjts till ett påvligr univer-
sitet (Pontificia Universidad Catolica Ar-
gentina) och det andra (Universidad del
Salvador) ställe under jesuiternas ledning.

I Alriht står man ännu i början. För
några år sedan öppnades det första krtolske
universitetet i Leopoldville (Belgiska Kongo)

- en avläggare till universitetet i Lou-
vain - med några civila discipliner, som

19i7 utökades med en teologisk fakultet -den första i Afrika. Universitetskollegiet
Pius XII i Basutolandet utvecklas alltmer
till ett fullständigt universitet. Här kan
också nämnas universitetskollegiet i Addis
Abeba, rcm visserligen inte är katolskt utan
statligt men ledes av kanadensiska jesui-
ter, som kallats dit av Negus enkom för
denna uppgift.

I Asien är det katolska högskoleväsendet
mera utvecklat, I Mellersta Orienten fin-
ner vi det gamla katolska universitetet i
Beirut (Libanon) ocL det nya i Bagdad
(Irak), videre talrikr universitetskollegier
i de stora indiska städerna i anslutning till
de strtlige högskolorna; likaså några uni-
versitetskollegier i Pakistan och ett påbör-
jat i Ceylon, medan man i Indonesien och
Thailand, i Vietnam och Korea ännu hål-
ler på att förbereda och utveckla katolska
centra för högre studier. Kina räknade tre
katolska universitet: i Shanghai, Peking och
Tientsin, som numere är stängda eller upp-
lösta. I full blomning står däremot det ka-
tolska Sophia-universitetet i Tokio (Japan),
som förutom de kyrkliga fakulteterna
(teologi och filosofi) omfettar tre civih
discipliner (litteratur, nationalekonomi och
juridik); ytterligere två är påtänkta. På

Filippinerna slutligen finns ett av de äldsta
katolska universiteten, nämligen S:t Tho-
mas universitetet i Manila, dessutom flera
andra ketolska universitet och högskolor.

Australien äger inte något eget katolskt
universitet men väl katolska universitets-
kollegier i anslutning till de stora statliga
universiteten i Sydney, Brisbane, Melbourne,
Adelaide och Perth.
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Beträffrnde frågan om dessa katolska
universitets betydelse och effektivitet på

undervisningens och forskningens område

kommer vår segesman till följande resultat:
Vad undervisningen beträffar kan kon-

stateres, att de katolska högskolorna i all-
mänhet fyller sin uppgift med heder, trots
visa svårigheter. FIos nationer, där full-
makten rtt förläna akademiska grader ute-
slutande förbehålles statsuniversiteten, er-
kännes studierna vid katolska institut (som

t, ex, i Fnnkrike) endast på villkor att
studenterna på samma ging ir inskrivna
vid statliga universitet och där a lägget
sina examina. Dettr betyder ett väsentligt
hinder för utvecklingen av de katolska in-
stituten och försvårar tillströmningen till
desa.

Vad den vetenskapliga forskningen be-

träffar kan Lonstrteras, att en sådan på

allvrr bedrives vid många katolska univer-
sitet, om än inte överallt i samma utsträck-
ning; forskningen - i synnerhet på na-
turvetenskapligt område - kräver ju stora

ekonomiska resurser. Det finns överhuvud
taget endast få högskolor, som själva kan
stå {ör en sådan modern upprustning utan
rnslag från statens sida.

I nigra fall kommer också katolske hög-
skolor, som annars i allmänhet är hänvi-
sade till tillfälliga donationer, i åtnjutande
ay statliga subsidier eller regelbundne stat-
liga anslag. I Holland t. ex. erkänner och
understöder staten alla privata läroanstal-
ter utan undantag. Där lämnas bidrag även
till det katolska universitetet i Nijmegen,
både när det gäller nybyggen och ifråga
om förvaltningen, upp till 807o av kost-
naderna. Likaså understöder förbundsrege-
ringen i Canada alla universitet utan skill-
nad genom att fördele de i statsbudgeten
upptagna medlen i proportion till antalet
studerande vid respektive högskolorna.

För att de katolska universiteten bättre
skulle kunna fylla sin uppgift i enlighet
med vår tids krav, grundade påven Pius XII
genom sitt Motu proprio Catbolicas s!a-
diorum uniuersitates av den 27 iuli 1949
lDe katolska universitetens förbund>, som

her som syfte att främja ett allt större ka-
tolskt samarbete på forsLningens och den
vetenskapliga publikationens område samt
att samfällt engtiya de problem som rör
uwecklingen och effektiviteten av de ka-
tolska universiteten. Till förverkligandet av
detta mål tjänar särskilt regelbundet åter-
kommande rektorskonferenser. Sådana har
hittills hållits i Rom (1949), Qudbec
(19t2), Louvain (19if) ochBryssel 1rrlS1.
Men förbundet skall inte bara skapa en

stark inre sammanhållning mellan de ka-
tolska krafterna på universitetsplanet utan
även säkerställa dcras representation och
medverkan i de religiöst och politiskt neu-
trala internationella organisationerna. Så är
t. ex. en del katolska universitet represen-
terade vid den internationellr universitets-
förening som upprättats hos UNESCO;
>De katolska universitetens förbund> är i
sin helhet anslutet till den som associerad

medlem.

Kyrkan i Jugoslavien efter katdinal
Stepinac's död

Den 10 febr, 1960 avled Kroatiens pri-
mas, Aloys kardinal Stepinac, ärkebiskop
w Zagreb, i sin födelseby Krasic, där han
sedan den I dec. 19ll levat internerad i
sitt föräldrahus.

Denna händelse betyder en milstolpe i
den jugoslaviska kyrkans nyasce historia,
skriver Heriler-Korrespondenz (mrj 19 60).
Huruvida förhållandet mellan stat och
kyrka i framtiden kommer ett te en ny,
mera gynnsam vändning, vet ingen ännu
med säkerhet, men med kardinalens död
har i varje fall en epok av två och ett halvr
decennium gått till ända, under vilken hans
personlighet bestämde den kyrkopolitiska
utvecklingen. Ehuru han sedan den 18 sept.

1946, dtgen då han häktades, var ur stånd
att utöva ett omedelbert inflytande på

händelsernas gång, var dock det vittnes-
börd han avlade genom sin ståndaktighet
nog för att hindra den kommunistiska regi-
men att ingripa i det Lyrkliga livet i samma
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utsträckning som det skedde i andra kom-
munistiska länder. Även sedan han fick
lämna fängelset insisterade kardinalen oböj-
ligt på sin rätt och vägrade att ta emot
benådning under betingelsen att han skulle
lämna landet, såsom den jugoslaviska rege-
ringen flera gånger var betänkt att föreslå,

Denna vägran var inte endast ett uttryck
för sårade käoslor utan fastmer för över-
tygelsen att hans närvaro i stiftet skulle
inge prästerskapet och kyrkfolket större

mod och motståndskraft, Därför överlät
han åt den Heliga Stolen avgörandet om

han skulle stanna i Jugoslavien eller resa

utomlands. Pius XII godkände hans väg-
ran och betygade högtidligt sitt samtycke

Senom att den 12 jan. l9i3 utnämna Ste-
pinac till kardinal, utan att bekymra sig

om den jugoslaviska regeringens beslut att
avbryta de diplomatiska {örbindelserna med

Vatikanen.
Man får nog förmoda, att kardinalens

fasta hållning väsentligen bidrog till att
regimen i Jugoslavien inte lyckades att lik-
rikta den katolska kyrkan, än mindre att
framkalla en schism med Rom och införa
en nationelkyrka, Tvärtom synes tanken,
att det skulle vara klokare att söka ett
modus vivendi, i våra dagar inte mera vara

så främmande för de makthavande som för
2i år sedan.

Sålunda var kanske 
- 

när man betrak-
tar kardinalens dod på mänskligt vis 

-hans mission på jorden uppfylld. Kommu-
nisterne har ofta betecknat honom som det
största hindret vid reglerandet av statens
relationer med den katolska kyrkan. Där-
med har de endast bekräftat det faktum,
att han stod i vägen för en diktatorisk
uppgörelse dem emellan. Om det nu skulle
visa sig att den jugoslaviska regeringen tar
lärdom av insikten, att troskraften hos det
katolska folket, särskilt i Kroatien, är obru-
ten, då skulle kardinal Stepinac's marty-
rium efter hans bortgång bära riklig frukt
även i detta avseende.

Regeringen skulle nog aldrig ha tillåtit
kardinalen att åter tillträda sitt biskops-

ämbete, frstin ordföta,nden i det kroatiska
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folksrådet, Vladimir Bakaric, en av kerdi-
nalens häftigaste motspelare, antydde att
detta vore möjligt, ifall Stepinac i fram-
tiden skulle avhålla sig från statsfientliga
åtgärder eller yttringar. Men den termin
för detta eventuella återväntande, som

Bakaric hade i tankarn4 äret 1962 då kar-
dinalen skulle ha 

^\tjän 
t det ådömda stref-

fet, var ju ännu så långt avlägsen att en

sådan oförbindlig antydan inte sade så myc-
ket. I varje fall skulle kardinalen
den man han ver - knappast ha gått med
på något förbud eller någon inskränkning
av det fria ordet för hans del,

Ett brev, rcm kardinalen två månader
före sin död riktade till domstolen eller den
allmänne åklagaren i Esseg, dit han hade

inkallats som vittne i processen mot en

präst, visar på skakande sätt, hur tungt
han bar på sitt tragiska öde. Han vägrar in-
ställa sig och anför som skäl följande:

>Jag dömdes av Högsta domstolen i
folkrepubliken Kroatien den 1l okt, 1946
till sexton års straffarbete, först i fängel-
set Lepoglava och sedan i min nuvarande
internering i Krasic. Att denna dom var ett
juridiskt mord på en oskyldig, är den tolk-
ning rcm hela den civiliserade världen har
kommit till. Till och med några ledande
män i den jugoslaviska folkrepubliken (i
synnerhet Djilas innan han häktades) har
medgivit dette för professor Mestrovic vid
sitt besök i USA. . . Denna dom, som hela

världen har tagit anstöt av, har haft som

följd, att mitt liv under de tretton åren
av min Iångenskap och internering har
kommit till gravens rand. Våra läkare och
utländska sådana har gjort vad som ver
möjligt för att förlänga mitt liv, men de

har inte kunnat återställa min hälsa , , .
Det allvarliga tillståndet av min hälsa är
ännu bättre känt för kyrkoherden i Krasic
och för Systrarna, som ofta dagar igenom
måste sitta vid min säng för att bistå mig.
Varje dag måste jag ligga många timmar
för mina svullna bens skull för att få blod-
omloppet i gång...

Jq glr visserligen till kyrkan när det är
möjligt (ofta kan jag inte), för att åt-
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minstone på detta sätt göra min plikt att
lära och styrka folket genom mitt ord och

att hjälpa kyrkoherden i Krasic. Ty han

kan ju inte få någon hjälp av någon präst

i grannskapet, såsom det förr alltid var

brukligt. Jag går också ned på gården eller

riktigare: jag släper mig fram med hjälp
av min käpp så gott det går f.ör *t f.ölja

läkarnas råd och få mig en nypa frisk luft
och hålla mig i gång så mycket som möj-
ligt. Jag har sagt till läkarna, att det är

omöjligt för mig att ta promenader (se-

dan ett år ha;r jeg inte mer gjort det), inte

för att det uttryckligen skulle ha förbiu-
dits mig utan på grund av de överallt med-

föliande polismännens beteende.

Om jag bekämpar partie$ ideologi, eme-

dan jag är övertygad om att den är full-
ständigt galen, betyder detta ett jag be-

kämpar steten? Om det är lagenligt att det
jugoslaviska kommunistiska partiet seden

{emton år bekämpar den katolska kyrkan
med stål och eld och sliter människorna

från den genom att förhindra barndop,

ungdomens kristendomsundervisning och

kyrklig vigs€l; om det är lagenligt att det
jugoslaviska kommunistiska partiet förstör
katolska inrättningar och skolor, beslagtar

deras tryckpressar, tidningar och hela egen-

dom och gör sig skyldigt till otaliga Land-

lingar av förtryck, hur kan då någon våga

beskylla mig för förbrytelse om jag höjer

min röst till försvar av katolicismens vär-
den? Har jag kanske handlat mot Förenede

Nationernas charta om de mänskliga rät-
tigheterna eller är det inte snarare andra,

som har handlat mot denna chatta, nir
omliga efter blodiga orättvisor och talrika
represalier önskar att plåga mig med lång-
variga förhör beträffande en sak där jag

aldrig skall medge någon skuld? Är Ni
inte nöjda med att veta, att någon av Edra

ledare har medgivit inför professor Mestro-

vic, att de inte hade någon grund för att
ställa mig inför domstolen och genomföra
processen med de ovan anförda följder, som

praktiskt leder till min död?

Jag säger Er alltså, att i^g är en man,

som står med båda fötterna i graven och

är i fiård med att lägga sig helt i den. Då
jag är allvarligt sjuk, kan jag inte följa Er
inkallelse. Men om man skulle göra försö-
ket att med våld plåga mig genom frågor,
vare sig vid min sjukb:idd eller vid mina
plågsamma promenader på gården, vägrar
jag trin och med nu verje svar. Vidare av-
böjer jag varje anwar för den offentliga
skandal som skulle uppstå och gå genom

världspressen, ifall det nya angreppet på

en halvdöd man skulle komma till dess kän-
nedom. Om regeringens organ anser att
min död dröjer för länge, må de anordna

min fysiska likvidation såsom de för flor-
ton år sedan har anordnat min juridiska

likvidation.
Den helige Cyprianus lämnade sin bödel

tjugufem guldmynt. Jag har inte något
guld. Jag kan blott bedja för den person

som kanske får i uppdrag att exekvera

domen över mig, och åkalla Herren, att
han måtte förlåta honom i evighet och

låta mig dö i frid. Om Ni har provocerat

mig att tala om hur omänskligt ieg hat
blivit behandlad under dessa långa år, ta

inte illa upp. Redan romarna sade: 'Sunt

certi denique fines.' Mina vaktare må på

Er anvisning skärpa bevakningen till den

grad att livet görs omöjligt för mig. Jag
skall i varje fall veta vad som är min
plikt. Med Guds nåd skall jag fylla den

intill änden, ett slut utan hat och utan

varje hämndlystnad mot någon som helst,

men också utan fruktan för någon.>

Det var ett sällsamt sammanträffande
av händelser, att Tito några dagar innan

kardhal Stepinac's död förlänade den i
rang näst högste dignitären inom den ju-
goslaviska kyrkan, ärkebiskop Ujcic i Bel-
grad 

- 
till hans åttioårsdag - 

den högsta

civila utmärkelsen. Vid överlämnandet av

denna framhöll ordföranden i kommissio-

nen för religionsfrågor, minister Radosavlje-

vic, att beträffande relationen mellan sta-

ten och den katolska kyrkan alltmera ett
realistiskt bedömande av läget och önskan

om samarbete gör sig gällande. Ärkebiskopen

försäkrade i sin tur, ett han som landets

medborgare var >lojal mot landet och dess
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högste styresman, republikens president.>

Han hänvisade dessutom till många kato-
likers önskan, att relationerna mellan den
Heliga Stolen och Jugoslavien skulle nor-
maliseras genom nya underhandlingzr. En-
ligt rykten hade regeringen redan sedan ett
år flera gånger försökt att Senom mellan-
händer komma i förbindelse med Vatika-
nent som emellertid 

- 
så länge kardinal

Stepinac var i livet 
- 

alltid hade faståål-
lit vid dennes återinsättande som absolut

betingelse. Denna betingelse hade nu för-
fallit.

Tito själv hade redan {öre jul i fjol inför
en delegation av slovenska präster beteck-
nat normeliseringen av relationerna mellan
staten och den katolska kyrkan som en

nödvändighet, >Vi har inte något emot>,

sade han, >att de troende går i kyrkan, och

vi kommer som hittills inte lägga hinder
i vägen för dem i detta avseende> (Neue
Ziircber Zeitung 22/12 l919). Kyrkan
kan, menade Tito, bidra till en större en-

het mellan de jugoslaviska folken. Några
veckor senare förLlarade den kroatiske par-
tisekreteraren Bakaric: >Vi har förklarat
religionen som privatsak. Vi har avlägsnat

den från politikens område, men inte från
det sociala livet.. . Vi driver inte någon
antireligiös propaganda. Vi har endast be-
mödat oss att befria kyrkan från politik,
vilket vi tänker fortsätta med även i fram-
tiden. Den jugoslaviska regeringen har
aldrig utövat förtryck mot kyrkan, den
har endast vänt sig mot alla Ustaschi i
hennes led.> Det skulle vara en illusion att

bindelse mellan religion och nationell id6,
som är särskilt utmärkande för folken
inom denna stat, skulle kroeter och slove-
ner troligtvis ställa sig sympatiska till en

sådan den religiösa toleransens politik. Detta
är desto mera nödvändigt som den ideolo-
giska entusiasmen inom det kommunistiska
partiet i Jugoslavien syns ha avtagit. I en

artikel om nationalitetsproblemet i Jugo-
slavien i Neue Zfircher Zeitung (9/6 1959)
bedömes hållfastheten av den nuvarande
jugoslaviska staten 

- 
efter en hänvisning

till det snabba sammanbrottet 1941 
- 

som

fortfarande långt ifrån stor nog ett kunna
uthärda en eventuell allvarlig påfrestning.
Den starLaste sammanhållande kraften ut-
görs nog fortfarande av Titos personlige

auktoritet, medan staten i institutionellt
avseende mere bärs upp ev polisen än av
partiet.

Men hur kan denna religiösa tolerans
förenas med det kommunistiska program-
:oI,et? l9J2 förklarade Tito inför en natio-
nell lärarkongress: >Vi kan inte medge att
människorna hänger sig åt vidskepelse, Och
för oss är allt detta vidskepelse.> För någon
tid sedan skrev ett jugoslaviskt veckoblad,
som utges av den kommunistiska ligan:
>Ligans program enser religionen som ett
ideologiskt fenomen, som uppstår och har
bestånd inom ramen av historiska betingel-
ser, vilka beror på människornas brist på

materiell och andlig utveckling. Religionen
kan därför inte undertryckas genom ad-
ministrativa åtgärder utan endast genom
att människornas medvetenhet höjes till

tro, att mrn kan undertrycka religionen en högre nivå genom en förbättred mate-
med våld. riell standard och nya sociala relationer.>

Ifall sådana yttringar är uttryck för en Man medger också, att även troende kan
ny insikt och de inte endast skall tjäna till vara >medvetna socialistiska medborgare>.
att kamouflera politiska syften, kan de >Ateism kan inte vara kriteriet för lojali-
möjligtvis vara ett tecken på att rege- teten mot landet och socialismen.> Men
ringen av utrikespolitiska skäI, men också >som världsåskådning är marxismen oför-

- 
i enlighet med Titos antydan 

- 
för enlig med mo$atte uppfattningar. Ligans

att konsolidera det fortfarende instabila bas- och ledarorganisrtioner måste således

statsmedvetandet, i framtiden komma att ge sina medlemmar en ideologisk och poli-
handla på sammr sätt som den enligt Baka- tisk skolning.>
ric alltid har gjort, nämligen att tolerera Här hrr vi principen som vid eventuella
religionen som privatsak. Vid den nära för- framtida förhandlingar nog kommer att
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spela den avgörande rollen. Det som de ju-
goslaviska kommunisterna menar med reli-
giös tolerans och kenske är beredda att ge

tillåtelse till, är förmodligen endast fri-
het för kulten, alltså till >att gå i kyr-
kan>, såsom Tito uttryckte det. Med av-
seende på frihet för förkunnelsen, i syn-
nerhet för ungdomen, har de emellertid
hittills inte gjort så många medgivanden

som i Polen, och deras protram ger blott
ringa hopp, ett de kommer att göra det i
framtiden.

För övrigt har trots alla förbindliga ord
under de senaste månaderna flera domar
mot kyrkliga personer avkunnats, som

knappast kan uppfattas på annat sätt än
som en fortsättning av terrorn medelst
justisen. Biskopen i Skolpje, Smiljan Ce-
kada, dömdes för >förseelser mot valuta-
förordningen> till ett och ett halvt års
fängelse, visserligen villkorligt, emedan,

såsom åklagaren framhöll, man inte ville
störa den gynnsamma utvecklingen av re-
lationerna mellan stat och kyrke, Förseel-
sen låg inte i ett illegalt överförande av
valuta, utan biskopen beskylldes att ha an-
vänt pengar som han fått från Rom >för

propagandasyften>, Av större vikt är de

domar, som domstolen i Esseg (Osijek) i
norra Kroatien f:illde i den process, till
vilken också kardinal Stepanic hade inkal-
lats som vittne, Sju professorer vid präst-
seminariet i Djakovo och två studenter
dömdes för statsfientlig propaganda och
upphetsande till religionshet och rashat till
fängelsestraff från två och ett halvt till
sju år, Kort innen hade en domstol i Zag-
reb dömt fjorton katoliker, bland dem en

franciskanmunk, för liknande >förbrytel-
seo. I domen fastslogs att franciskanen,
Rudolf Jerak, hade bildat illegala grupper
och använt sina kontakter som kristen-
domslärare för ungdomarna till ett upp-
hetsa dem mot den jugoslaviska regimen.

Sådana händelser måste inge misstankar
moc de jugoslaviska polititernas bedyran-
den, att de vill visa tolerans. För en sådan

fattas alla gerantier. Här ligger skillnaden
mellan situationen i Jugoslavien och i Po-
len, Tito må kanske räkna med kyrkan sorn

en faktor i de politiska enhetssträvandena.

I Polen däremot är kyrkan en väsentlig
förutsättning för regimens och kanske hela

nationens existens.

)Noggrent måste jag se till att i mig icke den böjelsen slår rötter att liksom få fram två
klaser bland dina vänner, bland dina barn, min Gud. Som om det skulle finnas somliga
som käckt kan träda fram inför dig, ikl:idda sina förtjänster eller åtminstone sina goda

anlag som helgdagsskrud, och de andre, de fula och fattiga barnen, som man skäms för,
som bör stenna kvar i sina vrår!

En falsk uppfattning. Värde tillkommer oss alla ju enbart genom den kärlek du skän-
ker, som du höljer oss in i, som är vår kladnad och vårt smycke, Därom måste jeg vart
övertygad i vardagslivet, heltigenom. Ideligen måste jag begrunda denna sanning, så att
den blir mig förtrogen, spontant leder mig och av mig kan förmedlas åt andra,>

(Ur La joie dans la foi.)
Auguste Valensin
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Ethelbert Steuf[er. Den hhtorish-e lesus i ny belysning. Stockholm
I 960. Diakonistyrelsen.

Kan teologi och bibelforskning vara spännande? Den som sä frägat, hänvisas till den
tyske (protestantiske) professorn Ethelbert Stauf f ers just översatta bok Den
historhke lesus i ny belysning (Diakoniförlaget). Stauffer är en berömd man, stor kän-
nare av bl. a. antika mynt. För länge sedan borde hans verk om evangeliet och caesarer-

nas värld ha översatts. Kanske kan det komma, sedan den nu föreliggande skriften brutit
vägen.

Stauffer menar, att evangelierna är så dogmatiskt bundna, att de inte ensamma kan
förmedle en riktig historisk bild av Jesus. Det gäller då att finna nyt vågar, nya källor,
helst sådana som är oberoende av kristen 

- 
eller anti-kristen 

- 
tendens. I de samtida

>indirekta> källorna berättas om förhållanden och personer under Jesu tid 
- 

men ingen-
ting om honom själv. De ger en god inblick i den miljö, i vilken han växte upp och
framträdde, Ett studium av de judiska förordningarna om kätteri samt de judiska pro-
cessbestämmelserna klargör >den orubbliga logik, som behärskar fullföljandet av Jesu
straff>. Den rättshistoriska belysningen av evangelierna ger den historiska röntgenbild,
i vilket det för ilb fyre evangelierna gemensamma >skelettet> till Jesu liv framträder,
säger författaren,

Det finns också viktiga judiska vittnesbörd: de utgör en direkt fortsättning på den
kampan.i mot Jesus, som sette in redan under hans livstid, På sitt sätt har de lika stort
intresse som evangelierna: >På ena sidan mynnar tydningen ut i Kristusdiktnhg, och till
slut står ikonen där på ett underlag av guld. På andra sidan mynnar tydningen ut i
Kristusparodi, och till slut står Kristuskarikatyren där>,

Stauffer tar alltså här icke hänsyn till kristen dogm, inte heller till sin personliga

Kristustro: han redogör för historiska frktt. I sin mönstergilla knapphet och klarhet är
hans punkter ofta nog sensationella, i varje fall för lekmannen,

Låt oss se på några av dessa punkter!
Evangelierna berättar om Jesu under? Är detta bevis för undrens existens? Knappast,

ur den stränga vetenskapens synpunkt. Men det var å andra sidan just som undergörare

Jesus blev gripen; motståndarna förnekade icke hans under 
- 

de påstod bara, att han

gjorde dem i djävulens namn. Hela den rabbinska polemiken mot Kristus förutsätter, att
man iakttagit en rad underverk av honom. När det gällde under, ver antikens judar
mycket realistiska och kritiska. Johannes Döparen gjorde inga under. Muhammed inte
heller, Men Jesus gjorde, enligt sina fienders bestämda uppgifter, under. Och dessutom

under av en speciell karaktär: uppenbarelseunder, i vilka hans broderliga mänsklighet och
gudomlighet framräder: de skiljer sig alldeles från trollkonster, skådeunder och char-
latanerier, En annan sak är, att man sedan kan tolka dessa under religiöst eller icke. Tron
säger: Gud. Otron säger: Satan. Men undren själva är välbestyrkta historiska fakta.

/eszs skulle vara Marias men icke Josefs son, säger evangelierna. Endast Lukas och
Matteus talar emellertid om jungfrufödseln, inte Logia-källan, Markus och Johannes.
Det kan föref.ilb besvärande. Men tystnaden är skenbar. Uttrycket >frossare och vin-
drinkare>, som används mot Jesus, betyder att han är bastard. Hos Markus sägs det:
>Är då denne icke timmermannen, han som är Marias son. . .> En jude uppkallades icke
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efter sin mor utan efter sin far. Efter modern uppkallades han, bara om fadern var
okänd. När judarna säger >Marias son>, är detta nedsärtande: de vet vad de åsyftar.
Redan i ett judiskt släktregister från före it 70 framträder Jesus som >en Lustrus
bastard>. Celsus kan år 160 e.Kr.berätta åtskilliga fabler om Marias förbindelse med en

legionär vid namn Pantera. Författaren konkluderar:
>Jesus var Marias son, icke Josefs. Detta är det historiska faktum, som i lika mån

erkänns ev kristna och judar>.

fug gLt vidare och stannar inför ett annat problem: stjärnan över Betlehem. >Vi ha

sett hans stjärna i östern. . ,> Redan Kepler påpekade planeten Jupiters egenartade bana

ä,r 7 före Kristus. På våren detta år möttes Jupiter och Venus. På sommaren och hösten
möttes Jupiter och Seturnus flera gånger i Fiskarnas stjärnbild 

- 
den ytterst sällsynta

conjunctio magna, som i denna form inträffar endast vart 794:de år. De vise männen
såg början av denna planetbana och byggde på den sina astronomiska beräkningar. Den
antika astronomien var på Jesu tid bevisligen i stånd att göra verkliga prognoser, ett
beräkna planeters banor och konjunktioner 

- 
det visar >Berlin-planet-tavlan> och

>stjärnkalendern från Sippar>. Jupiter ansågs vara världshärskarens stjärna; fiskarnas
stjärnbild ansågs vara ett tecken på den yttersta tiden; Saturnus avsågs vara Palestinas

stjärne. När Jupiter mötte Saturnus i Fiskarnas tecken, betydde detta att i Palestina
detta år skulle framträda den yttersta tidens härskare, Det var med denna teori de vise

männen kom till Palestina. Stjärnan över Betlehem är >ett historiskt faktum>.
Men vem skulle komma 

- 
en Åugustus eller en Jesus?

Jesus föddes ett >apokalyptiskt år>. Herodes blev skräckslagen, när han hörde talas om
tecken i skyn och om gudsuppenbarelser. FIan måste utrota alla, som kunde bli farliga
för hans makt. I Samarien dödade han de två hasmonöerprinsarna. I Jerusalem mördade
han de tre hundra hasmondertrogne officer*rnt, kammarpagen Carus, de misstänkta vid
hovet och de orakelgivande farisderna. Och det var ren logik, att han mördade barnen i
Betlehem.

Under detta stormiga år föddes Jesus i den gamla kungastaden Betlehem.. .

Det får räcka med dessa exempel på författarens metod, Fortsättningen av hans bok
är emellertid än mer fängslande. Denna klara och intelligenta bok rekommenderas var
och en rcm är gripen av evangeliet, men än mer var och en som står likgiltig inför dess

berättelser och avvisar dessa som myter. Här talar en myndig och väldokumenterad
historisk forskare.

Suen Stolfie

Carl-Gustaf Undhagen:
Bir ger Gre gerssons Birgitta-of f ;clum.
Samlingar utg. av Svenska Forn-
skriftsällskapet, ser. 2 bd VI. Upp-
sala 1960. Kr, 3J: -.

Under de senaste femtio åren har den
medeltida latinska littereturen blivit före-
mål fOr allt större uppmärksamhet Lärda
arbeten har börjat sprida ljus över ett om-
råde, som tidigare legat i okunnighetens
mörker. Än så länge är det emellertid ett
allvarligt hinder för forskningen, att tex-

terna ofta är svårtillgängliga. Detta är
bakgrunden för den doktorsavhandling, som

här anmäles. Carl-Gustaf Undhagen fram-
Iägger en fullständig textedition av ett hit-
tills endast delvis utgives Birgitta-officium.
Det rör sig orn liturgiska texter, som för-
fattades och sammanställdes redan på 1300-
talet, dvs. kort efter den heliga Birgittas
f.rlnfålle, av en av hennes entusiastiska
vänner, Uppsalas dåvarande ärkebiskop Bir-
ger Gregersson. Officiet är inte endast på-

fallande omfångsrikt. Det utmärker sig

också för en viss originalitet. Så har t. ex.

och

ke
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jämförelsen mellan den kristna människan

och en person som befinner sig på botten
av en brunn hittills inte kunnat spåras i
någon annan källa, vare sig under medel-
tiden eller i fornkristen tid. Ärkebiskop
Gregersson, som vrr en beläst man, har här
uppenbarligen fått en tankeställare av 

-Aristoteles. IJr en brunns djup, dit solen

inte når 
- 

så säger den grekiske filosofen
(i De generatione admalium) 

- 
ser man

stjärnorna även på dagen. På ett liknande
sätt - så funderar den fromme medeltide
kyrkomannen - ir den med Kristus djupt
förenade människen ostörd tv jordens njut-
ningar och får redan under jordelivet en

viss vision av himmelens härlighet (s.206).
Undhagens edition är resultatet av en

vetenskaplig möda, som endast fackman-
nen kan värdera. fJtom en textkritisk
alppa:r^t framlägges en parallell- och kall-
rpp^t^t, Inte mindre än sex indices kom-
pletterar den grundliga behandlingen av

inledningsfrågorna, Ett glossarium över
språkliga fenomen, som är mindre vanliga,
kan intressera fackvärlden. Den bildade all-
mänheten kommer att välkomna de fina
faksimile-reproduktionerna av en del av

handskrifterna. .V. 
K.

Andrd Nodin. Soint Yin-
cent et h Charitö. Paris 1960, Ed.

&uil.

Utgivarne av serien Mdtres Spiritaels an-
såg det som sin plikt att ägna en bok åt
den helige Vincent under det år då vi firar
30O-årsninnet av hans död (1660). An-
dr6 Nodin, som är känd för sina forsk-
ningar angående den helige Vincents liv,
går med stor skicklighet i land med denna
uppgift. Han evstår flrän varje systemati-
sering och försöker i stället teckna en le-
vande och fullständig bild av >monsieur

Vincent> genom att skildra den gradvisa

utvecklingen av hans jordiske liv, den and-
li,gt lärt som var hans näring och den
månggestaltade tradition som han blev upp-
hov till.

186

Denne gaskognare av bondesläkt be-
hövde trettio ir för atr upptäcka det som

Gud väntrde av honom. Det tycLs ha varit
ir 1617, under en vistelse i prästgården i
Chatillon-des-Dombes i närheten av Lyon,
som han erfor, att han genom att tjäna de

fattiga måste nå Gud. Under 44 år ägnade

han sig därefter åt kampen mot sin tids
andliga och materiella nöd och elände. För
att avhjälpr den religiösa okunnighet och
andliga slöhet, som härskade på landsbyg-
den och spelade protestantismen i hän-
derna, grundade han >missionen>; för att
hjälpa prästerskapet att bli medvetet om
sitt ansvar, satte han igång med de be-
römda >tisdagsföreläsningarna>, som åhör-
des av eliten bland Paris' prästerskap; för
att förberede dem som skulle prästvigas,

organiserade han landliga övningar>. Ge-
nom sin kärlek till sjuke och fattiga kom
han att stifta ett nytt slag av ordenssam-

fund: >Caritas-systrarna>. Det är omöjligt
att här räkna upp alla de olika former av

kärleksverksamhet som han tog itu med:
hj:ilp till galärslavar, omhändertagande av

upphittade barn, bistånd till av krig här-
jade områden osv. Vare sig han hade att
göra med högt uppsetta personer - hen

var informator hos familjen Gondi, han

bistod Ludvig XIII på dennes dödsbädd,
han umgicks med Richelieu och var bekant
i Anne d'Autriches och Mazarins kretsar -eller han var tillsemmans med sina lär-
jungar eller hos >sina herrar), de fattiga,
alltid forblev han sig lik och överallc den

som kallades >den gode monsieur Vincent>.
Den helige Vincents andliga lära saknar

inte inslag av humor. Som bondson var han

mera mottaglig för det konkreta än för ar-
gumentering utifrån stora teorier och prin-
ciper. Flans biografer har här inte alltid
undgått två frestelser. Antingen låter de

sig förtrollas av hans verk, till den grad att
dess upphovsman försvinner för dem, eller
också bemödar de sig om att till varje pris
anknyta honom till någon andlig läro-
mästare. På det viset blev han en lär-
junge 

- >originell> eller >oberoende> allt
efter omständigheterna - än till Birulle,
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hrns främste rådgivare, än till Frangois de

Sales, hans vän, eller till och med till Igna-
tius av Loyola. I själva verket hämtar han

sin andliga näring litet överallt ifrån med

stor frihet och skapar av det en syntes som

är hans egen. Det rör sig i hans fall mera

om en erfarenhet, som ett konsekvent liv
enligt tron skänker, än om en lärobygg-
nad - en erfarenhet som hämtar sin nä-
ring framför allt ur evangeliet och myn-
nar ut i en verksamhet som besjälas av

Kristi levande och kädeksfulla väsen. Den
helige Vincents doktrin är i korthet den,

att den fattige, som är en rik och en herre

i Kristi kyrka och trots ett utblottat yttre
föder alla dem som lever för att tjäna
honom, han är >Guds fattige>.

>Missionen> räknar år 1960 J 96J med-
lemmar - varlv etr 30-tal är biskopar -
utspridda över hela världen. >Caritas-

sysrarna> täknar 4 211 hem och omkring
4i 000 medlemmar. De representerar en

tjugondedel av alla ordenssystrar i hela

världen.
Låt oss ännu omnämna två av den he-

lige Vincents söner: monsieur Portal och

monsieur Pouget, Monsieur Portal lycka-
des - tack vare sin vänskap med Lord
Halifax - att få till stånd det berömda

srmtalet mellan katoliker och anglikaner i
Malines under kardinal Merciers ordföran-
deskap. Monsieur Pouget, som levde ett un-
dangömt liv, fick ett avsevärt inflytande
efter sin död som stor tänkare och mysti-
ter tack vare Jean Guittons författarskap,

E. Scbelin Sl

Romano Guardini: Le

nonde et la fiersonne. Traduit par
Robert Givord. Paris 19t9, Ed. du
Seuil.

Den tyska originalupplagan dll detta
vetk lDie 'Velt and ilie Person) vrkom
1919. Flera andra av Guardinis skrifter
finns redan i fransk översättning. Den
föreliggande boken räknas bland hans

främsta; det är därför förvånanwärt, att
den först nu lägges fram för franska läsare.

Förf. undersöker i första delen den räeta
uppfattningen av världen, sedd med den

troendes ögon. Andra delen analyserar per-
sonbegreppet och försöker fastställa bety-
delsen av personens reletioner till medmän-
niskor och till Gud. Verket avslutas med
några reflexioner om den >sanna> försy-
nen, som noga bör skiijas från dess vrång-
bilder.

Världen är inte >natur>, dvs. något givet
som har sin grund i sig självt både på vä-
sendets och existensens plan, utan er )ska-
pelse>> som äger historia, och vars upphov
är Gud. Förf. går närmare in på detta be-
grepp >skapat> och försöker precisera dess

innehåll, Han påpekar med rätta, att det
inte går an att förbinda begrepper >Gud>
med begreppet )en annan), Gud är vis-
serligen inte identisk med vårt jag, men
han är därför inte >den Andre>. Det är
mellan dessa motsetta ytterligheter under-
vikningen måste söka skapelsebegreppets

precisa innebörd. Genom skapelsens akt får
människan sitt vara, som nu blir hennes

eget, men källan till detta vara är Gud,
vilken ingalunda är ett annat subjekt på

samma plan som människan, men som ändå
på inre sätt står henne närmare än hon
själv. 

- 
I förbigående anger förf. här den

plats lekmannen intar i världen: lekmen-
nens väsentliga bestämmelse är att verka i
världen, på samma sätt som prästen har att
tjäna uppenbarelsen.

Som skrpelse måste världen 
- 

för att
inte bli instängd i sig själv 

- stå öppen

mot Gud, i lydnad. Men världen kan endast

forbli öppen i Kristus, ty blott som åter-
löst av honom kan den i honom återfinna
Guds mening med skapelsen. I och genom

Kristi mänsklighet deltar världen i hans

egen existens och undanrycks på så sätt
intets makt samt försättes i den gudomliga
existens sfär.

Även undersökningen om personen up-
penbarar den fina urskiljningen i den tyske
teologens analys. Beskrivningen av de kon-
stitutiva elementen i personbegreppet låter
strukturen av det personliga varat fram-
träda som ett sig-själv-tillhörande, ett i^g
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som står i sig självt och förfogar över sig

självt, Personens bestämmelse kan endast

nå sitt mål i förbindelse med andra män-
niskor, i ömsesidigt utbyte mellan jag och
du. Genom skapelsen blev Gud på ett
oåterkalleligt sätt människans Du; män-
niskan måste, för att inte Lomma i mot-
sägelse med sitt eget vara, träda i personlig

dialog med det gudomliga Du. 
- 

På några
mästerliga sidor fulländar förf. denna bild
av personen, i det han tecknar människans

>återskapelse> genom Kristi >mystiska>
liv.

Man kan undra, om inte förf:s bril-
janta analys borde ha genomförts på annat
sätt. Visst kan hans metod, att ge en lugn
och klar metafysisk expos6, ha sitt berät-
tigande, men kanske skulle det ha varit av

större intresse att hellre hålla sig till en

reflexiv metod: att ge det petsonliga varats

struktur relief i ljuset av dess relation till
de andra; ty i själva verket upptäcker jag

mig rcm person inte i min relation till
tingen utan i mitr förhållande till de andra
personerna. Genom denna relation fylls
inte endast min bestämmelse som person

utan detta att-vara-person konstitueras i
viss mån genom den. På samma sätt upp-
täcker jag Gud som person endast för-
medelst min relation till de andra 

- 
sådan

den skapats mellan oss i och genom Kristus.
Genom en sådan reflexion skulle de olika
kapitel, som nu ger intrycket att bara

folja på varandra, knutits såmman till en

livfull enhet.
En rik bok, som efter tjugu år fort-

farande väcker stort intresse 
- 

är detta
inte det bästa beröm man kan ge ett verk?
översättarens namn räcker ensamt som
garanti för tolkningens noggrannhet och
kvalitet.

E. Scbelin Sl

Jean DaniilouSll Le chrö-
tien et le monile moderne. Tournai
19i9, Descl6e.

Pater Danidlou har i denna lilla broschyr
samlat tidskriftsartiklar och föredrag, som
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behandlar den kristne i det moderna sam-
hället och några av de problem som upp-
står vid denna konfrontetion, De svårig-
heter som vår tids intellektuella, i så hög
grad präglade av naturvetenskaperne och
deras metod, erfar inför tron och trons ut-
sagor är inte begränsade enbart till den
icke troende människan. Att tro innefat-
tar helt visst ett väsentligt intellektuellt
moment när det gäller trons innehåll,
inte mindre därtill när det rör sig om vårt
sätt att närma oss tron. För mångr empi-
riskt skolade och inställda människor får
denna intellektuella väg till tron dock allt-
för lätt karaktären av spekulation. Där-
till kommer att man of.ta fir den uppfatt-
ningen om oss att vi alltid har ett sver
till hands och alltid fu fitdige att servera

det, att man blir problemlös som kristen.
Det är givet att pater Danidlou inte ger

någon uttömmande analys av situationen,
lika litet som han på ett utförligt sätt visar
vägen ut ur svårigheterna inom ramen för
dessa korta artiklar. Men det han har att
säga är av djupt intresse och inciterar till
fortsatt reflexion över dessa problem. Inte
minst betydelsefulla blir hans inlägg i dis-
kussionen, när de ses mot bakgrunden av

den väl ensidiga latinisering som alltför
länge präglat kyrkans intellektuella liv.

A. Rask

Karl-Gustaf Hildebrand:
Varför jag år lutberan. Uppsala
19t9.

Professor K,-G, Hildebrand är framstå-
ende historiker och dessutom lyriker och
essayist. FIan har en ganska märklig stil-
vana. FIan uttrycker sig med nästan kine-
sisk ödmjukhet. Med detta åstadkommer
han stundom motsatsen mot vad han åsyf-
tar: han ger intryck av en ofanclig själv-
känsla.

Dessa olyckliga stilvanor utmärker nu
icke i någon högre grad hans sista skrift
Varför jag år lutheran; den kan alltså läsas

utan större irritation. Den visar sig i hu-
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vudsak motsvara ett föredrag, som Hilde-
brand höll vid lZ'allinsamfundets årsmöte
19i9 i Stora Tuna.

Hildebrand börjar med en del bugningar
för det romerska, dock mest sådant detta
företrädes av modernistiske representanter.
Han inser, vad reformationen kostade, men

anser sig ändå ha anledning vara tacksam
över dess insats. Ffan vänder sig särskilt
mot talet om att katoliken känner en trygg-
het som protestanten icke kan känna, efter-
som den senares åskådning är och måste

vara ofixerad och skiftande. Han pekar
på att denna trygghet nås genom att man
utgår från påvens >ämbetsauktoritet>. Han
talar i detta sammanhang om >yttre auk-
toritet>. I själva verket kan det inte ges

>klara besked> om allting. Den katolska
kyrkan ger därför inte större trygghet
utan mindre.

Detta stämmer, om man räknar påvens

och kyrkans auktoritet som >yttre>, som

människoverk. Men katoliken är ju kato-
lik, just därför att han tillerkänner sin
kyrka en helt annan auktoritet än sek-

terna. Om en sekt skulle uppträda och för-
&lara sig vara identisk med Kristi kyrka,
och om dess ledare skulle kalla sig ofelbar
i lärofrågor, skulle vi alla le. Men vår tro
är, att Kristus håller sitt löfte och verk-
ligen alltjämt leder sin kyrka. Dess auk-
toritet är därför icke människoverk, icke
illusion.

Vad Hildebrand säger om lutherdomens
välsignelser - det enda avgörande är Kris-
tus själv, människan är själv hjälplOs etc.

- är alldeles utmärkt. Men dessa läror
finns bättre formulerade i Tridentinum
än hos Luther.

Hildebrands lilla skrift visar oss tydligt,
var vi har att sätta in. Allting vilar på

frågan om kyrkans auktoritet, Vi måste

göra klart, att Kristi kyrka är en, och att
den aldrig kan likställas med en sekt, den
senare må vara hur rörende och välme-
nande som helst.

Suen StolPe

Hans Asmussen, Albert
Brandenbur gt'Vege zur Ein-
beit. Osnabtick 1960, A. Fromm,

Kristenheten är splittrad sedan århund-
raden. Men den bär med sig Flerrens av-
skedsbön: >Helige Fader, bevara dem i ditt
namn - det som du har förtrott åt mig -för att de må vara ett, likasom vi äro ett>
(Joh. 1z: 1l). - Vår tid har blivit med-
veten om hela tyngden i dessa Flerrens ord.
Kanhända är detta vår tids viktigaste egen-
skap i Guds ögon.

Flans Asmussen, den kände lutherske
prosten från Heidelberg, slätar inte över
de svårigheter, som en eventuell återför-
ening av den splittrade kristenheten kom-
mer att föra med sig. Han utgår från prin-
cipen, att de kristnas återförening måste

ske i kirleh. ocb sanning. Viktigt är, att vi
splittrade kristna talar uppriktigt med och
emot varandta. Det är det första steget
framåt. Våra begrepp klarnar och vi kom-
mer fram till en gemensam terminologi
(som än så länge till stor del fattas). -Med stor sakkunskap redogöres för kristet
överkonfessionellt samarbete i dagens Tysk-
land (Caritas, gemensamma andakter, ge-
mensamt arbete för kristen kultur och
konst osv. - >Vi kan göra mera för kris-
tenhetens enhet, än vi har gjort hittills.>
Med denna anklagelse, uppmaning och bön
slutar Flans Asmussen sitt bidrag; och det
är denna insikt om vägen till enheten, som

har givit upphov till boken.
Albert Brandenburg, dr. theol. och le-

dare av Möhler-Institur i Mönsrer, utgår
från samma princip som Asmussen: Åter-
förening i kärlek och sanning, I sista hand
ken enbart teologin llka splittringens
hemska sår. Vi måste ha tålamod. Bönen
måste stå i centrum f& vlre ansträng-
ningar, Flerrens bön >Tillkomme ditt
rike. . .> är i själva verket en bön för
kyrkans enhet.

Hermant Schulze
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Äktmshapets ABC. Stockholm
1918, Diakonistyrelsen.

Med nöje läser man en bok som har en

sund - om också ren protestantisk - syn
på äktenskapet och dess mångskiftande
problem av religiös, psykologisk, biologisk,
juridisk och ekonomisk rrt. Medicinalrådet
Curt Åmrrk äger en djup och grundlig in-
sikt i äktenskapets komplicerade psykologi.
Med varmt hjärta ger han en vägledning,
som kan bli till stor hjälp för många unga
människor, Medicinalrådet hävdar, att det
är >av största vikt att vi föröker finna
andra vägar än skilsmässan eller det genom

åratal pågående konfliLtcillståndet till lös-
ning av våra äktenskapliga svårigheter>. -Docent Mirjam Furuhjelm anser att den
osjälviska kärleken är viktigare än den
sexuelia tekniken. Hon påpekar, att >äkta
par i någon mån kan hålla sig till de s. k.
säkra perioderna hos kvinnan>. - Ådvoka-
ten Årne Fredlund ger en överblick över
äktenskapets juridik. 

- Fil. lic. Orvar Jo-
sephsson ger en utmärkt handledning i äk-
tenskapets ekonomi.

Ällt i allt: En god handbok för icke-
katolska kristna unge människor.

Hermanr Scbulze

E I i s E r I and s o n: Lyssna lyila.
Kallinge 19i9, Eginostiftelsens för-
lag. Kr. 6: -.

Det skrivs mycket i vår press om ny lit-
teratur - inte minst om den raggarlitte-
raturen, den undermänskliga reportagena-
turalismen -, men fortfarande finns det
i vårt land diktare av rang som lever obe-
aktade. Kännare av kristen svensk lyrik
har länge vetat, att prosten Elis Erlandson,
efter nådd emeritusålder bosatt i Strängnäs,
är en mycket fin poet, men hans böcker
har fått ringa spridning. Först med denne
samling >upptäcktes> han - en tongi-
vande icke-kristen kritiker, Karl Venn-
berg, påpekade eftertryckligt hans nivå och
valör. FIan såg med all rätt i Erlandson en
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fin svensk mystiker, vilken dessutom med
stor säkerhet behärskar ett poetiskt instru-
menr som han själv byggt och förfinrt.

Vad som utmärker Erlrndson som kristen
diktare är hans skräck för alla käcke effek-
ter, alla utfästelser, alla reveljer i Nils Bo-
landers stil (varmed icke är sagt, att icke
också denne kunde skriva fin poesi). Er-
Iandson är till ytterlighet varsrm, rädd för
varje överord, en >nyansernrs älskere>.

Jag hör steg...
Det är någon som kommer
blanil lustgård ens tröd.
Ocb som ropar mitt namn.
Fast jag shyrdar bort
att gömma mig,
bar iag d.en rofiandes fist
öfula in i natten.

Ffan ser Frälsaren som en andedräkt, en

utstött broder som det ensamma hjärtat
ändå tillber; han är i tystnaden.

Han tolkar också världen kristet, Blå-
klockan ringer till mässa, rhimlen omfam-
nar och genomlyser världen>. Pilträden
speglar sig i vattnet, vandraren kommer
med tunga steg, i kvällsljuset:

Stiger så en sjål
Iikt en bortglidande sPegelbild
uniler fiilarnas llabande blad
sitt sistz fliimtande andetag
till nötes.

Vi upplever Gud som en flekt - men

in8en storm är mäktigare.
Vi stänger vår dörr och vill vara i fred

- men det finns ingen sådan dörr. Gläd-
jen är dyrköpt:

Blott ilen glödje,
sofn rert och orfuil
silar ner
genom sönderriuna shyor,

ddrör min klagan.
Osttud
börjar den siunga
i mitt sorgehts . . .

Vi korsfäster Kristus för att slippa hans

krav. Rädda för hans blod flyr vi men
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märker inte, att vårt eget blod då rinner
lV OSS.

Vilken betagande enkel, nästan barnslig
Llang finns inte i dennr lilla dikt:

Nu år nalt.
Mina hmm skynla!
Nattuinden viner.
Dimman wefrer in oss.

Bergen och dalen
syns ej mer.
Och ingen aåg.
Miu lamm,
kom shynlar ai oss!

Saen Stolfe

Lennart Blom: I träilshug-
gans cljup. Stockholm 19i9, Nor-
stedts.

Det meste i vår samtida lyrik kan knap-
past intressera denna tidskrifts läsare. Den
naturxlistiska )mystik) - mysticism vore
ett bättre ord - som uppstår ur håglös-
het, alkoholmissbruk och normlös livsfö-
ring intresserar icke mogna läsare mer än
kokett, opersonlig sexualsalvelse. Men det
finns i vår unga lyrik också diktere med
andligt gehör. En ev dem är Lennart Blom:
ge akt på hans fortsatte författarskap!

Han kan påminna något om vår unga
lyriks mästare Bo Setterlind:

Hjortarna rlanilrar i parken,
stannar uid solens grinil.
Hoaarna röt ej tnarken,
lekande lätta oind ,. .

Han ger små naturbilder som är musika-
liskt >innehållslösa> men ändå tonar av ren
andlighet:

I sjöns ftutdlille spegel

stod uinterns orangeri.
Etl krossat d.riubusfönster
med ,usen shogsstjämor i.

Han kan också i otrolig koncentration,
med de snabbaste och finaste strect, täcka
en hel miljö, en hel tid:

Då lhdbåten med, åtga och hornmusik
stamfiarde nåclde det gula oadstiillet,
skingrades skolhhssen för ainden,
Vid kdien kltppte fyren
oaerkliga bildet u tnorgonens rarn.

Häpnedsväckande finner jrg denna till
synes bagatellartade skiss vare - dröjer
mtrn en stund vid den, öppnar sig dess djup:

Ett barn cyklar
i solen.

Det ilnda hj*let
stöter dagen framåt.
Solen uönder.

Blom her en nästan barnslig renhet, hen
saknar salvelse, Han har den finaste humor.
FIan kan i en handvändning göra en dråp-
lig hötorgsmålning:

Somliga djar dör i skogen,

andra går ned sig i härr,
men älgen dog på en fiannå
ståerde, meil gulilshriich i ögonen.

Eller:

I sohtedgåtgett
skar sig jögarer
på uinterlandshapet.

Men framför allt är denne nye, barnsligt
rene, leende diktare en mystiker. Sam-
lingens sista sida rymmer denna dikt,
>Sång ur ruiner>:

Fågel rymmer ur btr med blod på uirgen.
BIod ör det son spricker fratn
som dammiga stjärnor frå rcaolatiotens

gata.
Grynma de stjärnor som stå öuer stulen,
öaer parhernas sår ocb nattens ruiner.
Yåld.ets haarnar trasar bimlen, som ilriuer
slöklikt in nr.el böngande flor i blodiga

allöer.
Det spränger sott du sol ocb is i ditt

hihta.
Ditt bröst rlrnrner en fågel., den ingen

fångar.

Suen Stolpe
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Det Ondas mysterium, Särnummer
et Catholica, mrj 1960. Köpen-
hamn, Frost-Hansen. Dkr. l0: -.

Det Ondas mysterium var ämnet kring
vilket katolska akademiker från de nordiska

länderna samlats augusti 19f9 i Aakirkeby
på Bornholm. Några av de inledande före-
drag som där hållits - dels sådana som

belyser, hur man i litteratur, konst och

samfundsvetenskaper tar ställning till äm-
net, och dels sådana som framlägger, hur
vi som kristna kan förklara det onda och
visa en väg ut ur det - föreligger här i
tryck som välkommen minneshjälp för del-
t^g rn^ men även som värdefullt studie-
material för andra som inte var med. Ty
förordet har rätt: >I vor kultur afspeiler

interessen for emnet sig paa markant vis.
Hvad enten vi har villet det eller ej, har vi
maattet tage stillning til problemet: Det
Ondes eksistens,>

t. G.

Årsboh f ör Kristen humanism
1960. Lund, Gleerup. Kr. 14: -.

Ärsboken inledes den här gången med en

programförklaring, författad av prof,
Georg Landberg, >i syfte att aktualisera
förbundets grundsatser och sprida dess syns-

sätt till intresserade>. Årtiklarna utgörs dels

av några värdefulla föredrag, bland dem
prof. Carl-Martin Edsmans installations-
föreläsning, Religiösa upplevelser i skön-
litteraturen, i sin ursprungliga, oavkortade
form; dels av tre läwärda uppsetser, direkt
skrivna för årsboken, över Nyare engelsk

religionsfilosofi av Elof Åkesson, om för-
söken att >göra poesi av nxturvetenskap),
Rymderna kring Aniara, av Kerstin Andr
och om Evolutionen och människan, rned
särskild hänsyn till Teilhard de Chardin, av
Alarik Roos.

Det viktigaste och mest givande är -som alltid - recensionsavdelningen, som

enligt redaktören Eric Lilliehööks presen-
gx1ien 

- >vänder sig framföralh till den
religiöst och kulturellt intresserade allmän-
het, som har behov av en viss fortlöpande
orientering på dessa områden. Inom dessa

både snäva och vida gränser> - svensk lit-
teratur som mera medvetet och direkt be-
handlar livsåskådnings- och livsgestaltnings-
problem - >syftar dock årsbokens recen-
sionsavdelning i all anspråkslöshet till en

viss allsidighet i överblicken.>
t. G.

Svenska katolska akademien

har under 1950 utsäDt tre skrifter. Den
förste - Sven Stolpes edition med kom-
menter av ett manuskript maximer av
drottning Kristina - kan köpas i bokhan-
deln. Den andra skriften i samma serie S/
Erik Konung av Jerl Galldn och Tryggve
Lund6n ( 1!: -) kan beställas genom Ni-
ketryck, Lindvallsgatan 1, Sthlm Sti, där
man också kan beställa fil. dr Hans Jå-
gerstads översättning av Ignatius av Loyo-
les Anilliga öaningar (1i: -), vilken ut-
gör första numret i en mindre serie av
katolska klrssiker, utgiven av Katolska aka-
demien.
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