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SEDÄN SIST

F ör beredelserna till Andra V atiknnkonciliet

tar alltmera bestämd form. Den 13 nov. 1960 - då östkyrkorna firar
den både i öst och väst högt vördade kyrkoläraren Johannes Krysosromos'
fg$ - celebrerades i S:t Peterskyrkan i Rom en högtidlig mässa (Cappella-
Papale) i bysantinsk rit som en imposant förkunnelse av >den ena, heliga,
katolska och apostoliska kyrkan) och - med påvens ord - >ett första
och högtidligt bevis {ör vår vördnad inför kyrkans enhet>.

Följande dag, den 14 nov. - då den västerländska kyrkan högtidlig-
håller minnet av den helige Josaphat, ukrainsk lrkebiskop och martyr
för kyrkans gllgs 

- församlades, åter i Peterskyrkan, !00 medlemmar
från de olika förberedande kommissionerna med 3i kardinaler, 200 ärke-
biskopar och biskopar från hela världen i spetsen till en särskild audiens
hos påven. Därvid yttrade den Helige Fadern bl. a. följande:

>Vi i Rom väntar i sanning stora ting av det kommande kyrkomötet.
Vi hoppas pä att. det skall åstadkomma en förnyelse i tron, i läran, i
kyrkotukten, i det religiösa och andliga livet. Vi hoppas, att det kommer
att effektivt bidraga till att de grundsatser för en kristen levnadsordning,
som utgör grunden för ett sunr framåtskridande av det samhälleliga och
ekonomiska livet, av politiskt och socialt liv, accepteras som inspiration
och ledning vid alla strävanden inom dessa områden.>

Påven talade inte så mycket om detaljerna av vad som kommer att
behandlas, utan hänvisade till de tryckta förslag som inkommit från hela
världens biskopar, universitet och andra kompetenta ställen. Men han
framhävde, att dessa förslag inte skall uppfartas som endasr en vägledning
for de olika kommissioner som förbereder kyrkomötet. Det räcker inte
att studera dem, man måste ha den rätta inställningen till dem. >Der är
självklart, att det behövs mycken tid, mycket tålamod och karleksfull
omsorg för att rätt tillgodogöra sig de framförda förslagen.>

Påven manade alla i Petersdomen församlade kyrkliga ledare till en
>tt?nor silentii, en kärlek som i tystnad lär sig att lyssna och förstå vad de
andra har att säga>.
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Sed.an sist

Till slut gav påven uttryck för sin glädje över den respekt, med vilken
kungörelserna om det kommande kyrkomötet mottagits hos de från Rom
skilda bröderna. >Staden på berget> - detta nytestamentliga ord skall
utgöra kyrkomötets motto. Dess förnämsta uppgift blir att behandla det
som angår den katolska kyrkan och hennes nuvarande organisation. Men
uttryck som >katolska kyrkan, katolska kristna, den katolska vädden>
vill framhäva, att varje enskild kristen och alla tillsammans är bröder i
Kristus Jesus. Det innesluter såväl varje troende som varje präst och
biskop - alb bör vara medvetna om sin uppgift.

Under tidigare koncilier har man nästan alltid koncentrerat sig till
den ena eller andra punkten i läran eller kyrkodisciplinen och bemödat
sig om att penetrera dem i uppenbarelsens och traditionens ljus. Nu gä1-

ler det mer. Vi lever i en värld där förlockelser och faror lått.leder till ett
ensidigt sökande efter materiella värden, till den grad att man helt glam-
mer den andliga och övernaturliga ordningens normer och grundsatser.
Det är därftir först och främst som bevarare och förkunnare av sin hel-
hetssyn angående det väsentliga i mänskligt och kristligt tänkande som
Kristi kyrka måste lysa fram inför hela världen som en stad på berget.

Yalet aa John Fitzgerald Kennedy

till Förenta staternas president ar en glädjande händelse för katolikerna
över hela världen. Det var djupt tillfredsställande, att den kampanj, som

igångsattes mot Kennedy på grund av hans katolska tro inte kom att spela

någon avgörande roll. Förra gången en katolsk presidentkandidat fram-
trädde - det var guvernören Alfred E. Smith mot Flerbert Floover år
1928 - spelade den religiösa bekännelsen en avgörande roll, och ännu
pä 1930-talet skulle en man med irländsk-katolsk härstamning ha varit
otänkbar som president. Nu har fOrhållandena ändrats. Amerika är inte
längre ett protestantiskt land. Den katolska kyrkan har blivit så fast för-
ankrad i amerikanskt samhällsliv, att det inte längre anses som demerite-
rande för en statschef att yara katolik.

Presidentvalet har av allt att döma inte bestämts av religiösa hänsyn.
Amerikanarna har röstat på den mest skicklige och orädde av kandida-
terna. Valet av Kennedy innebär en generationsväxling, som inger för-
hoppningar om nya krafter och en ny politik. Personligen representerar
Kennedy något av det bästa i amerikansk tradition: han är aktiv och
dynamisk med höga framtidsideal och stort ansyar inför sitt svåra kall.
Ffans installationstal, som överallt blivit föremål för ett positivt intresse,
gav uttryck åt hans fasta målsättning. Hans maning till sitt folk: >Låt
oss aldrig förhandla av fruktan, men låt oss heller aldrig frukt, att för-
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Sedan sist

handla> är en principforklaring, som vittnar om hans positiva vilja till
fred och avspänning.

För de radikala kretsar i vårt land, som med professor Herbert Ting-
sten i spetsen aldrig upphör att sanningslöst beteckna katolicismen som

en fiende till demokratien, är det en källa till eftertanke, att världens

starkaste demokrati i dag styrs av en man, som aldrig gjort någon hem-

lighet av sin katolska tro.

DIRRGÅXGAR TILL LJUSET>

Denna artikel, som publicerades i Credo, sept. 1930, utgör ett väl
träIfat självporträrt av den nyligen (2112 1960) avlidne pater
Ansgar Meyer SJ. Här framträder tydligt några av de drag som ut-
märkte honom: levande förbundenhet med historien, innerlig för-
trogenhet med naturen, fromt sinne och vidsynt nit för Guds rike.

et är någonstans vid Mälarens västligaste vik. Solen har just gått
upp. Jag ämnar begagna den tidiga morgonens svalka och stillhet

för att se mig omkring i denna vackra trakt av Sverige, som för mig är
fullständigt terra incognita, innan denna undantagssommars dagshetta
gör vandringen för besvärlig. Jag listar mig ut genom den ännu sovande
köpingens pittoreskt och trevligt planlösa gator; instinktivt söker jag
mig ut mot Mälaren, jag spejar efter en h0jd för att vinna en utsikts-
punkt. Där synes ett högt näs erbjuda, vad jag söker, landsvägen för
sakta uppåt. Jag kommer till en stor gård med väldiga, väl 200 å 300 år
gamla ladugårdslängor, så ståtligt tilltagna och så vackert timrade att. jag
aldrig förr sett något liknande. Ingen av gårdsfolket är ännu vaken, blott
tvenne tuppar vid den mest morgonfriska röst tävla om att sätta liv i
den sovande gården. En avtagsväg f.ör från gården något brantare in i
skogen. Nu märker jag, att tupparna icke äro ensamma om sin morgon-
sång: det flljtar och kvittrar, det sjunger och drillar från alla träd-
toppar och skogsgläntor, så att man icke kan låta bli att instämma i ska-
pelsens lovsång till Skaparens ära: Benedicite omnes volucres coeli Domino,
benedicite omnia opera Domini Domino!

Redan lyser det fram genom den glesnande skogen en och annan glimt
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från det nu under mig liggande vattenbäckenet: jag nirmar mig alltså
krönet. Vad det dock är något säreget, ja heligt, över den nyvaknade
morgonen med solen just över synranden, när man möter den, ensam,

innan människorna btirjat med sina fabrikspipors visslingar och sina
andra larmande förehavanden, innan dagen ännu blivit förorenad av rö-
ken och kvalmet - fysiskt eller moraliskt - från hyttor och verkstäder,
innan man själv har kunnat hinna flecka själ och tanke med det, som
icke är rent och ljust!

Där ligger Mälaren framför mig, omgiver mig på tre sidor. Den ännu
lågt stående solen har kastat en flammande ljusglans över yattnet, en
börjande solrök dämpar glansen på sina ställen, en daggfrisk morgonfläkt
krusar yattenytan. Det är en glans och ett glitter, en strålande harlighet
och en lekfullt skiftande brytning i reflexer och färger under en klarblå
himmel, så att ögonen knappt förmå uthärda det. Jag njuter i fulla drag
både morgonvindens friska kraft och all den oberörda skönhet, som Guds
Ande här strött ut med givmild hand. Jag tager breviariet i min hand
och vill just börja dagens kyrkliga tidegärd, harifrån förenande min en-
samma röst med Kyrkans alla präster och ordensfolk, vilka i detta nu
uppstämma >Invitatorium>, den liturgiska dagens gryningssång. >Venite
exsultemus Domino, jubilemus Deo Salutari nostro>, jag tager ut de sista

stegen för att nå fram till den lilla öppna platsen allra längst wt, dä - 
ja,

en obetydlighet, och dock blev den i detta ögonblick till en själslig upp-
levelse av egendomligt gripande art jag stod inför en s. k. >trojenborg>.
Ett intet sägande namn för en gåtfull sak. På en cirkelrund yta av en
6 å 10 meters diameter hat av medelstora stenar utlagts en fotbred stig,
som fyller hela ytan med underliga snirklar, vilka i skenbart menings-
lösa men i själva verket noga beräknade banor, efter mycket irrande fram
och åter slutligen föra till medelpunkten.

Irrkretsen vill jag kalla företeelsen. Bronsålder-människorna dvs. det
folk, som bodde i mälartrakten för ca 2 500-3 000 år sedan, har lagt ut
dessa irrkretsar. Det var vid ungefär samma tid, som Homeros diktade
sina odödliga hjältesånger för det ännu ungdomsstarka Hellas, och Salomo
byggde Flerrens heliga tempel på Moria berg. Mälarens vatten stod då
sina 17 m högre än nu, och det mesta arr åkerlandet jag just vandrat
igenom var då ännu täckt av Mälarens vågor. Men så mycket land hade

redan h<;jt sig över vattnet, att åkerbruk i rätt stor utsträckning kunde
bedrivas. Ett stormannastånd hade utvecklats, fylkingar hade bildats,
en samhällsordning, med h<;vdingar eller småkonungar i spetsen, hade
uppstått. Bronsgjutare med en förbluffande yrkesskicklighet och form-
säkerhet forfardigade husgeråd och arbetsredskap såväl som krigarnas
hängsmycken. Bronsålderns folk har lagt dessa irrkretsar. Vad åsyftade
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lrrgångar till ljuset

de med dem, vilken mening inlade de i dem? Ingen skriftlig urkund,
icke ens den kortaste anteckning, 8er oss någon upplysning. Vi äro hän-
visade till gissningar eller, rättare sagt, till intuition och kombination.

Som jag står där, i första ögonblicket liksom trollbunden, ser jag upp
till solen, och då slår det mig genast, att irrkrets-anläggningen är orien-
terad mot soluppgången, mot öster. Något praktiskt ändamål kan anlägg-
ningen icke hava tjänat; att tänka sig den som rent meningslös leksak
förbjuder läget och >orienteringen>. Något samband med en religiös id6,
med en religiös ofierhandling och ritual, är tydligt skönjbar. Är icke
solens bild, den för hela den ariska stammen gemensamma ))svastickan>,

ett på bronsålderns hällristningar ofta återkommande tecken? I den upp-
gående solen dyrkade de Gud. Kunde något vara naturligare för män-
niskor, som under Nordens långa och mörka vintrar hade torrvedsstickan
som enda belysningsmedel, jämte brasan på härden, f<;r de långa mörka
nätterna? Måste icke vårdagjämningen och mittsommardagen rent ovill-
korligen bli till fest för dem? I den uppgående solen dyrkade de Gud.'
När de skulle bringa sin Gud ofier och lovsång, var den uppgående solen

deras altarljus. Fluru ofullkomlig eller huru utvecklad var deras id6 om
Gud? Vi kunna icke veta något därom. Eller kunna vi ändå ana något?
Inför irrkretsen på det i Mälaren framspringande näset ser jag med in-
tuitiv klarhet meningen! människans liv fram till Gud är en mödosam

vandring genom irrgångar fram och åter tills målet har uppnåtts; men
om vägen år aldrig så besvärlig, om vi än så ofta taga miste om riktningen,
få vi aldrig giva tappt förrän vi bragt vårt offer, värt hjltuta, fram inför
Gud. Sådana eller liknande tankar, kanske dunkla och hopblandade med
trollska föreställningar, hava säkert rört sig i mångas hjärtan, där de

stodo i krets omkring offerplatsen, skygga och tysta, medan åldringen
med det långa skägget eller offerjungfrun i den vita linnedräkten hög-
tidligen skredo fram med offergåvorna, fot för fot mätande irrgängar-
nas längd till dess mittpunkten hade nåtts och den just över horisonten
uppstigande solen göt sin gyllene glans över den frambärandes ansikte
och händer med det kostbara, eller måhända mycket enkla och fattiga
offret. Om än genom irrgängar, dock fram till ljusets Gud!

Solen göt sitt skimmer över detta barnsligt enkla och därför så djupt
mänskliga ceremoniel. Måste icke Gud hava skådat ned från sin himmel
till detta stapplande försök att frambära ofrer och lovprisning? Ja, det
är sant, vi hava en enkel och rak väg till Guds hjärta: >Genom Kristus,
vår Herre.> Men bröto vi den vägen själva? Blir det icke vår skuld, att
vi, trots den utstakade vägen, icke nå längre in till Guds hjärta? Skola
vi förhäva oss över dem, som gingo villsamt slingrande irrgångar, men
ändå längtade till ljuset? - Så kan jag, diL icke annat: med blottat huvud
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gär jag ödmjukt och mycket liten i släktets kedja den för 3 000 år sedan

utlagda irrgången, till dess jag står i mitten med ansiktet mot solen: >O
Flerre, låt mig trots allt bliva ett ljusets barn, då ju din enfödde Sons

klarhet har gått upp för mig., -Därborta under solen, mycket längre bort än jag kan se, står Ansgars-
korset på Björkös klippa, där något till höger höjer sig det mäktiga tor-
net på Strängnäs domkyrka, där S:t Eskil ljöt martyrdöden, då han läm-
nade sin trygga, redan kristnade Rekarne-bygd, för att träda Blod-Sven
till mötes och så blev den återuppväckta hedendomens blodiga offer. Där
till vänster ligger S:t Davids biskopsdöme, han som genom sin kärleks-
fulla nitälskan vann folkets genkärlek, så att eko därav ännu ljuder i
saga och legend.

S:t Ansgar, S:t Eskil, S:t David, Björkö, Strängnäs, Västerås, huru
mycket tala icke dessa stora namn om sol, sorn gick upp över mälar-
bygden, om ljusets banerförare, om vägbrytare. Men huru mycket även
om återvändsvägar, om ondskans förvillande trolldomsmakt, öm huru
lätt människor föras bort från ljus och medelpunkt, blott en hård hand
bestämt stakar ut irrvägen för dem! - Men vår väg är rak och den lig-
ger i solens fulla glans: >Genom Kristus, vår Flerre.>

Jag tager på allvar mitt breviarium: i anden har jag dem alla med i
Guds barmhärtighets outgrundliga makt, den som en gång lagt irrkret-
sarna här och dem, som i fordomtid hava gått dem, alla, som hört på
Ansgar, Eskil och David, och alla, som hava byggt vidare på deras verk
och bett i deras kyrkor, alla som strävat fram mot ljusets Gud, om de än
tvingats att gi i irrgångar, och jag börjar: >Domine labia mea aperies, et
os meum annuntiabit laudem tuam. . .)

t Ansgar Meyer Sl

DEN KRISTNE STRÄVINSKIJ

ph"d såväl fackkunniga som enbart nyfikna åhörare hade Igor Stra-
l,lv;nsL;; alltsedan l9l3 - premiäråret för hans Vårofer - kommit
förvirring åstad flera gånger om, men knappast vid något tillfälle förut
på samma sätt som med den märkliga körsymfoni han animerats att
skriva till Bostonorkesterns femtioårsjubileum 1930. Vad som i detta fall
väckte undran och gjorde mången helt perplex var nämligen inte direkt
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musiken som sådan utan tonsättarens val av ämne, inte verkets stil utan
dess inspirationskälla.

De som följt Stravinskijs konstnärliga utveckling hade visserligen hun-
nit vänja sig vid att han som skapande musiker gärna skiftade habitus
och plötsligt kunde vika in på ett helt annat spår än man beräknat. Men
de flesta tycktes också ha vant sig att under alla forhållanden betrakta
honom som en ruondön kompositör, skarpt intellektuell och ganska sofisti-
kerad. Därav deras bryderi när det nu visade sig att han hämtat motiv
ur bibeln, ur Psaltaren, och komponerat en Syrnpbonie de Psaurnes, En
>psalmsymfoni>!?! Vilket besynnerligt infall! Ytterst förbryllande -även om man väl kunde ta för givet att det närmast rörde sig om ett
nytt stilexperiment. . . Så antog bl. a. tydligen den kritiker som gav ut-
tryck åt denna maliciösa fundering: >Ffar tonsättaren lagt an pä att vara
jude i sin musik? Jude i andanom och på Ernest Blochs maner, men utan
alltför påfallande reminiscenser från synagogan?>

Denna fråga besvarade Stravinskij naturligtvis inte omedelbart, men '

nägra är senare tog han upp den i sin självbiografil, och gav där en

replik av principiell innebörd:

>Alldeles bortsett från den kansLe simulerade, kanske verkliga okunnigheten hos

denne man 
- 

som ger intryck av att inte veta att Psaltaren ingalunda är bunden enbart
till synagogan utan sedan tvåtusen år tillbaka utgör en grundval för kyrkans böner,

meditationer och sånger - verkar hans löjliga fråga ohyggligt symptomatisk för en

mentalitet som man möter allt oftare i vår tid. Folk tycks inte längre kunna betrakta
bibeln under en annan aspekt än den etnografiska, den historiska eller den måleriska. Att
man kan inspireras av Psaltaren utan att tänka på dessa biingredienser slår dem med häp-
nad och driver dem att begära närmare upplysningar. Men att en jazz-schlager kallas

Alleluia finner de helt naturligt. Dylika villfarelser hänger sarrman med folks benägen-
het att i musiken söka något annat än den är i sig själv. l{uvudsaken för dem är att
veta vad den uttrycker och vad tonsättaren haft i sikte när han komponerade den. De
har svårt att fatta att musiken faktiskt är något i och för sig, oberoende av de stäm-
ningar eller föreställningar den händelsevis inger dem personligen... Detta kom jag nu
att begrunda på tal om Psalmsymfonin, ty det var just i det sammanhanget som den

här antydda inställningen blev fullt uppenbar, såväl bland publiken som i pressen. Verket
ifråga väckte visserligen intresse, men jag märkte att folk kände sig förbryllade, inte av

musiken som sådan men därför att de inte kunde begripa vad som drivit mig att kom-
ponera symfonin i en anda som inte gav någon genklang i deras sinnen.>

Förhållandet var med andra ord detta: Stravinskij hade vunnit och
befäst sitt internationella rykte som en till synes alltigenom världslig mu-
siker, och hans publik hade på det hela taget tydligen ingen eller i varje
fall bara en ytlig kontakt med den sfär där han sökt och fått inspira-
tion till en tonskapelse, som formaliter rrar ett beställningsverk. FIär fanns
således grund nog inte b*a f.ör missförstånd utan också för ironiska kom-

' Cbroniqaes ile ma uie, 1931,
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mentarer med anknytning till dedikationstexten i partituret: >Cette
symphonie composde ä la gloire de Dieu est d6di6e au Boston Symphony
Orchestra å l'occasion du cinquantenaire de son existence.>> En sådan de-
dikation kunde givetvis för skeptiker tyckas förbluffande, men den var
ändå riktig alltigenom, och formeln >till Guds ära> föll sig inte mindre
naturlig för Igor Stravinskij än en gång tiden för Joseph Haydn, som
brukade prån.ta in den också i mera profana beställningsverk.z

Stravinskij var 
- 

och är 
- 

nämligen en djupt religiös människa, en
fast troende kristen av rysk-ortodox konfession med dragning till katoli-
cismen. Det ville han gärna stå för även som musiker, och han skulle
med tiden komponera flera sakrala verk. Om än i viss mening en upp-
takt var Psalmsymfonin heller inte hans första arbete på denna linje. År
L926 hade han, helt inriktad på sin kyrkas liturgi, tonsatt den ryska
versionen av Pater noster fOr kOr a cappella. Dä.rom visste emellertid hans

mondäna publik tillsvidare ingenting. För en större allmänhet btalt okänd
var också en tidigare komposition av klart religiös karaktär: körkantaten
Zujezdolihi frän 1911. Men faktum är alltså att Stravinskijs religiösa in-
riktning blivit musikaliskt manifesterad långt före utspelet av Psalm-
symfonin. På olika sätt, och ibland 

- 
genom någon speciell touche eller

tillsats 
- 

även i verk som man närmast tagit för helt profana, ja kanske
rentav >hedniska>.

År 1908 skrev den då tjugosexårige Igor Stravinskij till minne av sin
just bortgångne lärare Rimskij-Korsakov en orkestral Cbant funåbre.
Den förblev efter premiäruppförandet liggande i manuskript och gick
under ryska revolutionen helt förlorad, men av tonsättarens senare be-
skrivnings framgär att den >som ett alla orkesterinstrumentens sorgetåg
till mästarens grav> haft en rituell prägel. Det första deciderat religiösa
verket i Stravinskijs alstring är emellertid den kantat för manskör och
orkester som han komponerade l9l1 och tillägnade Claude Debussy:
Zujezdolihi eller, i fransk omskrivning, Le Roi des ätoi.les. Texten hade

han hämtat hos den ryske symbolistpoeten Konstantin Balmont, och vad
som blev omsatt i musik var en glödande vision av Christos Pantokrator
på domens dag. Att denna relativt korta >apokalyptiska> kantat 'ånda

fram till 1910-talet fick ligga som en sluten bok torde emellertid knap-
past ha berott på ämnet utan delvis på vissa yttre omständigheter, delvis
och förmodligen mest dtupä att den förefallit nästan helt outförbar. Kör-

' D* år*kommer förresten också hos Stravinskij i liknande sammanhang; dedika-
tionen i hans symfoni i C (1940) lyder: >Composed to the glory of God, and inscribed
to the Chicago Symphony Orchestra,>

" I Cbroniqaes ile na de.
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satsen är nämligen i praktiken ytterst svårbemästrad. Men den är i sig

ändå inte forcerad utan präglad av vad tonsättaren i annat sammanhang
kallat >dynamiskt lugn, och ter sig med sin jämna puls säreget statisk.
Även den raffinerade orkestersatsen håller stilen utan ytligt effektsökeri,
och som helhet har Zujezdoliki verkligen en sublim grundstämning och
något av samma skimmer som en rysk eller byzantinsk ikon.

Ganska märkligt - eller i varje fall beaktansvil6 - är att detta opus

blev till just under den period då Stravinskij koncipierade och påbörjade

sin rituella >urtidsbalett> Vårofer. Hade det också blivit framfört något-
sånär samtidigt skulle antagligen förvirringen inför hans skiftande infall
ha ökat och åtskilliga kanske känt sig ännu mera skandaliserade än de

nu gjorde vid premiären pä Våroffer. Ty kontrasten mellan de båda ver-
ken är minst sagt slående. Å ena sidan en transcendent vision, en >eterisk>>

poetisk fantasi med förankringar i kristen eskatologi, kristen mystik och
kristen kultsång av rysk prägling - å den andra en plastisk-rytmisk
skildring av en primitiv, också i sin cxtas jordbunden folkgrupp som'
orgiastiskt fullföljer sin hedniska kultritual till det bittra slutet då > den

utvalda>> stupar. Men personligheten bakom musiken var i båda fallen
densamma. Man har knappast något rimligt skäl att påstå att Stravinskij
skulle ha etablerat sig som hedning i och med att han lade upp planen för
Våroffer. Körkantaten från samma tid finns där som motbevis. Och även

om den inte hade funnits måste nyssnämnda konklusion avfärdas som

alltf.ar snar och oreflekterad.
Rätt betänkligt föreföll det också när Theodor V. Adorno i sin Pbi-

losophie der neuen Musi.k (1949) envist drev den tesen att Stravinskijs
konst överhuvud präglas av destruktiv negativism, infantil sado-maso-

chism och ihållande >Animosität gegen die anhna>. Sant är att den så-

lunda brännmärkte tonsättaren emellanåt - mest dock i tidigare verk,
t. ex. Petrusjka, Räuen, Historien or/t en sold.at - gett utlopp åt en viss

bitter ironi och ibland intagit en gycklares attityd, men djupare sett kan
varken detta förhållande eller hans sätt att handskas med sitt material
tillfyllest motivera den där barska karakteristiken. Den verkar avgiort
mera illvillig än välgrundad. Och ganska betecknande är att Adorno
under sin psykologiska och sociologiska analys av ,rfalletu Stravinskij all-
deles förbisett vederbörandes prononcerct religiösa verk, fast det vid den

tidpunkten fanns flera sådana att ta hänsyn till.
Efrer Zujezdoliki närmast då körsättningen av Pater noster ftän 1926,

en homofon, lätt synkoperad men ändå stillsam, i ton och stil ren och
enkel bönekorcl för liturgiskt bruk. Till den fogade Stravinskij något
senare (1934) en likartad sättning av Aue Maria, sedan han - i samma

anda och stil - tonsatt även Credo (1932). Hur mycket han själv hållit
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på dessa liturgiska körsånger, som ursprungligen skrevs till ryska text€r,
framgår rätt tydligt därav att han i slutet av 1940-talet gjorde en ny
version av dem, anpassad till de latinska texterna. I led med hans Mässa

säger detta på sitt sätt också något om hans inställning till den katolska
kyrkan. En inställning vilken han förresten deklarerat även i direkt tal,
vid en sedermera ofta citerad intervju i Venedig 19il: >Jag har alltifrån
ungdomen hyst den djupaste beundran för katolicismen, detta såväl på

grund av min andliga uppfostran som av personlig böjelse. Den ortodoxa
religion som jag bekänner mig till står för övrigt katolicismen rått nära.
Och det skulle egentligen inte alls vara underligt om jag en dag blev
katolik.>

Redan 1926, i samband med tonsättningen av Pater noster, hade Stra-
vinskij planer på att komponera en katolsk mässa. Tillsvidare stannade

det emellertid vid blotta tanken, uppenbarligen därför att han fick andra
impulser utifrån; och närmast följde istället ytterligare några verk för
scenen: först oratorieoperan Oidipus Rex (1927), sedan baletterna Apol-
lon Musagelss och Föens kyss (bäda 1928). Men tonsättarens religiositet
och kristna förankring kan man tydligt skönja även i det starkt stili-
serade dramat Oidipus Rex, för vilket han krävde latinskt textunder-
lag.a Ty dels förhåller det sig så att Oidipus på det musikaliska planet
inte framträder som oförskyllt drabbad av ett blint öde; i det centrala
solopartiet har Stravinskij bl. a. med egensinniga vokaliser klart markerat
vad som är denne mans moraliska lyte: en förödande hybris. Dels finns
här en kör som inte minst genom sina anknytningar till rent kyrkomusi-
kaliska tongångar ger hela verket en religiös, en sakral karaktär. När
denna manskör vid Jocastes entrd i slutet av första akten stämmer upp
ett >Gloria> i C-dur fär man också varje gång en känsla ay att apoteosen

i grunden inte gäller spelets drottning utan en högre makt. En makt som
musikern Stravinskij gärna ville ära och åkalla utan omsvep även inför
en annan menighet än den kyrkotrogna. Och kring årsskiftet 1930-31
överraskade han alltså denna allmänhet med en Sympbonie d.e Psautnes.

De texter han här valt att tonsätta är: i symfonins första sats ver-
serna 13-14 ur Ps. 38 (39), i den andra v. 24 ur Ps. 39 (40) och i
finalsatsen psalm 1i0 in extenso. Att detta uryal inte är formellt utan
intimt individuellt säger sig väl självt. Stravinskij har valt dessa strofer
derför att de i koncentrat äterger vad han personligen känt och upplevt
som kristen. Psalmistens ord har blivit helt hans egna; det är han själv

t 
Jean Cocteaus libretto till Oid;pas Rex översattes till latin av den sedermera som

teolog och ordenspräst välkände Jean Daniilou.
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som ber, bekänner och lovsjunger. >Exaudi orationem meam, Domine. ..>
(ur sats 1). >Expectans expectavi Dominum... Et exaudivi preces meas,

et eduxit me de lacu miseriae. . . Et immisit in os meum canticum
novum...u (ur sats 2). >Laudate Dominum in sanctis ejus... Laudate
eum in tympano et choro. .., (nr sats 3).

Psalmsymfonin är således ett djupt personligt bekännelseverk. Men det
finns ingenting av känsloprål i dess intensiva appeller uppåt och utåt.
Sådant har aldrig legat för Stravinskij. Då och då har han tvärtom varit
så ytterligt disciplinerad och så avmätt i tonen att somliga tagit honom
för en bottenfrusen intellektualist. Det är ganska mycket som folk un-
der årens lopp tyckt sig kunna påstå om den stilskiftande Stravinskij,
men veteiligen aldrig detta att han skulle ha begagnat sig av musikens
element för emotionella utsvävningar eller oblygt stämningsfråsseri. Där-
vidlag har han som antiromantiker ett uppodlat sinne för dekorum. Och
med all sin artistiska impulsivitet - och sensibilitet! - har han alltid
varit exemplariskt osentimental. Också när han slappt till sig själv så '

helt som just i Psalmsymfonin. Den musik som här tonar fram år pä en
gång starkt ursprunglig och stramt behärskad; full av resonans för den
bibliska texten men absolut f.ri frän salvelse; inspirerad och stämnings-
mättad men inte patetisk; i sin utveckling från åkallan till lovprisning
intensivt dramatisk men inte ett ögonblick teatralisk. Som bön och be-
kännelse har symfonin bildligt talat intonerrts de profundis, och hur
självsäkert den än mä vara utformad som konstverk är dess förblivande
grundstämning tvivelsutan öilmjukbet.

Detta framträder klart nog, inte bara i körens sång utan också rent
instrumentalt (ex.: träblåsar-ingressen i andra satsen, som är en dubbel-
fuga), och inte enbart i symfonins tudelade första hälft utan också i
den grandiosa Laudate-satsen. Just där rentav allra starkast. Kören sjunger
sitt inledande, strikt syllabiska >Alleluia> med något visst drömskt i
tonen, dämpat, sakta, nästan skyggt, och dess första Laudate-insatser har
frän början en prägel av tung begrundan som i viss mån dröjer kvar
under de dynamiska skiftningarna fuam till ett exatiskt >Dominum>.
Därefter vidtar ett orkestralt mellanspel i snabbare tempo med manande
fanfarer, häftiga rytmiska impulser, blixtrande glissandi och fullt pådrag
i alla stämmor, och när även kören faller in i samma tempo för att mellan
mera utspunna fraser liksom hamra fram sitt >Laudate Dominum> i syn-
koperad rytm, kort och lapidariskt, marcato och staccato - då förtätas
fantasibilden av en hänförd folkskara på väg till en helgedom, en fest-
lig procession med pipare och strängaspelare i täten. Stämningen verkar
nästan bristfärdig, det är som skulle hänförelsen vilket ögonblick som
helst kunna slå över i ren yra. Men så, helt plötsligt, stillnar det. Tempot
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blir meno lnosso, och instrumenten dämpar tonen. Kören stämmer upp
en ny, utspunnen melodi till orden >Laudate eum in timpano et choro>,
och intonerar därefter (molto rneno Tnosso) ett motiv som stadigt upp-
repat blir till en stilla hymn av liturgisk karaktär. I ackompanjemanget
deltar mer eller mindre alla orkesterns stämmor, men det starkast bärande
i denna instrumentalsats är pukornas, harpans och den dubbla pianostäm-
mans pendlande ostinato. Illusionen är fullständig: här genljuder mäk-
tiga kyrkklockor kring en menighet som samlats till gudstjänst och som
nu fått en sådan själens ro att den kan lovsjunga med jämn andhämtning,
utan att rösten stockar sig.

Två år efter Psalmsymfonins fullbordan komponerade Stravinskij sitt
rysk-liturgiska Cred.o och ett par är senare Aue Maria. Tidsintervallet
mellan sistnämnda bönekoral och hans nästa sakrala komposition skulle
bli betydligt längre. Tanken att skriva musik till det katolska inässordi-
nalisi 

- 
en tanke som ju blivit distinkt redan 1926 

- 
tycks stadigt ha

funnits kvar hos honom som en inrotad föresats, men först 1948 kom
det därhän att han verkligen genomförde denna sin gamla plan. Fyra år
dessförinnan hade han emellertid, på beställning, skrivit en biblisk kantat
med titeln Babel.

Anmärkningsvärt nog kom den beställningen från en populär under-
hållningsmusiker, Nathaniel Shilkret, som samtidigr vände sig till åtta
andra seriösa tonsättare i samma ärende. Han ville gårna att, de alla skulle
med vardera en sats bidra till en monumental Genesis-cykel för kör och
orkester. Själv åtog han sig helt dristigt att genomkomponera första ka-
pitlet: >Skapelsen.> Alla de anmodade fick han inte med i företaget, men
Arnold Schönberg levererade en prolog, Alexander Tansman sarsen

>Syndafallet>, Darius Milhaud >Kain och Abeln, Castelnuovo-Tedesco
>Syndafloden> och Ernst Toch en parafras över de sista verserna i samma
kapitel: >Löftet.> Och Stravinskij slutligen bidrog med satsen om Babels
torn.5

Denna sista sats blev f<;r beställaren närmast en besvikelse. Enligt vad
Tansman avslöjat i sin bok om Stravinskij var Shilkret som rutinerad
filmmusiker helt inriktad på >en rent yttre synkronisering av texten
och den musikaliska atmosfären> och hade så svårt att förstå och fördra
Stravinskijs behandling av temat att han försökte driva den honom vida
överlägsne komponisten till att ändra och anpassa sig. Men Stravinskij
varken ville eller kunde kompromissa.

" S.- h"ll*t har denna stilbrokiga cykel inte framförts mer än en gång, i Los Angeles
194t.
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Han hade lagt upp sin kantat Babel f.ör manskör, orkester och recita-
tör och disponerat bibeltexten (Genesis 11:1-9) sålunda att reciratörens
parti kommit att oinskränkt omfatta själva berättelsen och körens insats
koncentrerats till Herrens ord (v.6-7). Därmed var de orden skyddade
mot all subjektiv färgning och kunde lysa fram rent och klart som ett
vördnadsfullt citat. Till yttermera visso rörde det sig rakt igenom, även
i orkestern, om ren musik utan dessa måleriskt illustrativa drag som
Shilkret tycks ha väntat och ansett för självskrivna i sammanhanger.
Några sådana kunde för Stravinskij inte komma i f.räga. Vad heligt och
gudomligt är kan möjligen antydas men absolut inte beskrivas i toner.
Så lydde ledmotivet i hans motargumentering, och det var den bärande
principen för hans tonsättning. En princip som han till varje pris måste
hålla på, just därför att den var något förmer än en estetisk grundsats
och bottnade i hans religiösa övertygelse.

Att samma princip varit bestämmande för den Mässa han kompone-
rade 1948 behöver väl knappast särskilt understrykas. Men vad Stravinskij '

själv vid ett tillfälleo haftatt säga om och apropå detta sitt verk kan vara
yärt att citera:

>Min mässa komponerades inte för konsertuppföranden utan för att komma till an-
vändning i kyrkan, Den är liturgisk och nästan helt utan ornament. När jag satte musik
till Credot ville jag med den bara stödja texten. .. Credot är den längsta satsen, Der är
mycket vi tror och har att tro på. . . Det finns eller görs nästan ingen liturgisk musik
numera, utom förstås av den där fadda akademiska sorten. Man har tappat bort tradi-
tionen . . . Och här i Los Angeles kan man få höra precis vad som helst i kyrkan, Rach-
maninov, Vagners Tristan och liknande.>

Kanske tar man inte alldeles miste om man förmodar att Stravinskij
av det sist antydda missförhållandet fått en avgörande impuls att till
slut skriva sin Mässa. Vad som under alla omständigheter klart framgår
av hans egna ord är att den koncipierats och utarbetats inte som ett
självharligt konstverk utan som ett bidrag till gudstjänsten och som en
gård av tro. Och det kan ju, för alla eventualiteter, .vara bra atr ha in-
hämtat från så säker källa. Men egentligen är uttalandet närmast bara
en bekräftelse på vad man helt omedelbart kunnat och kan höra och för-
stå av själva musiken. Om denna musik till mässordinariet gäller näm-
ligen 

- 
i än högre grad än om Psalmsymfonin 

- 
att dess signum är

ödmjukhet.
Stravinskij har verkligen inte egenmäktigt brett ut sig över texrerna.

Vid korrekt föredrag tar hans mässa allt som allt bara sjutton minuter.
I den centrala Credo-satsen är deklamationen avvägd i stil med den gre-
gorianska recitationstonen och sången således praktiskt taget alltigenom

t U"d* *t samtal med författaren Evelyn Vaugh.
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syllabisk, och vokaliserna i de övriga satserna verkar på intet vis överspända

utan lika sansade, lika osökta och lika motiverade som motsvarande in-
slag i en rent gregoriansk mässa. Dessa och andra likheter är inte tillfäl-
liga. Stravinskij har fullt medvetet knutit an till gregorianiken. fnte en-

bart - eller kanske inte alls - för att därmed demonstrera mot det på-

talade farfallet inom kyrkomusiken. Utan i första hand - eller kanske

enbart - därför att han både estetiskt och religiöst haft. sinne för den

gregorianska sången. öppet sinne för dess stil, dess anda, dess valörer.
Men inte en sådan receptivitet att han förfallit till att plagiera. Trots
de uppenbara anknytningarna bakåt finns det ingenting som verkar pas-

tisch i hans musik. På sitt eget sätt, med karakteristiska personliga stil-
drag har han komponerat en mässa i gregoriansk anda, en inspirerad mässa

utan subjektiva utgjutelser och dramatiska eruptioner. Melodiken är så

gott som genomgående strikt diatonisk, harmoniken visserligen bemängd
med säregna och för somliga öron kanske >fräna> dissonanser men abso-

lut inte sensuell. Körsatsen är fyrstämmig men inte på någon punkt
elaborerat >polyfon> i speciell bemärkelse och heller inte dynamiskt över-
svallande. Endast i Sanctus-satsen förekommer fulltoniga, flertaktiga
forten, för övrigt har ensemblen - frånsett ett par momentana uPP-

sving i Credot - att hålla sig till mezzoforte och piano, och samma mo-
deration måste givetvis prägla även ackompanjemanget, som anförtrotts
åt en grupp blåsare: två oboer, engelskt horn, två fagotter, två trum-
peter och tre basuner.

Efter denna mässa komponerade lrr"rrirrrtil, 1948-5l,sin första hel-
aftonsopera, The rahe's Progress, grundad på Hogarths berömda gravyr-
serie och med libretto av den engelske poeten \f. H. Auden samt Chester
Kallman - en till formen konventionell >nummeropera>, vari han med
suveränt mästerskap och omisskänneligt personliga grepp varpat in trå-
dar frin Mozart, Gluck, Rossini, Donizetti och Verdi. Företaget kan a

priori kanske verka som en akt av bravur utan samband med tonsät-
tarens religiösa inriktning, men närmare besett ter det sig annodunda.
Om än rent formellt en >komisk opera> år Tbe rahe's progress i Audens
och Stravinskijs giv inte någon satir eller parodi i la Tbe beggar's opera
av Gay och Pepusch utan istället - likt Mozarts Don Juanl - en djup-
bottnad, tragiskt mörkstrimmad m.oralitet, där Tom Rakewell's, ruck-
larens, blott alltftir tjänstvillige följeslagare Nich Shadow är djävulen
personifierad, Frestaren som drar den unge mannen från hans käresta Ann
Trulove, ut i sus och dus bland slinkor och drinkare; där Tom i början
av sitt förfall ännu kan gripas av ånger och ruelse men sedan stadigt
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sjunker allt djupare med stumt samvete, och där Ann Trulove lika sta-
digt framhärdar i sin kärlek: i tredje aktens slurscen besöker hon Tom på
dårhuset för att om möjligt kunna förvissa honom därom. Efter denna
slutscen följer - liksom i Don fuan - en epilog, där handlingens cen-
tralfigurer vänder sig direkt till publiken för att understryka styckets
sens moral: människan är ett rov för mörka förgörande makter, men hon
kan bli räddad genom en akt av oegennyttig, äkta kristlig kärlek - räd-
dad till sin sjäI, om än inte ur en social och mental misär som hon ådragit
sig genom lastbart leverne.

En klart kristen accent har också Stravinskijs följande komposition, en
sjusatsig Cantata för sopran, tenor, damkör och instrumentalkvintett
(19t2). Av de fyra gammalengelska dikter som Stravinskij här tonsart
är tre religiöst stämda - eller >demi-sacred> såsom han själv uttrycker
det - och den längsta en säregen verskrönika vari poeten låter Kristus
själv berätta om sin jordiska tillvaro. Den renodlat musikaliska, allrså
icke deskriptiva ricercals som Stravinskij skrivit till denna text verkar
vid första konfrontationen onekligen mera abstrakt än >stämningsfull>
men gör efterhand starkare intryck med sin inre lyskraft. Och den korta
sång med titeln >A lyke-wake dirge> - och omkvädet >and Christe
receive thy saule> - som inleder kantaten och sedan återkommer som
interludium och postludium hör till hans finaste ingivelser.

Om Stravin skijs Canti.co* ,o"r) f.r&n r9J6- beställd av sraden
Venedig och komponerad ad honorem Sancti Marci nominis - har i en
studie skrivits att den formellt sett >innesluter och sammanfogar linjer
och stildrag som omspänner hela den europeiska musikhisrorien: från gre-
goriansk sång till \ireberns vida intervall, från medeltida organum- och
fauxbourdon-sats till modern serieteknik, från de byzantinska kyrko-
tonerna till polytonalitet och atonalitet, från gammalmodig diatonik till
outrerad kromatik, från fraser med något av ålderdomliga hoquetus-ef-
fekter och välvningar i stil med den venetianska skolans till tätdragna
kurvor i dodekafonist-maner...>.7

Detta är rätt mycket sagr i ett svep - och låter kanske som skulle
det vara fräga orn ett ytterst vidlyftigt och förvirrande brokigr pano-
rama. Men i så fall hade den i sak korrekta beskrivningen näppeligen
haft en så stark underton av beundran. En fullt förståelig beundran för
den konstskapelse som realiter föreligger. Canticum sa.crurn - en kom-
position för tenor- och barytonsoli, kör, orgel och orkester - är alls
inte långdragen utan precis lika koncentrerad som mässan (12 min.),

" Roman Vla il Strauinsky.
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och Stravinskij har genomfört sin syntes av olika skrivarter så målmed-
yetet och så mästerligt att man knappast märker några skarvar. Rent

tekniskt kan verket i sin stränga konsekvens f.öref.alla nästan väl utspeku-

lerat, men det rör sig inte om konstruktion in abstracto utan om en form-
givning som in i detalj korresponderar med kantatens grundidd och and-

liga innehåll. Här finns ju i varje sats en text att bära fram, och dessa

bibeltexter har tonsättaren själv valt ut och länkat samman. Enligt ett
utlåtande från engelskt håll skulle textsviten ifråga inte ha något som

helst logiskt sammanhangsr rnen detta bistra omdöme vittnar snarast om

kritikerns egen brist på kombinationsförmåga. Llrvalet är tvärtom redi-

gerat med sådan omsorg och i en så bestämd mening, att en annan, mera

sensibel kommentator fullt befogat ansett sig kunna kalla Canticutn sacrutn

en >apostolisk kantat>.e
Om Stravinskij vid planläggningen inspirerats a\r den venezianska San-

Marco-domens arkitektur med dess fem kupoler och därför uppdelat kan.
raten i fem satser, så har han i själva konceptionen utgått från evangelis-

ten Markus' apostoliska gärning och med de skiftande texterna Srort
Canticum sacrun till en tondikt om den kämpande kyrkan. Efter en

kort >dedicatio> till Venedig och dess skyddshelgon sjunger kören som

första sats en manande sång över orden >Euntes in mundum universum

praedicate evangelium omni creaturae> (Mk 16z ll). Andra satsens tenor-

solo >Surge, aquilo> utvecklar ett citat ur Höga Visan (4: 6; 5: l) -
en text som tvivelsutan valts för den symboliska innebörden: >Må min
vän komma till sin lustgård och äta dess ädla frukter . . .> Tredje satsen

behandlar i tre avsnitt de kristna centraldygderna; Caritas: >Diliges Do-
minum Deum ex toto corde tuo...> (Deut. 6z 5), >Diligamus nos in-
vicem..., (Joh. I brev 4:7), Spas med varvade citat ur Ps. 124 (125)
och 129 (130) och Fid.es med text ur Ps. 1lt (116). Fjärde satsen' ut-
spunnen som en växelsång mellan baryconsolisten och kören, bygger på

Markus 9t22-2J: >... Allt förmår den som tror...n, och finalsatsen

anknyter till inledningskören i det den citerar Markusevangeliets allra

sista rader.
Tvä är efter denna kantat uruppfördes - ävenledes i Venedig - ett

nytt sakralt verk av Stravinskij: Threni, id est Lamentationes feremiae
Propbetae. Det är inte bara till sin struktur ännu mera komplicerat än

Canticaru sacturn utan också av vidare dimensioner, i tid omspännande

drygt en halv timme och på bredden upplagt för en anmärkningsvärt

diger besättning: sex solister (sopran, alt, två tenorer, två basar), stor

blandad kör och stor orkester. Texten härrör, såsom ju titeln klart anger'

" Rec. i Masical Times, nov.
o Heinrich Lindlar:

19t6.
lgor Strauinshys sahraler Gesang.
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från de bibliska Klagovisorn4 dar Stravinskij valt vissa delar ur den

första, tredje och femte för en musikalisk utveckling i tre satser, av vilka
den mellersta och mäktigaste är uppdelad i tre avsnitt med samma under-
titlar som i den bibliska källskriften: >Querimonia, Sensus spei, Sola-
cium>.

Arbetstiteln pä Threni var >Tenebrae>, och det kan av den föref.alla
som skulle tonsättaren från början tänkt avpassa verket för liturgiskt
bruk. Men sedan det vuxit ut till stort format har han med skal funnit
det mindre lämpat för en sådan funktion och öppet forklarat att tircl-
bytet skett just för att visa att han i detta fall >inte har några ambitioner
i den vägen>.1o Vid samma tillfnlle gav han emellertid också uttryck åt
sin förhoppning att sivål Tbreni som mässan och Canticun sncnttl, måtte
kunna verka som appeller. Och väl inne på ämnet >musik och religion>
framlade han därjämte vissa principiella synpunkter, vilka här i utdrag
skulle kunna sammanfattas till en slutvignett:

>Antingen kyrkan nu varit den klokaste beskyddaren av tonkonsten eller inte - fast
jag tror att hon varit det: i tyrkan begår vi färre musikaliskr synder - så har hon ju
gett oss en mångfald musikaliska former... Kyrkan visste vad redan psalmisten visste:

musiken lovsjunger Gud. Musiken är rentav mera skickad att lova Ffonom än kyrko-
byggnaderna med all deras utsmyckning, Den är kyrkans förnämsta prydnad. Gloria,
Gloria, Glorie. . . Detta speciella Gloria finns inte i den profana musiken. Och det gäller
nu inte bara om Gloria. . . Inte heller bönen eller ångern kan 'sekulariseras'. Andan för-
svinner med formen . . . Religiös musik utan religion är nästan alltid vulgär. Den kan
också vara tråkig. Visst har det skrivits en hel del tråkig kyrkomusik även tidigare, från
Hucbald till Haydn, men aldrig någon som varit vulgär. , .>

I samband med dessa utläggningar tillfrågades Stravinskij slutligen
mera exakt om han ansåg att man måste vara troende för att komponera
i sakrala former. Flans svar lydde: >Certainly, and not merely a believer
in 'symbolic figures', but in the person of the Lord, the person of the
Devil, and the miracles of the Church.>

Kajsa Rootzön

'Detta och följande citat ur Robert Craf t: Conaersations uith Igor Straainshy.

Tron har sina egna ögon, med vilka den så att säga ser, att det ir srnt som den ännu

icke ser, och med vilka den ser mycket säkert, att den ännu icke ser det som den tror.

Augustinus

z-6tr64or6 Credo.4z:a årg. Nr r. r96r t7



FREUD I MUNKKÅPÄ?

TZ "ut Erik T rangy, sedan 1959 professor i filosofi vid Bergens
I\universitet, är en auis rarissirna. Han hör till de få norrmän som
under modern tid har studerat Thomas. För tre år sedan utgav han en

broschyr orn Tboruas au Aquino sotn moraffilosof (Universitetsforlaget
Oslo 19lZ), en sammanfattning av föreläsningar, som han tidigare hållit
i Oslo. Trangys lilla bok framstår som en god och riktig introduktion till
Aquinatens tänkande (1). Den är skriven med en ovanlig andlig vitali-
tet (2). Den är slutligen i viss mån symptomatisk för vår tid (3).

l. Enligt ett inledande kapitel O. Lrro. Erik Trangy övertygad om att
Thomas ingalunda är osmältbar för den modernt vetenskapliga inställ-
ningen. Ja, det medeltida helgonet är enligt sin norske bedömare inte
helt otillgängligt ens för gemene man. Thomistiskt tänkande står, med-
ger han, i påtaglig överensstämmelse med sunt förnuft.

Bokens tre huvudkapitel 
- 

som handlar om de specifikt mänskliga
handlingarna, om det goda, om lagen 

- 
ger en överblick över Thomas'

moralsystem. Människan är fri, och detta ger hennes görande och låtande
dess egenart. Kompassnålen vet inte någonting om det kraftfalt den råkat
ut för. Människans beteende däremot är styrt av insikt. Vad viktigare
i1 

- 
1pi111iskan är större än allt vad hon möter. Hennes längtan går ut

över alla måI, som hon får syn på i denna värld. Hon liksom drömmer
om fullkomlighet. Därför kan hon reservera sig inför allt hon än så länge
kommer i kontakt med. Det är just diskrepansen mellan det hon från
början är inriktad på och det hon verkligen finner, som ger hennes vilje-
förmåga dess oavhängighet 

- 
som gör att hon är fri.

Thomas' frihetstolkning innebär en världstolkning. Även det godas

idd måste ställas mot en kosmisk bakgrund. Att på något sätt vara gott
eller 

- 
vilket är detsamma 

- 
att kunna stå som mål för en strävan,

dettt är enligt Thomas utmärkande för allt, som är till. Det moraliskt
goda framstår som förnuftiga varelsers speciella måI. Aquinaten visar sin
obekymrade optimism inte endast därigenom att han, ehuru kristen teo-
log, utan oro medger, att människan kan vara moraliskt god, även om
hon 

- än så länge 
- 

strävar efter rent jordiska ideal, utan framför allt
därigenom att han anser människan i viss mån bära måttstocken för de

moraliska värdena i sig. Genom att bli och hävda sig själv är hon alltså
på rätt väg.
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Freud. i munkkåpa?

Människans självständighet är dock ingalunda absolut. Den komplet-
teras genom att hon står under lagar, som hon inte har givit sig själv.
Eftersom de i naturen nedlagda lagarna - leges naturales - är helt ige-
nom förnuftiga, och eftersom de härrör från honom, >i vilken vi leva
och röra oss och äro till> (jfr Apg. 17228), är de alls inte något utifrån
påtvunget. Genom att erkänna sitt samvetes röst blir människan så-

lunda ej främmande för sig själv. Ändå lämnar lagarna inte svängrum
för obunden mänsklig godtycklighet. Därmed visar sig människans auto-
nomi vara relativ.

Teologen kan här inte låta bli att påminna om att relativiteten hos

människan har sina rötter i att hon är skapad, hennes självständighet
däremot visar henne som Guds avbild.

Det har legat utanför den norske författarens avsikt att utförli$ gå

in på den teologiska funktion Thomas tilldelar moralfilosofien. Dock
begränsar han sig inte därför till att blott skissera den thomistiska moral-
lärans innehåll. Han är dessutom angelägen att ge moralfilosofien dess'

vetenskapsteoretiska plats. Trots att Thomas behandlar de etiska proble-
men i levande samband med teologiska frågor, kan moralfilosofien - be-
tonar Tran{y - isoleras och bedrivas som en egen vetenskap utan att
därmed upphöra att vara båd.e meningsfull ocb thomistisk. Ja, Thomas'
moralfilosofi står i fOrbryllande grad >på egne ben> (s. 1I). Den är - i
Knut Erik Trangys terminologi - ett nödvändigt men ej tillräckligt
villkor för teologien (s. 16), dvs. teologien kan inte undvara moralfilo-
sofien, men i sin tur är denna oberoende av teologi och tro. Den är som
en byggnads fundament, som just därigenom fyller sin funktion, att det
inte på något sätt beror på huset.

Trangys redogörelse når här sin htijdpunkt, men samtidigt ger den anled-
ning till en viss kritik eller åtminstone till en fr&ga. Visserligen tecknar
författaren farhållandet mellan (moral-)filosofi och teologi och därmed
förhållandet mellan förnuft och tro i överensstämmelse med Thomas av
Aquino, men man undrar, om han har dragit alla praktiska konsekvenser
av sina forskningsresultat.

Han vill inte vara >religiöst engagerad> (s. 7) - mot detta kan man
inte i vetenskapligt sammanhan g göra någon gensaga. Men då han me-
nar, att han just på grund av ett religiöst engagemangs frånvaro är en
bättre tolk av Thomas än vad en forskare med teologiska intressen är,
tycks han inte respektera den insikt han själv framlägger angående mo-
ralfilosofiens relation till teologien. Bygger teologien - om än inte ute-
slutande, så dock med nödvändighet - pä filosofien, kan en felaktig
moralfilosofi (likaväl som ett mot naturen stridande liv!) förfalska teo-
logien. Står däremot moralfilosofien på egna fötter, ja, måste den vara
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oberoende av kristen tro för att överhuvudtaget kunna bli dess grundval,
så kan forskarens eventuella religiösa bundenhet inte inskränka hans för-
måga att bedöma objektiva sammanhang.

Skulle nu Tran/y vilja försvara sig med att vissa teologer faktiskt inte
har talat fördomsfritt om Thomas, så kunde man mot detta åberopa

honom själv. Om enskilda teologer har feltecknat Thomas, är detta i
själva verket inte en följd av deras religiösa engagemang utan av deras

brist på klarsynthet. Omvänt beror heller inte Trangys goda framstäIl-
ning av Thomas pä att, han frånkopplar tron eller teologien utan pä att
han kan tänka! FIan har bevarat en ogrumlad blick för givna fakta och

forhållanden.

2. Måhända menar han dock tarJt.rt, annat' då han frånsäger sig all
religiös bundenhet. Möjligen vill han inte avböja engagemanget som

sådant. I varje f.all är han engagerad. Just darför har hans arbete blivit
en prestation.

Han visar en klar uppskattning av den medeltida tänkare han har gett
sig i kast med. Thomas' moralsystem, så framhåller han, står i förtroende-
väckande samklang med förnuftet. Aquinaten förfogar över good' corlLn on

sense, ja, när det gäller att bedöma mänskliga förhållanden, överraskar

han med uncornmonly gooil sense (s. al). Som moralfilosof undviker
han trivialiserande förenklingar (s. 6l). Hans filosofi är invecklad' men

endast dårf.ör att själva verkligheten är det. Flans människosyn är realis-

tisk och rimlig (s.69, jf.r s.93194,98). Han är en genomtrångande ana-

lytiker (s. 24), samtidigt som han imponerar med sin systembyggande
kraft (s. 1l).

Knut Erik Trangy erkänner Aquinatens vakenhet inför allt natur-
ligt. Han finner - vad han uppenbarligen inte har råknat med - inga
skygglappar hos det >filosofiskt intresserade helgonet> (s. 2a). Han fram-
häver, att Thomas långt ifrån frånkänner människan i paradiset den

sexuella njutningen. Ja, Aquinaten anser, att lusten före syndafallet varit
intensivare än vad den kan vare nu. Naturen hade ju i sin integritet en

högre upplevelseförmåga. Med en sådan syn förefaller den >änglalike
läraren> sin nutida vän rentav som en Freud i munkkåpa
(s. 2a) !

Knut Erik Trangy har rätt i att Thomas här driver en teologisk princip
till dess yttersta konsekvens. Men principen själv är inte specifikt thomis-
tish, den är genuint kristen. Ringaktniagen av köttet och sexualiteten,
ursprungligen propagerad av manik6er och nyplatoniker, har visserligen
i reformationens kölvatten vunnit nya försvarare. Men i den kristna teo-
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logi, som bedrevs före reformationen, kunde den aldrig slå igenom. Den
avböjdes länge före Thomas av Aquino.

Trangy röjer uttryckligen sina intentioner. Ffan vill inte stanna vid
att utforska vad Thomas har sagt. Han vill visserligen ge en noggrann
framställning av Thomas' morallära, men han f.rägar därutöver, om det
är sant, vad Thomas hävdar. FIan är därmed mer än historiker, han fi-
losoferar. Man finner inte hos honom något av den andliga trötthet, som
stundom kommer vetenskapens lärjungar att nöja sig med en samvets-
grann inventering av förefintligt material. Tvärtom vill Tranpy låta sin
studie mynna ut i ett omdöme. Han vill ta ställning (s. 13).

Visserligen vill han inte ha någonting att göra med att Thomas mono-
poliseras av en >helig allmännelig kyrka> (s.28). Men man behöver i
denna varning bara eliminera det som inom ramen för hans arbete var-
ken i nekande eller i jakande mening kan avgöras - det ligger ju helt
utanför dess metodiska principers räckhåIl att pröva kyrkans anspråk
pä att vara >allmännelig> -, för att Trangys nej till kyrkan skall av- '

slöja sig som ett avgjort ja till d,en allmänmänskliga betydelsen av Thomas'
tankar.

Därmed genombryter han en uteslutande teoretisk inriktning. Att vara
vetenskapsman ingår hos honom i en större helhet. Han vill hålla forsk-
ningen förankrad i livet, helst i sitt eget liv. Han vill låa sina veten-
skapliga frågeställnin gar frrmgä ur mänskliga behov. Visserligen förlorar
vetenskapen inte genast sin nyttighet, när den i enskilda av sina repre-
sentanter avstänger sig från sina varaktiga källor, men den går miste om
en del av sin kraft. Knut Erik Trangy låter sina vetenskapliga mödor
förbli inom deras naturliga sammanhang. Han frägat efter aktualiteten i
det han som forskare sysslar med. Ehuru vetenskapsman, fortsätter han
att \Iara människa.

Därmed står han på samma marh som Thomas. Även Aquinaten satte
frägan om sanningen främst, sanningen i ordets johanneiska mening. Li-
delsefullt ville han sätta in sitt knivskarpa intellekt, konstatera och inse,
hur saker och ting låg till. Men han ville därtill inftirliva den utforskade
sanningen med sitt personliga liv.

Knut Erik Trungy säger sig inte vara religiöst intresserad. Hans livak-
tighet är dock smittande.

3. Den fräganåterstår, vad han 

nO"r, 

-.rrr, då han tar avstånd från
allt, vad religion och tro heter.

När protestantiska teologer sysslar med Thomas av Aquino, visar de
sig ofta vara belastade av den reformatoriske borror rationis, Luther och
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en viss filosofi är här fortfarande verksamma. Reformatorn har ju avgivit
hårda uttalanden mot förnuftet. Nykantianer menar sig alltjämt kunna
hävda, att vetenskapens gränser är lika trånga som empiriens. Såsom er-
farenheten visar, är det svårt att övervinna den därmed upprättade spär-
ren och nå tillbaka till de >ting>, som den medeltida aristotelikern ville
ha att göra med.

Knut Erik Tranpy har gått en annan väg. Han har kastat bort det re-
formatoriska aryet 

- 
eller kanske aldrig varit delaktig av det. Medan

teologer, som rör sig i reformationens tankebanor, inte lyckats se Thomas
sådan han är, har Tranpy funnit vägen till Aquinaten. FIan vill inte
någonting annat än veta vem Thomas egentligen är, pröva om det finns
någonting gagneligt i det, som väckte uppseende pä 1200-talet och som
har återupplivats i dagens nythomism. Det är denna hans >teologiska
oskuld>, som låtit honom nå fram till hans måI, Eller råttare sagt 

- 
det

är hans oförvanskade >naivitet> som låtit honom förstå Thomas av

Aquino.
Om han skulle syfta till detta, då han garderar sig mot tro och kris-

tendom, skulle han ha rått. Ty just som en människa, som inte längre hör
reformationen till, har han funnit vägen till Aquinaten.

Trangy tycks inte vara helt fri från en viss begränsning. Han visar sig
som ett barn av sin tid, då han förklarar, att de fysikaliska natudagarna
är deskriptiva (s. 87 fr.). Den metodiska fiktion, som han därmed gör,
har för teoretikern något lockande över sig. Men fiktionen går inte att
upprätthålla, så snart natudagarna skall användas i praktiken. Ingenjören
vill inte endast vara. säker pä att vissa fysikaliska förlopp har pågått un-
der gången tid. Han litar på att de även framdeles skall pågå på samma
sätt. Så länge han är angelägen om att lyckas med sina maskiner, sina
robotar, sina elektronhjärnor, måste han behandla naturlagarna som all-
mängiltiga i den meningen, att de inte endast gäller för iakttagna, vtan
därutöver även för iakttagbara fall. Därmed är lagarna inte längre rent
deskriptiva.

Trangy vill betona skillnaden mellan Aquinatens och de empiriska ve-
tenskapernas lagbegrepp. Därför tolkar han de juridiska och moraliska
lagarna som normativa, de moderna naturvetenskapliga som deskriptiva.

Men svalget mellan de två lagbegreppen blir ännu en gång mindre, när
man uppmärksammar, att den juridiska lagen inte heller är rent normariv,
lika litet som de exakta vetenskapernas lagbegrepp är uteslutande deskrip-
tivt. Visserligen är lagen 

- 
bortsett frin att den binder förmågan att

vilja 
- 

enligt Thomas ett uttryck for Guds normerande vilja. Men den
gudomliga viljan är inte ursprunget och upphovet till lagens innebåll.
Viljan 

- 
Guds eller en annan varelses 

- 
elisngsllr sig snarare efter nå-
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got redan givet, som i sin tur kan bli föremål för deskription. Genom en

enkel logisk operation kan man påvisa den deskriptiva sidan i lagen. Bud-
ordet >du skall icke ljuga> innebär i själva verket den >beskrivningen>,
att >det är mot din mänskliga konstitution och det stör din lycka att
ljuga>. Redan den enkla föreskriften >d.o not lean out> kan reduceras till
den deskriptiva formen >livsfadigt att luta sig ut>!

Den rest av positivism, som Tnnflys lagtolkning tycks ha kvar, kan
emellertid inte minska vikten av hans arbete. I boken kommer i själva
verket någonting mycket betydelsefullt till uttryck. En ny epok, som av-
löser reformationen, har brutit in. Knut Erik Tranpy kan stå som typ
för alla, för vilka reformationen tillhör en förfluten tid. Om än de histo-
riska efterverkningarna av reformationens genombrott alltjämt gör sig
gällande, har dock dess anda datt i åtskilliga bland våra samtida.

Fackvärlden må fälla ett slutgiltigt omdöme om den här omtalade
Thomas-bokens värde för forskningen. Här gäller det att lågga märke
till dess symptomatiska karaktär. En filosof, som inte längre hör till den '

under reformationstiden grundlagda traditionen, visar sig vara öppen för
Thomas av Aquino. I Knut Erik Tranpy framträder en andlig process,

som enligt vad vi lärt oss av kulturmorfologien knappast kan stelna i sitt
nuvarande skede.

Thomas av Aquino var en lidelsefull tänkare. Ända in i hans längst
gående teologiska spekulationer lever hans orubbliga förtroende till för-
nuftet. Enligt honom är ratio det gudomliga ljus, som utmärker män-
niskan. Ffan var djupt övertygad om att förnuftet är det medium, vari
alla människor kan finna varandra. Individerna, kulturerna, tiderna kan
vara varandra hur fjårran som helst, det finns alltid någon bas för ömse-
sidig förståelse. Ty det finns en ratio cui o'wnes assentire coguntur (Summa
contra gentiles I 2), ett förnuft, som i sista rummet alla år nödgade att
följa.

Den norske författaren har upptäckt Thomas av Aquino. 1900-talets
och 1200-talets förnuft har över och genom århundradena kunnat möta
varandra.

'Vilbelm Köster Sl

Bort det, att vi skulle tro för att avstå från förnuftet, när vi mottata och forska,
då vi ju inte ens skulle kunna tro, om vi icke hade en förnuftig sjä1.

Augustinus
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SIMONE WEIL

LITTERATUR OCH MORAL

fngentittg är till den grad skönt, underbart, ständigt nytt, ständigt
Iö'rrerr"rkande, fyllt av en ljuv, outsinlig berusning som det goda. Ingen-
ting är så ödsligt, glanslöst, enformigt, tråkigt som det onda. Så forhåller
det sig med det äkta goda och det äkta onda. Med det uppdiktade goda

och onda är det på rakt motsatt sätt. Det uppdiktade goda är platt och
tråkigt. Det uppdiktade onda är omväxlande, intressant, djupt, fängs-
lande, fullt av tjusning.

Ty i det som är verkligt finns en nödvändighet, en omöjli;jhet, som
inte finns i det fiktiva, liksom tyngdlagen, vilken vi är underkastade,
inte finns på en målning. I det rum, som skiljer himlen och jorden åt,
faller tingen lätt, oundvikligt till och med, så fort det är tomrum under
dem; de stiger inte alls, eller också helt obetydligt, med svårighet och
tack vare olika konstgrepp. En person, som kliver miste och faller, nåt
han går nedför en stege, är antingen en sorglig eller en likgiltig anblick,
även första gången man ser det. Någon som vore i stånd att gä uppåt
i luften som på en trappa, och som man såge stiga upp till molnen och ner
igen, skulle kunna göra detta om och om igen varje dag, varje timme man
skulle aldrig tröttna att betrakta honom. Likadant med det genuint
goda. Ty en nödvändighet, lika stark som tyngdlagen dömer människan
till det onda, utestänger henne f.rän allt som är gott, sånär som på en
liten smula, inom mycket snäva gränser, vilket hon uppnår med stor
ansträngning, blandat med ont och besudlat, utom när det övernaturliga
uppträder på jorden och upphäver den jordiska nödvändighetens rrer-
kan, Men om jag på en tavla framställer en människa, som stiger uppför
i tomma luften, är det fullkomligt ointressant. Det är en sak som har
intresse bara i den mån det verkligen finns. Overklighetskaraktären be-
rövar det goda allt värde.

En människa, som går med naturlig gäng, är något banalt och oin-
tressant. Människor, som hoppar och studsar på ett besynnerligt sätt,
fängslar min uppmärksamhet och roar mig för en kort stund. Men om
jag ser, att både den förre och de senare rör sig barfota på glödande kol,
blir förhållandet det motsatta. Hoppandet och studsandet blir ohyggligt,
outhärdligt att se och mitt i sin ohygglighet tröttande och enformigt.
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Vid mannen, som går med naturlig gång kommer däremot min uppmärk-
samhet att lidelsefullt fasta sig och dröja kvar. På samma sätt får det
onda, så snart det är uppdihtat, större intresse ju mer skiftande former
det antar, och ju mer dessa synas framsprungna ur en livlig fantasi. Nöd-
vändigheten, som är oskiljaktig från verkligheten, utplånar fullständigt
detta intresse. Den enkelhet, som gör det uppdiktade goda till något
blekt, som blicken inte gitter dröja vid, blir hos det verkliga goda något
ofattligt underbart.

Då litteraturen till övervägande del består av fiktion, ser det alltså
ut som om omoralen vore oskiljaktig därifrån. Med orätt förebrår man
Iörfattarna deras bristande moral, såvida man inte på samma gång före-
brår dem att de är föriattare, vilket man var modig nog att göra pä

1600-talet. De som gör anspråk pä att representera en högre moral, är
inte mindre omoraliska än de andra, bara sämre föfiattare; hos dem lik-
som hos alla andra blir - mot deras vilja och hur de än försöker - det
goda tråkigt och det onda mer eller mindre fängslande. Följdenligt skulle
man kunna fördöma litteraturen i dess helhet. Och varför inte? Passio-

nerade författare och dito läsare kommer här att ropa högt och säga,

att bristande moral inte är någon estetisk bedömningsgrund. Men de

måste då bevisa, vilket de aldrig har gjort, att endast estetiska bedöm-
ningsgrunder får tillämpas på litteraturen. Då ju de, som läser böcker,
inte utgör något släkte för sig, då de som läser är samma människor,
som fyller en mängd andra funktioner, kan det omöjligt vara så, att lit-
teraturen är fritagen från kategorierna ont och gott, vilka alla mänsk-
liga aktiviteter är underkastade. Varje slags aktivitet är tvåfalt under-
kastad omdömet ond eller god, i utövningen och i princip. En bok kan
alltså å ena sidan vara bra eller illa gjord, kan å andra sidan utgå antingen
ur ont eller ur gott.

Men det är inte bara i litteraturen, som fiktionen föder omoral. Det
sker även i själva livet. Ty vårt liv består nästan uteslutande av fiktion.
Framtiden diktar vi upp för oss. Och med mindre vi har en heroisk kär-
lek till sanningen, diktar vi också om vårt förflutna så, som vi helst vill
se det. Vi betraktar inte andra människor. Vi inbillar oss, vad de tänker,
vad de säger, vad de gör. Verkligheten förser oss med materialet, alldeles
som romanförf.attare ofta hämtar sitt tema ur någon tidningsnotis, men
vi insveper det i en dimma, där samtliga värden är omkastade, liksom i
all fiktion; där det onda fängslar och det goda tråkar ut oss. Der är bara
när verkligheten ges oss en stöt så stark, arc vi för ett ögonblick vak-
nar upp, t. ex. vid mötet med en helig människa, eller om vi störtas ned
i olyckans och brottets sfär, bara om en sådan sak eller något likartat
händer oss, kan vi för en minut känna det ondas fasanasfulla monotoni,
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eller det godas ofattliga, underbara skönhet. Men vi sjunker snart till-
baka i vår vanliga halvdvala, som vi fyller ut med vårt prat.

Det finns ännu en sak som har makt att väcka upp oss till sanningen.
Det är de geniala diktarnas verk, åtminstone deras, vilkas geni är av allra
första ordningen och har nått sin fulla mognad. Dessa står utanför fik-
tionen och visar oss vägen ur den. De ger oss i diktcns form nå8ot som
motsvarar verklighetens egen fasthet, denna fasthet, som livet bjuder oss

varje dag, men som vi inte kan ta emot, därför att vi trivs i lögnen.
Deras verk består av ord, men ändå finns i dem den tyngdlag, som

själarna lyder. Den är dir närvarande och uppenbar. I själarna är denna
tyngdlag förnimbar, men maskeras genom själva sin verkan; underkas-
telsen för det onda foljs alltid av felsteg och lögn. Den människa, som
är ute på grymhetens eller fruktans sluttande plan, har inte förmåga att
urskilja arten av den kraft, som driver henne, och inte heller sambandet

mellan den och de yttre omständigheternas helhetsbild. I orden, som

geniet sammanställer, är samtidigt flera sluttande plan synliga obh märk-
bara, insatta i sina inbördes rätta proportioner men åhöraren eller läsaren

glider inte utför något av dem. FIan känner tyngdlagen, så som man
känner den inför ett stup, när man befinner sig i säkerhet och inte lider
av svindel. FIan ser den, dess enhet och de olika former den har, i denna
avgrundernas konstruktion. Så till exempel ligger i lliaden segerns och
nededagets sluttande plan båda samtidigt uppenbara och förnimbara,
vilket aldrig är fallet for en soldat, som är upptagen av striden. Aiskylos
och Sofokles skådespel, vissa stycken av Shakespeare, Racines Pbödre en-
sam av alla franska tragedier, flera av Moliöres komedier, Villons Grand.
Testament 

- 
alla dessa verk innesluter denna tyngdlag, som geniet en-

sam förmår f.änga. Det goda och det onda framträder i sin sannhet. Dessa

diktare hade geni, och deras geni var inriktat mot det goda. Det finns
också demoniska genier. Även de har sin mognad. Men då geniets mog-
nad är troheten mot det godas och det ondas verkliga inbördes förhål-
lande, blir det verk, som svarar mot det demoniska geniets mognad,
tystnaden. Rimbaud står här som exempel och symbol.

Alla författare, i vilka det inte bor etr första rangens geni i full mog-
nad, har ett enda existensberättigande, det nämligen, att de utgör den
milj<;, dnr ett sådant geni en vacker dag kan tråda fram. Enbart denna
funktion berättigar deras existens, som annars borde förhindras på grund
av den omoral, som de genom sakernas egen natur inte undgår. Att före-
brå en författare hans omoral, det är att förebrå honom att han inte är
ett geni eller bara ett andra rangens geni, om nu en sådan formulering
alls har någon innebörd, eller ett ännu outvecklat geni. Att han saknar
geni rår han i viss mening inte för; i en annan mening är det hans enda
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synd. Att försöka råda bot på omoralen i litteraturen är ett alltigenom
utsiktslöst företag. Geni är här det enda botemedlet, och dess källa ligger
utom räckhåll f<;r våra bemödanden.

Men vad som kan och bör rättas till synes redan med tanke på denna

oundvikliga omoral vara det forhållander att författarna innehar en själv-
tagen ställning som våra andliga ledare; en ställning, som inte alls till-
kommer dem. Endast de fullt mogna genierna av första ordningen är
dugliga att fylla den. Vad övriga f.örfattare beträffar - förutsatt att de

inte utom sin författarkallelse också har en filosofisk kallelse, vilket är
sällsynt - så har deras uppfattning av världen och livet, deras meningar
om aktuella frägor, intet som helst intresse, och det är ltijligt att de upp-
muntras att publicera dem. Denna usurpering går tillbaka till 1700-talet
och framför allt till romantiken. Litteraturen kom att präglas av en mes-

siansk inbilskhet, som står i skarp motsats till konstens renhet. Fordom
var skriftställarna i stormännens tjänst. Det var en ställning, som ofta
innebar mycket svåra situationer, men den var - långt mer än det
messianska självbedrägeriet - gynnsam, inte bara för f.örf.attarnas egen

och publikens andliga hälsa, utan också för konsten själv.
Denna usurpering har först under det senaste halv- eller kvartsseklet

fått de mest allvarliga f.öljder, emedan först nu dess verkningar har nått
hela folket. Dålig litteratur, muntlig eller nedskriven, har visserligen
alltid varit mer eller mindre spridd bland folket. Men förr fanns etr mot-
gift i de fullkomligt sköna ting, som så helt genomsyrade folkets liv, de
religiösa ceremonierna, bönen, sången, sagorna, danserna. Och framför
allt, den hade ingen auktoritet. Under loppet av det senaste kvartsseklet,
har hela den auktoritet, som tillhOr den funktion som andlig vägledare,
vilken litteratörerna själva tagit sig, kommit även de allra sämsta tid-
skrifter till del. Det har nämligen aldrig dragits någon tydlig gräns mel-
lan dessa alster och den högsta litteraturen, och publiken har vetat det.
Samma miljö, författarmiljön, där aldrig någon har vägrat trycka en
annans hand, har rymt både dem som uteslutande sysslat med dylika
pressalster, dessas tillfälliga medarbetare och våra största namn. Mellan en
dikt av Yallry och en reklam för hudkräm, utlovande rikt gifte åt vem
som än använder den, finner man ingenstans en punkt, där kontinuiteten
är bruten. Den andliga usurpering litteraturen har gjort sig skyldig till,
har sålunda gjort, att hudkrämsannonsen i den lilla landsortsflickans ögon
har fått precis den auktoritet, som förr var knuten till prästens ord. Kan
man förvåna sig över att vi sjunkit dit, där vi nu är? Att ha låtit detta
ske är ett brott, för vilket alla de som kan hantera en penna, ångerfullt
borde känna sitt ansvar.

Under århundraden låg uppgiften att ge andlig vägledning uteslutande
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i prästernas händer. De fyllde den ofta fruktansvärt illa, som inkvisi-
tionsbålen bär vittne om, men åtminstone hade de en viss rätt till den. I
grunden är det bara de största helgonen, som är den vuxna, liksom bara
de stora genierna bland författarfla. Dock åberopar sig alla präster, sitt
kall likmätigt, på helgonen, hämtar hos dem sina tankar och sin åskåd-

ning, söker ef.terf.ölja och likna dem, och framför all' and.ra den ende

verkligt helige, Kristus själv; och om de inte gör det, vilket i praktiken
ofta händer, sviker de sin plikt. Men i den mån de gör det, är de i stånd
att sprida mer gott än de själva har. Skribenten däremot går bara ut
ifrån sig själv; han kan ta emot impulser från andra skribenter, men inte
hämta sin inspiration hos dem.

När prästerna i sak så gott som helt hade förlorat denna sin funktion
som vägledare 

- 
en frukt av vad 1700-talet kallade upplysningen 

-trädde författarna och de larde i deras ställe. För de förras som for de

senares del är det lika orimligt. Matematiken, fysiken, biologin, är lika
främmande för att ge andlig vägledning som de bildande koniterna för
att hopfoga ord till satser. När litteraturen och vetenskapen lägger beslag

på denna uppgift, då finns inte längre något andligt liv. Många tecken
tyder på, att det nu är slut med denna litteratörernas och naturveten-
skapsmännens usurpering, även om den utåt ser ut att fortsätta som
förut. Man borde vara glad &t detta, om det inte funnes skäl att frukta,
att i stället för dem kommer de som är värre.

Men de verk, som skrivits av gångna århundradens äkta genier, finns
kvar. De finns inom räckhåll för oss. Att fästa blicken på dem är att ha

en outsinlig inspirationskälla, som vi med all rätt kan låta oss ledas av.

För den som förstår att ta emot den kan en sådan inspiration bli en hjälp
till att, med Platons ord, få vingar mot tyngden.

Ur Cabiers du Sud, jan. L944
(öuers. au Karin Stolpe)

Gud har inrättat det så, att när hans nåd tränger in i det allra innersta hos en

människa och därifrån upplyser hela hennes varelse, kan hon gå på vattnet, utan att
kränka naturlagarna. Men när en människa vänder sig bort ifrån Gud, överlämnar hon

sig helt åt tyngdlagen. Fortfarande tror hon sig vilja och välja, men hon är bara ett
ting, en sten, som faller.

Simone Veil
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T-)"" katolska psalmboken CeciliaL har 3I0 psalmer på svenska. De
LJ föreligger tryckta i en melodipsalmbok f.rän l9J0 och en tillhörande
koralbok frän 19J9. Denna psalmbok är den enda i bruk varande inom
Stockholms katolska stift. Dess psalmer är avsedda för högmässa och afton-
andakt. Så vitt jag har mig bekant, är den latinska högmässan för när-
varande den vanligaste formen av normal söndagsgudstjänst inom stiftet.
Församlingen deltar i de flesta fall i mässans ordinarie delar. En psalm ur
Cecilia sjungs ofta efter högmässan, ibland också som inledning, före pre-
dikan och möjligen också till offertoriet och kommunionen. I aftonan-
dakter (sakramental välsignelse o. s. v.) dominerar sången på svenska, och
bara sjålva sakramentshymnen Tantum ergo brukar sjungas på latin.

Cecilia anger för kyrkoårets festliga tid, advent*trefaldighetssöndagen,
117 psalmer (nr 4-120). Sakraments- och kommunionhymner är 29 tll
antalet (nr I2L-149). Till rubrikerna Jesu Fljärta, Kristus Konungen,
Allmänna hymner till Jesus, Mariasånger, Änglarna, llelgonen, Begrav-
ning - Arma själarna hänföres 123 psalmer (w t50-272). Tre sång-
mässor upptar tillsammans numren 273-294, 22 st. För Morgon-, Afton-,
Bordsböner, Särskilda högtider och Blandade sånger samt Ingångspsalmer
anslås numren 295-iJ0 och 1-3, i9 st.

Ett register i melodipsalmboken heter Mel,o il iernas ur s prun g. IJ t an hän-
syn till att vissa melodier återkommer två eller flera gånger har 89 melo-
dier angetts hämtade ur >gamla Cecilia>, utgiven i Stockholm 1902 av
pastor Edvard Vessel. Detta betyder ej, att övriga 261 psalmer har egna
melodier, som inte är hämtade ur gamla Cecilia. Det betyder bara, att
utgivarna ay rrya Cecilia inte hittat några källor till dessa 89 melodier
annat än pastor Vessels psalmbok. För övriga 261 melodier har man
däremot äldre källor och har då angivit dessa.

Ett annat register i melodipsalmboken heter Förteckning öuer psalm.er-
nas f örf attare, öuersöttare ocb bearbetare. Det framgår av förteckningen,
att. 1950 års Cecilia med lika stor rätt kan kallas den Assarssonska psalm-
boken, som 1819 års psalmbok för Svenska kyrkan kallades den Vallinsha.
Näst Berndt David Assarssons namn är pastor Tryggve Lunddns och
Johan Olof \[allins namn oftast nämnda, båda i samband med ett antal
motsvarande ungefär sjättedelen av det antal psalmer, som Assarsson skri-
vit eller bearbetat.

- ,1 Cecilia, Katolsk psalmboh. Utg. av Det Apostoliska Vikariatet för Sverige. Stock-
holm 19J0.
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Cecitdc 24 G".p'. 13),

Tore Nyberg

Voa Himacl Ao4.4,a kon-t ,2/, Åcr

Annn^ ,crtion CzeiLit 47, O 3ettchcm, d.u höyta t.ott

C...Lin 12

Jipl;r l',il-eJ Cecildr 81, Vt,l pirhc{^--, o h"irlc"vä"tl

En noggrann genomgång av hela text- och melodibeståndet i Cecilia

skulle utan tvivel vara nödvändig före utgivandet av en ny katolsk psalm-

bok eller ett supplement till den föreliggande. Som ett Prov på några syn-
punkter en sådan genomgång skulle kunna ge, skall iag h* nedan lämna

några uppgifter rörande ett bestämt urval av Cecilias psalmer. Fluruvida
detta urval är representativt eller ej är en fräga, som iag ej tar ställning
till. Urvalet är helt mekaniskt och grundar sig på uersmåttet. Det visar

sig vid en genomgång, att av 310 Psalmtexter inte mindre än 61 har ett
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Crci(ir 4t (ty,pt.6C), p"n/^ oa Jctu rVaaa

Ji.f;; här^eå Cccllt^ iS&,

Ji-fe" Åierr Ca<ildc !19, DA Adlens sliärnx sänker

å,rn ll3 ..h 217, De folz,iAcfsps<la.n

Är Å.1 o J.su

identiskt versmått: fyra betonade stavelser i vtje versrad, fyra rader i
varje vers. Detta är mer än I 16 av alla förekommande texter i psalm-
boken.2

Först en blick på texterna, Följande psalmer i Cecilia anges som över-
sättningar eller bearbetningar av en latinsk fArlaga (hymn ur breviarier,

' De 6l psalmerna är: Cecilie nt J, 9, lJ,14, Lt,24,27,3t,40,41,47, jt, t6, j9,
74, 77, 78, 84, 90, 92, 94, 103, 104, 106, l0g, 110, 712, 113, 116, 134, 142, 166,
777, tgl, 200, 221, 221, 224, 233, 238, 219, 240, 246, 248, 249,2tt, 2t6, 2t7, 2t8,
262, 264, 29t, 297, 298, 299, 302, 303,304, 310, 3lr, 320,

O, ratq

{;n ä,r, tu.ps.3l, SL;Isknd, Q.l .vlvllen
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andra liturgiska texter ur breviariet, sekvens, offertorium ur mässan): 9,
13, 14, l 5, 27, 3 3, 41, 47, r t, t 6, t9, 7 4, 77, 7 9, 94, 92, 94, 103, 704, 709,
110, 1L6, 166, 177, 791, 200, 223, ztg, 2+0, 249, 2rg, 262, 264, 2gr,
297, 298, 299. Bearbetningarna är i de flesta fall Assarssons och Lund6ns,
i några fall äldre svenska psalmförfamares.

Tre av de uppräknade 67 psalmerna anges som översättningar av tysk
förlaga: ,,24,90. Följande anges vara författade på svenska utan direkt
förlaga: 40, Ll2, 134,224,248,2t6,2t7, j04 (Assarsson), 302 (F. M.
Franz6,n), 221 (A,rg. Kock), Z3i, 246 (T.Lund6n), t42 (Oterdahl-
Assarsson) , 3L0, 320 (J. L. Runeberg), 106 (J. O. \faflin m. fl.). >Okänd
författare> anges för 303. Inget författarnarnn meddelas för ll3, 23g,
2tr,315.

Rimflätningen i de uppräknade 61 psalmerna är växland.e. Vanligast är
rim mellan de två första och de två sista versraderna (aabb). Avvikande
rimflätningar är följande: första-tredje och andra-fjärde versraderna
(abab; dels 90 och 106, som har Halleluja i andra och fjärde raderna; dels
14, tt, ,6,77,240,246,248,216,297); alla fyra versraderna (aata; 27,
41, 47, 2t7, 258); första-andra-fjarde (nba; 142); baru andra-fjtude
versraderna (-b-b; lO3, 233, 249).

De 6l texterna sjungs till något mer än 40 olika melodier. Ett fåtal av
melodierna förekommer i svenska kyrkans psalmboksbestånd. Det är
följande:

Sv, ps. 63 : Cecilia 24 ('åven 47; obs. olikheten!) ;
Sv. ps. 66: Cecilia 41, 221, 224, ,02, 103, 3 l0;
Sv. ps. 96:Cecilia iJ;
Sv. ps. 104:Cecilia 40, 92,200,249,299,311 (även l3; obs, olikheten!);
Sv. ps. 127:Cecilia 106;
Sv. ps. 492 : Cecilie 120. \

De kursiverade psalmerna har även samma text som motsvarande sv. ps.
(92: Na kontruen är uår påskafröjd;106: Uppfaren är uår Herre Krist;
320: Beuara, Gud, aårt fosteilanil).

Alla de gemensamma melodierna utom 106 gfu i fy:^a fjärdedelstakt
(på några ställen i c-ecilia noterat som alla breve med halvnorer i stället
för fjärdedelsnoter). Melodier till texrer av det har behandlade versmåt-
tet går i flesta f.all i fyra fjärdedelstakt, men exempel finns i Cecilia på
314, 618 och fri taktart. Man kan nämna l, Nu uöntans tid. futlbordad.
är, en översättning av O Heiland reiss die Himmel aul f.rän l62j t.1.l en
dorisk melodi i 314 takt. Vidare li, Lyss hör en röst nu ljuiler hlar, en
kanske inte så lättsjungen melodi med gammalkyrklig karaktär, där takt-
strecken inte har någon rytmisk betydelse, utan taktarten egentligen är
fri. Hallelujapsalmerna 90 och 106 gär i 3 l4-takt,Assarssons vackra sakra-
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mentspsalm 134, O lesus Krist, ruin dolde Gud, gär i 6-takt, och den

svenska versionen av O Deus ego tnto te, 166, går liksom den latinska i
3l4-takt.

Bland dubbelanvändningar av melodier finns några speciella problem.

Melodin sv. ps. 63, Voru Himmel bocb, da komtn' icb ber, används i en

version ftir Cecilia 24 - Kåre Skredsviks översättning av Voru Hirumel
hnm ein Engel klar -, i en annan version för Cecilia 47 - Assarsson-
Lunddns översättning av O sol mognltrilrn urbium, O Betlebem, ilu bögsta

lott (se notexempel I). Melodin sv. ps. L04, Nu horurnen är uår påsk"a-

fröjd, av Johann Cröger, förekommer i en version för Cecilia 40,92,200,
248,299,31t, i en annan fOr Cecilia 13 - de tre sista tonerna i psal-
men har ändrats, kanske helt enkelt beroende på ett shrivfel eller tryck-
fel vid något tillfälle. Cecilia 14 och 142 år också två psalmer med samma

melodi i två olika versioner. Ett särskilt fall är Cecilia I 13 och 297. Denna
melodi är densamma i båda fallen, två trefaldighetspsalmer. Men en

annoru version i annan rytm av samma melodi förekommer i Cecilia 89, .

översättningen w lst ilas dein Leib, Herr lesu Christ (År det din hropp,
o lesu god). En tredje version av denna melodi är sv. ps. 31, Så älsh^ade

Gud. uärlden all (se notexempel IV) ! Identisk melodi har också 77 och l8l,
det förra en skärtorsdagspsalm, det senare en Mariasång. Likaså 238 och
239 (se notexempel I) samt 233 och 246, bäda till texter av T. Lunddn.
Även bör nämnas melodin tlll zeZ, som nu i koralboken kompletterats
med en alternativmelodi (se vidare nedan).

Melodierna till de 61 texterna kan i huvudsak hänföras till en av två
grupper: 1. särpräglade melodier med nära anknytning till texten; 2. me-
lodier av en allmännare karaktär, passande till alla slags texter.

'Som exempel på den förra gruppen kan nämnas i, den ovannämnda
O Heiland., reiss die Hhnmel 6af - en melodi, som var och en farbinder
med just denna text, när han lärt känna den. Helt Cärpräglad är också
109, en översättning av Yeni Creator Sfiiritus med bibehållande av hym-
nens gregorianska melodi. Assarssons sakramentspsalm för fastetiden till
en tysk melodi från 1500-talet, nr 134, bör inte heller förbigås, inte heller
hans förtjänstfulla improperiepsalm, nr 78.

Som exempel på den senare gruppen kan nämnas 27,himtad ur gamla
Cecilia och av allt att döma komponerad på 1800-talet;59, en engelsk
melodi från 18OO-talets början; 777, ocks| ur gamla Cecilia, nu angiven
endast för Assarssons översättning av hymnen O gloriosa uirginurn.

Naturligtvis finns även bland melodierna nägra, som inte håller måt-
tet. De kan ha motsvarat smaken under en viss tid men nu blivit omoderna,
eller kan ha komponerats efter schablonmönster så att de saknar en egen

karaktär. Det är inte alltid som en sådan melodi har en dålig text. Tvärtom
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inträf.far det ibland, att man med beklagande måste avstå från en god

psalm, därför att dess melodi är osångbar eller innehållslos. Som exempel

vill jag nämna först och främst 262 som i koralboken försetts med en alter-
nativ melodi.262 i melodipsalmboken är ingenting annat än melodin till
ln dulci jubilo (C*cilia 31, sv. ps.606), där man tagit bort de två sista

raderna! Man behöver inte tveka på målet, när det gäller att hänföra en

sådan stympning till de otillåtna musikaliska ingreppen. Det är klart, att
resultatet inte blir tjänligt för en god församlingssång. Samma sak visar
sig ha intråffat med 256, en av Assarsson författad psalm till den heliga
Cecilia. Melodin är egendomligt färglös och saknar karaktär. Förklaringen
ges i registret örrer melodiernas ursprung. Där står att melodin är hämtad
ur en sångbok från lJ70 men är >förkortad; mellansatsen utlämnad>!
Det är klart, att resultatet av en sådan förkortning inte hör någon annan-
stans hemma än i papperskorgen. En olycklig melodi är också 258, lr
gamla Cecilia. Man bör jåmf.öra denna med Cecilia nr 4t, sv. ps. 66.F&sta
versraden är till förvillelse likadan i båda psalmerna 

- med undantag för
de två sisra tonerna. Samma är förhållandet i andra versraden. Att därefter
komma på tredje och fjärde versradernas melodi i 218, når man förvillats
av denna förrädiska likhet med en annan mera bekant melodi, är väl helt
och hållet omöjligt (se notexempel III). Kanske hör texten, Assarssons över-
sättning av lesu corono uirginam, inte till de mest användbara. En annan
mindre lyckad melodi är 84,Vårt påskalalwn, o kristenuäild, en översätt-
ning av Victirnae pascbali laud,es. Melodin liknar Johann Criigers melodi
som nu används till sv. ps. 104, Cecilia 92, Nu ko'rnme n är uår påsh-afröjd.,

och flera andra texter (se notexempel II). En annan olycklig melodi tu 249
med sin växling av giss och g i d-dur, och sin likhet med Cecilia 24 i sista

versraden (se notexempel I). Både 84 och 249 stammar närmast från
gamla Cecilia.

Det finns flera melodier, som skulle vara bra, om de inte förvillande
liknade någon annan mera känd melodi. Melodin till översättningen av Te
lucis ante terruinam., 298 (Då dagens stjörna sönker sig), år i och för sig
inte omöjlig att sjunge. Den stiger lugnr och organiskt från ett a som

högsta ton i första versraden, ett b som högsta ton i andra versraden, till
ett d som högsta ton i tredje versraden, och skapar med fjärde versradens
treklangsfall en inte omotiverad avslutning på helheten. Men melodins
inre struktur at nara beslektad med Cecilia nr 41, sv. ps. 66,5i, fesus är
ett tröstriht norwr. Man blir ej medveten om denna likhet i första vers-
raden. Men andra versraden börjar likadant som andra versraden av 4I.
Den inre strukturen av tredje och fjarde versraderna påminner om tredje
och fjärde raderna i 41, men 41 har en mera kraftfull rörelse i tredje vers-
raden, och får på så sätt en annan karaktär. 298 är ingen dålig melodi;
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men den liknar en annan, vanligare melodi alltfor mycket, och därför
kan d,en skapa svårigheter (se notexempel III).

Samma förhållande är det med 238 och 239. Denna melodi är inte i
och för sig osångbar, även om den med sin uppåtstigande oktavrörelse
redan i första versraden, punkteringen i andra versraden, den nedåtgående

rörelsen både i tredje och fj*de versraderna är ganska tidsbunden. Men
allvarligare är, att fjtude versraden är identiskt lika med f.jaÅe versra-
den i den bekanta melodin till z4,Vom Hirumel bocb, da komm' ich ber;
sv. ps. 63,Från bitnlens haid oss koncrnet är (se notexempel I)!Den som
sjungit första versen av 238 eller 239 och vid sista versraden känt igen
den andra melodin, vet, hur svårt det är att fortsätta igen utan att blanda
in delar av den mera kända julpsalmen. Melodin för psalmerna 238 och
239 år av denna orsak ganska olämplig.

I ett fotografiskt avtryck här bredvid återges några av de melodier, som

ovan omnämnts. Som avslutning skall tillfogas, att det så vitt jag för-
står inte finns något hinder för att utbyta en i melodipsalmboken angi-'
rren, men svår eller olämplig melodi, mot en ennan, mera passande. Detta
tillvägagångssätt bör givetvis inte väljas annat än efter moget övervägande
och sedan det visat sig, att den angivna melodin verkligen är omöjlig att
lära in. Men man bör inte komma alltför snabbt till ett sådant bedömande.
Det finns många melodier i Cecilia, som hämtats ur källor, vars stil är sär-
präglad och inte företräds av mer än ett fåtal exempel. En typiskt engelsk,
fransk eller tysk melodi kan möjligen stämma illa med enskilda försam-
lingsmedlemmars eller prästers smak och personliga känsla. Men är de
bara typiska och har err egenart, bör de inte utsöndras, utan tvärtom odlas
med omsorg. De enda melodier, som bör utsöndras, är väl de som inte är
typiska för någon och som inte gör någon människa glad!

Tore Nyberg

Kristallkälla,
att i speglarna av dina silverskimrande vattenkaskader
plötsligt möta de ögon jag ständigt söker
vilkas reflex jag redan äger i mitt inre.

ÄR
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KATOLSKÄ PERSPEKTIV

>Lumen vitae>

För tjugofem år sedan (193i) grundade

en internationell grupp teologer ur Jesu
Sällskap ett >Centre documentaire cati-
chdtique> i anslutning till den teologiska

fakulteten i Louvain (Belgien) med syftet
att främjr kristendomsundervisningen ge-

nom att skapa ett kateketiskt fackbiblio-
tek med internationellt studiematerial, att
visa sådant material på särsLilda utställ-
ningar i olika länder och att anordna ton-
ferenser för teologiprofessorer och kateke-
ter.

Som en första ansenlig frukt av samar-
betet utgavs 1937 O.i en est l'enseignement
religieux, en vetenskaplig bibliografi över
hithörande litteratur (jfr Credo 1938:

33 f). Under andra världskriget utkom två
handböcker i kristendomslära, en på fran-
skr, Tömoins du Cbrist, och en på holllnd-
ska, Leuen in Cbristus.

1946 flyttades själva centrum fuin
Louvain till Bryssel, För att framhäva dess

internationella karaktär antogs vid detta
tillfnlle namnet >Centre international
d'6tudes de la formation religieuse>. Sam-
tidigt startades den internationelle kvar-
telskriften Lumen uitae, som utkommer i
två editioner, en fransk och en engelsk.

Den utgör en ständig förbindelse mellan
kateketerna och uppfostrarna världen runt
och har redan gjort en betydande insats i
strävan att förnya metoderna för den reli-
giösa fostran och att på nytt genomtänka

det kristnr budskapet för att nå en fram-
ställning som bättre svarer dll vår tids
krav.

I början var tidskriften särskilt inriktad
på studiet av den kateketiska undervis-
ningens och förkunnelsens innehåll och
metod samt lärjungarnas och lyssnarnas
personliga förutsättningar och olika mil-
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jöer. l95l utkom ett dubbelnummer med
undersökningar på det religionssociologiska
området, en händelse som betydde intro-
duktionen av denna nya specialvetenskap
(jfr Credo l9J9r l9l f). Sedan 1914 igt:lr-
des särskilt uppmärksamhet åt religions-
psykologiska frågor med accenten lagd -i motsättning till tidigare, mera metafy-
siskt-spekulative intressen på katolsk håll

- på den positiva, praktiska psykologien,

baserad på fältundersökningar. Under de

senaste åren utforskas särskilt de problem
som sammanhänger med tillämpningen av

moderna undersiikningsmetoder på kristen-
domsundervisningen med särskild hänsyn
till de olika, alltmera utvecklade behoven
hos barnen, de unga och de vuxna.

Biblioteket i Bryssel omfattar redan om-
kring 20 000 volymer, ordnade i sex språk-
sektioner: engelska, franska, holländska, ita-
lienska, spanska, tyska, som i sin tur in-
delas enligt decimalsystemet i bibel och

evangelium (1), liturgi (2), historia och
kyrkans liv (3), l*e (4); undervisningen
enligt åldersgrupper: barn (J), unga (6),
vuxna (7); hjälpvetenskaper (8): peda-
gogi, religionspsykologi, religionssociologi;
varia (9). I läsesalen är omkring 300 tid-
skrifter tillgängliga. Därtill kommer en

synnerligt rik samling av undervisningsma-

terial: tablåer, filmer m, m,

Utifrån centrum i Bryssel knytes direkta
kontakter med nationella och internrtio-
nella katolska organisationer på den reli-
giösa undervisningens och uppfostrans om-
råde samt med de olika personer och mil-
jöer som denna undervisning och fostran
främst är i beroende av: föräldrar, präs-
ter, ordensfolk, lekmanna-kateketer, sko-

lor, studiekretsar, grupper inom katolska

aktionen osv. Till sådana kontakter erbjuds
fackmännen vid centrum många tillfällen
vid olika möten, studiekonferenser och



Katolska ferspiektiu

kongresser. Redaktionskommittdn för tid-
skriften Lumen Vitae söker alltid fackfolk
som medarbetare i de enskilda numren, i
synnerhet om det rör sig om specialhäften,

och anordnar regelbundet nationella och

internationella studiekonferenser. Den in-
ternationella konferensen i Antwerpen 1916,

som samlade 4I0 deltagare 
- 

priister, klos-
terfolk och lekfolk 

- 
kring ämnet >Kate-

kes för vår tid>, har utförligt refererats i
Credo l9J7: l8 ff. Denna konferens inspi-
rerade deltagarna från England att grunda

ett eget, nationellt centrum i London.
Exemplet följdes av intresserade i andre län-
der, så att det för närvarande finns asso-

cierade centra och permanenta kontakt-
ställen i flera europeiska och utomeuro-
peiska länder, bl. a. också i Norge och Sve-

rige,
lgii startades vid centrum i Bryssel

högre undervisningskurser på alla lördagar
under skolåret med studieämnena förde-
lade på tre år. Den 3 okt. l9J9 förvand-
Iades denna institution till en Lögre skola
för kateketik (Ecole superieur catdch6-
tique), underställd stiftsledningen, där 60

studenter kan deltaga i kurserna, som om-
fattar 2J veckor (från oktober till juni)
med 12 föreläsningstimmar och två tim-
mar övningar var. Både professorer och
studenter kommer från olika länder. Bred-
vid fasta lärarkrrftet föreläser ofta tillfäl-
liga gäster. Föreläsningarna hålles i allmän-
het på franska, tyska eller engelska, nå-
gon gång också på spanska.

Skolans syfte är att utbilda instruktörer
och ledare på det kateketiska fackområdet
inom stiften, hos nationella centra och
stiftscentra, kommissioner, tidskrifter, sko-
lor och institut m. m. Detta mål bestäm-
mer arbetsplanen. Främst ges en grundläg-
gande kateketisk utbildning beträffande
katekesens bibliska, liturgiska och läromäs-
siga innehåll; personerna som katekesen
riktar sig till och de därmed givna psyko-

logiska och sociologiska aspekterna; meto-
den vid katekisationen i allmänhet och de

olika åldrarna och miljögrupperne i syn-
nerhet; katekesens historia. Därtill kom-

mer praktiska övningar, seminarier och
möjlighet till mere ingående specialstudier
för enskilda. Särskild vikt lägges på sam-

manställning av regionalgrupper under led-
ning'av specialister, som tillsammans stude-

rar de särskilda förutsättningarna och be-
hoven hos sina respektive länder och trak-
ter. Dessutom erbjudes från skolans sida

tillfällen till studieresor.
(Lumen uilae, kevue internationale de la

formation religieuse 1960 nr 2.)

Ef.tet 2J l, U.tilrr.. sig Lumen Vitae
inte längre i iddns och i planläggningens

stadium. Man behöver inte stanna vid att
berätta om en redan genomförd insats,

Man kan därutöver försöka att ta ställ-
ning och att bilda sig ett omdöme. Tre'
frågor tränger sig på.

Arbetet vid centrum i Bryssel består i
stor utsträckning i att tillämpa profanve-
tenskapliga framsteg på en kristen religions-
undervisning. Lumen Vitae har därmed

åtagit sig en viktig uppgift. Religionspeda-
gogiken måste ju gå alla de vägar, som peda-

gogiken i allmänhet har banat. Den måste

dra nytta ev ddens profanvetenskapliga
utveckling. Annars skulle den förbli gam-

maldags och från början vara fördömd till
att sakna framgång. Ändå måste den vara

mer än en gren inom ramen för en profan
pedagogik. Hur ofrånkomligt det för ett
kateketiskt arbete än mi vrr:. att betjäna

sig av vanliga pedagogiska och didaktiska
metoder, har religionsundervisningen ändå

sin säregna uppgift. Den har att tradera
Kristi budskap. Dess teori är sålunda en

teologisk disciplin. Frågan uppstår, hur den

in concreto måste se ut. På vilket sätt åter-
verkar den kristna undervisningens unika
innehåll på dess metodiska utformning?
Hur utmärker sig religionspedagogiken
framför den allmänna pedagogiska veten-
skapen? Frågan ligger mitt emellan meta-
fysikens ibland livsfrämmande höjder och
den praktiska verksamhetens mödor. Sva-

ret på den är grundläggande för arbetet
i skolrummet. Ett institut för religions-
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pedagogik kan inte undvike att ge sig i
kast med problemet. Det måste i enlighet
med sin målsättning vara angeläget om att
bedriva teologi. Flar man i Bryssel tilkäck-
ligt tänkt på detta?

En annan fråga uppstår inför dagens

reella situation. Det är ju så, att den ka-
teketiska undervisningen i dag i många
länder inte kan utgå ifrån att eleverna
reservationslöst gillar den kristna tron. Kyr-
kan är inte längre in possessione, inte ens

i >>katolska> trakter. Det är inte endast
vuxna, som visar sig kritiskt inställda mot
prästernas verksamhet och benägna ^tt dt^-
marisera deras bristfälligheter. Kristen-
domsundervisningens stoff har redan för
småbarn förlorat något av sitt allvar, Tron
är då inte verksam. Förutsättningarna för
den kristna undervisningen naggas i kan-
ten. Och understundom vet man inte, om
det är mera likgiltighet eller mera trötthet

- om det är skuld eller en djupt liggande
andlig sjukdom.

Men en sak vet man. Bakom järnridån
är vitala krafter i färd med att på sitt
sätt övervinna likgiltigheten. Allt tran-
scendent ogiltigförklaras, allt kristet förlöj-
ligas, Med ett väldigt uppbåd av propa-
ganda och tvång utriktas själar till rent
inomvärldsliga måI. Kommunistiskt infly-
tande kan härvidlag inte instängas inom
bestämda geografiska gränser. Det sipprar
ut och förgiftat llåget på många håll. Hur
skall vi då förhålla oss? På vilket sätt kan
kristendomsundervisningen möta de ho-
tande farorna?

En tredje fråga kan inte heller under-
tryckas. Vilka möjligheter har överhuvud-
taget en pedagogisk verksamhet och i syn-
nerhet en religionspedagogisk insats? Vilka
förhoppningar om framgång kan den hysa?

Uppfostran och undervisning skiljer sig
från många andra mänskliga aktivitetsfor-
mer genom att deras >objekt> är levande
människor. Jurister och kriminologer kan
måhända förneka, att människan förfogar
över sig själv. För domstolar och för rätts-
teorien räcker eventuellt en deterministisk
människouppfattning till. I skolrummet
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däremot går det inte att förbigå friheten.
Varje lärare upplever sitt beroende av ele-

vernas goda vilja. Han måste erkänna deras

spontaneitet. Eller 
- 

något som är precis

detsamma 
- 

han erfar sina gränser, En
god pedagog kan framkalla åtskilliga reak-
tioner hos sina elever. Psykologien och so-
ciologien lär honom visserligen art ut-
nyttja de naturliga reflexerna. Men vad
den pedagogiska verksamheten egentligen
åsyftar kan inte framtvingas. Även den

bäste läraren måste vänta på att barnen
förstår honom, något som blir desto mera
påtagligt ju mera svåråtkomlig undervis-
ningens materia är. Även en genial upp-
fostrare kan endast hoppas, att eleverna
gör det han önskar. Just här ställer sig en

ny frige. I vilken utsträckning härrör en

brist på framgång i undervisnirigen från
lärarens oförmåga och i vilken grad beror
dei.r på sakens natur? Är otillfredsställande
resultat förorsakade av att metodiken i dag

ännu inte tillräckligt har kunnat utbildas
eller har en pedagogisk metod sin begräns-
ning i sig själv? Finns det i människan ett
djup, dit metodiska åtgärder inte når?
Måste således även den mest avancerade

didaktiska perfektionen ibland stå ut med
bakslag och med besvikelser?

För religionsundervisningen tillspetsar sig

frågan. Det kateketiska arbetets mål är ju
större än målet i någon profan pedagogik.

Det gäller *t frirnjr tron, bana väg till
den Gud, som i Jesus Kristus har uppen-
barat sig. Sålunda måste en kristen reli-
gionspedagogik vara medveten om att me-
toden endast kan skapa villkor, inte utan
vidare åstadkomma bestämda resultat.
Kristendomsundervisningens bästa fram-
gångar kan varken förutberäknas eller med
visshet förorsakas. Vi kan bara möjliggöra
dem. Ty människans själ är i sin innersta
sfär oåtkomlig för mänskligt snille. Endast
Skaparen kan >gå in och ut> där och
>framkalla rörelser> 

- 
för att citera Igna-

tius av Loyola (Andliga öuningar n. 330,
enligt svensk version av Hans Jägerstad,
Stockholm 1960).

Den tredje frågan 
- 

och svaret på den
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- 
visar sitt naturliga sammanhang med

den andra. Bägge kan endast behandlas
inom ramen för den första.

Bakom står en mere allmän fråga. I
vilken utsträckning är Lumen Vitae:s insats
en inomteologisk och inomkyrklig efter-
verkning till profanuetenshafrliga fram-
steg och i vad måtto är institutet en ge-
nrtir,t teologisk företeelse 

- 
ert utslag av

den eld, som Kristus har kastat på jorden
och som han alltjämt vill få att brinna?

'Vilhehn Köster Sl

Katolicismen i österrike på glid?

österrike är ett katolskt land, skriver
Dr Felix Gamilscheg i Ecbo der Zeit (1960
nr 28), Då det strtistiska antalet romersk-
katolska medborgare ir 89,1 procent av
hela befolkningen, tycks detta påstående

vara berättigat. Frånsett Spanien, Italien
och Polen kan inget land i Europa upp-
visa en lika stor procent döpta katoliker.
Ändå ger 40 procent av de österrikiske
väljarna sina röster till det socialistiska par-
tiet, ett parti som så sent som för 20 år
sedan intog en stark antiklerikal ställning,
och som till helt nyligen har motarbetat ett
reglerande av det rättsliga förhållandet
mellan stat och kyrka. (Frånsett de fem
procenten kommunister och de li pfocen-
ten >nationalister>, vilka inte heller kan
sägas vera kyrkovänliga.)

Det är inte bara i österrike som konfes-
sionell bekännelse och politiskt. röstande
inte går parallellt. Men här har den
historiska utvecklingen av tulturpolitiken
under de gångna århundradena 

- 
refor-

mation, josefinism, liberalism 
- 

satt sina
djupa spår. Endast med utgångspunkt från
detta kan man idag förstå bilden av ösrer-
rikisk katolicism 

- 
den bild, vilkens sta-

tistiska sida det internationella karolske
>Institut för kirchliche Sozialforschung> i
Vien valt som ämne för sin femtionde års-
berättelse. Ledaren för detta institut, Dr.
Erich Bodzenta, som är en över hela öster-
rike känd ung sociolog, har i dessa dagar
lagt fram redogörelsen.

Så till nakna fakta.
Vid folkräkningen lgil bekände sig i

runt tal 6,2 milj. österrikare som romersLa
katoliker (här är det alltsedan monarkiens
dagar brukligt att betona >romersk>, för
att göre skillnad på dem och de >gre-
tisk>- eller >slavisk>-unierade katolikerna),
vilket var 89,1 procent av hela befolk-
ningen. 430 000 bekände sig vara av evan-
gelisk, augsburgisk eller calvinsk bekän-
nelse (6,2 procent). Antalet grekiskt-orien-
taliskt kristna (ortodoxa) var I i 000, gam-

malkatolska 33 000, icLe unierade arme-
nier ungefär tusen, judar 11 200. Slutligen
återstod en relativt stor grupp p3 264 000,
eller 3,8 procent av alla medborgare, som

betecknade sig som >konfessionslösa>.

österrike är det enda hatolska landet
med betydande ökning av evangeliska tros-
bekännare.1910 utgjorde de 3,1 procent,
i dag har de ökat till det dubbla. Skälet till
denna ökning ligger i anslutningrn av
Burgenland, som tidigare varit ungerskt,
och som i dag med sina 14 procent pro-
testenter är det förbundsland, som har det
starkaste evangeliska inslaget. Där finns 48
kommuner med evangelisk övervikt. Detta
fOrhållande beror ytterligare på att många
evangeliskt kristna, som efter 194i drivits
från sina hem, invandr*. fuin sydost 

-men det beror också på en viss tendens till
övergång, framför allt av människor, som
kommit i konflikt med kyrkans äkten-
skapslagar men som ändå känner ett be-
hov av att ansluta sig till ett religiöst sam-
fund.

Tillbakagången av den judiska befolk-
ningen från 2,9 procent till O,z procenr
dokumenterar på ett skrämmande sätt ter-
rorn under nazisrctiden. Den gammalka-
tolska kyrkan har likaså minskat från en
halv dll en tiondels procent 

- 
ett tecken

på att dess anhängare efcer sekelskiftet har
tagit ännu större intryck av Los-von-Rom-
rörelsen. Med tiden har väl denna kyrka
förloret sin attraktivitet till förmån för de
evangeliska samfunden.

Antalet konfessionslösa har likväl ökat.
1910 förklarade endast 0,1 procent, att de
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inte tillhörde någon kyrka, 1934 - under
intryck av socialisternas propaganda för
utträde ur kyrkan - 

y11 dsg 1,6 procent;
dag är det 3,8 procent. I enstaka städer
det steierska industriområdet, som t. ex.

Krpfenberg, stiger detta antal ände till
ll,3 procent; Graz kommer med sina tio
procent på femte plats. Här blir national-
socialismens kamp mot kyrken märLbar -endast en ringa del av dem, som då ut-
trädde, har funnit vägen tillbaka. Men
ännu i dag är antalet människor, som ut-
träder ur kyrkan, större än antalet kon-
vertiter och revertiter, vilka tillsammans är
omkring 3 300.

Därmed har vi också kommit över till
frågan om den breda massan katoliker i
österrike. I hur pass hög grad tar de sina

plikter som katoliker på allvar? I vilken
utsträckning bemödar sig människorna om

att anpassa sin hållning, sitt privatliv och
sitt uppträdande efter kyrkans bud? Un-
dersökningen gör här skillnad på fyra ka-
tegorier: de aktiva och organiserade kato-
likerna; de genomsnittliga mässbesökarna;

>säsongsketolikerna>, som inskränker sina

kyrkobesök till de stora kyrko- och famil-
jefesterna; slutligen >katolikerna med dop-
4ttest>, som i praktiken inte längre har
någon kontakt med kyrkan.

Dr Bodzenta beräknar - på grundval
av en omfångsrik undersökning i olika stift

- antalet >aktiva> och medlemmar i kr-
tolska organisationer till ungefär sex pro-
cenr. Resten fördelar sig ungefär likr, med
vardera inte fullt en tredjedel, på de övriga
kategorierna. Emellertid fastställde man,
att nästan hälften av alla döpta katoliker

- då alltså även en stor del >säsongskato-

liker> - uppfyller påskplikten. Av 49 000

vigslar under år 19J8 förrättades 43 000
eller 87,5 procent kyrkligt, och fastän av
de 120 000 barn, som föddes år 19J8, en-
dast 107 000 hade katolska föräldrar, blev
likväl 11t000 döpta katolskt - alltså
även en ganska stor del barn till avfallna
Iöräl&ar.

perspehtiu

Som genomsnitt för hela österrike be-
räknas procenten gudstjänstbesökare vara
34,i procent 

- 
detta beräknat på det ka-

tolska invånarantalet, efter avdrag av 1 i
procent barri och av giltiga skäl förhind-
rade 

- 
vilket på ett ungefär motsvarar

det europeiska genomsnittet, Skillnaderna
från plats till plats är här likväl mycket
stora. Under det att Vorarlberg har f 5,3

procent kyrkobesökare, är det i Vien en-
dast 19,i procent. I många församlingar i
Tyrolen och Vorarlberg besöker söndag

efter söndag 80 procent av invånarna mäs-
san, men i enstaka pastorat i Vien eller
inom industriområden i Niederösterreich
och Steiermark kommer man knappt upp
till tio procent,

Alla dessa siffror dokumenterar den
historisLa utvecklingen. I de västra för-

'bundsländerna har reformationen aldrig
vunnit terräng. Oberösterreich, Steiermark
men också V'ien hade däremot redan i
mitten av I i0O-talet protestantisk majo-
ritet och blev sedan under motreformatio-
nen rekatolicerade, Men tron hade dock
blivit uppluckrad, och med josefinismens

tidevarv kom även i de östra och södra

områdena den konfessionella bekännelsen
att innehålla mera traditionella och etiska
beståndsdelar än äkta religiösa. Statskyrko-
väsendet gjorde tron mera till en medbor-
gerlig angelägenhet. Liberalismen, de olika
avarterna av antiklerikala rörelser, mötte i
faljd darav endast ringa motstånd. Den
kristligt-sociala rörelsens relativt sena upp-
komst och dess identifiering under mellan-
krigstiden med företagarklassen gjorde, att
kyrkan förlorade arbetarna.

Det är bokslutet. Den vidare utveck-
lingen kommer enligt Dr Bodzentas åsikt
att medföra en ytterligare nedgång av no-
minella katoliker 

- 
de 12,5 procenten, som

inte ens längre gifter sig kyrkligt torde
förr eller senare dra konsekvenserna 

-,men också en förbättring av aktiviteten hos

dem som förblir katoliker. Här måste sjä-
lavården sätta in.
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Med Petri och Pauli myndighet

I samband rned lgoo-årsjubileet av apos-

teln Paulus ankomsr till Rom höll kerdinel
Döpfner, Berlins katolske biskop, den 27
jen, 1961 ett märkligt tal i Antonianum,
franciskanernas teologiska högskola i den
eviga staden.

Kardinalen framhöll 
- 

med tanke på det
kommande konciliet 

- den helige Paulus
särskilda betydelse som den katolska univer-
salitetens och enhetens apostel. Han beto-
nade uttryckligen sin intention att tala
)>som en biskop, vilken vid sitt dagliga ar-
bete 

- 
i synnerhet som dec sker i en pro-

testantisk miljO 
- 

är mån om att både

Petri och Pauli anda med like styrka kom-
mer till gällande inom vår heliga kyrka>,

Paulus mottog sin egen sändning och sin

särskilda uppenbarelse. Flans sammanträf-
fande med Jakobus, Petrus och Johannes
(Gal. 2) resulterade inte i en sändning i
andra hand av dessa apostlar utan i ett er-
kännande från deras sida av den sändning
han redan fått av Kristus, Erkännandet av

Petri särställning inom kyrkan från Peuli
sida får därmed särskild betydelse. Visst
finns det i de paulinska breven inte något
uttryckligt erkännande av Petri primat,
men det ftrmgär tydligt nog ur dem att
Paulus i sina församlingar talade om Petri
framstående värdighet,

Den allmänna kyrkan fastslog vid flera
rillfallen, att Perus och Paulus inte var
fullständigt likställda med avseende på den

högsta myndigheten i kyrkan som helhet.
När påvarna vid särdeles viktiga ämbets-

handlingar begrgntr uttryckec >med apost-

larna Petri och Pauli myndighet>, vill de

liksom med Pauli anda besjäla det ämbete
som hela kyrkans överste herde, vilket till-
kommer dem såsom Petri efterträdare.

Paulus kallas med särskild rätt världs-
apostel. Som Roms skyddshelgon vid sidan

om Petrus ger han kyrkans högsta ledning
en öppen blick för hela världen. Genom
Peuli anda drives den att befästa tron hos

alla folk, att ge dem en egetr hiererki, att

övervinna den trångsynthet och obeslut-
samhet som kanske kan finnas i foljd av
vana och tradition,

Peulus betonar eftertryckligt kyrkans
enhet, som enligt honom har sin grund i
den ene Fadern, den ene Flerren och den
ene Anden. Men i hans kyrkosyn fettas
heller inte den kyrkliga ordningens juri-
diska och författningsmässiga element.
Pauli mission i Rom är den, att alltjämt
genom fördjupad teologisk insikt bevara
den genom Petrus-ämbetet garanterade
yttre enheten från att stelna i sterilt och
tomt organiserande. Kyrkans enher är inte
statisk, ei en gång för alla fastställd, utan
levande och därför inom vissa gränser be-
stämd av livsprocessens lagar. Tillkommer
det Petrus mera rtt hålla fast vid den hel-
gade treditionen, så har Paulus men som
uppgift *t främja en alltjämt ny tillämp-
ning ev den gudomliga uppenbarelsen till
de ständigt växande förhållandena. 

- Just
vår tid har behov av Pauli frimodighet,

Petri anda har att vaka över utveck-
lingen, ett den sker utan brytning, att de

erkända och giltigt formulerede trossan-
ningarna inte förvenskas och kyrkans en-
het ej går förlorad. Men Pauli dynamiska
anda skall gripa sig an med den uppgift
som för närvarande är ännu mere ange-
lägen, nämligen att ge teologien, liturgien
och den kyrkliga ordningen den utform-
ning som kyrkans sändning i världen från
i dag behöver,

Den påvliga jurisdiktionen över hela kyr-
kan gör inte biskoparna till underordnade
ämbetsmän i Roms tjänst. De är som apost-
Iarnas efterträdare >av den Helige Ande
setta> och har 

- 
för att använde Vatikan-

konciliets utcryckliga ord 
- 

>ordinarie och

omedelbar jurisdiktionsfullmakt>. De äger
de säregnr nådegåvor och den kallelse

inom kyrkan som Gud förlänat dem, Just
det är sanningen med och betydelsen av de

allmänna kyrkomötena, att varje biskop

kan göra en insets till hela kyrkans gagn

med sin egen, gudagivna nådegåva,
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J. Rudf eld, A, Strange, O. Rprdam-Bonnevie: Kirken kalile mig
hjem. Köpenhamn 1919, St, Ansgars Forlag.

En konversion har alltid en dubbel aspekt: den är på en och samma gång en konver-
sion från och en konversion till. Därigenom ställer den ett problem lika väl till den
kyrka och den tro som är slutpunkten, som till den kyrka och den tro som varit ut-
gångspunkten för konversionen. Religionspsykologiskt kan det .vata iv intresse att söka
bestämma det avgörande momentet i denna uwcckling, ett moment som i det konkreta
ögonblicket sällan framstår med den relief det fir, när det kan insättas i hela händelse-
förloppet. Intressantare är dock att söka de olika faktorer, intellektuella och psykolo-
giska, som tillsammans, om än med oliLa intensitet och skiftande från fall till fall, har
bidragit till att främja, lika väl som till att hejda konversionens förlopp. De båda aspek-
terra från och tlll är nämligen aldrig accentuerade med samma styrka.

Kanske skulle man kunna säga att konversioner, som mera är konversioner lrån äa till,
ofta bottnar i en stundom aggressiv besvikelse över det gamla samfundet. Psykologiskt
lämnar de därför efter sig, under längre eller kortare tid, allehanda ressentiment gent-
emot den gamla miljön, en viss överlägsen självsäkerhetskänsla som är av negativ art.
Ju mera däremot en konversion är en konversion ,ill, desto mera positiv och öppen bru-
kar inställningen bli inte bara inför det nya utan även gentemor det gamla. Konver-
sionen blir i,sådana fall i hög grad en utveckling och ett fullföljande av positiva fak-
torer, som konvertiten i f.tlga ser som det värdefullaste han mottagit av och övertagit
från sin gamla kyrka. Härigenom får sådana konversioner också i viss mån en >ekume-
nisk> karaktär, trots att de ligger på det hdividuella planet och icke på det samfunds-
mässiga, det enda plan där ekumeniken i egentlig mening hör hemma, De får denna ka-
raktär inte endast därför att människorna som gjort dem brukar sluta som ekumener,
utan även däfiör *tt de visar hän till såväl gemensamme som komplementerande faktorer.
Där ligger sist och slutligen orsaken till att dessa honversioner, i vilkendera riktningen de

än går, i t. ex. en Friedrich Heilers fall lika väl som i en Louis Bouyers, ställer ett reli-
giöst och teologiskt problem åt ömse håll.

Det är just i detta sammanhang som föreliggande tre konversionsberättelser är av in-
tresse. De är författade av personer som tidigare varit präster i den danska Folhekirken,
två av dem är för övrigt nu vigda till präsrer i den katolska kyrkans rjänst, en helt ny-
ligen efter erhållen dispens som gift man.

Ett av dessa bidrag, Pastor Stranges, är i så hög grad etr >document humain>> av
strikt personlig karaktär att det nödvändigtvis måste falla utanför en recensents dom-
värjo. Men som sådant är det kansLe det intressantaste och djupaste inlägget i denna bok.

I de båda andra fallen kan man däremot steg för steg och m.era objektivt följa en re-
ligiöst andlig och teologiskt intellektuell utveckling, som från en normal folkkyrkohåll-
ning fört författarna fram till katolicismen. Atr de är teologer och därrill i hög grad har
gjort en konversion till, göt atr man läser deras berättelser med stor uppmärksamhet. I
alldeles särskild grad borde de kunna påräkna intresse från svenskt hå11. Det är nämligen
uppenbart att svensk hOgkyrklighet och svensk nytestamentlig exegerik 

- 
såväl positivt

som negativr 
- 

har varit ev srörsta inflytande i båda fallen, i ett, Rydfelds, därtill av
avgörande betydelse.
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För båda har nämligen hogkyrkligheten varit en genomgångsperiod. Rudfeld tog
starka intryck av den svenska högkyrkligheten under sina båda studieuppehåll i Upp-
sala, och Bonnevie är, om jag inte tar fel, en av stiftarna av Teologiskt Oratorium, ett
danskt brödraskap kring sakramenten och tidegärden. Det är väl värt ett läggr märke
till att högkyrkligheten för dem både haft wå sidor, rcm löpt parallellt och under stän-
digt ömsesidigt inflytande. Den har nämligen aldrig, som man stundom kan finna, varit
begränsad till liturgi och sakrament som källor till ett rent personligt och individualis-
tiskt andligt liv. Tvärtom har den fått en framträdande teoret;sk karaltär därigenom
att man inte väjt för att dra de i den exegetiska uppfattningen inneliggande teologiska
konsekvenserna. Därigenom kunde också det personliga fromhetslivet få en mera stadgad

och objektiv grund. Intill det ögonblick kom som uppenbarade att den danska kyrkan
inte hade någon teologisk täckning eller någon institutionell verklighet svarande till
Nya testamentets uppfattning av kyrka, sekrament och ämbete som för kristendomen
konstitutiva faktorer, att hennes >katolska arv> blivit avstängt från den ständigt le-
vande källan.

Den springande punkten kom därvid att utgöras av problemet om ämbetets giltig-
het, av den apostoliska successionen. För båda visade det sig då omöjligt att, såväl prak-
tiskt som teoretiskt, inom den danska kyrkan pröva en via media-hållning i stil med

t. ex. den anglikanska hogkyrkligheten, därför att det visade sig omöjligt att ha en ka-
tolsk teologi utanför den katolska kyrkan. Hos ingen märker man dock, xnnat än undan-
tagsvis, en bitter eller fientlig inställning till den danska kyrkan. Och därigenom är en

av de bästa förutsättningar för fortsatt positiva kontakter bevarade.

A. Rash

A Guide to the materials for
Swedhh Historical Researcb in Great
Britain, Meddelanden från Kungl.
Krigsarkivet V, Stockholm,

Det är dr Birger Steckzdn, välrenom-
merad krigs- och brukshistoriker, som har
äran av denna utomordentliga publikation,
vilken i långliga tider kommer att under-
lätta svenska forskares arbete i England.
Alla engelska arkiv av vikt är här genom-
gångna och derzs suecana förtecknade.
Varje arkivforskare vet, att han måste

öda massor av tid på att granska doku-
ment, som inte h* någon vikt för hans

studier: för att försäkra sig om deras halt.
Sådana gagnlösa studier tar ofta längre tid
än granskningen av givande dokument.
Tack vare denna förträffliga översikt kan
en svensk historisk specialforskare nu vid
sitt skrivbord pricka av den ena semlingen
efter den andra sisom för hans syfte oin-
tressant och inrikta sig på de få ställen,
där han har utsikt att hitta något av vikt.

Naturligtvis finns i England också en

massa privata arkiv, som ännu icke är i
sin helhet granskade och förtecknade, men
förhållandena är i detta land bättre än i
de katolska länderna, där en srcr del av

det tidigare materialet ligger antingen i
oordnade klosterarkiv - 

som ofta kom-
mit i oordning genom förflyttningar un-
der sista världskriget 

- 
eller i totalt

okända eller osorterade privata arkiv på

de många slotten.
Med Steckzdns handledning kan en

svensk-forskare nu ganska säkert orientera
sig i det väldiga engelska arkivbeståndet.

M:rn önskar, att en liknande bok kunde
skrivas om det land som efter Tyskland
kanske har mest att berätta om svensk

historia och kulturhistoria 
- 

Frankrike.
Där är forskaren alltjämt att jämföra med
mannen som letar efter en nål i en halm-
stack: översikter saknes, hänvisningarna är
i regel ofullständiga eller otillräckliga, och

det saknas ofta franska specialister som

skulle kunna muntligen supplera, vad som
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fattas i förteckningarna. Medan man från
italienska, engelska och tyska arkiv kan
beställa fotostater, som är tillföditliga, får
man från Frankrike inte sällan ofullstän-
diga eller feltagna fotostater. Särskilt bör
betonas, att de fotostater, som arkivrådet
L. Bååth tog hem från Kristinasamlingarna
i Montpellier, är ofullständiga och brist-
fäUiga.

Saen Stolpe

Marie Fargues: IJtualgte
tekster fra Det gamle Testamente.

Köpenhamn 19t9, St. Ansgars För-
l"g.

Boken, som utgivits av det danska bis-
kopsämbetet, är en översättning och be-

arbetning som Ebbe Simonsen gjort av det
franska orginalet, Den är tänkt som en

modernare läsebok i GT:s historia, men

med utgång från själva texterna. Man är
tacksam att slippa all den parafrasering

som i olika bibliska historier liksom tar
musten av Bibelns ord. Inflikat är en rad

kommentarer till texten både av exegetisk
och apologetisk art. Det skulle nog varit
bättre att trycka dessa som fotnoter, eller
åtminstone klart avskiljda från de egent-

liga texterna. Nu flyter de tillsammans på

ett sätt som delvis förtar den åsyftade
verkan.

Samtidigt skulle man vilja ta upp en rent
metodisk fråga: Måste man alltid börja
med skapelseberättelsen? Den som ger un-
dervisning i dag märker att första Mose-
boken inte är någon lämplig introduktion
till GT för den ovane läsaren. Rent exe-

getiskt är den dessutom svår och förutsät-
ter kunskap om semitisk tankegång som

men inte lär sig i en handvändning. Till
detta kommer den avoga inställningen till
berättelsen i sin litterära form, som en na-
turvetenskapsfrälst omgivning nödvändigt-
vis har,

Vore det då inte lättare att börjr in
medias res med t. ex, Samuelsböckerna och
kungaböckerna. Då lär vi känna det le-
vande folket Israel i dess glansdagar, skri-
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vet i spännande form och med den lättill-
gänglige och fascinerande David i centrum.
Från denna utgångspunkt kan man så lätt
bygga vidare. Tillbaka till Abraham, och
så som ett särstycke skapelseberättelsen 

-vilLet det ju också är. Framåt till profe-
terna och NT - David som en brygga till
den mer förandligade uppenbarelsen i pro-
feterna, och en föregångsfigur som visar
hän mot Messias. Då får man en enhet i
det gamla testamentet och direkt anslut-
ning till det nya. Man lär sig också judar-
nas tankevärld pL ett lättillgängligare
sätt och har så bättre förutsättningar att
förstå skapelseberättelsen och det judiska
folkets förhistoria.

Om någon tycker detta tillvägagångssätt
är onödigtvis komplicerat så skulle man
åtminstone börja med Abraham och spara

den första Mosebokens tidigare kapitel till
ett senare tillfälle. Den som börjar sin bi-
belläsning med den allra första sidan tap-
par så lätt smaken efter en stund, inte
minst om han oförberedd kommer in på

rituallagarnas detaljer,
Men detta är en metodisk fråga, som

förutsätter ett pionjärarbete som man kan-
ske inte skall fordra inom vårt skandina-
viska område med dess begränsade möjlig-
heter.

Bokens sista sidor upptar en historisk
översikt i tabellform 

- 
en viktig bestånds-

del i biblisk historia! 
- 

samt några kartor.

Lars Rooth Sl

Lorenz !regetz Das öku-
menische Konzil, die Kircbe unil die

Cbrhtenbeit. Erbe uncl Aaltrag.
Pailerborn 1 9 6 0, Bonifacius-Drucke-
rei. DM 6: 90.

Föreliggande verk är förfettat av ärke-
biskopen i Paderborn, som är den tyska
biskopskonferensens expert för ekumeniska

frågor. Bokens första del är en historish
överblick av de 20 allmänna kyrkomöten
som redan hållits. I den andra delen har
ärkebiskopen samlat en rad egna föredrag
och artiklar om det kommande kyrko-
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mötet och dess uppgift. Samtliga avsnitt
är väl dokumenterade och erbjuder både

hänvisningar till vidare litteratur samt ci-
tat från påvliga uttalanden och kommen-
tarer.

Det historiska avsnittet är uppdelat i
fyra kapitel. De åtta första konciliernr ses

som en kristenhetens guldålder innan de

stora schismerna lämnade sina djupa sår -
här ser vi den apostoliska förkunnelsen ut-
veckla sig inom ramen av den universella

kyrkans katolicitet som aldrig senare. -
Man skulle önska att just denna period

skulle bli föremål för närmare studium

även i vårt land - 
den som vill arbete

ekumeniskt måste nödvändigtvis fördjupa
sig i de gemensamma trosformuleringarna
från den tid då kyrkans enhet var helt
intakt.

Det andra kapitlet behandlar högmedel-

tidens sju kyrkomöten, i vilka påvens sär-

ställning utkristalliseras i en värld där
kristenheten omfattar och behärskar alla
områden. - 

Detta får givetvis inte för-
stås i den meningen att lären om påvens

primat vore av ett sent datum 
- 

den är
en praktiskt integrerande del redan i de

första koncilierna.
Så foljer de senmedeltida kyrkomöten,

som fick befatta sig dels med konciliaris-

men, dels gjorde enträgna försök ltt åter-

ställa enheten med den östliga kyrkan'
Slutligen tar det fjärde kapitlet upp de

>moderna> kyrkomöten som hölls i Trient
och Vatikanen. I princip skulle dessa sär-

skilt behandla begreppen om tillhörighet
till kyrkan samt hennes väsen. Men om-

ständigheterna gjorde att Trient kom att
sysselsätta sig uteslutande med en rad en-

skilda dogmatiska frågor - 
i och för sig

mycket nödvändiga, men den mer centrala
frågan om vem som tillhör kyrkan blev

aldrig behandlad. Vatikankonciliet hade

förberett ingående schemata om detta
ämne, men så kom frågan om påvens auk-
toritet att få förtursrätt vid förhand-
lingarna, och de påföljande politiska kom-
plikationerna omöjliggjorde vidare koncils-
arbete. Författaren kommer här med en

viktig kommentar: Själva formuleringen
av satsen om påvens ofelbarhet föratsötter
en definition om kyrkan - men denna
kom aldrig till stånd! Så blev på något
sätt det inbördes förhållandet omkastat,
och en förnyad tolkning av 1870 års de-
finition mot bakgrunden av en vidare fat-
tad ecklesioloSi är ett alltmer trängande
önskemå1.

Det betyder inte att 1820 års defini
tion skulle vara felaktig, skall undergå en

väsentlig modifikation eller rent av av-

skaffas. Men den måste kompletteras med

ytterligare förklaringar om hela kyrkans
ofelbarhet samt om biskoparnas ställning
och auktoritet. M.a,o., 1870 års uttalande
om påvens primat måste sättas in i det

större sammanhang som definitionen förut-
satte (>påven åtnjuter i sin ställning av

kyrkans överhuvud den ofelbarhet som

bela kykan bar>).
Bokens andra del tar så upp detta pro-

blem samt andra ecklesiologiska frågor i
fem olika uppsatser, som redan tidigare
publicerets och väckt en berättigad upp-
märksamhet även utanför Tysklands grän-
ser. Det är centrala, om ej nya problem,
som här behandlas. Förhållandet mellan
stat och kyrka belyses - perioden fr. o. m.

lJ0O-talet ses som ett awecklande av de

intima band som knutits på basis av edik-
tet i Milano. Författaren tecknar den nya
situation som möter kyrkan i en omgivning,
som ej längre bygger sin kultur enbart på

kristna värden och tankegångar. Även ko-
lonialismens tidevarv är slut, med allt vad
det innebär.

På det rent religiösa området tar ärke-
biskopen ställning till laicismen, till tek-
nikens inflytande på den andliga atmosfä-

ren, till motsatsförhållandet mellan nyhed-
nisk och kristen lära i tros- och moralfrå-
gor. Utifrån dessa problemställningar läg-
ger han så fram sina synpunkter på de

problem, som det kommande kyrkomötet
särskilt har att ta ställning till.

Vi hälsar med glädje detta verk från en

person i auktoritativ ställning som har goda

möjligheter till insikt i frågekomplexet och
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som kommer att ha en inflytelserik posi-
tion vid det kommande kyrkomötet. Att
förfatcaren varit och är engagerad i Una
Sancta-rörelsen gör hens framställningar
så mycket mer intressanta för oss.

Boken är ej alltför lång, och trots ett
den har en solid besis i forskning, så är
den relativt lättillgänglig för en bredare
publik. Vi vill gärna rekommendera den

till studium och begrundande.

Lars Rooth SJ

Oscar Cullm a,n: Catbolics
and Protestants, A proposal for
realizing Christian solidarity. Lon-
don 1960, Lutterworth Presse.

2s.6d.

Denna lilla skrift vill vi gärna rekom-
mendera till begrundan. Prof. Cullman är
inte bara en god teolog med känsla för
nyanserna inom olika riktningar. Han vill
här liigga fram ett konkret förslag. Det är
svårt för oss att på rätt sätt bedja om en-
het, menar han. Han föreslår därför en

praktisk kärleksverksamhet till att börja
mcd, i form av kollekter för varandras ar-
beten, helst karitetiva. Förslaget har redan
tagits upp i en rad fall och har haft syn-
nerligen goda resultat.

Men en del har svårighet att ansluta sig

till denna form av ekumenik - de tycker
att det blir ett aktivt medverkande till
något som man inte håller för sant. Kanske
är denna inställning felaktig, kanske inte.
Men maningen till praktiska bevis för vår
kärlek till varandra, även om vi är sönd-
rade och splittrade i vår trosbekännelse, är
viktig, och bör vara en hjärtesak för alla
kristna.

LR

Jean Daniil on- Afifirocbes
du Cbrist. Paris 1960, Editions Gras-
set. 10 N, F,

En bok av Jean Danidlou är alldd väl-
kommen; den inte bara är rik på nye syn-
punkter och inbjuder till eftertanke utan
ger även näring för själen, en så stor för-
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måga har författaren att framlocka den
andlige substansen ur texterna, Pater Da-
niålous avsikt i denna essä är att reagera

mot en sönderdelning i framställningen av
Kristus, Men fäster sig vid historiens Jesus
eller vid trons Jesus, som om de kunde vara
skilda, eller vid den uppståndne Kristus,
rcm är närvarande i eukaristien, eller vid
det andliga livets läromästare. Alla dessa

sidor är, såsom Bdrulle säger, sidor hos

samma inkarnerade Ord. Det vore lämpligt
ett bryta ner de skiljeväggar, som de olika
vetenskapliga metoderna påbjuder, och efrer
varandra fråga historikerna, teologerna, exe-
geterna och mystiterna, för att sedan med
hjälp av deras kompletterande betraktelse-
sätt upptäcka Kristus i hela hans fullhet.

Den Jesus från Nasaret, som evangelierna
framställer för oss, uppträder som Guds
Son, och han erkännes som sådan av flera
av sina samtida. Jesus såsom faktum, histo-
riskt konstaterbart faktum som andra
historiska fakta, visar sig tillhöra en kate-
gori för sig, vilken man inte kan redovise
genom en rationell slutledning eller genom

historisk utveckling. Han hör till fräls-
ningshistorien. Mö.ilisheten att fatta honom
måste vara inom-biblisk, dvs. ställas i för-
hållande till GT, vars gestalter och profe-
tior hjälper oss att upptäcka vad Kristus
är. Fastän intelligensen måste erkänna
omöjligheten i att ge Kristusfenomenet en

rent förnufBmässig förklaring, måste den

taga detta faktum till föremål för sin un-
dersökning och försöka klarlägga dess en-
het och innebörd. Detta är teologiens upp-
gift. Händelserna i Kristi liv på jorden är
en fortsättning av Guds ingripanden i GT.
De är Ordets verk och dlirlör mysterier.De
är grundvalen för kyrkans mysterium, som

omfattar tiden då Kristus sitter på Guds
högta sida i väntan på det sista mysteriet,
återkomsten. Kyrkan fullgör sitt uppdrag
genom predikan som skall vara ett ord från
Gud, och genom sakramenten, som är en

fortsättning av Ordets verk. Detta upp-
drag, som är ett verk av Ordet och Anden,
består i ^tt bygga upp Kristi kropp genom
såväl personlig som ämbetsmässigt förmed-
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lande insats och deltagande av dess lemmar.
Så undgår det personliga mötet mellan sjä-
len och Kristus faran att bli en rent subjek-
tiv erfarenhet, skild från Kristi historia,
och förknippas med den uppståndne
Kristus och hans närvaro i kyrkan.

Denna alltför korta och ofullständiga
översikt räcker ej för att antyda hela rike-
domen i en bok, som man får hoppas en

dag blir översatt till svenska.

E. Scbelin Sl

Henri de Lubac: iiber die
'Vege Gottes. Freiburg 19i8, Her-
der. DM tt: 80.

Denna översättning (av Robert Scherer)
är gjord från den tredje, åtskilligt utökade
upplagan av De la connaissance de Diea.
Författaren har ingenting ändrat i den ofta
synnerligen koncisa, ibland t. o. m. ellip-
tiska text, som tidigare publicerats 

- 
och

1949 översatts till tyska med titeln Yom
Erhennen Gottes 

- 
utan förklarande no-

ter och dtufar pL många håll givit anled-
ning till reservationer, kritik och även miss-
förstånd angående tolkningen.

Här svarar pater de Lubac i en efter-
skrift på några av de kritiska anmärk-
ningarna, men hans huvudsakliga svar finns
i de noter, som utgör det väsentliga till-
skottet till denna nya upplaga. På inte
mindre än 129 sidot belyser och försvarar
han sina formuleringar: de positioner han
intar beror inte på någon perrcnlig, mer
eller mindre omtvistlig filosofi och teo-
logi utan kan åberope traditionens och den
kristna erfarenhetens mest autentiska tyngd.

Låt oss helt kort följa den ledtråd som
går genom framställningen.

Vår ande har förmåga ett fatta Gud,
därför att den är en gåva från Gud och
Gud är närvarande i sin gåve. Utifrån
detta faktum sker bejakandet av Gud från
förnuftets sida. De bevis förnuftet utarbe-
t* är i själva verket endast ett klarläg-
gande av denna Guds närvaro i vår sjäI.

Vår kännedom om Gud är egentligen en-
dast vår reaktion inför Gud som ter oss

tecken, den är ett >igenkännande> av Gud.
En >andra gåva> fulländer andens gåva,
och - utan att ta ifrån den dess livfull-
het 

- 
försäkrar den vår ande om det lugna

ägandet av sitt objekt, Nu infinner sig en

kunskap av annan, övernaturlig art, en som

är enklare och mera omedelbar, ty 
- 

som

Johannes säger 
- 

>var och en som älskar
er f0dd av Gud och känner Gud>. Pater de

Lubac visar, att endast kärleken, som

springer fram ur den övernaturliga ord-
ningen, befriar människan från den mot-
sägelse, i vilken hon kastats av en ratio-
nell kunskap som alltför ofta fattas på ett
isolerat och konceptualistiskt sätt, antingen
som ett bejakande av Gud som leder till
mytskapande, i det att man förmänskligar
det gudomliga, eller som ett urholkande
och uttunnande av gudsbegreppet som för
till idealism och agnosticism.

Vår kunskap om Gud leder oss till out-
säglighet 

- 
ett annat namn för transcen-

dens 
- och beveker oss att s<ike efter Gud.

>Vår naturliga längtan efter att se Gud>>

är i grund och botten av mystisk ordning,
som intelligensen ensam inte kan göta rätt-
visa åt, om den inte upplyses av vår andes

långta,n. Det tycks, menar Lubac, som om
inte ens S:t Thomas av Aquino på denna
punkt lyckats skapa en syntes.

I ett sista kapitel om >Guds aktualitet>
visar författaren, hur den moderna
ateismen, särskilt marxismen, Iever ett pa-
rasitliv på den kristna tanken,

Den ryktbare franske teologen ger ett
på en gång originellt och traditionellt bi-
drag till belysandet av ett problem som är
gammalt men av så vital betydelse, att
varje ny generation har att brottas med
det: vår kunskap om Gud,

E. Scbeltn Sl

Das stammgeschicbtlicbe 
.V/' 

erilen
der Organismen und des Menscben.
Utg. Adolf Haas. Freiburg 1919,
Herder.

Ett tyskt forskareteam 
- 

Adolf Haas,

Johannes Haas, Frantz Lotze, Karl J. Narr,
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Paul Overhage - har med anledning av

10O-årsjubileet av Darwins epokgörande

*bete Arteraas appkomst genono natuiligt
urual utgivit ovannämnda bok. Den i en-

tomologkretsar välkände forskaren Adolf
Haas, Mönchen-Pullach, står som utgivare.

Här är det givetvis omöjligt att när-
mare gå in på det kompakta innehållet.
Några värdefulla detaljer i boken skall
emellertid framhävas.

Den store naturforskaren Johann \folf-
gang von Goethe kommer mer och mer till
heders igen såsom morfolog. Goethe hade

ett fint sinne för helheten. I parentes sagt:

han var fullt och fast övertygad om en

andlig princip (Bildungstrieb) bakom na-
turens företeelser: >Vanligt snusförnuft når
ickc upp till naturen, människan måste he

förmågan att svinga sig upp till det högsta,
gudomliga förnuftet för att kunna bli varse

gudomen, som uppenbarar sig i urfenome-
nen, fysiska som moraliska, bakom vilka
den gömmer sig, men som utgår ifrån den>

(Samtal med Echermann, 13 febr. 1829).
Nutida naturvetenskaplig forskning kan

förklara enkla aminosyrors uppkomst ge-

nom slump. Men man kan inte förklara
uppkomsten av mera komplicerade ägg-
viteämnen på det sättet. - De min-
sta cellerna, bakteriesporer, är ungefär
1/10 000 mm stora och innehåller ffots
demra försvinnande litenhet 100 miljoner
atomer per individ; dessa atomer är sins-
emellan anordnade efter stränga ordnings-
principer. Människans hjärna består av mil-
jarder nervceller; dessa 'åt hundntals
gånger större jämförda med bakteriespo-
rer. - Och överallt härskar sträng ord-
ning!

Människans uppkomst under en utveck-
ling av 2 miljarder år genom slump är en

maternatisk-statistisk omöjlighet.
Vetenskapen, så gott som alla discipli-

ner, har gjort beundransvärda ansträng-
ningar för att kunna förklara antröpotene-

sen. Man har ställt upp inte mindre än 8

hypoteser, enbart för att kunna förklara
uppkomsten av människans upprätta gång.

Men ju större och mera omfattande an-
strängningar och upptäckter vetenskaps-
männen har gjort, desto mer glider män-
niskans ursprung bort i ett prehistoriskt
dunkel.

Till sist uppstår den svåra frågan: vilka
av de framgrävda skelettdelarna tillhör en

prehistorisk människa och vilka en högt-
stående människoapa? Man blev tvungen
att avgöra denna fråga på kulturhistorisk
väg. Skelettdelar som upptäcktes i säkert
samband med primitiva stenverktyg an-
ses nu med säkerhet vara mänskliga skelett-
delar, medan det ofta är omöiligt att yttra
sig med bestämdhet om endra människo-
liknande ben.

Djupet och bredden av författarnas stu-
dier och kunskaper måste tacksamt erkän-
nas. Litteraturregistret är omfångsrikt och
upptar bland många andra följande namn:
K. E. von Baer, Butenandt, Cuvier, Dar-
win, Dobzhansky, R. Goldschmidt, Goethe,
E. Haeckel, Nicolai Hartmann, Mead,
Oparin, Pavlov, Portmann, H. Rein, Spe-

mann, Tinbergen, V. Troll. Sakregistret
äf omsorgsfullt utarbetat, så att man ge-

nom väsentliga uppslagsord snabbt och lätt
hittar det man söker. Det utförliga sakre-
gistret och litteraturlistan gör att boken
blir en värdefull uppslagsbok för biologer,
prehistoriker, teologer och filosofer.

16 planscher innehållande 1 J utmärkta
fotografier, talrika ritningar och tabeller
förfullständigar texten.

Med flit och grundlighet har här lagts
fram en vetenskaplig överblick, som de be-
rörda fackmännen säkerligen kommer att
varr tacksamma för och som de i längden

inte kan ignorera. 
- 

Med spänning vän-
tar man på verkets andra band, där ett
foskarteam skall behandla problemställ-

ningen från filosofisk synpunkt.

Herman Scbulze
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