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S EDAN SI ST

Faitb and Oriler i Eaanston

Budskapet frin Kyrkornas virldsrids andra generalfdrsamling i Evan-
ston (augusti L9l4) om Kristus, vlrldens hopp, ,har blivit fiiremil for
mycket skiftande bed<imningar>, skriver teol. dr Nils Ehrenstr<im i K/s-
ten Gewenskap (Evanstonnummer,lgt4 h. 3-4). >Det har>, siger han,
>hojts till skyarna som 'en klassisk sammanfattning av det visentliga i
den kristna tron', och av andra kastats i papperskorgen. Det ir ett upp-
byggligt dokument; det verkar bestlllningsprodukt och riijer nackdelarna
av att lita ett budskap ftrrfattas av en jiktad redaktionskommitt6. Det
tinder inte.>

>Behandlingen av huvudtemat Yar nog mcitets st6rsta besvikelse. Den
blev si mycket djupare, som imnets aktualitet och vikt och den fcirnim-
liga fiirberedelsen ryrrt., inge berittigade fiirhoppningar om ett trossamtal
pa hOg nivi, utmynnande i ett kraftfullt manifest. Fiirsiiket att formulera

"tt d&,r*.nt, som skulle samla upp det visentliga i de femton samtals-
grupperna, fick goras om ging pi ging; och likvlil var det vll ingen som
klnde sig tillfredsstilld med slutresultatet. Om alltsi miitets eget utta-
lande blev torftigt, kvarstir lyckligtvis den forberedande kommissions-
rapporten ograverad som ett klassiskt dokument. Med motets anbefallning
sindes det nu ut till kyrkorna fcir studium.>>

vad Faith and order-sektionen betr'affar, vars tema var >vir enhet i
Kristus och vir oenighet som kyrkor>, skriver dr Ehrenstrcim, si >>stod

den pi visst sltt infor den sviraste uppgiften. Skiljaktigheterna i kyrko-
synen har ju djupa r6tter, bide religiost och historiskt, och 1r si intimt
hopvivda med hela gudstjinst- och fromhetslivet, att varie nymodighet
eller koncession litt ter sig som ett fiirrideri mot evangeliet sjilvt. Det
hordes otaliga rdster: Faith and Order stir och stamPar pi flicken, den
sysslar med teologiska hirklyverier medan huset brinner. . . Men denna
kritik lr oberlttigad. Medan Faith and Order tidigare onekligen litit sig
alltfor starkt fascineras av 'vir oenighet som kyrkor', och n<ijt sig med att
registrera likheter och olikheter, gjorde sektionen i Evanston ett diervt
fiiis<tk att tillempa den biblisk-kristocentriska nyorientering som lancera-
des i Lund t952. Dd.rmed har en fruktbirande dynamik infdrts i Faith
and Order-arbetet.>

r - sssoir Credo. 36:e irg. Nr r' 1955 I
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I samma nummer av Kristen Gemenslzap redogcir biskop Anders Nygren
nirmare >fcir pi en ging innebcirden i fcirsta sektionens arbete och dess

funktion som detta, har i Faith and Order-linjens st6rre sammanhang>.
Enligt honom >stir det ekumeniska arbetet vid en vindpunkt> och har
sedan konferensen i Lund >kommit in pi en ny, fruktbar linje>, >vixlat
<iver pi ert nytt spir>. Lund betyder >slutstrecket under den fciregiende
perioden>, di >konfessionerna (de s. k. kyrkorna, konfessionskyrkorna)
iimsesidigt lerde kenna varandra i vars och ens egenart. Men detta sitt
att mdta varandra var blott ett fdrsta steg. Nu miste ett nytt steg tagas.>
Det ir frarnfor allt >friga om en ny'approach'for det ekumeniska. Nir
'kyrkorna' m6ta varandra, fir utgings;iunkten icke ligga i diskussioner
om mera utvlrtes ting, utan miste just gdlla ftigan: vad ir kyrkan tlll
sitt visen? Vad lr kyrhan i dess ouppl<;sliga sammanhang med Kristus
sJ alv t))

>Detta betyder, att vi miste gi vigen frin periferien till centrum. I
stlllet for att registrera vira olika uppfattningal - msd eventuella 6ver-
ensstimmelser och icke-iiverensstimmelser - fciras vi till den kristna trons
centrum och uppfordras, icke att framstella vfu denominations sirupp-
fattning, utan att gemensamt lara av det gudomliga ordet. Di kdmmer
det ock att besannas, att vigen till centrum ir vigen till enhet. PL ett
nytt sitt kunna 'kyrkorna', kyrkosamfunden, mcitas i det som fcir alla
miste vara centrum, i Kristus, som lr kyrkans Herre och huvud, liksom
ock kyrkan ir Kristi kropp.>

Biskop Nygren hinvisar till att >en ny teologisk kommission fu i f.dtd
med att klarligga den enligt Nya Testamentet bestiende enheten mellan
Kristus och hans kyrka och att draga konsekvenserna dirav med hinsyn
till kyrkans enhet. Vi befinna oss hlr i ett l8ngt gynnsammare llge In
tidigare generationer tack vare det omfattande och djuptgiende teologiska
arbete av sivll bibelteologisk som systematisk art som igt rum under de
senaste irtiondena. Det ir pi tiden, att detta giires fruktblrande ocksi
f<ir det ekumeniska arbetet. Ty h* finns det verkligen en ny grundval
for det ekumeniska arbetet och for kyrkans enhet.rt

Han kommer till slutsatsen, att >det egenartade i virt hge Ir nu' att det
ekumeniska arbetet synes fi den uppgiften att skaffa rum inom kristen-
heten fcir denna djuparc syn pi kyrkan. Om den fijrstielse fiir kyrkan
sisom Kristi kropp, som teologien nu teoretiskt n&tt frarn till, finge bli
en miktig realitet i kyrkans liv, si vore redan det avgirrande steget taget
till kyrkans enhet.>

Evanston har bestyrkt erfarenheten frin de tidigare stora ekumeniska
miitena: trots utmerkta kommissionsrapporter, som vittnar om goda fram-
steg i det teologiska arbetet, har blott urvattnade och tlmligen virdel6sa
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budskap gitt ut till den kristna virden. Enheten i tron fri,mjas knappast
pi sidana massmiiten. Det teologiska arbetet inom ramen av Faith and
Order ir hittills det enda som fcirt trosuppfattningarna narmare varandra
genom att man dir gemensamt sciker sig fram till sj?ilva centrum. Men
fortf.arande iterstir den hittills olcista frigan, pi vilket sitt dessa >)teore-
tiska>> resultat skulle kunna bli >realitet> frir de protestantiska ukyr-
korna>.

>>Lyckan ocb sanningen> oclc kristen tro

Den behaviouristiske filosofen Anders Olson har i MT I {.ebr.
19i5 skrivit en balanserad och upplysande artikel >Lyckan och san-
ningen>>, som dessutom i flera andra avseenden ir sympatisk. Den vill
bl. a. uppvisa omcijligheten av kristen tro. En anstlndig minniska miste
avvisa bibelns moral, darf<;r att denna ir si sjilvisk, si eudeimonistisk:
>Nir jag llser evangelierna, kan jag inte undgi att. frapperas av hur
infantilt eudemonistisk Jesu f6rkunnelse ir.> Jesus utlovar nlmligen f<ir-
delar - man blir uppvickt frin de d<ida, man fir evigt liv etc.

Mot denna kristna sjiilviskhet stlller forfattaren sin egen iskidning,
som han vackert tecknar. Religion kan for honom endast vara att >sdka
sanningen oavsett konsekvenserna>. Han vill girna kalla denna sannings-
kraft fcir Gud. Han tilligger: >Det ser ut, som om vi mlnniskor bara
skulle fi uppleva sanningen i smi brottstycken. Men varje g&ng jag har
tyckt mej upptecka en liten glimt av sanningen, har jag konstaterat, att
den aldrig ir smickrande for min fifinga och mitt h6gmod.>

Till detta - som genom sin uppriktighet ir aktningsvirt - ar endast
att slga, att exakt samma upplevelse som den sist antydda giir varje sann
kristen. Fcir den kristne ir Jesus just sanningen. Det ir intet annat som
driver oss till Jesus, in att han ir sanningen. Det motiy som nyligen
Bertrand Russel i DN anfiirt som typiskt kristet, det pragmatiska - man
Ir kristen dirf<ir att det har vissa fiirdelar - 1r qk1is1s6.

Slutligen: fiirestillningen, att Jesu llra skulle vara sjilvisk, lr absurd
och kan bara fcirklaras si att forfattaren aldrig pi allvar satt sig in i arten
av Kristi eget offer, som visar hans kedek, och hans krav pi mlnniskorna
att -var och en i sin stad gcira samma offer. Den prist som framstillde
Anders Olsons hemmalagade kristendom som sann kristendom, skulle
mycket snart fe lamna sin tjlnst.

Om kristendomen kan vlsentligen slgas tvi saker: den 1r och den kri-
ver kerlek, icke sjilviskhet - ja, den har ensam satt in denna llra i virlds-
historien; den har hela sin auktoritet dara.v att den Ir ofrinkomlig histo-
risk sanning.



EN DOMINIKAN OM ANTIK
RELIGION

Andr6-Jean Festugidre OP: Personal religion anong the Greehs.
Berkeley and Los Angeles 19i4, University of California Press.

en ber<imde svenske forskaren M a r t in P: s o n N il s s o n har med
ett enasteende uppbid av lerdom i flera sammanhang analyserat och

skildrat grekisk religion; ingen som intresserat sig f<ir imnet, har kunnat
undgi att gripas av beundran fcir denna suverena behlrskning av ett
enormt material. Emellertid ir det en sak som saknas i alla professor
Nilssons bcicker - man kunde kalla det sinne fcir verklig religion. Han
ir en utmirkt kinnare av alla tinkbara former av folkliga religiiisa fdre-
stillningar, av filosofisk-religiirsa spekulationer och av den materiella
och sociala bakgrunden till allt detta. Men var finner man - t. ex. i hans
Olaus Petri-ftirelisningar - ett ord om verklig personlig religion? I sjllva
verket fir ltsaren av hans b<icker forr eller senare intrycket, att den gre-
kiska religionen saknade verklig fordjupad personlig fromhet. Mer iln en
ung student som suttit lutad civer mlstarens biicker, har till sist frigat
sig sjilv: >Kinde verkligen grekerna ijver huvud inte till personlig from-
het? Ar det m<ijligt, att hela deras religiiisa virld var antingen si primitiv
eller si torr, som professor Nilssons biicker anger?> Redan lisningen av
de grekiska dramerna ger dock vid handen, att detta knappast kan vara
fallet.

Dominikanen pdre Andr 6.-Jean Festugidre har redan vunnit
en stor bercimmelse som kinnare av senantik mystik. Han har i olika b<ic-
ker skrivit om grekernas och evangeliets olika religiiisa ideal, om Epikur
och hans gudar och Ir en utomordentlig kinnare ay Flermes Trismegistos.
Infor amerikansk publik har han i ett antal f<irelisningar koncentrerat
sig pi det som den svenske forskaren aldrig rltt fick tag i, den person-
liga religionen bland grekerna. Det ir en till omfinget ritt obetydlig men
yrterst m?irklig bok, full av lirdom, nya synpunkter och sjllvstindiga
grepp. Den ir dessutom misterligt skriven.

Vad som gor att pdre Festugidre lyckas, der Nilsson misslyckats, ir helt
enkelt att han av egen erfarenhet vet, vad personlig religion ir. Han ser

inte som katolik ned pi grekerna - han klnner i deras fromhet igen sin
egen. Han jnmfor medeltidens lokala helgonkult med antikens kult av
lokalgudar - l16s f.6r att nedsitta medeltidens fromhetsformer utan fdt'
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att fiirklara den djupare inneb6rden i antikens. Han jimfiir Hippolytos
med en i alla internatskolor vanlig typ ay innu kysk, skygg, nobel ung
manlighet. Han vet, att Kristus som lidandets man ir en produkt dels av
1300-talets f<irferliga politiska och sociala niid, dels av Franciskus' per-
sonliga upplevelser - han nlmner detta som en parallell dll hur Sokrates'
fromhetstyp kom att pri.gla senare grekisk religion. Han ar realistisk och
nykter, han avvisar barskt alla oniidiga konstruktioner - som Ulrick
Vilckens' forklaring av ordet anakoret, vilket skulle ha nigot att gora
med beteckningen pi egyptiska biinder, som gtimmer sig undan tullare
och skattmasar! -, men han behirskar samtidist minniskoandens hogre
erfarenheter. Han skriver ytterst blygsamt; firrst efter att linge ha me-
diterat <iver hans text bcirjar man ana, vilken revolutionerande bok man
har i sin hand.

Till att bcirja med uppvisar pdre Festugidre, att det finns otvetydig
personlig fromhet iven i den homeriska och hesiodiska vlrlden. Den inre
guden blev i Grekland aldrig f<iremil ftrr yttre kult. Men man misstar
sig, om man tror att den ofiiciella religionen endast var en formsak. Frin
sjitte och femte irhundradena fiire Kristus lger vi silunda en rad >anathe-
mata>, som vittnar om en uppenbar och levande personlig religi<is bun-
denhet vid Athena. I de eleuvsinska mysterierna kunde John Burnet inte
se nigon fromhet alls: >Det enda som begirdes av novisen, var att han
skulle offra ett svin. Det rlckte.> Aristoteles visste di blttre: >Novisen
hade inte att lara sig (matein) utan att uppleva (patein) nigonting -och att fiirsitta sig i ett visst sjllstillstind.>

Pdre Festugidres viktigaste argument ir emellertid E u r i p i d e s' skide-
spel Hlppolytos, som han pi ett aYg6rande sitt nytolkar. Fcir den som
med forskrbckelse list den ber<imde Vilamowitz' tes, som innebir, dels
att Hippolytos saknade all fysisk charm och var en egoistisk, hiigmodig,
halvt abnorm yngling, dels - utan att forskaren tycks mirka motsigel-
sen - att det fiirelig ett kiittsligt fitrhailande mellan Hippolytos och
Artemis, ir det en lisa att ta del av denna eleganta och djupa analys, som
stiller vilbekanta texter i en alldeles ny belysning.

Hippolytos Ir den blyge, rene ynglingen, icke olik en ung mlnnisko-
typ som inte slllan alltj?imt fiirekommer i slrskilt anglosaxiska internat-
skolor. FIan vet ingenting om eros - utan att darfdr dras till sitt eget
k6n. Hans behov av iimhet, dyrkan och fcirening tillfredsstllles pi ett
annat sett - i hans karlek till den jungfruliga i'igarinnan Artemis. Pdre
Festugidre slger med ett for honom typiskt 8rePP, att gudinnan f<ir ho-
nom lrar alldeles vad Madonnan var for den medeltide riddaren. >Jag hiir
din ljuva ritst, men ser ej din gestalt>, siger Hippolytos och ligger kran-
sen pi gudinnans altare, dlr hennes yttre bild mtiter hans blick. Han
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talar alltsi om en inre upplevelse. I sjiilva verket lr hans fOrhillande till
gudinnan av mystisk art - sjiil mtiter och sammansmilter med sjil. Det
finns en annan scen, som lika vackert tecknar hans kerlek till och ftir-
ening med gudinnan - dddsscenen.

Hi.ppolytos
Omsusar mig en gudaflZikt? I kvalens brand
fcirnimmer jag den ljuva, som mig svalka ger.
Ar Artemis, min skyddsgudinna, nlra mig?

Artemis
Ja, din gudinna, o min viin, ?ir nlra dig.

Hippolytos
Och ser min hirskarinna, hur jag har det nu?

Artenis
Jag ser det, men ett gudaiiga tiras ej.

Hippolytos
I d<iden gir din jaktkamrat, din f6ljesven. . .

Artemis
Det g<ir han, men min kirlek fdljer honom dit.

>Hlr>, siger pdre Festugidre, i en passage av utomordentlig finess, >tror jag man har
ritt att tala om en mystisk f<irening. Hippolytos varken hiir eller ser lingre nigot av
denna vbrldens ting. Han ser sikert inte gudinnans staty. FIan kan inte vlnda pi huvudet,
han kan knappast sli upp iigonen. Andi - i detta fiirflrliga iigonblick, di han ligger
dtiende utan hopp - ty ehuru han ir medveten om sin oskuld, vet han Indi inte, att
Teseus, som till sist fitt en bittre insikt, bittert ingrar, ett hen har f<irbannat honom

- i detta ftirf?irliga iigonblick fir honom kraften i hans kerlek till Artemis att tro, ^tthon iir vid hans sida. Han vill inte dii ensam, inte heller i f<irtvivlan. FIon ir der, han
andas in hennes doft. Hela hans fiirflutna kommer tillbaka till honom, hans b<iner, hans
enkla tro pi gudinnan, de smi givor han brukade skinka henne: 'I ddden gir din jakt-
kamrat, din fiiljesven - din ridsven, dina ?ilsklingsplatsers trogne vakt.'>

Pdre Festugidre ir pi det klara med att en personligt fiirdjupad, mys-
tisk religiositet av denna art mAste ha varit mycket slllsynt. Den frirut-
slitter bl. a. ensamhet, isolering - och grekerna avskydde ensamsittarna,
de var alltigenom sociala. Men skalden skulle aldrig ha kunnat pe ett sa
lysande sltt skildra Hippolytos' mystiska karlek till gudinnan, om inte
han sjilv - och fdre honom andra hogtstiende greker - varit bekant
med dessa sublima sjiilsl?igen.

f ett annat kapitel skildrar forfattaren grekernas reaktion mot lidan-
det och det onda i vlrlden, visar hur m8nga som driimde om en flykt
undan vldden och dess kval, men ocksi hur minga som i tron pi Zeus

- dvs. Gud sjilv, ovanfcir alla andra gudar - fann ett sekert fiste. Re-
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dan hos Homeros och Hesiodos och i lyriken finner mdn en fast tillf<ir-
sikt till Zeus och hans rittvis a. Zeus blir de fiirtrycktas och f6rfordelades
gud. Ju mer man pligas, dess mer kan man lita p& Zeus. >Mi Zeus, som
skenker den flyende skydd, i n&der se till vir jungfruflockl> bAtjar
A i s k y I o s, De skyrlilss\hande. Alltfijr linge har man uppfattat sidana
uttryck som tomma klich6er, retoriska vindningar. I minga fall rymde
de verklig tro, verkligt hopp. Det nimnda dramat Ir ju ingenting annat
ln ett lingt rop av tillf6rsikt till en gud, >vars iiga hiigtifrin ser och
bevakar allt>. I en kdrstrof heter det:

],.",' :i"t:'"T:; n1;:i " "
Aven det of<irskyllda lidandets problem kunde bland grekerna lirsas pi

ett religicist sltt. Man hevdar, att Zevs' strafi kanske drirjer men indi
skall komma. Man hevdar plikten att hilla fast vid tron pi Zeus'dven
i miirkret.

Viilging sk'inke oss Zeus,
om si iir hans verkliga vilja,
svir att fatta fiir oss'

Alltid flammar den fram'
Aven i nattens miirker,
med outgrundlig tidesdom
f<ir jordens arma ett,

iiversitter Zilliacus.
Festugidre sjllv fiiredrar denna version:

>That which Zeus hath set his heart upon is not easy to track out. Surely everywhere,
even in darkness, it bursts into flame with dark destiny before the eyes of human folk. . .
For shaggy and thick-shaded stretch the paths of his devices, which none may perceive
nor explore.>

Greken yet, att lidandet lir oss nyttiga lixor och luttrar oss - kiirerna
i Agamemnon ir fyllda av denna insikt. Mlnniskan leds av dunkla kraf-
rer, som hon varken kan urskilja eller fatta, och som fiirvillar henne.
Andi ir hon inte utan ansvar. Ltisningen blir di: Genom att lida llr vi
oss atr se Guds v'agar. Patroklos'ditd l?ir Akilleus attldgga bort sin vrede.
Nlr Hektors fader efter sonens dod kommer och tigger hans kropp av
Akilleus, har denne av sitt eget lidande lart sig humanitet och medklnsla.

I detta sammanhang dr<ijer Festugidre vid Heraklitos frin Efesos
(vars fragmenr en svensk kan llsa i den utmirkta boken Fdrsohratiker,
utg. a1l Albert Vifstrand, Natur och Kultur 1954, dit ocksi den under-
baia Neapelbysten reproduceras). Ingen grek har sett djuPare ned i ond-
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skan och fiirvirringen in Heraklitos. Dlrfiir att miinniskor lever, som de
vore sovande, undgir dem livets sanna innebiird. Men om en mlnniska
utforskar sig sjllv, skall hon med tiden finna, att i Guds iigon allt flyter
samman i ordning och sk<inhet, och att allts harmoniska enhet ir Guds
syf.te (gnome).

I sitt tredje kapitel driijer par" flr.rrgidre vid P I a t o n. Han finner
en rent personlig bekinnelse i sjunde brevet:

>Av min hand har intet skrivits och kommer intet att skrivas om detta. Ty detta kan
ej pi nigot sltt framstillas som andra lirosatser. Nej, dec springer pliitsligt fram i sjiilen
pi grund av lingvarigt sysslande med sjllva saken och livsgemenskap med den, liksom en
eld som tindes av en flygande gnista, och det ger nu n'iring it sig sj?ilv.>

Pdre Festugidre finner i dessa ber<imda ord en bekinnelse om att >the
supreme object of knowledge, the final degree of our metaphysical in-
vestigations, the term on which all the rest depends, is an object which
defies definition and hence cannot be named. It is the Unknown God>.

(Platons nous betyder visserligen intellektet, men det betyder ocksi
den mystiska kontaktens organ. Man bor inte iiversltta det med sjil, ett
ord som hiir hemma i en helt annan andlig tradition. Bist ir kanske att
begagna det grekiska ordet men stindigt hilla dess dubbelmening i min-
net.)

Pdre Festugidres korta kapitel om platonismen och dess betydelse f6r
hellenismen rymmer en hel rad betydelsefulla uppslag. Viktigast ir hans
grundtes, att Platons id6liira ingalunda till sitt ursprung ir en intellek-
tuell kalkyl utan tvertom springer fram ur en mystisk upplevelse av den
okende Guden, rittens och sanningens gud.

>Jag 'irt fiir min del 6vertygad om att Zeus eviga lagar, som aldrig fiirlndras utan
stir orubbliga i etern, 'dr prototyperna fdr Platons h<igsta id6er, f6r det godas, det sk<inas
och det sannas eviga vlrldar, vilka sjilarna skidade i himmelen, innan de fiill till jorden'
Om det fitrhaller sig si, har vi funnit en direkt linje frin en av femte irhundradets
noblaste trosftirestillningar fram till den llra som iir Platons stiirsta ira.>

I ett kapitel behandlar pdre Festugidre A p u I e jo s och hans Meta-
morfoser. FIan refererar den brokiga historien om Lucius, som fdrvand-
las till en isna och i denna skepnad fir uppleva de besynnerligaste lven-
tyr. Den elfte boken av detta verk har varit ftiremil far de mest ingiende
kommentarer och linge riknats som ett av den antika litteraturens mest
intressanta verk - man har gjort jiimf<irelser med de elevsinska myste-
rierna, man har trott att det ir ett slags mystiskt drama som utspelats in-
f6r Lucius, man har talat om att Lucius blivit magiskt f<;rhexad och
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handlat i trans, man har gjort jlmfiirelser med gammalegyptisk religion.
Allt detta ir gissningar. Pdre Festugidre gir en annan vlg. Han nalkas
Lucius lika enkelt, som han m6ter Hippolytos - plotsligt stir hans gestalt
dlr livs levande, och vi f6rstir hans erfarenheter. Vad pdre Festugidre
intresserar sig fiir, ir centrum, dvs. Lucius' fOrhillande till gudinnan Isis.

Han finner fiirst, att verkets tidigare b6cker skildrar Lucius som ett
maktl6st offer f<ir slumpen. Si fort han fiirsoker resa sig, blir han pi nytt
fast. Slumpen 1r blind och derf<tr 8rym. Han r?iddas av den goda och
barmhlrtiga Isis: >Jag ir herre <iver iidet; tidet lyder mig.> I sjilva ver-
ket skildrar elfte boken en regelritt religi<is omvindelse, en <iverging
frin ett orent dll ett renat liv. Orsakerna till Lucius' elende lr tvi: han
har pi ett farligt sltt sysslat med magi och trolldom, och han har haft
ett villustigt fiirhillande till Fotis, magikern Pamfilius' unga slavinna. I
antiken riknades ju sexuell frihet aldrig som synd; Hippolytos f6rsyn-
dade sig som bekant nlrmast genom att :vara kysk - han krinkte dir-
igenom karleksgudinnan. Hlr miiter nigot annat kysk och streng
anda, som pi ett egendomligt sitt kontrasterar mot den frivola tonen i
de f<iregiende bcickerna av verket. Nu ir det tydligt, att denna omvin-
delse har sjilvbiografisk karaktlr. Vi vet, att Apulejos sjllv var en from
man, som var invigd i minga olika mysterier. Hans bok ar i f<irkledd
gestalt berittelsen om hans egen andliga utveckling till fromhet och
renhet.

Det viktiga och det som giir detta verk si unikt i antikens litteratur,
ir arten av Lucius'kallelse och av hans kerlek till Isis. Han sklnker henne
hela sitt liv. Han ignar sig it stindig kontemplation. Pdre Festugidre gdr
en jimfiirelse med en ung, ivrig katolsk klosternovis - med samma iver
gir Lucius stindigt tillbaka till gudinnan, vintar utanfiir templet p& att
dorrarna skall slis upp - det finns ingenting annat i hans liv. Nu kin-
ner vi minga exempel pi nitisk tempeltjlnst i antiken. Men her stir
vi enligt pdre Festugidre inf<ir nigonting annat. Lucius' kontemplativa
dyrkan av Isis skiljer sig frin nestan all annan antik kult vi kinner. Den
har inget sjiilviskt syfte. FIan vill inte utbedja sig eller erni nigonting.
Hela hans lycka bestir i att betrakta den llskade. Man kan inte finna
nigon analogi till detta i grekiska mysterier, som t. ex. de elevsinska.
Ingen antik text erbjuder en exakt parallell. Med samma finess som pdre
Festugidre karakteriserade den unga Hippolytos och hans Artemisdyrkan,
karakteriser ar han Lucius:

>>Lucius kenner, att han ?ir iilskad. Han tror pi Isis' kiirlek. Ffans tro Ir absolut. Hur
skulle han inte kunta vara llskad av Isis, nlr hon sjilv xikte upp honom i hans elinde,
nir hon visade sig fdr honom i sin egen gestalt och genom ett underbart mirakel itergav
honom hans minskliga gestalt och sedan varje natt ledde honom'>>



': : SuenStolpe

Apulejos miste sjllv ha upplevat detta. Den viktiga slutsats som pAre
Festugidre tror sig kunna draga av sin unders6kning Ir, att

>vissa hedningar trodde sig sjilva vara f<iremil fdr k:irlek frin den ena eller den andra
gudens sida bland de gamla nationella religionernas gestalter, Denna iakttagelse miste
tvinga oss till ny reflexion och kanske att modifiera vir uppfattning, Nlr allt kommer
omkring, lr den religiiisa kenslan alltid densamma. Miinniskan kenner ett oemotstindligt
behov av att tro, att det nigonstans finns en Gud som tlnker pi henne, som llskar
henne - llskar henne sidan hon lr, oren och elendig, Det var de iidmjuka i virlden
som fcirst trodde pi liran om Kristus: slavar, hamnarbetare i Korint, evangeliets fallna
kvinna - s<ilade och besudlade personer. Det f<iref<ill inte dem iiverraskande, att en Gud
skulle komma till jorden for att sdka upp dem och frilsa dem, Var det nigonting si
f<irvinande, att Gud verkligen skulle iilska dem? Om vi erinrar oss denna de ftirsta kristna
generationernas hillning - och giir alla tillbOrliga reservationer -, kan vi bettre f<irsti
Lucius' henfiirelse. Han klnde sig sjlilv ilskad. Han gav sin kerlek tillbaka. Det var
dlrfiir han fann en ojemfdrlig gledje i sin kontemplation av gudinnan>.

Och pdre Festugidre hlnvisar till Louvrens bronsstatyett av en Isis-
tjinare, med hinderna hopf<irda under manrcln och blicken i stum dyr-
kan hojd mot den llskade, miktiga gudinnan.

Det nu anf<irda motsvarar "nd"rJungefer hllften av boken. Ett ut-
fiirligt kapitel behandlar en endast ftir kennarna bekant antik f<irfattare,
Aelius Aristides och hans Hieroilogoi,sorn inte finns 6versatt till
nigot modernt sprAk, en historia om sjukdom och lidanden och blind
tro pA Asklepios - ett sillsynt levande exempel pi konkret antik folk-
tro. F6rfattaren ger en 6yedegset koncentrerad bild av den nyplatonska
mystikens och den stoiska kosmiska virldsbildens uppvixt ur och for-
hillande till Platon, han skisserar Marcus Aurelius' gestalt och iskidning

- ett lysande essayistiskt portritt pi endast ett par sidor - och kan pi
det knappaste utrymme ge en bild av utvecklingen av den antika kinslan
inf6r natten och dess stjirnvlrld - frLn minniskans frysande klnsla av
frimlingskap och utestingdhet i denna v?ildiga virld hos Sapfo, spejaren
i Agamemnon och den underbara forsta (anapestiska!) prologen i Euri-
pides' Ifigenia i Aulis fram till Ptolomeus och Julianus, dlr man m6ter
samma insikt som i Platons Timaios om att minniskan trots allt har ni-
gonting visentligt gemensamt med denna v?ildiga gudomliga vlrld. Dessa
Platons liror >istadkom en revolution i visterlandets religitisa sensibilitet>.

I sitt sista kapitel redogiir pdre Festugidre fcir antikens kunskap om hel-
gelsen, om vegen till ett mcite med Gud, och hinner drirvid ocksi ge en
oversiktlig framstillning av antikens kosmiska ftirestillningar.

FIan slutar sin framstlllning med ett storartat fragment ur N u m e-
nios:
10
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>Det Ir miijligt f<ir oss att ftirsti kroppsliga fenomen' Vi kiinner igen dem genom
deras likhet med andra ting och genom de tecken de ger vira sinnen. Men det finns inget
sitt att frirsti det goda, varken genom nigot tecken som skenks vira sinnen eller genom
nigot begripligt f<iremil som rymmer en likhet dirmed.

Detta ?ir vad man miste g<ira. Det lr, som om man stod pi en hiig punkt och pi
lingt hill uppteckte en av dessa smlbitar som folk fiskar i. Den iir isolerad och ensam,
fiirlorad i vatteniiknen, slungad av de vildiga vigorna. Men om man ser mycket noga,
skall man kunna uppticka den - fiir ett tigonblick.

Pi samma siitt ?ir det med det goda. Man miste dra sig lingt undan frin de sinnligt
ftirnimbara tingen och tala uteslutande med det goda, pi en plats der det varken finns
nigon minniska eller nigon annan levande varelse eller 6ver huvud nigot kroppsliSt ting,
stort eller smitt, utan endast en outsiiglig, oformulerbar, ojlmfiirligt underbar ensamhet.
Hi;t 'ir det som det goda dviiljs i all dess glans. Han ?ir sjiilv der i stort lugn, i stor
gliidje, han den lugne, den suverine Ledaren.>

Pdre Festugidres bok har av fackkritiken helsats med sttirsta erken-
nande. Nir man med huvudet ennu brusande av intryck tlnker tillbaka
pi dess innehill, stir kanske de lysande varma och eleganta essayerna 6ver
Hippolytos och Lucius, Heraklitos och Marcus Aurelius eller de iiverligsna
framstlllnin gaffia ay Platons mystik i fiirgrunden. Men man mirker snart,
att fiorfattaren gett nigonting mer. Den som hamtat all sin kunskap om
antikens religion frin Martin P:son Nilsson, kenner sig som f<jrsatt till
en annan virld. Jag har aldrig kunnat lesa den beromde svenske forska-
rens gigantiskt larda arbeten utan att kinna ett slags skrick - det Ir
som att vandra bland fuktiga och kalla ruiner, bland idel skrickbilder,
vanfdrestellningar och f<irvillelser. Hlr m6ter solvarm och levande, kon-
kret och leende, trygg och enkel den antika minniskans religiiisa tro' sA-

dan den levde bide som privat fromhet, fjdrran frin den officiella kul-
ten, men ocksi som levande mystiskt inslag i denna kult. Endast en man
med dverligsen orientering i antik litteratur och med den djupaste insikt
i religionens visen, vilken samtidigt lr en lysande skribent, kunde ha skri-
vit detta fascinerande verk.

Suen StolPe
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iden Sigrid Llndset's plutselige dgd i t949 har det vrrt pifallende
stille omkring hennes forfatterskap i Norge. Professor A. H. Vinsnes'

fortreffelige Undset-biografi utkom i selve d/dsiret, og fikk dermed et
nesten nekrologt preg i kritikernes bevissthet, hvilket avverget den kul-
turdebatt som dens pregnante form ellers kunne ha gitt stptet til. Og selv
overfor Sigrid lJndset's to posthume verker: Caterina au Siena (1951)
og en samling Artikler og taler fra krigstiden (1952) kom der fra kritik-
kens side til uttrykk enslags avvebnet rrefrykt for den store avdpde' som
pi en si eminent mite hadde tjent sitt lands hpyeste og reneste interesser
bide i krig og i fred.

Meget kan tyde p&, at mens Sigrid IJndset's romaner' bide de store
middelalder-syklusene og nutidsromanene' fortsetter sin seiersgang og
stadig oversettes til nye sprog, vil hennes essayistiske forfatterskap i tiden
som kommer bli tatt opp dl fornyet vurdering og aktualitet i Norge.

I en kronikk om litteraturkritikkens oppgaver og normer i det kon-
servative Morgenblailet i fjor hgst skriver magister Else HOst blant annet:

>>Ville vi ikke idag varr takknemlige om den foregiende generasjons kritikere hadde
vert noe mer nergiende overfor de id6er og idealer en Hantsun gjorde seg til talsmann
for, istedetfor i nlye seg med i begeistres over hans stil og uforlignelige fortellerkunst?
Og mon ikke Sigrid [Jndset's indelige misjon i virt folk er blitt i vesentlig grad beskiret
ved at man har innskrenket seg til i se rent litterert pi hennes diktning, uten i ta inn
over seg det livssyn som er forutsetningen for dens rikeste blomstring? For det er jo en
noksi paradoksal situasjon at Sigrid Undset skal vare en av vire folkekjrreste forfatterin-
ner, samtidig med at hennes religipse syn er storparten av hennes landsmenn totalt frem-
med, for ikke i si dypt og inderlig imot?>>

Fi dager senere protesterte litteraten Philip Houm i det radikale Dag-
blad.et mot denne >bakvaskelse av de arme tredve-irener>, forpvig uten i
godtgjgre fyldestgjgrende at Sigrid lJndset's livsbetraktning noensinne
hadde m/rt virkelig intelligent og innfplende forstielse hos hennes kri-
tikere. Her ligger utvilsomt et rikt og uutforsket felt i norsk litteratur-
historie og venter pi en analytisk begavelse som forstir L f1te Sigrid
IJndset's indelige utvikling og modne standpunkter tilbake til en felles-
europeisk kontekst.

Sigrid Llndset's essayistikk er som helhet et forblgfrende eksempel pi i
hvilken grad en maktfull og klok personlighet kan gi1re seg gjeldende
gjennom en litterer form som fra et rent estetisk synspunkt ofte lot
adskillig tilbake i Onske. Sigrid lJndset's stil var tung. Setningene Yar
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lange og lastet til bristepunktet med meningsinnhold, og det hendte ikke
si sjelden at hun falt i den Pauli svakhet at >hennes megen lrrdom gjorde
henne rasende>. Som essayist var hun siledes handicapped, ikke minst ved
sin samtidighet med skribenter som Flelge Krog og Sigurd Hoel, hvis
klare, lapidariske og elegante form har skapt skole nir det gjelder god
norsk artikkel-stil.

Til gjengjeld hadde Sigrid Undset ikke bare srrdeles vesentlige ting pi
hjertet, men ogsi et fond av menneskelig klokskap som bakgrunn for sin
utstrakte viten. Som i romanene fir man gjennom hennes essays inn-
trykket av en overveldende universalitet. Ved siden av den dype, religipst
forankrede og mystisk opplevede, intuisjon av kvinnelighetens og mor-
skapets mysterier m6ter vi hos henne en nesten maskulint kraftfull in-
tellektualitet: Bide hennes diktning og hennes essayistikk beres av denne
usedvanlige forEning av den visjonrre og den resonnerende begavelse. I
de minneord som norsk indslivs ledende menn skrev ved hennes bire var
der ett ord som stadig gikk igjen, ikke minst hos dem som hadde stitt
henne personlig nrr, nemlig helbeten. Bide momentant og i sin utvikling
var Sigrid undset's liv preget av helhet og kontinuitet: Allerede fra na-
turens side var hun begavet med et geni som bide sendte sine r/tter ned i
tilverelsens mysterier og utfoldet sin krone i den logiske fornufts dagklare
lys. Det ga henne fra Lgrste stund av en lykkelig likevekt og en monolittisk
sikkerhet som bar henne gjennom de vanskeligste erkjennelseskriser, og
gjorde hennes livsinnsats til en innsats av troskap overfor det som hun
dypest i sitt vesen igrunnen alltid hadde fornemmet eller visst.

Siledes ligger kimen til hele Sigrid Llndset's fortsatte utvikling og
forfatterskap allerede i hennes fprste essaysamling: Et kui.nde-synspunkt
(1919). I dette nideslpse og indignert ironiske oppgi4r med kvinnesaks-
fanatikerne innen hennes eget misforstitte kjpnn ligger der allerede im-
plisit et menneskesyn og en livstolkning hvis store trekk Sigrid Undset aldri
noensinne skulle komme til i fornekte. Hun er omtrent alene om i rcferere
kvinnenes emansipasjonsproblem til en dypere, helhetlig kulturbetraktning,
og se den som et av mange fenomener innen en sivilisasjonstype som setter
den hensynslgst uforpliktende individualisme mer og rner i hgysxtet. Kul-
turens innerste bind og kjerne, det er for henne loven og forpliktelsen,
som skaper vital spenning i vire tilverelser: >>De gamle, blanke ordene,
dydernes navne som er blit halvveis latterlige ord - det er de ord, men-
neskene tre,nger at lrre - styrken, visdommen, retfardigheten, sandhe-
ten, barmhjertigheten, kyskheten, maateholdet, tapperheten - og mange
andre blanke ord>>, skriver hun i essayet >Det fjerde bud>.

Sigrid Undset skulle adskillige ir senere komme til i bli den kongeniale
oversetter av den engelske kulturkritikeren G. K. Chesterton's essays til
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norsk. Dette er si langt fra 3, var.e en tilfeldighet at det tvert om ePen-
barer en dyp afiinitet. I sin gradvise oppdagelse fremover mot tyve-irene
av at kristendommen i to tusen ir hadde tenkt og organisert i en logisk
harmonisk doktrine alle hennes egne spontane intuisjoner og anelser om
tilvarelsens mening, erkjente hun et indelig slektskap med den engelske
renkeren og humoristen, hvis overdidige paradokser skjulte den svimlende
oppdagelse at i den ikke lille utstrekning hvor religion ikke var mysterium,
var den >just plai'n, co?tcltr.ottt lcuman sense>>.

FIer kommer da kirken inn i hennes synsfelt, den kirken som hun i et
brev til en venninne,forfatterinnen Nini Roll Anker si sent som i 1911
hadde omtalt som bare >en ganske malerisk ruin etsteds i bakgrunnen>.
Tre 3r senere har kirken skiftet karakter i hennes betraktning. I et essay
om Kuintlerne og Yerdenshrigen heter det at >- kirkens historie er som
et paradigm a paa det guddommeliges skjabne i menneskenes hrnder. Den
har vxret brreren av de tanker som ikke kan dO - og som flertallet av
mennesker ikke orker at leve efter - og som de alltid igien efter en tid
opdager at de ikke kan leve foruten'>>

At en dikter av Sigrid lJndset's format midt i de agnostiske tyveirene
gjenoppdaget kristendommen ville under alle omstendigheter ha vakt for-
bauselse. Men at det var den katolske kristendommen som utgjorde hennes
valg vakte forferdelse og indignasjon. Ved et sammentrefr. fant hennes
overgang til katolisismen sted samtidig med en annen seleber konversjon,

- en av Norges fremste pedagoger, folkehpyskolemannen og grundtvigia-
neren Lars Eskeland hadde tatt det samme oppsiktsvekkende skritt, hvilket
en tid skapte en panikkartet psykose pi statskirkelig hold som sterkt har
preget Sigrid IJndset's essayistikk fra denne tiden. Allerede i det f/r nevnte
brever fra lgll hadde hun skrevet at >>Romerkirken har da ialf.ald fotm,
den virker ikke irriterende paa ens intelligens, som disse diverse protestan-
tiske sekter. Heldt ut av Romerkirkens faste form virker hele kristen'
dommen paa mig som en mislykket, sprukken omelet. . .>

Overgangen til Rom fant sted midt i arbeidet rned middelalderromanene,
og da den lutherske biskop Jens Gleditsch i en artikkel antydet at konver-
sjonen mitte sees som et utslag av middelalderromantikk og fortidssver-
meri, fglte Sigrid Undset seg rammet i sin npkternt realistiske sans, og
tok mektig til gjenmrle. Flennes polemiske kraf,t vat fryktelig, og hennes
enorme kunnskapsmengde kunne ofte dekke over at hun ogsi hadde sin
begrensning nir det gjaldt innlevelsesevne og forst&else. Typisk for denne
perioden er det store essay Katbolsk- propaganda., et mesterstykke av et
debattirrnlegg mot erkebiskop Nathan S/derblom, som ved sin prinsippielle
kritikk av nordisk luthersk kultur og mentalitet har bevart noe av sin
aktualitet, selvom det pi nutidens lesere vil virke ensidig og urettferdig'
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sarlig i sitt syn pi Luther's sammensatte og pi mange miter rike personlig-
het. Sigrid tlndset's identifisering av Luther og det spesifikt tyske geni
var en av hennes yndlingsidder, og kunne - sarlig i hennes essays og
taler under siste verdenskrig - utaite til en nesten monoman ensidighet
og antipati. Men man skal heller ikke glemme ar det var et omride hvor
hun bide i fredstid og i krigstid var blitt serdeles sterkr og brutalt provo-
sert.

I mellomkrigsirene ga Sigrid Undset ellers ut tre essaysamlinger samt
to hagiografiske studier: Hellig Olau, Norges Konge (19i0) og Norske
Helgener (1937). Srrlig den sistnevnre vakre stor oppmerksomher og
anerkjennelse ved sin lykkelige forening av npktern historisk kritikk,
omfattende viten, og likefrem synsk innlevelsesevne og pietet. I samlingens
fprste essay: >Trosskiftet i Norge> har hun lagt frem et. avgj4rende syn
pi kristendommens innfgring og fprste tid i virt land. I mei enn 6n hen-
seende fortoner hennes konklusjoner seg som bindende for faghistorikeren.
Og hennes Olavs-biografi er formodentlig det skjgnneste som er skrever om
helgen-kongen siden Snorre.

I de tre samlingene Etapper (1929), Etapper. Ny rekke (1933) og
Seluportretter og landskapsbllleder (1938) gir Sigrid Undset verdifulle
og hpyst personlige glimt srrlig av europeisk hagiografi, historie og lit-
teratur. En srdig uttalt interesse spores for Elisabethtidens England, hun
har vel syntes at de h4ydramatiske beretninger om de blodige forfplgelsene
av katolikkene var nytt stoff i vire land, hvor religionsforfplgelser gjerne
oppfattes som en ikke-protestantisk spesialitet. Men her er ogsi stemnings-
billeder fra Gotland och Glastonbury med denne serlige evne til & f.Ole
og formidle et steds historiske armosfrre og vemodet ved dets fiorf.all
som er Sigrid Undset egen. Og her er litterrre studier over forfattere som
var serlig kjx,re i Sigrid lJndset's bokhylle: Steen Steensen Blicher, som
hun nesten forgudet, Leo Veismantel, Marie Bregendahl, og - D. H.
Lawrence hvis avsporede pansexualisme for henne fortonet seg som er
tragisk feilsprang i retning av det absolutte.

Gjennom alt dette er Sigrid Llndset's kloke og alvorlige blikk pi verden
og tilvrrelsen tilstede, et blikk som favner fra den fantasifulle myte og
folklorens brogede oppkomme til det kristne dogmets universelle syntese.
Tegn i sol og mine tyder pi, at i det tidsskifte vi nu opplever er vi si langt
fra i vxre ferdige med henne at hennes egentlige innflytelse i norsk inds-
liv hprer fremtiden til. Med sin ensomhet i samtiden betaler geniet ofte sin
plass i eftertiden.

H. Rieber-Mohn, OP
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DEN HELIGA BIRGITTA
OCH NORGE

rigan, vad den heliga Birgitta betytt fdr Norges kultur under medel-
tiden, ir litt att besvara. Flennes livsglrning fick praktiskt taget ingen

betydelse alls som nu skulle kunna pivisas i virt land.
Orsakerna till detta Ir si skiftande, att en ordentlig utredning skulle

kriva en lingre redogtirelse 'dn jag kan tlnka mig, att denna tidskriftl
har plats f<ir.

Digerdiiden under fuen 1349-10 trifr.ade Norges kyrka och befolk-
ning lnda in i mirgen: nlr reformationen nlstan tvi hundra ir senare
pitvingades landet, var det en sjuk och maktliis nation som lades under
barrmarks politiska och under nordtysk sekterisms andliga herravilde.
Det kan rlcka, om man nimner, att ennu ir 1370 fanns i hela irkestiftet
baru 40 prester - mor normalt 300. Fiir att barnen <iver huvud taget
skulle fi dopet och de ddende den sista smdrjelsen, miste man slumpvis
anhilla om dispens och ordinera alla slags ollmpliga prlstimnen: arton
irs pojkar, utanfiir iktenskapet f<idda min och skolpojkar, som under
den goda tiden skulle ha blivit avvisade frin pristskolorna. Sedan fick
dessa andligr omogna och ohmpliga prlster ofta nog alldeles efter sin
pristvigning ta hand om bide 3 och 4 kyrkor.

Disciplinen i kyrkan skakades uppifrin genom forhillanden som be-
rodde pi personalunionen fcirst med Sverige och Danmark och sedan
uteslutande med Danmark. Efter att Magnus Smek ir 1319 blivit vald
till konung ocksi i Norge efter sin morf ar, blev det sed, att Norges kungar
under senmedeltidsn - rnsd undantag fijr en enda, kung Hakon Magnus-
son d. y. - mest levde utomlands. Arkebiskopen, som var sjilvskriven
ordftjrande i riksridet, och biskoparna, som var ridsmedlemmar, tvinga-
des di att delvis vara borta frin sina stift pi linga resor; kyrkans ledare
blev ocksi iiverhopade med rent virldsligt politiska uppdrag - de blev
samtidigt de fcirsta, ofta ocksi de enda, fcirsvararna av landets sjllvstln-
dighet, ira och ritt. Det var natufligt i Norge, der sankt olafs namn
hade helgat landets bide sjiilvstindighet och ara, i och med att han
kristnade Norge och omskapade landet till ett rike, i europeisk mening.

Ez konsekvens av att det h<igre pristerskapet pi detta sitt indrogs i
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' Tidigare tryckt pi norska i Creilo 19232 260 fr.



Den beliga Bi.rgi.tta ocb Norge

den politiska kampen blev naturligtvis, att dess kraft kom att splittras
pi flera andra uppgifter In den att leda kyrkan; en annan blev, att de
danska kungarna si mycket som mdjligt fiirsiikte placera utlinningar pi
ledande poster i den norska kyrkan. Det intriffade, att de danska kung-
arna uppteckte, att de hade kalkylerat fel; genom sitt intrigspel placerade
de mln som Henrik Kaltisen och Erik Valkendorff pi Nidaros irke-
biskopsstol men fick snart mirka, att dessa henat inte ville tiina nigon
konung alls - utan endast sin Gud och sin kyrka. Andi lyckades de pi
ledande poster i kyrkan och klostren placera alltf6r minga diliga eller
ovlrdiga prister, som skadade kyrkans lra och anseende och briit ned
dess makt inifrin. De norska domkapitlens makt brcits systematiskt ned
under hela unionstiden - tills de vid reformationens inf6rande var si
gott som maktlcisa.

Det fanns di i Norge betydligt mindre in i grannhnderna nigon kraft i
reaktionen mot senmedeltidens materialism, sjllviskhet, sj?ilvridighet och
trol6shet - allt detta som fiirbereder den protestantiska reformationen
och renissansens fijrhirligande av den >naturliga mlnniskan> pi bekost-
nad av den andliga minniskan. Medan en rik religios litteratur pi moders-
milet i Danmark och Sverige vittnar om att det under sista irhundradet
f<ire lutherdomens infcirande i folken fanns krafter, som arbetade fiir en
reformation tillbaka till en sann katolicism, finns det bara enstaka spir
av nigot liknande i Norge. Den religiiisa litteratur pi norska och pi latin,
som hade blomstrat si rikt i det tolfte, trettonde och biirjan av det fjor-
tonde irhundradet, fiirstummas helt efter digerdiiden.

Naturligtvis Ir det ocksi i Norge si, att det som vi med slkerhet vet om
den moraliska uppliisningen i folket och sirskilt om missf6rhillandena
inom kyrkan och i klostren, det vet vi genom biskoparnas och kloster-
ledarnas klagomil. De vittnar om tidens irreligiositet men lika mycket om
att det trots allt indi fanns fullt upp med fromma och ambitidsa prister,
som klmpade emot det onda, sig pi fordirvet med sorg och harm och var
fulla av skrlck f<ir folkets framtida iide.

Bland dessa min observerar man herr Aslak Bolt, biskop i Bergen i
bdrjan av 1400-talet, senare Srkebiskop i Nidaros, och herr Stein, abbot i
Munkaliv benediktinkloster frin &r I40f . Dessa tvi mln sig i Birgitta
>ett stort nidens redskap, som den barmhirtige Guden till sitt namns lra
och forherligande har uppvackt i dessa yttersta tider fiir att komma den
ildrande virldens elende till hjelp>. Si heter det i den skrivelse av den
10 septembet 1420, der herr Aslak Bolt och hans domkapitel till piven
framf.or den norske konungens, riksridets och hela folkets iinskan, att
Munkaliv mitte 6vedlmnas till birgittinorden och organiseras efter dennas
regel genom munkar frin Maribo i Danmark.
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Det rika gamla benediktinklostret, som lig alldeles utanfdr Bergen -men innanfiir stadens nuvarande grinser -, hade avfolkats av pesten och
senare farsoter. Med det sjunkande jordv?irdet och svirigheterna att. f.&

arrendatorer och lantarbetare hade klostrets inkomster av de viildiga
egendomarna glrtt. ned. Di Bergen 3r L393 plundrades och brlndes av
vitaliebriiderna, skonade dessa varken kyrkor eller kloster, och det utar-
made Munkaliv f<irefaller ha haft det besvlrligt med iteruppbyggnads-
arbetena. Men man kunde inte tinka p& att stifta ett nytt kloster f<ir
birgittiner, si som forhillandena nu var i Norge - det fanns tills vidare
ingen annan utvlg att infora orden i Norge an att Munkaliv upphdrde
att existera som benediktinkloster och dess hus och gods iiverllmnades
till birgittinerna. Det ir m<ijligt, att herr Stein 6verdriver, nir han skild-
rar f<irhillandena i klostret si mijrkt som han gcir. Han pistir, att han
sitter ensam med en enda munk, och att denne liksom abboten sjilv
iinskar iivergi till den nya orden. Frin annat hA[ - abbotar i och utanfdr
Bergen - vet vi, att konventet riknade itta broder till, och att dessa
>i regel>> uppeh<ill sig i klostret. Herr Stein har antingen rlknat dessa
munkar som forrymda eller ocksi jagat ivlg dem som ovirdiga.

Emellertid sig herr Stein det som sin livsuppgift - Inda tills han ir
1426 kund,e ligga ned abbotstaven och bli ,broder Stein> i det kloster,
dlr han tidigare hade varit hogste ledare - att fi Birgittas orden inf<ird
i Norge. Redan ir L4l6 talas det om birgittinmunkar och dito nunnor i
Munkaliv - de har kanske varit dar som glster for att underscika fcir-
hillandena -, och frin och med ir 1426 tillhor klostret Frllsarorden.

Men denna forindring genomfiirdes under en olycklig tid - Erik av
Pommerns sista tid som regent och tiden ftir hans kamp med Kristoffer av
Bayern. Inne i landet ir det uppror, det dr krig med Sverige, kusten
plundras av hollandska fartyg.1440 miste abbedissan Ragnhild Bergsdot-
ter anhilla om att f.& k6pa spannmil i Hamar stift, derfdr att klostret
inte fir in rlntorna pi sina egendomar. Tyskarna i Bergen - handelsmin
frin Flansestiderna - hade alltid varit en hard f<ir rihet, vildsdid och
otuktigt liv i staden. 1447 bryter dessa tyskar in i Munkalivs kloster-
kyrka och r6var med vild med sig tvi av slottshcivitsmannens, riddar
Olav Nilssrins, min: den ene mdrdade de.

Fferr Olav Nilss<in till Talgii var en haftig och vildsam herre, och han
lig i iippet krig med hanseaterna. Politiskt var han den danske kungens
motstindare och f<irsiikte orientera sig mot Sverige. Slutet pi hans oroliga
liv blev att, d&han l4JJ kom till Bergen, reste sig tyskarna pi >bryggen>
sig till ett formligt krig mot honom. Med sitt f<ilje - bl. a. Bergens
biskop, herr Thorkleiv, som ville forsiika mlkla fred - flydde han till
Munkaliv kloster. Tyskarna stormade kyrkan - detta hande Sankt Egidii
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d^g -, sprlngde porten och mordade biskopen, di han gick emot dem
frirn altaret med monstransen i henderna. Med biskopen blev herr Olavs
bror, tvi brors<iner och en av hans siiner, flera av kanikerna och biskopens
folk diidade inne i kyrkan. Flerr Olav Nilss<in hade f<irskansat sig i
kyrkans torn; ftir att tvinga ut honom tinde tyskarna eld pi klostret.
Herr Olav gav sig och blev m6rdad, men elden spred sig och brinde ned
kyrkan och klosterbyggnaderna, s& att >inte en sticka> fanns kvar -efter vad abbedissan upplyser i ett brev till ridet i Lybeck. Det <ivades
vild mot flera av nunnorna; minga av dem omkom i elden.

Vildsminnen blev lysta i bann - men minga bland dem siikte inte
ens absolution utan bara skrcit med sina illglrningar. Den tyskf<idde ko-
nung Kristian I var mest glad, att han blev av med herr Olav: vid fiirsta
tillfillle gav han tyskarna siru forlltelse fcir mordet pi biskopen och deras
skamliga glrningar mot allt som borde ha varit heligt fiir minniskor.. Birgittinernas dubbla konvent kunde inte inhysas i Bergen - undsl sn
rad ir bodde munkar och nunnor i cisterciensklostret Hovedo vid Oslo,
medan munkarna pi Hoved<i satt i Bergen och der fd,rmodligen ledde
iteruppbyggandet av Munkaliv. Ftirst 1479 moter vi iter birgittiner i
Munkaliv.

Det lr tidsbilder som dessa - klostret i ljusan liga, vildtagna nunnor
som dor i elden, biskopen liggande m6rdad framfdr hirgaltaret med Her-
rens lekamen i sina hender - som man miste se fiir sig, om man vill skaffa
sig en rlttvis fiirestillning om de minga sorgliga hendelser som berittas
om de inre forhillandena i virt enda birgittinkloster. Tack vare Martin
Luthers monomani har moderna minniskor vant sig vid att tro, att det
sirskilt var synder mot kyskheten som f6rekom i klostren och gjorde
dem till nigot helt annat an vad de borde ha varit, i irhundraden hade
varit och lven i reformationens eget irhundrade of.ta var - hus fcir Guds
tjanare och tjinarinnor. Vi kan urskilja vissa ekon av sidant skvaller -men ingenting som tyder pi att det varit mer in just skvaller. Men ofirr-
dragsamhetens synd - den talar hogt ur de gamla breven. Klosterregelns
krav pi saktmod, tilamod, barnslig lydnad under de civerordnade - det
var dessa krav som det var hirdast att efterleva f6r senmedeltidens barn -siinerna och dcittrarna till den vilda och blodiga tid, di sidant som
Munkalivs brand och mordet pi biskop Thorleiv kunde intriffa. Man
kunde helt enkelt inte tinka sig, att inte vapen skulle vara en del av .var
mans och var kvinnas dagliga drlkt ijverallt utanfcir klostermurarnal si
hade det varit si lingt tillbaka, som folk kom ihig.

Inre ofrid fcirlamade Munkalivs kloster, och det blev darfor aldrig den
kalla till en andlig nyfcidelse, som lrkebiskop Aslak och den fromme
abboten Stein hade hoppats pi. Orsaken lig delvis i sj?ilva den heliga
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Birgittas klosterregel. Inte bara en eller ett par enstaka Prester skulle som
skrifteflder fdr nunnornalyda under abbedissan utan ett helt briidrakon-
venr. Slrskilt i ett kloster som Munkaliv, som stindigt befann sig i eko-
nomiska svirigheter, miste det ha varit besvldigt fcir brcidrakonventet
att beh6va underordna sig en kvinnas - abbedissans - ftirvaltning av
egendomarna och frestande att ingripa med slkrare handlag och omdcime.
Omkring 1480-90 ftirst6rs andan i klostret av en fiirhlrjande strid
mellan abbedissan och generalkonfessorn, broder Lavrans Olavsscin. Stri-
den riirde sig nlstan uteslutande om fdrvaltningen av egendomarna. Vad-
stena skickade dit prestmunkar f.or att undersdka saken och giira slut pi
tvisten. Vi kinner emellertid inte till resultatet.

Konventen ir alltidmt, inte fulltaliSa, trots att systrar tas emot PA
dispens, innan de nitt den f<ireskrivna ildern, och trots att Vadstena och
de danska birgittinklostren skickar brcider till Bergen. Klostrets bellgen-
het pi Nordnes ovanf<ir Bergen gor det till en strategiskt viktig punkt i
kampen om Norges krona vid tiden fcir reformationens infcirande.

Slutet pi Munkalivs saga blev den, afi dA' den danske llnsherren pi
Bergenhus ir 1130 ldtriva ned stadens gamla kyrkor och till kyrkan hii-
rande byggnader, tog den siste katolske biskopen och resterna av Bergens
domkapitel emot Munkaliv som erslttning - mot att de skulle fiirsiirja de
sista fattiga nunnorna, som ville stanna kvar i sitt kloster. Biskopen, herr
Olav, var en svag och undfallande man - och de danska adelsminnens
plundringar av de norska klostren hade redan biirjat: detta sista ir nigot
av en urslkr - men en dilig sidan - f6r biskopens 6verenskommelse
med slottsherren. FIan erbjOd abbedissan och konfessorn en liten socken-
kyrka i staden, nigra hus intill denna och en del egendomar i erslttning,
men abbedissan och en del av nunnorna vdgrad,e bestimt attldmna ifl&n
sig klostret. De fick nog ocksi stanna kvar, eftersom biskop Olav innu
1i33 uppges f6rs<irja en del av de gamla nunnorna och munkarna. Men
redan den 28 juni 1131 kommer tvi nunnor frin Munkaliv till Vadstena
och berittar, att de och deras systrar har utdrivits ur sitt kloster, och att
de flesta bland nunnorna har sijkt sin tillflykt hos shktingar runt om i
landet. -Detta ir vad man till det yttre klnner till om birgittinordens iide i
Norge. om det andliga livet i klostret ver vi inte mycket. Av en slump
nimnes en broder, Olaus Petri (d6d 1452) som en from och duktig man

- flitig avskrivare, god singare och mycket strlng i sin observans av
regeln. Han var emellertid en Vadstenamunk, som skickats 6ver fot att
,.for*"r" klostret. Jesuitkollegiet i Antwerpen har igt etf vackert psalte-
rium, skrivet av en syster Birgitta Sigfusdotter i Munkaliv. Vad som under
irens lopp kan ha gitt ftirlorat av arbeten frin klostret, ir inte Sott att
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veta. Men det kan knappast tlnkas i Munkaliv ha fiirekommit en sidan
verksamhet som vi kinner f.r&n t.ex. de svenska och finska birgittin-
klostren.

Historien berittar nu en ging mest om strid och oro och tiger om >de
stilla i landetrr. Vid ett tillfelle hiir vi berittas om venetianaren Querini
och hans kamrater som strandade pi R6st, h<igt uppe i norra Norge, och i
minader fick leva hos de fattiga fiskarna dlr; han tyckte, att han varit i
>paradisets fiirsta krets, till skam och vanlra for Italien och dess seder>
bland dessa fromma enfaldiga kristna minniskor, som ansig kiirlek till
nlstan, h:ingivenhet i Guds vilja, renhet i seder och i ord som sjilvklara
saker och knappast ens trodde, att det fanns nigon ogudaktighet och
ondska i virlden. Si stod det sikert till i mer dn en ftirsamling runt om
pi landet, fjdrcan frin det politiska livets centra; h1r spelade kanske ocksi
den heliga Birgittas anda sin roll, Iven om folket bara hade en otydlig
andrahandskontakt med den svenska sierskan. En nirmare f<irstielse och
kunskap om hennes glrning och hennes anda hade slkert en del av de
fromma och trofasta pristerna - sidana som biskop Jacob av Oslo (1402
_1420), han som i ett brev till abboten i Lyse kloster skriver:

>Gud give mig en rdtt, hjdrtats inger och min levnads fdrblttring och
den Helige Andes tr6st och det eviga livet, nir vi en dag skall skiljas
frin kroppen.>

ERIK DEN HELIGE I NY BELYSNING
Erik tlen helige, Historia, kult, reliker. Sthlm 19f4, Nordisk Rotogravyr.

ed bidrag av Humanistiska fonden har Bengt Thordeman
i en omfattande och innehillsrik volym - med f6redomlig och

tilltalande utstyrsel av Nordisk Rotogravyr - samlat bidrag av en rad
experter, som alla sysslar med Erik den helige, Sveriges helgonkonung,
vilkens gestalt under senare decennier hotat att alltmera uppl6sas.

Verket inledes av Erik den heliges legend, som To n i S c hm i d med-
delar i tre versioner -pA latin, gammalsvenska och modern svenska. Dir-
efter foljer en hundrasidig avhandling av professor Knut B. Vestm an,
Erih. ilen belige ocb hans tiil, vilken i princip vill erkinna riktigheten av
de flesta av traditionens och legendens drag och medvetet awiker frin en
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viss samtida, hyperkritisk skola inom svensk historieforskning. Erikstradi-
tionen har ofta behandlats utan hinsyn tagen till hans ittesammanhang
och samtida samhellsforhillanden; det var en sidan f6rsummelse som ledde
pioniiren Knut Stjerna pi avv'dgar, men iven dennes lundensiska eftev
f.oljare korrigeras ganska barskt av Vestman. En del av Vestmans text
firrefaller ha ett ganska svagt samband med hans imne, och her och var
96r han sig skyldig till ett rirtt. fritt, hypotesmakeri. Men hans framstill-
ning ger lndi en pifallande konkret och levande bild av det historiska
sammanhang, i vilket Erik den helige upptridde, och vlsentligen fore-
faller Vestman vilja ge den kyrkliga traditionen rett: >det synes mig
inte finnas nigon grund f6r pistiendet, att Edmund varit det ideella
monstret fc;r Erikslegenden, lika litet som att Olov eller Knut varit det.
Man har, synes det mig, varit f6r angehgen att fastsli, att allt miste
stillas under en typ, ett schema, en schablon.> Vad Erik den heliges finska
korstig betr'dfrar, synes dess historicitet stA utanfdr varje tvivel. \irestman
ger hir en intresssant vink om hur de nykristnade finnarna' som natur-
ligtvis girna ville kasta av sig sin tro, kom att ste emellan det vlstkristna
Sverige och det <istkristna Novgorod och av politiska skil valde att nldr'
mare ansluta sig till Sverige, varav fdljde missionsverkets fullfiiljande.

Nils Ahnlund behandlar Den nati.onella ocb folkliga Erikskulten.
Man flster sig iven hiir vid itskilliga hypoteser, vilkas obevisbarhet fiir-
fattaren sjilv erklnner; sirskilt glller detta {ramstlllningen av Erik den
heliges foregingare, Ericus peregrinus, som Adam av Bremen kallar ho-
nom, och som stir titt intill Erik den helige i Vallentunakalendariet. Tyd-
ligt eller troligt, Ir att Eriksmissan i maj - vad den in kan ha kallats -fanns till fdre Erik den helige. Ahnlund erkinner, att >det hemliga f<ir-
spelet till den svenska Erikskulten undandrar sig varje slker inblick> och
legitimerar sitt resonemang genom att kalla det ,ett f<jrsiik till oversikt
tiver frigestillningar och material>. Det d,r vdl ocksi till {.or att reta
lundensarna en smula. Aven i den grundliga framstillningen av Eriks-
legendens spridning, innehill och betydelse fdrfaller Ahnlund stundom till
gissningar, som fiirefaller tlmligen on<idiga. Man skulle kanske satt stdrre
virde pi en stram utrensning av alla l<isa hypoteser och en energisk pre-
sentation av det odiskutabelt hillbara.

Toni Schmid - vem annars? - skdvsl omErik den belige i litur'
gien, som vanligt med iiverllgsen sakkunskap. Man kan anf<ira den intres'
santa finalen i denna lilla avhandling:

>Vir uppfattning om Erik den helige stir och faller med vir uppfatt-
ning om de kyrkliga klllorna och deras betingelser. Denna uppfattning
har varit mycket olika pi olika hill. Man har ansett' att de igenom tidens
riktningar och ober<irda av dem bevarat ett ursprungligt hiindelsefcirlopp.
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Man har i andra sidan trott att ett namn blivit en medelpunkt och en
samlingspunkt fiir profanpolitiska och kyrkopolitiska drag, omsatta i hel-
gonlegender och kulter, Irvt fcirkristna och ildre kristna drag och blivit
en protoryp fcir senare tiders hirskare. Fcirmodligen ir det bara en tids-
friga, innan mirakelspcirsmilet uPptas till behandling av nigon psykolog
eller psykopatolog. Man har ocksi sokt gi en medelviig. Jakkola har nog-
grant uppyisat alla frirebilder till Erikslegenden frin Gamla testamentet
fram till Olov den helige och konung Knut: han hiller dock fast vid de
vlsentliga uppgifternas historicitet: martyriets och Finlandstigets. Otvivel-
aktigt stir Eriks faktiska insats lingt tillbaka fcir den insats helgonet
gjort under medeltiden som f6rebild, symbol och medlare f<jr en troende
menighet. Hans bild har skapats och inprlntats av kyrkan och spritts med
dess kult, dess bdcker, bilder och predikan. En som frimjat hans rykte
och vars ord di nidde lengre In de flestas, var den heliga Birgitta, och det
ir egendomligt att iaktta, att hon till sist blev en konkurrent om popu-
lariteten. Di vipnaren Ragvald Nilsson drabbas av halvsidig fdrlamning,
kastas lott om vilket helgon han skall vlnda sig till for att fi bot och
blttring - Erik, Henrik eller Birgitta. Lotten faller tre ginger pi Bir-
gitta, och det blir hon som hjalper honom.r>

Bengt Thordeman sjllv skriver om Erik den belige i. ruedeltidens
bildkonst; det kan i detta sammanhang nlmnas, att verket ir rikligt och
vackert illustrerat, minga ginger med bilder som endast f.i tidigare halt
tillfalle arr se. Bo E. Ingelmark skriver om Skelettdelarna i. Erik den
beliges relikskri.n. Man flster sig vid hans ytterliga f<irsiktighet: ,rdet
synes av vikt att pipeka, att diskussionen om karaktiren och uppkomsten
av den iakttagna skadan pi halskotan bygger pi mycket liis grund, enlr
inga vetenskapligt bindande bevis kunnat framfijras angiende den i f<ir-
hillande till d<idsdgonblicket exakta tidpunkten nlr skadan uppkommit>.
I sin alexandrinskt snirklade formulering ar detta ett ganska allvarligt
uttalande: vi tycks inte veta si virst mycket. Fiirfattaren meddelar ocksi
som sin mening, att vi inte alls kan slga oss veta, huruvida de i relik-
skrinet bevarade skelettdelarna'ir den historiske kung Eriks. Dock vinder
sig iven denne forfattare - s26111xn[illningen ir pifallande god i verket

- mot de elaka lundensarna, som inte vill tro, att just nigonting bety-
delsefullt kunnat handa norr om Hallandsisen. L. Veibulls mening att
halsen stympats med hjalp av en sig eller kniv i tendentiirst syfte av
listiga prelater, avvisas: >Ett fromt bedrlgeri med den motivering L. Vei-
bull framfdrt, torde, om det begitts under ildre medeltid, sikerli$en
fdrutsatt ett stitrre mitt av f<irslagenhet och anatomisk sakkunskap, in
man fir rlkna med hos den kyrkans tiinare som haft att vdrlja ut och
tillyxa en limplig kota bland ett st6rre antal di forefintliga>, skriver fiir-
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fattaren pi sitt egendomliga sprik. Denne skojare skulle nimligen ha varit
si skicklig, att han >vetat ge snittet den riktning det borde ha, om ko-
nungen Erikslegenden berittar - under striden slagits till jorden
och, innan huvudet skildes frin kroppen, ha legat halvdrid, antagligen
utstreckt pit rygg eller sidan>. Forfattaren tror derf.Ar liksom Henrik
Schtick nirmast, att reliken nog ir autentisk.

>Huggskadorna p& skelettdelarna synas yara ay den art, att de mycket
vil kunna tlnkas ha uppkommit under sidana f<irhillanden som skildras
i Erikslegenden, och drabbat en man, vars triffade kroppsdelar icke varit
skyddade av kraftigare pansarbeklednad. Levde han, nir hugget som ge-
nomskar halskotan utdelades, har detta varit omedelbart dridande.>

Bengt Thordeman skriver om Erik d.en beliges kungakrona,
Agnes Geii"t - f<irstis - om Textilierna i Sanht Eriks skrin,
Carl Axel Nordman om En relik au Erih. den helige i Abo dow-
kyrk-a, O. Kellstriim om Sankt Erik-s skrin soru konsthantuerk och
Artur Bygddn om Sankt Eriks shri,n genom tiderna.

Dirmed ir en fcirest?illning given om sveaforskningens sista f<jrsdk att
bygg" en barriir mot de respektl<isa skinska forskare, som satt frigetecken
f<ir det mesta i vir lldre historia och inte tvekat att i det nirmaste under-
kinna hela Erikslegenden som propaganda, Iegend och prlstprat. Den fi-
kunnige lisaren avvaktar med spinning den barska skinska replik, som
inte alltf<jr linge llr komma ^fi lil:'a vinta pE sig.

Suen Stolpe

LEGENDEN OM DEN HELIGE BOTVID

Sankt Botvids liv och dOd ha infallit i b<irjan av 1100-talet. Legenden om
honom har upptecknats i slutet av samma irhundrade. Den ir i fullstiindigt skick
bevarad i handskriften Codex Laurentii Oilonis, varifrin den nu civersittes.

I tta dem, som llsa och hcira detta, tinskas Guds nid och frid i ming-
-{ \f"taig grad. Pi det att den helige Botvids minne icke mitte f6rgitas
utan komma till allas kinnedom, har jag i iidmjuk stil, icke i hiigstlmd
predikan, pi beglran av de broder, som lro anstillda vid detta helgons
kyrka, pi dessa blad velat nedteckna det, som si ofta pilitligt berittats
mig av brciderna, med trogen och sannflrdig berittelse.
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Legenilen orn ilen belige Botuid'

Nir den helige Botvid var ung och innu hedning, besteg han, fot att
g6ra en handelsferd, jimte andra svenska idlingar ett skepp och fick en
iycklig resa iiver havet. Han kom si till Englands kust och mottogs med
vilvillig gistvlnskap av en prist, hos vilken han dr6jde hela vintern och
nestan ett halvir. Den helige Botvid sig, att prestens liv var hedervirt
och besinnade, hur iivermittan goda hans girningar voro. Han uPptandes
av innerlig kerlek, och si mycket han kunde danade han sig efter prestens
seder, som hcigeligen behagade honom. Ner presten forstitt, att han Yar
hedning, kungjorde han med sktin forkunnelse och klar rcist f6r honom,
hur vir Flerre Jesus Kristus kommit till vlrlden, varfi;r och huru han
avlats av den Helige Ande, fijtts av den rena Jungfrun, dcipts, pinats,
korsflsts, diitt och blivit begraven, huru han pi tredje dagen upPstatt
igen och givit oss det saliga hoppet om uPpstAndelse, huru han uppstigit
till himmelen och slnr sina lirjungar den Helige Ande, som han lovat
dem, samt givit dem kunskap om alla sprik. Nir den helige Botvid h<;rde
prisrens goda undervisning och betraktade hans ber<imliga girningar, bad
han, att denne mitte giva honom dopets nid. Prlsten gladde sig mycket,
beskerde honom diipelsens nid, tackade den allsmlktige Guden for en
sidan gast, fiirde honom ofta med sig till kyrkan och larde honom FIer-
rens bon och den katolska tron.

Efter en tids f<irlopp steg den helige Botvid, uppfylld av Gud, inyo
ombord pi skeppet med sina kamrater och itervinde efter en lugn och
gynnsam fiird till sitt fosterland och sitt hem. Och den livets kunskap,
so* ha1 undfitt hos sin vin pristen, hos vilken han varit inhyst, foljde
han nu si gott han kunde. En virdag vid fiskarnas lektid hande det, att
den helige Botvid tillsammans med sina tiinare besteg en bit och med
bygdens dvriga folk kom till en liten <i, som var fiskeplats. Dlr ville de

efter <ivlig sed fritt llgga ut nercn fiir att f.ilnga fisk. Men platsens 'igare,

som hette Bo, dverraskade dem och sade till alla: >Om I viljen ligga ut
edra nlt her, si skolen I giva mig en fjardedel av all fiskefingst. och om
I ej gin med herpi, si min I skyndsamt' flrfoga er herifrin.> Nir den
helige Botvid hc;rde detta, svarade han honom milt: >Gilr icke si, broder!
Vad Gud har givit dig fdr intet, det mi du fdrlena andra ftir samma pris.>>

Bo svarade honom: >Gi din vig, Botvid! Det stir dig fritt att giva det,
som Ir ditt, it vem du vill.> Den helige mannen Botvid drog di sina
ferde, och hela fiskstimmet fdljde honom. Byborna diremot, som ville
tillfredsstllla Bos begiran, arbetade hela natten, men fifingt. Den helige
Botvid itervlnde till sin egen 6, beligen i samma sjii, steg i land, foll
genast ned i bon och befallde sina tidnarc, att de skulle llgga ut niten dlr.
vad under! Medan den helige mannen lig och bad dir, h<irde Gud hans
b6n och gav it hans tjlnare en sidan mingd fisk, att bida deras bitar
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blevo fulla. Nir gudsmannen sig detta, sade han till de sina: >Lovprisom
Gud, som gjort himlen och jorden, havet och allt vad ddri fu, och som
iven givit oss denna giva.r>

Nir den helige Botvid sig det under, som Gud gjort med honom, steg
han upp pi en bergstopp, ropade med hOg rost och sade: >>Kommen, mina
brilder och frinder, kommen hit och sen det underverk, som Herren Gud
har gjort med oss!> Nlr de h<irde den helige mannens riist, kommo alla
roende f.r&n alla hill; de skyndade fram till honom och sade: >O gode
Botvid, vi vilja glrna giva dig fjiirdedelen av all fingst, om vi lyckas vinna
nigot hlr med vira nirt, ty dlr vi varit, ha vi intet fitt, fast vi arbetat
hela natten.> Gudsmannen svarade dem kerleks{ullt och sade: >Mina bro-
der, vare detta mig fjfuran! Om Gud vill giva nigot gott, si skall jag
skenka eder det fcir intet.> De drogo darfor upp sina nit, den ene efter
den andre, och fyllde alla sina bitar. Till slut kom Bo dit, han som fiirut
visat bort honom, och lovade den helige mannen vad han s;'Zilv hade beglrt
att, fA. Men den av Gud uppfyllde mannen beviljade honom detta f<ir
intet, liksom han gjort med de andra, i det han sade: >Gi och kasta ut
dina nit, och vad Gud giver dig, det fbrldnar jag dig villigt fcir intet.>>
Men denne arbetade forgives. Nlr gudsmannen sig detta, sade han med-
lidsamt till honom: >Av detta fornimmer jag tydligt, att Gud Ir vred
pi dig men icke pi nigon av alla de andra, som kommit hit. Men om du
vill omvlnda dig till Gud och tro pi honom, mi du taga ditt nit och
kasta ut det, och jag skall bed,ja f6r dig, att den allsmlktige Guden beskir
dig livsmedel liksom de <ivriga.> Bo lovade att g6ra allt vad den helige
Botvid ilagt honom. Och si blev det, ty Gud allsmlktig h6rde den helige
mannens bciner och fyllde bida dennes bitar. Di sade den helige Botvid
till alla de nlrvarande: >Floren, mina landsmln och slaktingar! Jag upp-
manar er alla, mina kiraste, att I aldrig nigonsin fcirvigren nigon vad
Gud si rikeligen giver er f<ir intet.> Si itervlnde alla nojda till sina hem.
Detta under blev bekant i hela landskapet, och alla, som h6rde det, tackade
Gud, som i sin omitliga frikostighet vid bespisningen omhuldar och styr
hela vlrlden.

Men vem skulle kunna upprikna alla de barmhirtighetsverk, som den
helige Botvid gjorde, medan han Innu levde hlr pi jorden? Han bistod
kraftigt de fiirtryckta, bes<ikte de sjuka och skaffade dem det n<idvindiga
samt kallade, i den min han kunde det, de vilsegingna tillbaka till san-
ningens vig och den kristna gudsdyrkan.

Men nir det nu behagade Flerren vir allsmiktige Gud att gcira slut
pi det svenska folkets villfarelse och iterkalla det till den kristna guds-
dyrkan, ville han giva den salige Botvid lOn f<;r hans m<ida och ingav
honom darfdr den tanken, att han skulle skicka en slavisk man, som han
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ldst frin fingenskapen och givit kristendomen och friheten, tillbaka till
dennes hemland, pi det villkoret, att om han kunde itervlnda till sina
f6rdldrar och sitt hem, si skulle han kristna sin familj och sivitt miijligt
ftira sina vlnner och sllktingar rill den kristna tron och kunskapen om
Gud. De stego bida ombord pi en bit och firrde det n<jdvlndiga med sig.
Den helige Botvid kom till sin torpare, som hette Esbj<irn, och f<irde ho-
nom med sig for att leda dem till de skepp, som voro beredda att fara
till Gotland, Ior att derifrin itersinda den ovannimnde mannen till hans
hemland, for att fi intyg av sjdmlnnen om denna sak och ftir att ingen
skulle gora mannen nigot ont. Sedan skulle Esbj<irn itervinda hem med
den helige Botvid. De kryssade it alla hill i skirgirden och pi de stillen,
dlr skeppen fiirut varit, men kunde ej f.inna dem nigonstldes. Dlrav
kom det sig, att de, uttrdttade av mddan, lade till vid en 6, som heter
Rigd. Si snart biten nitt <in, steg den helige mannen Botvid i land, fiill
ned i biin under ett trid, sisom pi ett enskilt stille, anbefallde sig och
de sina it Herren och somnade, utmattad av moda och fasta. Nir den
slaviske mannen sig, att de andra sovo, grep han den yxa, som Botvid
brukade bira, h<igg huvudet av helgonet, gltimsk av det lcifte, som han
givit den helige mannen, givande honom ont i utbyte mot gott, och
plundrade honom si pi hans kroppsliga liv. En sidan martyrdiid fick
denne. Sedan gick mannen till Esbjiirn och hagg av dennes huvud, besteg
biten och flydde. Botvids f.orildtar och husfolk visste ej, vad som hlnt,
utan trodde, att han farit tiver till Gotland med den omtalade mannen.
Emellertid itervinde skeppen derif.ri'n med budskapet, att man ej funnit
dem nigonstldes. Alla hans vlnner och frlnder klagade och sdrjde hlr-
<iver, okunniga om vad som hent. Men sedan de grymma tirarna och
suckarna avtagit, besloto de siika den helige mannen i sklrgirden och pi
havet, for att om m<ijligt finna hans kropp, ty om hans liv misstriistade
de redan.

Den helige Botvids broder Bjiirn f<irsamlade till slut alla sina shk-
tingar, och de togo med sig en prist, som hette Henrik, men vart de
skulle bege sig, visste de ej. Di sade prlsten till dem: >Mi vi alla bedia,
kira briider, till Flerren vir allsmlktige Gud av hela virt hj'drta, att han
mi visa oss den gode Botvids kropp.>> Efter btjnens slut stego de ombord
och begynte alla ro. Men den allsmiktige Guden uppfyllde deras bdn och
skickade till dem en vit figel, vars art ingen av dem sett fdrut. Den satte
sig glad pi skeppsstlven. Nir ynglingarna sigo den, ville de finga den
med hinder na, ty den sig tam ut, men den v<irdnadsvlrde pristen fdr-
bj6d dem att rora den och sade: >Riiren den ej, mina sciner, ty iag hoppas,
att den blivit sind for att visa oss vlgen.> Detta erforo de tydligt senare'
ty nlr de rodde och ville hilla en annan kurs in den riktiga, flog figeln
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upp från stäven, där den suttit, liksom talande gcnom sin flykt, och visade

dem den rätta vägen, som de skulle taga. När prästen såg detta, bad han
alltid, att de skulle följa den, och alla samtyckte hartill.

När de till slut kommo till den nämnda ön, varest den helige Botvids
kropp vilade, ville de fara förbi den, men fågeln flög då med smällande

vingar ur båten och satte sig i det träd, varunder helgonet låg. Där upp-
stämde den en så ljuvlig sång, att de sjöfarande glömde bort att ro i
undran över den ljuva sången. Till slut kommo de fram till den strand,
där helgonet förut lagt till med sin båt. Där funno de Esbjörns ben, och

eftersom de antogo, att också den helige Botvids ben måste ligga där,
började de gråta bittert. Men den vise prästen förstod sammanhanget:
han såg fågeln sitta och sjunga, gick dit och fann dcn helige mannens
oskadade kropp, liksom sovande på högra sidan, och alla hans kläder voro
hela och oskadade och i samma skick som när han skilts från de sina. En
källa med det ljuvligaste och klaraste vatten kvällde fram där blodet
droppat ned från den heliges sår. Prästen ropade då på alla sina följeslagare
och visade dem den funna skatten. Alla de närvarande fröjdades då i
Herren och tackade Gud, som alltid är underbar i sina helgon. De lyfte
upp kroppen och förde den till båten. Fågeln fl<;g upp ur trädet, liksom
upp mot stjärnorna, och visade sig aldrig mera för någon. Men de män,
som forslade kroppen, återvände hem, och dc förde den till den helige
mannens egen gård. Där höllo de likvaka i två nätter, och de kände icke
den onda lukt, som lik annars bruka giva ifrån sig, utan den ljuvligaste
doft, och de tyckte sig blott ha suttit där en kort stund.

Efter övlig sed togo de kläderna av den helige mannen och begynte
tvätta hans kropp. Då kom hans tjänarinna dit. Hon hade länge varic
blind, men då hon tvådde sitt ansikte med detta vatten, återfick hon
strax sina ögons ljus. Lovprisande helgonets kropp och tackande Gud
följde hon med till kyrkan i Säbyl som från början helgats åt S:t Alban
och som en ädelboren, minnesvärd man vid namn F{ermund byggt på

sitt fädernegods. Sedan mässorna och allt, som hör till kroppen och själen,
slutats, begrovo de helgonet, såsom det brukas, nära korskranket i denna
kyrka. Där verkade Herren i ungefär nio år otaliga och otroliga under-
verk i den helige Botvids namn. Runt omkring i nästan hela Sverige rådde
då hedendomen, och de fär.aliga kristna höllo sig hittills dolda av fruktan.
Ja, så stor var förföljelsen mot de kristna, att man på ett ting i Flottsund
dödade en munk vid namn Erik, vars kropp flyttades till Tälje och be-
grovs där. Den helige biskop Eskil stenades i Strängnäs' stad, varest hans
residens synes ha varit.

Medan nu den helige Botvids kropp låg i graven, kom under dessa år
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en stor fruktan och blvan civer alla hedningar i hela Sverige. Den in-
trlngde sirskilt i gillesstugorna, si att de, som under danserna knivskurit
varandra, ej kunde botas av nigon, siframt de icke lato dopa sig och
ikallade Sankt Botvids namn. Och si blevo alla lunder och avgudahus
nedhuggna och forstiirda. Under dessa ir och pi dessa platser uppbyggdes
Guds kyrkor, varest avgudarnas vidskepliga dyrkan fcirut blomstrat. Frin
alla hill kommo till helgonets grav otaliga skaror av min och kvinnor,
sjuka, blinda, lama, fiirtvinade, febersjuka, vilka alla iterstllldes till sin
forna hilsa. Dlr renades de spetllska, de besatta botades, it de d6va iter-
gavs hcirseln, och de stumma iterfingo talfiirmigan. En, som.krop pi tvi
kryckor, fcirdes dit. Hans hilar voro f6rvridna, och efter botandet sigo
de ut som tvi diken. Medan si stora mirakler hende diir, byggde den
helige Botvids nlmnde broder pi deras fidernegods en kyrka, som fcirst
yar ay tri men som, nlr kristendomen gjorde framsteg, ersattes av en
stitlig stenkyrka. Nlr trikyrkan var fdrdig, kommo tvi biskopar, mln
av god iminnelse, Henrik av Uppsala och Gerder av Stringnis, vilka
invigde denna kyrka till Guds och Sankt Botvids iira. Fiiljande dag gingo
de med kors, vaxljus och rcikelsekar, ingande av timjan, till Sankt Bot-
vids grav, grlvde upp den med en lett st6t och funno i kistan den fiirbor-
gade klenoden, dyrbarare in all konstnlrligt arbetad brons, den helige
Botvids ben.

Vid <ippnandet av graven strcimmade en si ljuvlig doft ut, att alla de
nirvarande forundrade sig over en sidan villukt, och sjuka iterstilldes
till den forna hllsan. De buro bort Sankt Botvids relilcer, och nlr de
kommo i nlrheten av den sjii, som 5r pi hans egendom, satte de ned dem.
Di brot en kella fram ur hirda marken, och den har innu i dag det
klaraste ljuvliga vatten. Detta hende ir 1129. Ar 1176 invigdes en sten-
kyrka till den heliga Gudsmodern Marias, Sankt Botvids och alla helgons
ira av Stefan, den f<irste irkebiskopen av Uppsala, och av den i iminnelse
salige biskop Vilhelm av Stringnis, i vars stift denna kyrka ligger.2 Den
'dr prydd med underverk, ty en kvinna, vars lingvariga blindhet var kend
for milnga, {<irdes dit, iterfick synen och itervinde glad hem utan nigon
ledare, tackande Gud och den helige Botvid.

' Denna kyrka ir Botkyrka nuvarande sockenkyrka.

Oversittning: Tryggve Lund6n
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PRO ET CONTRA

Ftirgiftad kyrkoliirare ?

Gunnel Vallquist skriver i Credo 1954
s.23t, ^tt den medeltida och innu mer den
nya tidens mystik i viss min ir >psykologi-
fiirgiftad>>. Hon menar, att Johannes av
Korsets metod kretsar omkring den mys-
tiska upplevelsen pi ett s'itt som hotar att
stilla sjllva mysteriet i skuggan, och slut-
ligen, att den iisterlindske mystikern pi ett
helt annat sltt lr teocentrisk in den vlster-
landske,

Man fdrvinar sig 6ver sidana omddmen
en bloqae, liksom ocksi iiver att Gunnel
Vallquist inte driijt vid Teresa av Spanien.
Henne tillskriver klnnare en sirskild fdr-
miga att skildra sjiilsliga f6reteelser. FIon
ir i viss min en erkind psykolog' Om Gun-
nel Vallquist ville anklaga nigon f<ir psyko-
logiserande - varfdr valde hon inte Augus-
tinus? Han Ir ju den medeltida psykolo-
giens fader. Man behiiver inte tlnka pi hans
De Trinitate, ett jemfiirelsevis svirlist verk.
Det rlcker att se pi hans sjllvbiografiska
skrifter: Cont'essiones, Soliloquia och Re-
tractationes.

Vad Johannes av Korset betrltftar, har
Pius XI fiirklarat honom som kyrkolirare.
Han fick dirmed en titel av vikt. Till en
kyrkolirare hor fdr ilet fdrsta, att han har
den rltta lld,raui., f 6r ilet anilra, att han f6rt
ett heligt Iiv, t'6r ilet tredje, att han egt en
framstiende lerdom, och slutligen far det
fiarde, att. allt detta uttalats av kyrkan.
Visserligen 'dr Johannes dirmed ingalunda
f6rklarad ofelbar, men med en sidan bak-
grund fiirefaller det lndi anmirkningsvirt,
att Gunnel Vallquist nlmner just Johannes
som exempel pi >>psykologif<irgiftning>>.

Det skulle vara intressant att veta, vilka
stillen i Johannes av Korsets verk som ger
'anledning till ett sidant omd6me - f5v '111

inte siga till en sidan dom. Ett pifallande
drag hos denne kyrkolir*e ir ju hans ut-
priglade misstinksamhet mot vissa ovanliga
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religid,sa upplevelser. Om nigon from sj?il
anser sig ha visioner eller sirskilda uppen-
barelser, rekommenderar Johannes helt nyk-
tefi att inte llgga nigon storre vikt vid
saken. Om en sidan upplevelse verkligen
kommer frin Gud - nigot som inte a
priori kan uteslutas -, uppnir Gud i varje
fall sitt syfte. Genom att rikta vir upp-
mirksamhet pi nigot sidant kunde vi bli
inbilska och stiira Guds avsikter. Om dir-
emot sidana upplevelser lr illusioner - ni-
gor som ibland ?ir fallet -, befrias man
snarast frAn dem genom att inte beakta
dem. Detta finnes framstlllt i Johannes av
Korsets Sabida del Monte Carmelo (2:a bo-
ken).

Viktigare ln det hittills beriirda ir, att
enligt Gunnel Vallquists isikt mysteriet
kommer i skuggan hos den geniale spanjo-
ren. Man 5r frestad att uppfatta det som
om psykologi och mysterium skulle sti i
mots'dttning till varandra. I v*je (all fit
man intrycket att sjllen anses vara ett slags
moln, som hindrar tilltrldet till Guds mys-
terium.

I sjiilva verket deltar Sven sj'dlen i myste-
gisl - i varje fall sedan Gud antagit en
minsklig sjll. Alltsedan inharnationen ir
det just sjllen, som liter det gudomliga
framtr'idl- pi ett slrskilt sitt, inte sjilen
allena, men lven den. Inkarnationens be-
tydelse utvecklades ju i Kristi korsd6d. Och
till Kristi d<id h<ir iven det psykologiska.

Herren dog. Han dog pi ett blodigt s'dtt.
Men det var lndi inte huvudsaken. Allt
som minniskorna villade Herren, var inte
det vlsentliga hir. Det nya och det avg<i-
rande var, att Kristus sjllv fiirmidde gdra
nigot av det som andra tillfogade honom.
Genom att han gav sitt inre samtycke till
sina lidanden, gjorde han dem till ett offer
infiir den himmelske Fadern. Ett sj?ilsligt
forlopp blev alltsi det avgiirande. Offer-
handlingen kom inte till stind utan det
siiilsliga. Visserligen fick den gudomligt
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virde genom att Kristus till sin mlnskliga
existens uppbars av Gud. Men offerakten
var lkta mlnsklig. Kristus miste ju till och
med kiimpa sig fram till den i sitt inre.
Tiink pi Getsemane, t?ink pi ropet av
smirta f<ire dtiden! Genom sitt gudomliga
virde blev handlingen samtidigt iterldsande
f6r alla minniskor. Detta lr i korthet id6n
med den kristna frllsningen.

Alltsedan Gud blivit mlnniska, ir inte
endast Gud utan even mlnniskan ett myste-
rium. Kyrkofiderna var medvetna om detta.
Som exempel kan tjina piven Leo den store
(440-461), som framhiller i sin 9:e jul-
predikan: >Det som profeten utropade, gil-
Ier i Jesus Kristus inte bara den gudomliga
utan lven den mlnskliga naturen. Profeten
sade: Vem kan vll f6rc:i,ljr om hans tillbli-
velse!> (Jes, i3: 8 enligt Vulgatan.)

Alltsedan inkarnationen ir mlnniskan det
gudomliga mysteriets itersken i itminstone
tvi avseenden. Hemligheefull ir den mln-
niskoblivne, hemlighetsfulla ir de mlnni-
skor, som vandrar i hans spir. En kristen
mlnniska blir i en viss utstrickning som
Kristus sjilv. Pi ett hemlighetsfullt sitt lik-
nar hon Flerren i sitt visens djup. Men
detta Ir inte allt. Det h6r till ett kristet
liv, att man lven strlvar efter att anta
Kristi sjllsliga, hillning: Kristi vakenhet in-
f<ir Gud Fadern, hans offervilja, hans lyd-
nad. Den som stir Herren nira, fir inom
sig uppleva samma sjilsliga rcirelser som
Herren sjilv: hans glidje, hans dridsfruktan.
Johannes av Korset hade niden att i sin
egen slil fi uthirda ett slags upprepning av
den natt, som omgav den korsfiste. Liksom
den d<iende Frilsaren kinde sig mystikern
ber<ivad all jordisk gledje. I likhet med
Herren f6rsj6nk han i ett tillstind, som f<ir
erfarenheten var m<irker och som samtidigt
genom Kristus fick en iiverempirisk bety-
delse infdr Gud. En sidan natt - i Kristi
sjll, i Johannes av Korsets och iven i and-
ras - blev f<irst mcijlig genom atr den
gudomliga och den minskliga naturen i
Kristus pi ett ofdrlikneligr sert f6renats.
Teologerna kallar fiireningen den hyposta-
tiska unionen. Den ?ir Guds st6rsta verk.

contra

Blir i si fall inte iven dessa sjelsliga f<irlopp
en enastaende uppenbarelse av sjllva gu-
domlighetens mysterium? H<ir alltsi inte
just det psykologiska till det hemlighets-
fulla? Sjiilen blev ju skideplatsen f<ir av-
grirande hindelser.

Den hlr skisserade iterl<isningsiddn stod
6ver de dogmatiska striderna under kristen-
domens f<irsta irhundraden. Denna id6 -att en mlnsklig handling, nimligen Kristi
ofret, fl,r gudomligt virde - var den klar-
giirande inre principen i fornkristenhetens
trinitariska och kristologiska utredningar.
Den var si att siga konvergenspunkten fdr
alla fiirklarhgar, som utflrdats av de fcirsta
koncilierna, de koncilier som fiir d'vrigt igde
rum just i den ditida vlrldens <istra trakter.
Det var i stor utstrlckning <isterlindska
teologer, som bestimde diskussionernas ging.
Pi den tiden fanns i den 6sterlendska kris-
tenheten tydligen alltjiimt en fin f<jrstielse
f<ir det psykologiska. Den iterl6sningsidd,
frin vilken det psykologiska inte kan bort-
f<;rklaras, blev i sjllva verket iven i Orien-
ten ledstjirnan f6r det teologiska arbetet.
Det g?illde ju att finna de rdtta begreppen
f<ir att skydda trons visentliga innehiil.

Skilsmissan mellan den iisterlindska och
den visterlindska kyrkan har en av sina
historiska rdtter i Osterns bristande f6r-
steelse fdr - det psykologiska. I ostern
uppkom ju den monoteletiska heresien. Mo-
noteletismen var en felaktig uppfattning
betrlffande just Kristi sjil. Den var mono-
fysismens tillspetsning. Monofysiterna pi-
stod, att Kristus Sger endast en natur (m6ne
phfsis). Nigra av dem tillskrev Flerren den
gudomliga naturen, andra ett mellanting av
gudomligt och mlnskligt. I varje fall ftir-
summade de det ikta minskliga i Kristus.
De bortrog dirmed grundvalen fdr Kristi
offerhandling. Ty om de hade rltt, vore
Kristi lidande inte mer lkta, Endast en
minniska kan ju lida, inte Gud. Eftet atr
monofysismen tillbakavisats pi Chalkedon-
konciliet (1r all), iterupptog monotele-
terna grundtanken i psykologisk gestalt. De
medgav, att det finns tvi naturer i Kristus.
Men de r'dknade fortfarande bal'a med etr.
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vilja i honom (m6ne th6lesis), med, en
>energi>, nlmligen med den gudomliga'
Aterl<isningens fundament var dermed upp-
givet, Ty om Kristus inte hade en m'dnsklig
viljefiirmiga, kunde han inte handla pi ett
minskligt sitt, kunde han inte offra sig
som mlnniska.

Hiirifrin faller ljus pi den byzantinska
konstens Kristusbilder. Orienten framstillde
med fdrkerlek Flerren som pantokrator' som
allbeherskare. Aven pi korset var han seg-
rare, ingenting annat. Det lr det konstn'dr-
liga uttrycket fiir den kristologi' som inte
tilllt ett lkta lidande hos Kristus. Bredvid
pantokrator-motivet finns framstlllningar
av korset utan,Corpus. Pi alla sltt undvek
iisterns konst att visa den lidande Flerren.
Konsten f<irrider en viss aupsykologisering
i den <isterlindska teologien.

Psykologien iir inte ett gift. Den lr oum-
b:irlig fdr oss, inte endast i viisterlandet.
Den ir inte allt. Men den miste komma till.
Den 1r en del av den virld, i vilken Gud
uppenbarat sig.

Vilbeln Kdster SJ

Bibelteologi och mystisk teologi
F<ir den Katolska kyrkan var det iides-

digert att nationer, som redan frambragt en
rik kristen kultur, av olika omstindigheter
tvingades att skilja sig frin henne. Det
innebar en utarmning icke blott f.or iffirga-
varande nationer utan even f<ir henne sjllv.
Gunnel Vallquist har pekat pi detta beklag-
liga faktum i sin uppsats >De kristna och
enheten>>, publicerad i f6rra numret av
denna tidskrift, och hon har dir stZillt fri-
gan vad vi katolska kristna kunna g6ra f6r
att en enhet iter mitte komma till stind.
Sisom ett tjlinligt medel framhiller hon
med rltta det mera centrala bibliska t2in-
kande, f<ir vilket redan den tomistiska re-
nissansen banat vlg.

Att en levande kontakt med de bibliska
kellorna, sisom Gunnel Vallquist uttrycker
det, garanterar en bibehillen jiimvikt i virt
tinkande och virt fromhetsliv, dlirom rider
intet tvivel. I sj?ilva verket hiller Bibeln re-

\)

dan pi att iterfi den plats i virt personliga
fromhetsliv som den aldrig borde ha f6rlo-
rat, och dirmed ir mycket vunnet. De ka-
tolska bibelrrirelserna befrimja slkert en
kommande iterf<irening i tron, och i iinnu
hdgre grad synes mig den katolska exegesen

och bibelteologien - bibelriirelsernas veten-
skapliga f<irutsittning - gdra detta'

Nu fir man givetvis icke blunda fdr det
faktum, att det vid sidan av exeges och
bibelteologi ocksi finnes en annan teologi i
vira dagars Kyrka och att det fcirefaller
som om den sistnimndt ttlade ett skilt
sprik. I och f<ir sig 1r vil detta faktum
ingenting att fdrvAna sig iiver. Aldrig har
en enda strtimning varit allenaridande un-
der nngon kulturepok. Den judendom, som
tog arvet efter de sista skriftprofeterna,
var ingalunda en tring och formalistisk lag-
religion allena - den var ju iven i stind
att skapa den s. k. vishetslitteraturen, f<ir
vilken inga lalptagrtfet och ceremonifdre-
skrifter tyckas existera' Det vlsteuropeiska
7700-talet behirskas icke blott av upplys-
ningsriirelsens f6rnuftsdyrkan utan even av
den starka kinslosamhet som hdr fiirroman-
tiken till.

Om en dylik dualism kunnat ftirekomma
under gingna irhundraden, hur skulle den
di kunna undvikas i vira dagars kultursam-
hille, vars samlade vetande nitt en s&dan

omfattning, att det f<ir en enda individ
knappast ?ir m6jligt att beherska flera tt-
skilda vetenskapsgrenar och bearbeta art-
skilda forskningsfelt? Nej, en viss speciali-
sering 'dr svir att undvika, men vi kunna
inte utan vidare acceptera den' Vi kunna
inte undgi att beklaga, att en historiker gdr
sig skyldig till felbed<imningat, dirfdt att
han icke kinner till litteratur- och konst-
historien under en viss epok lika grundligt
som han kenner till samma epoks politiska
historia. Vi skulle g'irna vilja rida bot pi
det missfdrhallandet, att vissa av den katol-
ska dogmatikens represeritanter tyckas svlva
i okunnighet om den katolska exegetikens
och kyrkohistoriens nyare r<in. Den brist pi
filologisk metod och historiskt betraktelse-
sltt som skulle giira en exeget eller kyrko-
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historiker till en omiijlig figur, den sklm-
mer ocksi dogmatikern, iven om han inte
tror det.

Pi ett av de omriden, som numera ir
fijremil f6r sirskilt stor uppmirksamhet
frin de dogmatiska teologernas sida, nimli-
gen mariologien, konstaterar man ofta
denna brist, och den 96r att man stiller sig
kritisk infiir mingen av de nyutkomna av-
handlingarna om >identiteten mellan Maria
och Kyrkan> eller om >hur Maria symboli-
serar den iterliista miinskligheten>>.

Man har emellertid r'itt ^tt hoppas att
framtiden kommer att uts6ndra och behilla
vad som 5r virdefullt i denna produktion
och lita den alltfrir hventyrliga spekulatio-
nen siunka i gliimska, och framfiir allt vi-
gar man hoppas, att bibelteologien skall
vixa sig stark, inte minst derf<ir att det av
bibelteologien inspirerade betraktelsesittet,
s&som Gunnel Vallquist siger, skinker jim-
vikt it virt inre liv samt ger oss mcijlighet
ett fdrst& andra kristna och att bli fitr-
stidda av dem.

Man kan redan fiirutse, att mycket av
det dogmatiska och moralteologiska stoff,
som lirob<ickerna innehilla, t. ex. traktaten
om karleken eller om Kyrkan, kommer att
nyskrivas av exegeter och bibelteologer. Den
mingd specialunders6kningar av teologiska
lmnen, sedda ur exegetisk synvinkel, som
framtiden kommer att bjuda, blir i stind
att komplettera (pi vissa punkter ersltta)
den traditionella spekulativa teologien, och
den fortsatta spekulativa teologien blir dar-
igenom berikad och befruktad - ja det lr
det enda sitt pi vilket den kan bli det. Se-
kert skulle en utvecklad bibelteologi iven
inspirera till nyskapelser pi den mystiska
teologiens omride.

Om den mystiska teologien har Gunnel
Vallquist ocksi nigra ord att slga i sin upp-
sats. Men hZir skulle jeg vilja komplettera
henne.

Det 5r svirt att giva en god definition av
den mystiska teologien eller mystiken, ty
den lr i sjilva verket nigot mycket hetero-
gent. Om jag stannar inf<ir ett si allmlnt
uttryck som >upplevd teologi>>, si giir jag

3 - ss3o7r Credo. 36 : e irg. Nr r. r 9 5 5

det derf<ir att den samlade produktionen av
den latinska kyrkans manliga och kvhnliga
mystiker rltt v51 kan rubriceras sisom si-
dan.

Inom den visterhndska mystiken tycker
jag mig urskilja tvi huvudarter av )>upp-
levd teologi>>. Representanterna fdr den ena
huvudarten stilla oss infdr upplevelser av
frllsningsdramats olika scener sidana dessa
en ging tilldragit sig i Israels historia och i
Jesu och apostlarnas liv och sidana de intill
tidens slut upprepas i Kyrkans liturgi. S:ta
Hildegard av Bingen, som genom en f<;ljd
av firgrika visioner kunnat leva sig in i den
bibliska historien, iterber'ittar i Sciaias (Llit
kinna vigarna) dessa syner utan att drtija
vid sina egna tankar och klnslostimningar.
Herren har meddelat sig it henne, men hon
begir icke att ftirsti det som hon sett och
h<irt utan vidarefdrmedlar alltsammans lika
objektivt som det gamla f6rbundets profe-
ter skulle ha gjort. Det har sagts, att man
kan genomblbddra boken Sciaias uttn rtt
nigonsin pitri,fra mlnniskan Hildegard d?ir.

Nigot liknande kan man icke slga om
1200-talets mihinda frlmsta mystiska vitt-
nesb<ird, den av S:ta Gertrud av Helfta f<ir-
f.zttade Legatus iliuine pietath (Den gu-
domliga karlekens s?indebud). Gertrud har
tvirtom mycket Att bet'itta om sina reak-
tioner inf6r mysteriet, F<ir henne har Kris-
tus gjort sig levande genom liturgien, och
hennes eget hjd*ta har svarat pi det genom
liturgien f<irmedlade budskapet. Efter att
ha upplevat de heliga tre konungarnas till-
bedjan vill hon alltsi sisom myrra ofrru ell
den smirta som jordiska varelser icke utsti
till Skaparens 'ita wten av egen ftirskyllan,
sisom riikelse all litsad fromhet pi jorden
och sisom suld all missriktad bdjelse f<ir det
skapade.'

t J* .'tll festa uppmlrksamheten pi ett
p^r ny^ och tilltalande iiversittningar av
Hildegards och Gertruds huvudverk: Hilde-
gard von Bingen: Sciaias, iibertragen und
bearbeitet von M. Bdckeler, Salzbwg 1954,
Otto Miiller. - Gertrud die Grosse: Ge-
sandter der gdttlicben Liebe, ibersetzt von
J, Veissbrodt, Freiburg l9l 4, Hetder.
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iven S:ta Birgitta har upplevat iterltis-
ningsverket i anslutning till kyrkoiret, men
hir tillkommer nigot nytt: de heliga plat-
sernas betydelse. Det iir i Betlehem som Bir-
gitta bevittnar Jesu f<idelse, och det lr vid
Kalvarieberget som passionshistorien iter-
uppreper sig fiir henne. FIon bekantgdr
dessa och andra visioner av Frilsarens jorde-
liv derfdr att hon llgger si stor vikt vid
att man stendigt har Kristi bild fdr <igonen.

En samtida till Birgitta, den engelska en-
sitterskan Juliana av Norwich, fick uppleva
Kristi lidande sisom ett vittnesbtird om
Guds eviga klrlek, och dirfdr gav hon sin
skildring av denna upplevelse n^trtr'et Reue-
lations of iliaine loue,

Vad representanterna fdr den andra sor-
tens mystik vilja redog6ra f6r, det Ir upp-
levelser av den fdrening mellan minnisko-
sjilen och Gud, som niden, tron, hoppet
och kerleken samt den Helige Andes sju
givor miijliggiira. Eftersom niden innebir
en fdrlenad delaktighet av Guds vbsen, den
ingjutna tron en delaktighet i Guds kun-
skap om sig sjiilv och den ingjutna kerleken
en delaktighet i Guds kiirlek till sig sj?ilv,
si ir det uppenbart att ett >Guds inne-
boende i minniskosjllen>> kommer till stind
genom dessa iivernaturliga ferdigheter.

Vad S:ta Teresa av Avila vill skildra i sitt
huvudverk Morailas (Sjiilens borg) ir just
sina upplevelser av Guds nlrvaro i hennes
egen sjil. Hon liter oss bevittna, hur hon
genom allt rikare nidegivor blir i stAnd ett
tringa allt djupare in i sin sjel fdr att dir
till sist bliva fiirenad med Gud si som det
?ir mdjligt i detta livet.

Om Teresa endast vill redogiira fcir sina
personliga upplevelser, sE ha hennes manliga
sjilsfrinder fiirs<ikt giva en mera allmZingil-
tig och teoretiserande redogiirelse fdr hur
det gir till att s<ika Gud och finna Gud,
eller rittare sagt hur man upplever detta
stikande och finnande. F{iir mdta vi de stora
namnen Ruysbroeck, Tauler och S:t Johan-
nes av Korset. Dessa mystikens teoretiker he
pi grundval av egna och andras upplevelser
utformat liran om vigen till gudsfdrening
och om sjilva gudsfdreningen, och det lr
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denna lira som man vanligen tinker pi niir
man nimner ordet >mystik>.

Nir denna >mystik i inskrinkt bemir-
kelse>, sisom jag skulle vilja beteckna den,
sdker systematisera minniskosjilens upple-
velser av sirr fdrhAllande till Gud, betjlnar
den sig av den aristoteliska och skolastiska
llran om sjllen och dess olika f<irm6genhe-
ter. Den skildrar i tur och ordning nidens
och de ingjutna dygdernas inflytande pi de
sensitiva sjllsf<irmtigenheterna, dvs. pi de
yttre och inre sinnena och pi sinnesbeglren,
pi de intellektuella sjiilsfiirm<igenheterna,
dvs. pi ftirstind, minne och vilja, samt pi
sjilens egentliga visen eller essens. Den vill
visa, hur varje sj?ilsdel blir renad, upplyst
och gudomliggjord.

Jag vill inte ftirneka att detta resulterar
i nigot som skulle kunna kallas >religi<is
psykologb och att en fiirfattare som Johan-
nes av Korset lgnar sig it >minutiiisa be-
skrivningar och analyser av sjllstillstind>.
Inte heller vill jag fdrneka, att hans och
hans medeltida liroflders (Taulers och
Ruysbroecks) kartliiggning av minniskosjl-
len awiker frin den moderna psykologien
sitillvida som den sistn'dmnda ju ar b0jd for
att uppfatta sjiilslivet som en helhet och
knappast skiljer mellan sinnligt och intel-
lektuellt, mellan sinneskunskap och fdr-
stindskunskap, mellan sinnesbegir och vilja
eller ens mellan fcirstind och vilia. Men jag
virjer mig mot tanken att den av skolastisk
psykologi beroende mystiken skulle vara
mindre >teocentrisk>> ln annan mystik.

Vad de tre nyssnbmnda mystikerna iskid-
liggiira ir icke mlnniskans arbete pi att
fdrkovra sig sj?ilv utan fastmer Guds f6r-
dolda arbete i henne. Om de nlmna det
minskliga, si 1r det bara f& att pipeka, att
detta miste vika fdr det gudomliga. Tvi
olika former kunna inte hysas i samma ma-
terie, siger Tauler med nyttjande av en
frin den skolastiska kosmologien linad term

- om virmen skall kunna intrida, miste
kdlden niidv?indigtvis vika, och om Gud
skall kunna upplysa intellektet med ingju-
ten gudskunskap och upptiinda viljan med
ingjuten gudsklrlek, si miste dessa sjlls-
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fiirmdgenheter fcirst rensopas pi allt natur-
ligt kunskapsmaterial och pL alla biijelser
f<ir det skapade. Vi miste bliva intet, siger
Tauler, ty just genom att vilja vata nigot
hindra vi Gud att urfdra sim hlrliga verk i
oss.

Om minniskan ir fiiremil f6r Taulers
eller Teresas eller Johannes' av Korset in-
tresse, si ir det den gudomliggjorda mln-
niskan det r<ir sig om. F<ir Teresa har min-
niskosjilens fcirening med Gud varit jim-
f6rbar med regnvattnets f<irening med flo-
den. F6'r Johannes av Korset har Gud tett
sig som en oindlig mingd lampor, vilka var
och en pi sitt vis upplyser sjilen och fyller
henne med karleksgl<id. De gudomliga lam-
porna fylla med sitt sken och sin vlrme
sjllsf<irm<igenheternas djupa grottor, si att
dessa riktigt bada i dvernaturligt ljus, siger
den spanske mystikern. F<iljaktligen f<ir-
vandlas de sjilva till himmelska lampor och
ge it Skaparen samma ljus och vlrme till-
baka, som de mottagit av honom. Lika rik-
ligt som det med Gud fiirenade fiirstindet
upptagit den gudomliga visheten, strilar det
tillbaka denna visdom pi honom; lika full-
komligt som viljan tillignat sig den gudom-
liga klrlekens virme, slnder den tillbaka
denna virme till givaren.

Flamlindaren Ruysbroeck, som av sin
nirmaste eftervlrld fick epitetet >>den un-
derbare>, har varit lika ofdrbehallsam i sin
skildring av det himmelska gunstbevis, som
bestir i att Gud liter sjilen sjunka in i sin
egen oriirliga vila, si att hon kan drunkna
i honom och bli ett med honom. Det lr f<ir
honom icke tal om nigon egen aktivitet i
detta upphcijda sjiilstillstind, som han liknar
vid en vid ocean, varifrin ingenting skapat
kan hemta minniskan tillbaka. Lever g<ir
hon, och lndi har hon d6tt bort frin sig
sj?ilv fiir att fdrsjunka i ett passivt njutande
av Guds egen klarhet. Det liv, som hon nu-
mera lever, kan med ritta kallas ett liv som
drir och en ddd som skenker liv. >Saliga iro
de ddda som leva och dti pi detta sltt!>, ut-
brister Ruysbroeck, >ty de hava tagit Guds
arv och kungarike i besittning!>

Den som ligger den franske 1500-tals-

mystikern Louis Chardons monumentala
vetk La croix de Jisus till grund frir sitt
inre liv, blir kanske i stind att uppleva
bide friilsningsdramat i historien och Guds
inneboende i sin egen sjiil. Den nid, som
Jesus Kristus itnj<it i sin minskliga natur,
gjorde honom till de iterltistas huvud och
dirigenom till fdremil f6r lidande och dod.
Och eftersom Kristi nid meddelar sig it de
med honom f<irbundna lemmarna, miste
dessa lemmar deltaga i hans lidande, och
detta i proportion till den rikedom pi nid
som de blivit delaktiga av.

Detta Ir Chardons huvudtes, och han
iskidliggdr den genom en skildring av
Kristi oavbrutna jordiska lidande, av det
lidande som den mest benidade av alla iter-
ldsta, Kristi moder Maria, fitt utsti och av
det lidande som alltjlmt ir alla kristnas
lott. Han liter oss fiirsti, hur vi genom ett
sidant lidande uppleva passionsdramat pi
nytt.

Kanske invinder nigon, att redan litur-
gien ger oss miijlighet till inlevelse i Krisri
jordeliv, och detta mi vara sant, Men det
Ir svirt att inse hur Treenighetsmysreriet,
den kristna religionens centrala hemlighet,
kan upplevas pi annat sitt in genom den
fdrnimmelse av Sonens och den Helige An-
des osynliga ankomst, som Chardon skildrar
i det sista och sublimaste avsnittet av sin
bok. Sonen bes<iker oss genom den i oss in-
gjutna gudskunskapen, ty sjiilv ir han, si-
som varande en produkt av Faderns tanke-
akt, urbilden till denna kunskap, och den
Helige Ande, som ir frukten av Faderns
och Sonens gemensamma viljeakt, bes6ker
oss genom den i oss upptenda gudskerleken,
vars prototyp han lr, Att uppleva hur vira
egna tanke- och viljeakter bli avbilder av
Faderns tankeakt (som samtidigt lr Sonens
eviga fddelse) och av Faderns och Sonens
viljeakt (som samtidigt lr Andens eviga ut-
giende), det Ir vll det enda slttet att hlr
pi jorden fi en levande f<irestlllning at de
tre gudomliga personernas inre liv, och det
?ir sikert den hdgsta upplevelse som en
gudsvin kan ni fram till.

Aven Chardon begagnar sig av den ter-
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minologi som den skolastiska filosofien och
teologien skapat. Men att skolastiken kun-
nat lemna material it en mystik, it en
>upplevd gudslira> sidan som den nu an-
tydda, det synes mig \ata ett viltaligt bevis
pi dess fruktbarhet. Den omstlndigheten,
att dessa medeltidens och barockens mysti-
ker ha gitt i Thomas' av Aquino skola, den
har icke hindrat dem att skriva den sk<i-
naste prosa som nigonsin tillkommit i Viis-
terlandet, och den har icke f6rminskat den
flammande elden i deras f<irkunnelse, den
eld som kommer oss att intyga att >>de

vackraste profana kerlekshistorier lro tri-
viala i j?imftirelse med helgonens fordol&
liv och de skrifter vari de redog<ira f<ir sina
upplevelser>>.

Dlrmed ir inte sagt att inte bibelteolo-
gien kan bli lika befruktande fdr de kom-
mande Erhundradenas mystik som vad sko-
lastiken varit f6r 1300-, lt00- och 1600-
talens mystik. Att detta kan bli fallet, det
ir jag iivertygad om, men jag ir ocksi
<ivertygad om att de gingna irhundradenas
katolska mystik, vid sidan av exegesen och
bibelteologien, har de allra stiirsta f6rutsett-
ningar ftir att befr'irnir de kristna folkens
Eterf<irening i tron. Den som levandegiir
mystikeroas vittnesbdrd g<ir sig fiirstidd av
dem som innu icke dela hans tro. Minne
icke Spren Kierkegaard skulle ha accepterat
de gudsvinner vilkas gestalter nu skymtat
fdrbi? Jo, det skulle han nog. Ty vem har
varit >samtida med Kristus>> si som Birgitta
Birgersdotter eller Louis Chardon? Vem har
varit >ensam med Gud> si som Johannes av
Korset?

Tryggue Lunclln

Med anledning av de bida genmiilen

som influtit till min artikel >De kristna och
enheten>> vill jag f<irst upprepa och under-
stryka att den lilla uppsatsen ingalunda var
avsedd som nigon fullstindig iiversikt; den
var heller ingen utredning av vad det vara
minde, utan en skiss i grova drag av de ten-
denser till ensidighet som jag tyckt mig
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finna i den katolska kristenheten sisom
fiiljd av den iderlitning schismerna hne-
burit. Ingenting lr dlrf<ir llttare in att
peka pi fakta som inte kommit med i bil-
den, fakta som jag ?ir fullt medveten om
att ha utelamnat dirf<ir att de f6r mig stir
snarast som - om ln talrika - undantag
frin vad jag rppfetttt som den allminna
inriktningen.

Till P. K<isters inhgg vill jag vidare ge-
nast beklaga uttrycket >psykologifiirgiftad>
som lr alltfdr virdsldst och iiverskrider min
syftning. Min artikel kom till vid en tid-
punkt di diskussionen om eventuell >>psyko-
logifdrgiftning> av litteraturen var aktuell,
och ordet rikade di ut f6r den inflation
som ir gemensam fdr alla slagord, men det
skall villigt medges att det i dag skir on6-
digt hirt i <ironen.

P. Kiister undrar varfiir jag inte pi tal
om de psykologiserande tendenserna nlmner
andra kyrkliga forftttarc in Johannes av
Korset. Som jag inte alls efterstrivade ni-
gon fullstindighet hade jag ingen som helst
anledning att sdka upp andra representativa
namn. Att Augustinus lr en portalfigur f6r
visterlandets psykologiskt inriktade kristna
tanke Ir mig faktiskt bekant - men dels
syftade jag alltsi inte till nigon katalogise-
ring, dels levde Augustinus f<ire den stora
kyrkosplittring som ir utgingspunkten f<ir
den utveckling jag behandlat.

Vidare vare det mig fjirran att, som P.
K<ister tycks frukta, ifrigasitta Johannes
av Korsets kompetens sorn kyrkolirare. Jag
har heller aldrig sagt afi ban skulle vara
>psykologif<irgiftad> utan att den vester-
lendska mystiken efter schismen i uiss mdn
kan sigas vara det. Naturligtvis var Johan-
nes av Korset sjllv den f<irste att varna fldr
koncentration pi det egna jaget i stillet fdr
pi mysteriet, men en annan sak 1r att hans
metod, med den stora plats den ger it skild-
ringar och analyser av den mystiska upp-
levelsen - sjiilvfallet inte de suspekta kins-
loupplevelser som kyrkoliraren outtr<ittligt
varnar f<ir - bevisligen ofta har lett till
att bedjande minniskors uppmirksamhet
lockas iiver till jaget i stlillet fiir att dr<ija
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vid sj?ilva mysteriet. Att fdreningen med
Gud sker i sjilen torde ingen bestrida, men
mysteriets verk i sjllen, som P. Kiister si
fint talar om, miste dock te sig som sekun-
diirt i f<irhillande till mysteriet sjilvt. Det
skidespel som diir fiirsiggir :ir till f<;r Guds
<igon, inte f<ir minniskors, inte heller fcir
jagets. Det kan vi lira om inte annat si av
Maria i evangelierna,

Sjalvfallet skulle jag aldrig vilja viinda
mig mot den psykologiska aspekten av kris-
tendomen - det vore ju absurt. Diremot
ht jzg velat kraftigt understryka den risk
ldr ensidigbet som uppsti* i och med att
en visentligen teocentriskt inriktad del av
kristenheten gitt ftirlorad fdr den katolska
kyrkan. Denna ensidighet finnes emellertid
tydligt motverkad inom kyrkan sjllv, bland
annat genom det faktum att hon inte -vare sig det glller mystik eller annan teo-
logi - vill binda sig eller oss vid nigon en-
skild kyrkolarare pi de andras bekostnad.
Inte ens Johannes av Korset 'dr nlgon abso-
lut atktotitet som man inte skulle ha rltt
att pi vissa punkter diskutera. Kyrkan vet
att endast hon sjilv har denna absoluta
auktoritet - ingen enskild minniska, om
ln kyrkohrare, kan nigonsin ensam ge ut-
tryck it hela den kristna fullheten. Detta
visas tydligt av det faktum att kyrkan velat
ge oss ett trettiotal kyrkollrare, represente-
rande sinsemellan vitt skilda andliga rikt-
ningar frin bide cist och vist. Den iterupp-
tlckt av de grekiska fiderna som nu inte
llngre Ir det lilla fitalets privilegium ?ir ett
utomordentligt hoppingivande tecken pi
ensidighetens upphivande och allmlnnelig-
hetens f<irverkligande.

Till Tryggve Lund6ns givande inl:igg i
frigan har jag ytte{igarc bara en kommen-
tar att gdra. Han slger att >det ir svirt att
inse hur Treenighetsmysteriet . , . kan upp-
levas pi annet sitt in genom den fiirnim-
melse av Sonens och den Helige Andes
osynliga ankomst, som Chardon skild-
rar . . .>. - Detta ger mig tillfelle att kon-
kret exemplifiera vad jag menar med den
mera >teocentriska> vigen. Man kan be-
trakta, tillbedja och uppfyllas av ett gu-

domligt mysterium si att slga i och fiir sig,
utan att tanken och uppmirksamheten gir
till det egna jagets relationer med det kon-
templerade. An en ging: detta inneblr pi
intet siitt ett f<irringande av delaktighetens
nidegiva; den ir hela tiden underf<irstidd
men inte direkt f6remil f<ir uppmlrksam-
heten. Det glller inte minst Treenighets-
mysteriet. Sjiilen kan fyllas av gledje vid
sjilva betraktandet av Gud I slg, transcen-
dent, oberoende av allt annat. En sidan
gl?idje och en sidan tillbedjan inbiuds vi
ofta till i liturgien, exempelvis i introitus-
antifonerna pi piskdagen och pi julnatten.
Bide texterna och, inte minst, deras musika-
liska komplemenr, fdr oss h?ir direkt in i
Treenighetens eget outslgliga liv. Det ?ir
Sonen som talar till Fadern och Fadern till
Sonen, i en kerlek som ir den Helige Ande.
Hlr kan m'inniskan brtr frlla ned och till-
bedja, och om hon inte betraktar vare sig
sin egen plats i mysteriet eller vad hon upp-
lever nir hon betraktar det, si kan hon ni
en gledje och en befrielse i gl<imskan av
jaget och av allt mlnskligt, en enkel, icke
extatisk gliimska som tillAter henne att helt
gi upp i tillbedjan av den eviga och abso-
luta klrlek som aldrig f6rindras och aldrig
fdrdunklas, hur In trfut hj:i,rtt kan vlxla,
och iven om hela minskligheten ginge un-
der.

Gunnel Yallquist

Apropi kyrkomiitet i Ttient "

fir man inte blunda fdr de problem som
faktiskt finns, men heller inte dra perspek-
tiven ftir snlva si att det blir felteckningar.
Det tridentinska kyrkomdtet hr, inte minst
tack vare dominikan- och jesuitordens teo-
loger, en kyrko- och dogmhistoriskt uirik,
glinsande prestation bide i den ditida situa-
tionen och i dess ekklesiologiska innebdrd
som spinner iiver minga sekler, Vad Tri-
dentinum ekklesiologiskt inneb'dr belyses
trifrande av J. L ortz: Geschicbte der
Kirche (78 uppl. 19t3 sid. 300 f.).

Prof. G r a b m a n n skriver i Gescbicbte
iler Katholiscben Theohgie (sid. 114 f.):
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>Kyrkomtitet i Trient hade till foljd ett
oerhiirt uppsving av sivll det religidst-
kyrkliga livet som den teologiska vetenska-
pen. Dagb<icker, protokoll och teologiska
traktater liksom arbeten av de stora kon-
cilie-teologerna ger oss en inblick i detta
kyrkomiites viildiga vetenskapliga aktivitet.
Omedelbart efter kyrkom<itet vilket bide
genom det som dir avhandlades och genom
sina dekret gav anledning dartill, biirjar
denna periods egentliga blomstringstid, som
i kyrkohistorien vll saknar sitt motstycke i
rikedom och mingfald i sina prestationer.

- Efter innehill och form kan de egentligt
teologiska arbetena indelas i fem huvud-
grupper: exegetiska, polemiska, skolastiska,
mystiska och historiskt-patristiska, dock si
att dessa grupper i minga avseenden griper
in i varandra.

Exegetiken fick redan frin biirjan ett si-
dant storartat uppsving i Spanien och bland
jesuiterna, att det under den ftiljande tiden
knappast iterstod nigot att giira och man
kunde under irhundraden njuta frukterna
av den tidens arbete. Det tridentinska kyr-
kom<itets dekret ifriga om Canon och in-
spirationen av den Heliga Skrift, kyrkomii-

tets fiirklaring, att Vulgatatexten ir auten-
tisk, dvs. i trosfrigor helt tillf<irlitlig, liksom
kyrkomiitets bestlmmelser angiende frlm-
jandet av studiet av den Heliga Skrift var
fiir exegetiken och de bibliska vetenskaperna
av normgivande betydelse och har inlett
saeculum oilrearn exegeseos catbolicae, d,en
gyllene tidsildern fiir katolsk exegetik.>

von Pastor Gescbicbte der PiiPste,
band 7, skriver (sid. 280 ff.):

>A andra sidan var det ingalunda litt
att ge de i Kyrkans trosmedvetande levande
grundsa$erna om rittfirdiggiirelsens vlsen
ett absolut och ur alla synpunkter tillfreds-
stillande uttryck. Beslut frin tidigare kyr-
kom6ten, som man hade kunnat stiidja sig
pi, fanns inte; de ildre teologerna hade
knappast uttalat sig om rettferdiggiirelsen;
de polemiska skrifterna av ditida lerda var
delvis anstuckna av villfarelsen om en dub-
bel r?ittfiirdiggiirelse. Si stod kyrkomiitet
infdr sin sviraste uppgift; pi sju minader,
fyllda av krlvande arbete, l<iste det den pi
ett lysande sltt och till alla i kyrkomdtet
deltagande kyrkofeders belitenhet.>

R. Vehner

>>Konvertiten ir inte, som en missvisande tolkning stundom vi|| g6ra glllande, en min-
niska som betonar den smirtsamma konfessionella splittringen uten tvertom en minniska
som tivervunnit denna: hans egentligaste upplevelse ir inte upplevelsen av en annan tro'
till vilken han gir dver - vad han upplever lr enheten i den tro som viller in iiver
honom. Det ir barnets upplevelse nlr det upptecker, att dess egentlige religiiisa besittning

- protesrantismens centralt kristna trosvlrden - inte bara hlrrdr frin moderkyrkans
skiite utan ocksi d1r lever kvar och virnas. Det lr alltsi her frltga om en klar insikt om
att trossplittringen mindre 5r en trons in en kerlekens splittring, och att en teologisk
l6sning av trons splittring aldrig kan lga rum, ftirrin dessfiirinnan kirlekens splittring
blivit hevd.>

Gertrud aon Le Fort
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Petrus Lindblom in memoriam
Den 7 dec. l9J4 avled, en av denna tid-

skrifts grundliggare, redaktiir Petrus Lind-
blom, i en ilder av 77 Et.

Han f6ddes den 28/1 lS77 iHille, Giv-
leborgs len. Tillsammans med Erik Aker-
lund och J, P. Ahlen medverkade han vid
bildandet av .A,hlen & Akerlunds bokfdrlag,
och arbetade som prokurist och medarbetare
i fd,rlagets publikationer till ir 1919, di han
blev katalogredakt6r i firman och medarbe-
tare i veckotidntngen Ydrt Hem, Ha;rt vu
ocksi f6rste redaktdr f)dr tidningen lul-
stiimning.

Vid tiden fdr grundhggandet av Credo
1920 blev den avlidne av biskop A. Bitter
utsedd till medlem av tidskriftens redak-
tionskommittd och arbetade dir som teknisk
redaktiir och ansvarig utgivare till 1929, drl
Cr e d o blev interskandinavisk.

Petrus Lindblom visade sig ocksi pi an-
nat sitt alltid intresserad av det Latolska
arbetet i Sverige. Som erklnsla fiir sina f<ir-
tjenster fick han fu 1933 den pivliga ut-
mlrkelsen >>Crux pro Ecclesia et Pontifice>>.

- Requiescat in pace.

Privens tal till ILO
Den Helige Fadern Pius XII mottog den

20 nov. f<irra iret i audiens medlemmarna
av den 127:e sessionen av styrelsen fiir den
Internationella Labor-organisationen. Denna
hendelse uppmirksammades slrskilt i den
amerikanska katolska v eckotidningen Atner -
ica (18/12 l9t4), dirf& aft vissa affers-
kretsar i USA under de senaste iren ankla-
gat ILO fiir att vara >socialistisk>. Denna
propaganda tycks ha haft inflytande pi
somliga katoliker, som inte 'ir f6rtrogna
med ILO's fcirbindelser med Vatikanen,
skriver tidningen. Endast det faktum, att

den Helige Fadern hjlrtligt morcog ILO's
styrelse borde emellertid vara tillr?ickligt
fdr att jlva dessa misstankar. An mer vad
piven hade att slga under audiensen.

Han b<irjade med att berdmma delega-
terna fdr ILO's verksamhet under de senaste
trettio aren: >>Ni kan med ritta vara stolta,
inte bara f6r att ni bidragit till de fran-
steg sociallagstiftningen gjort i olika llnder
utan framf<ir allt f6r att ni f<irenat rege-
ringar, arbetsgivare och arbetstagare i ett
oforfirat och framgingsrikt samarbete.>
F<ir att rltt uppskatta ILO's arbete, till-
fogade han, behdver man bara jlmfdra den
nuvarande sociala lagstiftningen med den
fiire f<irsta vlrldskriget. De stora framsteg
som gjorts beror mycket pi ILO's samord-
nande funktioner.

Med hinvisning till sambandet mellan
katolikerna och ILO erinrade piven om att
hans f<iretridare Pius XI hade riktat upp-
mirksamheten pi den anmirkningsvlrda
likheten mellan de principer som finns i
ILO's arbetsprogram och dem i encyklikan
Rerum Nouarum. Det var derfiir som de
kristna fackf<ireningarna fullt och helt un-
derstcidde ILO och betraktade det som en
heder att vara med i dess arbete. >De hop-
pas, att deras sociala mil pi det sittet skall
uppnis snabbare och sikrare.>>

Betrlffande ILO's framtida arbete hop-
pades piven, att de en mer mitte rikta sin
uppmlrksamhet pi relationen mellan arbets-
givare och arbetstagare samt pi den mlnsk-
liga faktorn inom industrin. Minga av de
missftirhillanden, som framkallade ILO's
existens, har eliminerats. Begrinsning av ar-
betstiden, reglering av kvinno- och barnar-
bete, fcirslkring mot sjukdomar, olycksfall
och arbetsliishet - alla dessa reformer >er-
fordrade lagstiftningsitgirder, som bildar
en organisk helhet>, Allm?int >anser man,
att man biir tillmdtesgi detta behov med
ett system ftir social trygghet och full sys-
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selsittning>. Vigen ir silunda tippen fdr
positiva i'tg?irder, fram emot en social ord-
ning, dir >materiell v?ilferd 5r resultatet av
allas irliga samarbete fiir det gemensamma
bista, och dir denna velfard tjlnar som
grund f<ir hiigre kulturella viirden och
framfiir allt fiir en ouppkislig fdrening av
hjertan och sinnen>,

Den Helige Fadern avslutade audiensen
med att meddela alla ILO's medarbetare den
apostoliska vilsignelsen som bevis pi sin vil-
vilja och uppskattning.

Lidandets problem

Lidandets problem har alltid utgjort ett
av ledmotiven i den religiiisa debatten;
stlndigt dtar nya inligg uppmlrksamheten
till detta mlnsklighetens bliidande sir. Pro-
fessor Hedenius tog i h<istas upp det
i tvi artiklar i Dagens Nyheter och kritise-
rade med skarp penna en inst'illning, som
han tror sig kunna tillskriva kristendomen,
under namnet >kvalterrorismen>, Denna
instillning begrinsar sig f6r honom inte till
att >tillskriva de sjiilsliga lidandena ett h6gt
vlrde>, den gir mycket lingre: >Att vara
harmonisk och glad framstllls som symptom
pi vissa brister i det inre av personlighe-
ten>. Kvalterrorismen sammanfattas enligt
fiiljande maximer: >>Lid, ty det har du
nytte av>>, och: >>Lid, ty annars ir du en
nolla>.

>>Fler in man kanske tior>>, tilligger fiir-
fattaten, >>har terroriserat sin omgivning
med dessa maximer och silunda varit kval-
tefroristef.)>

Det skulle vara alltfdr litt att polemisera
mot de[na den uppsaliensiske professorns
uppfattning om den kristna instillningen.
Jag f<irmodar, am det inte finns en enda
ikta kristen, som kinner sig och sin kyrkas
llira *iffad av sidana pistienden. Jag f6r-
modar t. o. m., atr H. sjiilv inte flster si
mycket avseende vid dem. Han slger sillv
nigta rader efterit, att denna kvalterrorism
inte med n<idviindighet lr orimlig. Flans an-
grepp mot kristendomen synes kunna upp-
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fattas som en reaktion hos en icke-troende
infcir en ldsning av problemet, som han inte
kan fatta och acceptera, och som samtidigt
kanske omedvetet hindrar honom att anta
den enda miijlighet som di stir till buds,
nlmligen att satsa alla krafter pl att mot-
setta sig det onda,

Detta uttalande skulle i och fdr sig inte
representere nigot nytt och vara virt att
diskutera, om det inte samtidigt antydde ett
verkligt problem, som pi samma plan angir
bide de troende och de icke-troende.

Det Ir sant, att kristendomen erbjuder
en ltisning av lidandets problem, eller i ett
st6re sammanhang en liisning av bide det
moraliska ondas och lidandets problem. Det
lr dess originalitet och ira.

Kristendomen framstiller det ondas upp-
komst som ett resultat av de andliga skapel-
sernas - inglarnas och mlnniskornas -synder. Den allsmlktige Skaparen, som an-
fiirtrott skapelsen en del av sin makt -nlmligen friheten att handla i enlighet med
eller mot hans ordning - iterkallar inte
denna ordning, nlr inglarna och efter dem
minniskorna rubbat den genom sina synder.
Hela vlrlden lider av konsekvenserna. Den
fallna Ingeln >vandrar orolig i dkentrak-
ter>> och f<irs<iker oavlitligt dra ner min-
niskan, som >iter sitt briid i sitt anletes
svett>> och >>vlnder iter till jorden dirifrin
han kommer>. Hela skapelsen ir >under-
kastad f<irglngelsen>>.

Ar detta grymhet frin Guds sida? Frir
att kunna beddma saken rltt behdvde man
hOja sig till Skaparens nivi och ritt upp-
fatta vitrdet av denna mlnniskans fantas-
tiska egenskap: att kunna handla fritt. Vill
man slopa lidandet, b6r man slopa friheten,
Minniskan fdrvandlas di till ett livl<ist eller
Arminstone sjiilliist fdremil och hela minsk-
ligheten till en sorts samling av stumma ste-
nar pi ett museums hyllor eller en hjord
kreatur pi betesmark. Vill man bibehilla
minniskans andliga handlingsfiirmiga, hen-
nes frihet, miste man accepteta risken, att
hon eventuellt handlar oritt. Detta lr
ofrinkomligt,

Detta it emellertid en filosofisk betrak-
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telse, som minga minniskor av en eller an-
nan orsak aldrig kan uppfatta' Gud tiverger
iindi inte minniskorna i deras elende. Han
vill friilsa minniskorna, ja,, >a,Ilt mlnni-
skor>>. F<ir ^tt :utt|itta detta verk vill han
tala ett sprik som alla fiirstir. Dirfiir s5n-
der han till jorden sin Son, Jesus, som pre-
dikar vlgen till >Guds rike> och visar det
enda siittet att ldsa det ondas problem ge-
nom att ge oss ett levande exempel, sitt
eget. Detta misslyckas. Mlnniskorna dcidar
sin Fr5lsare.

Men just hir visar Gud sin allmakt och
sitt gudomliga geni. Ars artern fallit: den
gudomliga listen korsar djlvulens list. Frll-
sarens dtid blir en kella till liv. Jesu d6d
och uppstindelse blir den vig som alla
minniskor har att fdlil. f.& att ni Gud.
Hela virlden vinds upp och ner pi det and-
liga planet. >>Saliga lro de som stirja, ty de
skola bliva tr6stade.. . Saliga iro de som
lida fdrfdlielse,. . Ja, saliga iren I, nlr
minniskorna f<ir min skull smlda och fiir-
folja Eder och sanningsl<ist slga allt ont om
Eder. Gliidjens och frcijden Eder, ty Eder
kin ir stor i himmelen.>> Lingtifrin att
rnotsbtta sig lidandet, bdr den kristne i ge-
menskap med Kristus acceptera det, nlr det
kommer. Lidandet, som dittills batt vatit
motstind mot den fiirnuftiga varelsens
vilja, fir nu genom Kristus ett of<irmodat
virde. Det motbjudande, det misslyckade,
blir lycka och kella till frid och salighet.

Detta lr uppenbarligen motsatsen till alla
hittills sdkta liisningar av problemet, i syn-
nerhet till den stoiska liisning, som Flede-
nius hinvisar till: >ett aktivt hat mot det
onda> . . . en samling av alla krafter mot
>>ingesten, som uppldser handlingskraf ten>>,

mot >f6rwivlan, som inte iir f<irenlig med
mod>, >en viss livsglidje> och >>ett visst
levnadsmod>>.

Man f<irstir som sagt Hedenius' irritation
iiver denna kristna liisning, och man ftidi-
ter honom hans delvis felaktiga och miss-
visande framstillning. Men vi befinner oss,

troende likavil som icke-troende, inftir ett
problem, som inte lr si litt att l6se' nem-
ligen vilket praktiskt beteende, som biir till-

llmpas av oss inf<ir hela den tragedi som
utspelas i virlden inf<ir vira iigon.

I sjiilva verket istadkommer man ingen-
tin8, om man bara begrlnsar sig till att i
lugn och ro betrakta lidandets kristna liis-
ning. Om den troende som lider iterfinner
trdst och frid i det lugna betraktandet av
Kristi kors - lycklig han! Men fcir oss, som
ser honom lida; fdr oss' som ser minga andra
olyckliga, som inte har denna tillflykt'
olyckliga, som klagar ilver den orittvisa de
lider och som uppreser sig mot samhiillet,
som de trot v^ta orsaken till deras elinde;
ftir oss, som ser de oskyldiga nedtryckas av
m<irkrets barn; fiir oss alla, som ser detta,
kan ett rent teoretiskt betraktande av li-
dandets orsak inte vara nog. Som Hedenius
kan vi inte heller blunda, fdr att undgi
fdrtvivlan inf6r det ondas grinsl6se makt.
Vi kan inte sitta hemma och undra, om vir
insats lr n6dvindig eller icke. Vi miste
efter blsta f6rrr'5ga handla.

Men hur och var och i vilken utstrick-
ning? Alla vet vi, att det ondas omfing lr
en avgrund, som aldrig kan iiverbryggas.

Dagligen h6r man talas om otaliga mln-
niskor, som diir av hunger, brist pi leke-
medel, katastrofer av alla slag. Individens,
likavll som statens eller de internationella
organisationernas insats ricker aldrig fdr
denna uppgift. Det kan vara en samvets-
trdst f<ir en mlnniska att limna sin egen
verksamhet fdr att uteslutande lgna sig it
sina medmlnniskors vll: en Albert Schweit-
zer t. ex. Men det ena problemet drar alltid
det andra med sig. Ibland uppkommer det
nya problemet just genom ltisningen av det
f<iregiende. Liiser man t. ex. problemet om
de undernirda folken genom att dela ut
fddoimnen, stiger fiidelseantalet proportio-
nellt i samma befolkning och man stAr infiir
ett nytt problem.

Hir stir den troende i grund och botten
pi samma nivi som den icke-troende' En
individs verksamhet lr si pass begririsad,
ett varje minniska har sk?il att betrakta
hela sitt livsverk som virdel<jst, iven om
hon innehaft de hiigsta stillningar och levat
det mest aktiva liv, Hon har bara gjutit en
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droppe vatten pi lidandets oindliga brand.
Anouilhs VildfAgel, Th6rdse, uttalar denna
synpunkt, nlr hon i slutscenen llmnar sin
flstman:

>Farvll, det skulle alltid existera nigon
vilsestr6vande hund i fjiirran, som hindrade
mig att bli lycklig.)>

Hir finns ingen >teknisk>> eller teoretisk
l<isning fcir den kristne. Allt beror pi sjii-
lens kvalitet. Kristendomen viser sig hlr
indi helt och fullt motsvara mlnniskornas
andliga behov.

Vi mlnniskor har si htt att gliimma.
Kinsligheten f6rsliias. Vem bland oss kom-
mer varje dag och varje stund ihig alla dem
som lider i flngelse, i koncentrationsliger, i
tvingsarbete bakom jlrnridin? Den helige
gldmmer inte. Han gliimmer aldrig, Kristi
korslira aktiviserar hans energi, skirper
hans kinslighet, spinner hans krafter. Ogo-
nen riktas mot Kristus pi korset, Han slutar
aldrig att betrakta det som den mlnskliga
ondskans symbol. Franciskus ligger pi knZi
vid korsets fot, och hans medcimkan istad-
kommer samma sir i hans fiitter och hlnder
som hos hans Mistare. Dominikus ligger
hela nitterna f<irsjunken i bdn i kyrkan och
suckar: >Quid liant feccatores? - Vad
skall det bli av syndarna?>>

Hir ligger skillnaden mellan stoikern och
den kristne. Stoikern siiker l<isa lidandespro-
blemet ensam. Ju kinsligare han ir, desto
mera fiirtvivlad ir han infdr lidandets tra-
gedi. Om han vill behilla sin balans, sitt
sinnes hllsa, b<ir han helt enkelt blunda fiir
lidandet. Han beh<iver vederkvickelse: han
tar med rltta sin tillflykt till nigot som
kan ge honom en >>viss livsgliidjo, ett >visst
levnadsmod>.

Den helige behiiver i si?ilva verket inte
nigon avkoppling. Han fiirtryckes icke av
lidandets grlnsl<ishet, dirfiir att han lever i
gemenskap med en annan grlnsltishet, Kristi
gudomliga kerlek - dirfcir att den lilla
droppe han kan gjuta pi lidandets brand
f<irenas med Kristi k:irleks outsinliga fliide.

Den faktiska insats som var och en kan
prestera stir di i sjiilva verket icke i pro-
portion till den kristnes medlidande, vilket
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liksom kerleken kan vara utan grlns. Dyg-
nets timmar Ir liksom mlnniskans krafter
begrinsade. Den egna insatsen regleras efter
ett beddmande, i vilket den sociala still-
ningen, kraften, anlagen, mdjligheterna spe-
lar var sin roll.

Varje minniska, virdig sitt namn, kin-
ner med<imkan inf<ir sina medminniskors
lidande och f<irsiiker efter bista fiirmiga
hjiilpa dem. Men den kristne g<ir det frimo-
digare och naturligare, dfuffu att han har
den korsflste Frllsaren infdr iigonen, Han,
som >fdrblir i d<idskamp till virldens slur>>.

L. Deltotnbe

Bibeln och ekumeniken

Under denna rubrik har uppsaladocenten,
teol. dr Krister Stendahl, nu verksam som
universitetslirare i USA, skrivit en intres-
sant artikelserie i Vir Kyrka. I den avslu-
tande artikeln (19i1 nr 2) skriver han
bl. a.:

I Jesu bdn f<ir sina lerjungar, att de skola
vara ett, lr enheten >ett vittnesbiird fiir viirl-
den och ett vlsentligt uttryck fdr kyrkans
gemenskap med den Ende Guden och hans
enf6dde Son. Dirf<ir riir man sig ocksi pi
grinsen till hldelse, nir man anvinder Jesu
liknelse om vintrldet som har minga gre-
nar, till en triistande bild av de olika gre-
narna pi kristendomens tt'id, ja', nlr man
till och med hinger sig att tala om splitt-
ringen som en rikedom. Di vrider man
nimligen liknelsen, som vill betona enheten,
till att bli en ursikt fiir splittringen.

Det ir dirfdr allt annat In fiirmltet, nlr
den ekumeniska riirelsen pi ett sirskilt sitt
klnner Jesu fdrbdn fiir de sinas enhet som
en maning och ett l6fte. Hoppet om enhe-
ten har ocksi pi annat sett sin djupaste fiir-
ankring i Bibeln, Det har blivit alltmer
uppenbart att ekumeniken bygger och
miste bygga pi biblisk giund. Det iir vis-
serligen sant ett olika kristna samfund och
traditioner liser ut rltt olika ting ur Bi-
beln. Det finns ocksi minga olika uppfatt-
ningar om arten ev Bibelns auktoritet och
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om fiirhillandet mellan bibelordets budskap
och dagens situation. Men detta innebiir
frin en annan sida sett att de alla har Bi-
beln gemensam som grund och norm.

Det har med ritta pipekats att en av
fdrutslttningarna ftir att det ekumeniska
arbetet kunde komma iging var att den
s, k. liberalteologin brdt ner den sjilvklara
<ivertygelsen, att det egna samfundets ren-
lerighet var det enda sanna uttrycket f<ir de
bibliska sanningarna. Detta ledde till en re-
lativism, som ofta bottnade i den ritt ytliga
f<irestSllningen, att dogmer endast var his-
toriskt betingade uttryck f<ir ett trosfiirhil-
lande, som var det enda visentliga. Aven
om minga av oss av flera skil inte kan dela
den uppfattningen, miste vi dock medge
att den moderna forskningen iippnade vira
d,gon ftir den egna traditionens begrlnsning.
Vi har funnit att den alltfdr enkla och
sjilvtillrlckliga hinvisningen: Vi hiller oss
till Bibeln! inte alltid var si mycket vlrd.
Vilken kyrka gdr inte ansprik pi att g6ra
det? Och om man ger sig till att sitta ner
och lyssna till dem, som hittar andra ting i
Bibeln iin vad man sjilv tycker sig lisa dlr
med sina fldernelrvda glas6gon, blir det
ofta svirt att avIi,rd,a, alla andras tolkningar
med den klassiska hlnvisningen till att dji-
vulen ocksi kan iberopa sig pi Skriften,
eftersom han frestade Jesus i dknen med tre
skdna citat ur Gamla Testamentet.

Vi befinner oss har vid hjlrtpunkten i
det ekumeniska arbetet: det ekumeniska
bibelstudiet. Det lr snart sagt den enda del
av detta arbete dir alla deltar, iiven den
romersk-katolska kyrkan. Var och en som
klnner den moderna bibelvetenskapen vet,
att den kinnetecknas av en tippenhet och
ett medarbetarskap iiver konfessionsgrln-
serna. Det 1r inte den gamla andan, dlr var
och en kimpar fcir att belZigga sina mer
eller mindre ortodoxa ilsklingstankar. Sakta

men slkert banar sig en viss samstlmmighet
fram pi minga visentliga punkter. Vi nir
stdrre klarhet om vad de olika evangelis-
terna och brevf<irfattarna och Jesus sjiilv
ville siga. Vi ser att m&nga av de grlnser,
som senare dragits under kyrkohistoriens
lopp, beror pi frigest?illningar som var
frimmande f<ir urkyrkan. Vi finner att
minga omstridda dogmatiska formuleringar
miste betecknas som olika fiirsdk att ut-
trycka konsekvenserna av vad Bibeln har
l.tt si.g , eller att korrigera linge omhul-
dade uppfattningar, som visade sig leda
vilse. Kort sagt, vi b<iriar fi en Bibel, som
kan fungera som vad man i den gamla kyr-
kan kallade en kdnon, en mittstock, en
rikslikare, f<ir det som kan g<ira ansprik pi
att var^ kristendom. Bibeln blir en domare
ist?illet f<ir att ha utnyttjats som fiirsvars-
advokat.

Detta betyder nigot helt annat en ett
'sanningen ligger mitt emellan' tvi motsatta
uppfattningar. Det betyder inte heller all-
tid att den ena parten fir ritt och den
andra blir dverbevisad. Men det betyder
ofta att vi uppticker en rikedom i Bibelns
budskap, som icke liter sig bringa pi en
formel. Det iippnar mtijlighet fcir parallella
utryck ftir en och samma sanning. Skall
Bibeln kunna vara kristendomens rikslikare,
miste det rida ett samspel mellan alla dessa
uttryck fdr den kristna sanningen. Kyrkans
splittring har ur biblisk synpunkt sin grund
i att detta samspel upphiirt. I och ftir sig
bibliska laror f6rkunnas i en ensidig och
fdrtriingd form. Helig reformiver i de fiir-
sta generationerna och stark sjllvbevarelse-
drift i de f<iljande har lett till alltmer mag-
nifik och koncentrerad fiirtrlngning. Det
er her det ekumeniska bibelstudiet sltter in
som en ny faktor och bryter mingen hlx-
cirkel.>>
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Louis F. Deltombe OP:
Akt ens kape t. Lund | 9 t 4, Gleerupska
universitetsbokhandeln, Kr. l0: I0.

Under viren f9t4 hitll pdre Deltombe i
Lund pi Sankt Thomashemmet ett antal
fdrelisningar under rubriken >>Katolska syn-
punkter pi ?iktenskapet>. Det lr dessa som
nu - iiverarbetade och med tilhgg av en
vetenskaplig notzppatet av stort intresse fiir
den specialintresserade - kommit i tryck,
fcir tivrigt med en mycket tilltalande ut-
styrsel, Man helsar en bok som denna med
tillfredsstlllelse. Med virt lands skilsmlsso-
siffror - schweizarna ir dock, sillsamt nog,
Innu vlrre! - b6r en bok orn katolsk ?ik-
tenskapssyn vlra av starkt aktuellt intresse.

Frirst ett ord om bokens uppstillning.
Det fcirsta kapitlet behandlar >Skriftens

lira>>. Man observerar den intressanta skild-
ringen av den kristna lktenskapssynens
gammaltestamentliga bakgrund; det f<irefal-
ler, som om fiirfattaren hir skulle komma
med vetenskapligt intressanta riin. Fluvud-
problemet ir Jesu lera hos Matteus om bk-
tenskapets ouppliislighet:

>Den som fiir nigon annan orsaks skull
ln frir otukt skiljer sig frin sin hustru och
tager en annan hustru, han begir lkten-
skapsbrott.>

Vad inneblr dessa ord? Skulle alltsi otro-
het vara en giltig motivering fiir ett lkten-
skaps uppl<isning? Faller inte dlrmed hela
principen?

F<irfattaren pipekar fcirst, att en evange-
lisk text inte kan fE g'illa isolerad - den
miste alltid lisas i sitt sammanhang och
tillsammans med andra texter om samma
problem. I Markus 10:11 heter det ut-
tryckligen:

>Den som skiljer sig frin sin hustru och
tager en annan hustru, han begir ikten-
skapsbrott.>>

Hlr finns ingen som helst reservation.
Likasi hos Lukas:
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>Var och en som skiljer sig frin sin hus-
tru och tager en annan hustru, han begir
lktenskapsbrott.>>

Paulus kommenterar:
>Dem som iro gifta bjuder jag - dock

icke jag utan Flerren - en hustru mi icke
skilja sig frin sin man (om hon likvlil
skulle skilja sig, si fdrblive hon ogift eller
fdrlike sig iter med mannen), ej heller mi
en man fiirskjuta sin hustru.>

Men hur skall man di frirklara Matteus-
texten, som f<irefaller tillita en skilsmissa
f6r otukts skull? Frir en man fdrskjuta en
otrogen hustru?

Fdrfattaren ansluter sig hir till en me-
ning som f<iretritts bl. a. av Liivestam. En-
ligt judendomen miste en man fcirskjuta en
otrogen hustru f<ir att skydda sin slikt mot
frimmande inslag. Om Josef, Jesu fosterfa-
der, heter det, att han var en rittsinnig
man och >ville icke utsitta henne f<ir van-
'dta; dirf6r besl6t han att hemligen skilja
sig frin henne>. Matteus skrev f<ir kristna
som konverterat frin judendomen; han an-
spelar pi judiska fiirhillanden, Flans mening
skulle dirf6r enligr f<irfattaren sannolikt
\ltai

>>Var och en som skiljer sig frin sin hus-
tru utan att pi grund av hustruns utom-
Ihtenskapliga sexualumglnge vara till fiiljd
av gillande lags bestimmelser tvingad dlr-
till, och lktar en annan maka, han begir
iktenskapsbrott.>>

Recensenten vill erklnna, ett han knap-
past anser problemet i och med detta vara
slutgiltigt ldst.

Det andra kapitlet behandlar >iiktenskap
och celibat>. 81. a. tas hir upp den stora
frigan, varutinnan Evas synd egentligen be-
stod.

Att den inte var sexuell, ir uppenbart -som bekant ir det slrskilt i protestantiska
hnder en vanlig f<irestillning att kyrkan
shulle betrakta all sexualitet som synd! A
andra sidan miste den ha haft nigot att
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g6ra med det sexuella. Fcirfattaren ansluter
sig hiir till J. Coppens fiirsiktiga ord:

>Den inspirerade fiirfattaren lir oss inte,
att vira stamfiders synd har varit en sexuell
akt. Men det lr mycket m<ijligt, att den
tradition som han bearbetat och anpassat
efter sin egen av Gud givna intention inne-
hdll en sldan som huvudmotiv, F<irfattaren
har underlitit att slopa de kvarstiende an-
tydningarna, ditlot att. de passar utmlrkt i
hans berlttelse, som gick ut pi att skildra
den stimning av sinnligt beglr som omgav
stamfidernas synd.>

Synden sjilv har uppenbart nigot att
giira med att de f6rsta mlnniskorna ville
>>frirsti, vad som gott och ont er>. Detta
kan ftirefalla som en ganska blygsam fiirvil-
lelse. Enligt minga exegeter tycks emeller-
tid orden betyda >>varken allvetandet, som
minniskorna inte iger efter syndafallet, el-
ler det moraliska omdiimet, som hon, oskyl-
dig, redan igde och som Gud inte kan fcir-
neka den f6rnuftiga varelsen, utan fld:rn5-
gan att sjilv avg<ira vad som ir gott och
ont och handla dlrefter; ett slags moralisk
siilvstindighet, genom vilken m'dnniskan
fcirnekar sin natur av skapelse och vlnder
upp och ner pi Guds ordning.>

Denna synd synes alltsi v** ungefit
identisk med >synden mot den helige
Ande>, den sviraste av alla, om vilken Jesus
siger, att den skall f<irlitas varken i denna
virlden eller i himmelen. Synden omfattar
pi samma ging hdgmod och uppror mot
Guds auktoritet, idolatri och otrohet mot
den ende sanne Guden, vlllust och hela
komplex av sinnliga begbr, som egentligen
hor till mlnniskans natur. P, Bouyer skri-
vef:

>Likheten med Gud som ir frestelsemo-
tivet fiir ljusets andar, passar inte en varelse
som vet med sig, att han Ir danad av stoft;
frestaren, l<ignens furste, miste blanda h?ig-
ringen av denna likhet med utbrottet av
sinnliga begIr.>>

De fiirsta minniskorna trodde sig bli i
stind att fatta allting och leva sjilvstln-
diga. I sjilva verket blev de trilar under
sina sinnen. Mlnniskan ville efterlikna

ingeln. Hon blev i stillet djur. (Jfr Pascal:
>Den som vill giira sig till en ingel, han
gdr sig till ett djur.>)

Straffet kommer att bli av sexuell art:
kvinnan drivs av sin itri hj?ilpldst mot
mannen. Mannen i sin sida missbrukar sin
livskamrats behov av ledning och itmhet
och dominerar godtyckligt ilver henne.

F<irfattaren redogdr fint f6r celibatets in-
nebijrd hos Kristus och Paulus, Ffan menar,
att varje kristen, >som inte kinner sig kal-
lad till detta hiigre ideal, biir baja sig itd-
mjukt infdr sin egen lott och acceptera ltt
han kanske inte fdrstir celibatets virde och
nytta>. Boken behandlar emellertid framf<ir
allt iktenskapet sjllvt - som sakrament
och kallelse. Fdrfattaren redog6r i kapitel 2
pi ett intressant sitt fdr en tanke hos kyr-
kofiderna, nlmligen att synen pi lktenska-
pets huvuduppgift fdrlindrats i och med
Kristi upptrldande pi jorden. >Guds bud
vid skapelsens b6rjan har inte samma vikt.>
Augustinus' li"ra, att. helst alla skulle avsti
frin den sexuella fiireningen, ftir att >Guds
heliga stad skulle .dess fortare fyllas och
tiden fdr denna tidsilders slut piskyndas>>,
ir visserligen inte kyrkans. Men det kvar-
stir i alla fall, att >>i vir tid leggs tonvikten
inte llngre pi k<ittets fruktsamhet utan pi
verksamheten till fi;rmin fiir Guds rike>>.
Man f6rvinar sig kanske en aning dver att
fotf*ttren anf<ir denna teori utan att reser-
vera sig. Innan man lndrar pi Guds tydligt
uttalade befallning om lktenskapets upp-
gift, bdr man sannerligen ha goda skel. Som
en delaspekt Ir synpunkten emellertid vll-
kommen.

Kapitel 3 redog6'r fcir kyrkans syn pi
lktenskapet som ett ideal avsett ^tt forc
minniskorna till ett innerligare liv med
Gud; hiir finns partier om kristen och gam-
malgermansk lktenskapssyn som lr mycket
givande. Kapitel 4 sysslar med barnalst-
ringen som iktenskapets huvudmil, en lira
som kyrkan aldrig avvikit och aldrig kom-
mer att avvika ifrin. HIr beriirs barnbe-
grlnsningens problem och fastslis: >Den
som inte kan ha och uppfostra barn, bdr
bara avsti frin den sexuella f<ireningen.>
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(Ordet >bara> liser man hlr med ett litet
leende.) En del polemik riktas mot G.
Kumliens Saart international, en ocksi ur
andra synpunkter diskutabel bok, som tro-
ligen gett minga svenska lisare en felaktig
fdrestillning om katolsk lktenskapssyn; att
kyrkan skulle tillita mannen en stitrre
sexuell frihet In kvinnan, lr silunda ett
orimligt pistiende.

Kapitel J behandlar >trohet intill d<;den>
(sid. 134 iiversettes >observation> med
>iakttagelse> i stiillet fdr med >anmlrk-
ning>). Man finner en utredning av >ikten-
skapet och naturretten>, en diskussion av
dispens frin ofullbordat iiktenskap, av skils-
missa och separation. Slutligen behandlar
det viktiga och fina slutkapitlet >iktenskap
och andligt liv>, Treenigheten som lkten-
skapets h<iga fiirebild, lktenskapet och den
gudomliga . f<irenhgen mellan Kristus och
hans kyrka, men ocksi otroheten. Bl. a. si-
ges mycket fint:

>Aven om en kristen hustru trampat ned
alla de vlrden makarna beklnner sig till,
iven om hon besudlat sig till den gtad, att,
ingen lingre vill behilla kontakt med henne

- si lr hon trots allt fdr sin kristne make
alltjiimt hans hustru, kyrkans symbol,
ikladd en o?indlig herlighet, dlrf6r att Kris-
tus iterl6st henne och derfiir att hon tack
vare sakramentets band fortfarande ir sym-
bolen f6r Hans heliga och gudomliga brud.>

Pi samma sitt blir ocksi den otrogne ma-
ken >Kristi symbol fiir den kristna hust-
run)>.

Dessa ord ter sig paradoxala f<ir den av-
kristnade humanisten eller den cyniska
niutningsmlnniskan. Men de rymmer hela
den katolska grundsynen pi aktenskapet,
den enda l6sningen pi otrohetens och sve-
kets problem, den enda ritta legitimeringen
av kyrkans llra om iktenskapets prhcipiella
ouppl6slighet.

Suen Stolfe

A v e r y D u I I e s: A Testittonial
to Grace. New York 19i2, Sheed
and \[ard.

Den skeptiska nyfikenhet, varmed man
tar en konvertits skildring av sin konversion
i handen, ir v2il lika stor bide fdr katoliken
och icke-katoliken. Visserligen mdter man
ofta sanna och uppriktiga men si till den
grad subjektiva framstillningar, att de
knappast kan hjiilpa dem som sjilva lnnu
ir sdkande. Men det finns gliidjande undan-
tag. I Sverige behciver vi t. ex. bara nimna
dr Eva Bergius lilla skrift Min vig tillbaka
till kristendome-n, Den amerikanska konver-
sionsskildringen A Testimonial to Grace Ir
ett sidant undantag, som man ir tacksam
f<ir.

Fiirfattaren, som Ir son till nuvarande
amerikanske utrikesministern och nu sjilv
pi vig att bli prlst i jesuitorden, ger i tvi
delar en skiss av den vlg han gitt frin
harvardstudentens materialistiska livsfilosofi
till tron pi en levande Gud och Fader, och
frin denna allmbnna kristna Gudstro till
den katolska kyrLans lera och liv. Skissen
Ir vlrdefull sirskilt frin tre synpunkter
betrrktrt:

Ftir det forsta ffu man fdlja f<irfattaren
pi hans v?ig frin teoretisk insikt till hel-
hjlrtat och varmt trosliv, utan att irriteras
av nigon emfatisk hinvisning till en per-
sonlig religiris >upplevelse>.

Vidare stir de teoretiska filosofiska reso-
nemangen fiire och efter konversionen inte
isolerade utan i sammanhang med en hel
v2irldsiskidning. Siirskilt intresse vicker
diskussionen om den etiska liberalismens l<is-
ning av de sociala och politiska frigorna.
Att fcirfattaren kunnat <ivervinna sin tidi-
gare standpunkt pi detta omride har han
sirskilt Jacques Maritain att tacka fdr.

Slutligen faller Dulles som nyomvlnd,
men lnnu konfessionslils kristen inte f<ir
atmosfiren av sk<inhet i den katolska litur-
gin; tvlrtom, hans familjs prestbyterianska
arv g6r att de fiirsta bes<iken i en katolsk
kyrka blir ganska motbjudande f6r honom,
och detta inte bara frin estetisk synpunkt.
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F<irst nir han genomvandrat alla mera be-
tydande protestantiska denominationer och
dlr inte funnit, vad flera irs trogen bibel-
lisning lirt honom att s<ika, uppticker han
i Katolska kyrkan den fulla och levande
kristusverkligheten.

Peter Hornung SJ

Gustaf \fingren: Teolo-
gi.ens metodfriga. Lund 19ii, Glee-
rups.

Antligen har upprorsfanan hiijts i Lund.
Det ir professor Gustaf Vingren som gir
till storms mot Anders Nygrens vetenskap-
liga metod och dlrmed ocksi mot hans ve-
tenskapliga resultat. Det mesta av vad \[in-
gren slger, har tidigare sagts av kritiker i
olika katolska linder som her hemma knap-
past observerats, Man kan vara viss om att
\flingrens bok kommer att vicka det st<irsta
uppseende. Han underkbnner allt det som
linge ansetts vara det visentliga hos Anders
Nygren, han sitter fingret pi dennes oer-
hiirda misstag, vilka som bekant kulminerar
i att han g<ir Luther till en strire auktori-
tet en Nya testamentet och ur kristen syn-
punkt underkinner t. ex. Johannes.

Vingren behandlar tre kenda protestan-
tiska teologer: Nygren, Barth och Bult-
mann. Hir skall endast hans Nygrenkritik
refereras. Han hevdar, att det inte fu fr|ge
om smlrre misstag hos Nygren - misstagen
kan aldrig rittas inom hans system, det lr
hela systemet som faller. Nygren har som
bekant gjort en s. k. transcendental deduk-
tion av religionen som i korthet inneber fdl-
jander Kultursystemet skulle ftirlora all gil-
tighet utan religionen, ty si fort man talar
om det sanna, det skiina och det goda, Ir
evighetskategorien fdrutsatt; och denna
evighet realiseras endast inom religionen.
Utan religion alltsi ingen kultur: >Religio-
nen ir nddviindig och allmingiltig och
oskiljaktig frin mlnniskans visen.>

Objektivitet och giltighet hevdas alltsi
f6r religionens del, utan att ett iigonblick
nigot annat kriterium ln >>medvetandet>>
eller >>kulmrlivet> tas i bruk, Religionen

inordnas som ett niidvindigt moment i det
mlnskliga andelivet.

Nu iir att mirka, att denna >giltighet>
ingenting betyder: >denna form lr tom pi
innehill>, Teologiens enda roll blir att be-
skriva kristendomen sidan den historiskt
fiireligger, att karakterisera den. Detta sker
enligt Nygren liimpligen genom motivhisto-
risk forskning. Han urskiljer silunda ett
erosmotiv och ett agapemotiv och betecknar
det senare som det genuint kristna, vilket
fOr till att itskilligt i Nya testamentet
miste underkinnas. Men samtidigt hlvdar
Nygren, att han <iver huvud inte vlrderar:
intet av de tvi grundmotiven er sant, ocb
intet 1r falskt. Bida ir produkter av det
minskliga medvetandet. Pi si siitt >lises>>
systemet, siger Vingren: >>till en positivis-
tiskt fattad vetenskap har ett antal produk-
tiva kulturformer adderats, betraktade som
yttringar av det mlnskliga medvetandet>.

Frigan ir nu, om man kan ta steget frin
filosofien till den teologiska beskrivningen
av kristendomen utan att shpa med sig den
frin bdrjan anlagda, redan innehillsbe-
stemda synen pi religionen och sedligheten.
Det lr uppenbart, att. Nygren enligt Vin-
gren har f<irvanskat, vad han kallar kristen-
domen. Genom att de kategoriab ftigotna
redan ir fixerade i en annan vetenskap ln
teologien, blundar Nygren f<ir pi vilka fri-
gor de nya testamentliga lirorna ir svar,
>>I Nygrens teologi uppstir oupph<irligt ris-
ken att felteckna den kristna trons cent-
rum, evangeliet, eftersom evangeliet l<isg<ires
frin skuldens friga och knytes vid en for-
mal filosofisk friga. Just formaliteten Ir
huvudhindret fdr en riktig f6rstielse av
stoffet.>> >Nygrens kriticism, formalism ir
birrre av en konkret innehillsbestimd livs-
iskidning, vilken kolliderar mot den kon-
kreta innehillsbestlmda tro som det nya-
testamentliga stoffet rymmer,>>

Den ingiende kritiken av hur Nygren
anvlnder sin metod pi sirskilt Marcion ocb
Irenaeus miste her fdrbigis. Men f:6r Cre-
ilo's litsarc miste det vara uy hdgsta intresse
att observera, hur Vingren angriper Ny-
grens bundenhet av Luther.
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>Agapetanken ir . . ' renare hos Luther,
in den ir i Nya testamentet. . . Problemet
ligger diri, att Luthers skrifter g<ir ansprik
pi att vara en ren utllggning av bibliska
skrifter. Nlr utllggningen awiker frin det
utlagda, miste man resa det kritiska proble-
met visavi utliiggningen icke visavi Nya tes-
tamentet. Sker detta ej, ?ir sjilva uraktl&-
tenheten ett starkt bevis fiir att det er ett
rent idehistoriskt betraktelsesitt som an-
lagts.>>

Vingren siger hlr med stor tydlighet,
vad den katolska kritiken alltid sagt:

>>Tendensen att i stlllet fiir Nya testa-
mentet vllja Luther som orienteringspunkt
miste betraktas som en urspiring frin
sjblva motivforskningens program.>

Inom svensk teologi lr Vingrens bok en
sensation. F<ir fiirsta gingen 1r det stora
falsariet i Anders Nygrens kontruktion av-
sl<;jat. Med intresse awaktar man den fort-
satta diskussionen.

Suen StolPe

Klemens Brockmiiller
SJz Cbristenturn d'tt Morgen des
Atomzeitalters. Frankfurt/M. 19 t 4,
Knecht. DM 9: 80.

Gir visterlandet under, och vad blir di
av kristendomen? F<irfattaren uppst:iller
som arbetshypotes, 'att Gud sjiilv skulle
kunna vilja denna underging, ftir att befria
kristendomen frin bindningar, som en ging
varit vilsignelsebringande men nu kanske
baru 'dt bojor. Den s. k. visterlindska kul-
turens signatur ir i viss min individualis-
men, men >atomtidsildern>, dvs. den tid,
som nu biirjat, di m'inniskan alltmera tar
atomenergin i sin tjinst, miste priglas mera
av gemenskapsanda och globalt tiinkande,
Di miste kristendomen ha mod att skapa
nya former, framfiir allt att grundligga
en ny gemenskapsanda. Det ir inte fiirsta
gingen som kyrkan stir vid biirjan av ett
nytt tidsskede. Overgingen frin den ju-
daiska till den hellenistiska kulturen, sedan

frin den hellenistiska till den germanska,
vidare kristendomens mtite med Fjlrran iis-
terns hdgkulturer intygar detta. Vilka upp-
gifter vlntar kyrkan nu, di en ny tid Ater
randas?

Bokens styrka ligger deri att den gitr le-
saren klart medveten om religionens stora
betydelse f6r gestaltandet av virlden och
om den stlndiga niidvindigheten att kon-
frontera de kristna lirorna med tidens vix-
lande idder och betingelser, att utifr8n en
>kulturdiagnos> finna riktlinjer f<ir fram-
tiden. Men sidana >profetiska> prognoser,
som omsplnner flera fackomriden, blir litt
f<ir summariska och darmed suddiga och
tilhmpningarna f<ir littkdpta - och den
faran undgir inte heller fdrfattaren helt.
Nir man undersdker kyrkans och kristen-
domens miijligheter till anpassning, miste
man gi mycket varsamt fram, f<ir att inte

- i ivern att kommt det nya tillmtites *
tappa bort vlsentligheter. - Men mycket
som siges i denna stimulerande bok ?ir rik-
tigt och vert att begrundas.

HG

Xavier von Flornstein:
Yon iler Angst unserer Zeit. Frank-
furt/M. 19i4, Knecht, DM 3:20.

Fruktan och ingest har alltid funnits,
men de har blivit vir tids s'drskilda och
stlndigt iterkommande tema - ocksi pE
religionens omride. Men just dir finns mdj-
lighet att riddas undan sjlilslig fiirlamning
och fdrtvivlan, om man s6ker sig fram till
en konsekvent kristen l<isning.

Fiirfattaren visar denna l6sning i tre
trappsteg: behlrskande av begiren, aktivt
underordnande av de materiella krafterna
under sjilens krafter och hingivande Et
Guds vilja. Problemet behandlas naturligtvis
blott i stora drag och genom att uppvisa de
stora grundlinjerna, Synd bata rtt stilen er
si tung.
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