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SEDAN SIST

Monsignore Assarsson in memoriant

Den 31 dec. 19JJ avled i Malm<i efter flera minaders sjukdom Mon-
signore Berndt David Assarsson, en av initiatwtagarna till denna tidskrift,
dess huvudredaktcir ifrin starten 1920 till och med 18:e irgingens (L937)
nummer 4 och dess ansvarige utgivare sedan L929.

David Assarsson f<;ddes i Lund den 14 jan. 1892 som son till professorn
i strafr.ratt Per Assarsson och hans maka f. Flensburg. Han blev fil. kand.
i Lund 1912. Ef.ter konversionen till Katolska kyrkan studerade han
teologi i Innsbruck och prlstvigdes den 26 jtni 1917. 1917-1927 ver-
kade han som kaplan vid S:t Eriks kyrka i Stockholm samtidigr som
han tjinstgjorde som biskoplig sekreterare, L927-1932 som kyrkoherde
vid S:t Clemens kyrka i Hilsingborg, 1932-1939 sorn kyrkoherde vid
S:t Eriks kyrka i Stockholm och slutligen inyo intill sin ddd som kyrko-
herde i H?ilsingborg. l93t-1939 var han tillika den Apostoliske Vika-
riens stlllf<iretridare (provikarie) och frin L939 f.ram till upprittandet
av Stockholms stift (12/l I9r4) biskoplig kommissarie fdr vestra och
scidra Sverige, direfter stiftskonsultor och uicarius foraneus (kontrakts-
prost). Med dekret av den 8 febr. 1927 hade han av piven Pius XI
utnimnts till Carneriere segreto soprananntnerario di. Sua Santiti.

>Sprungen ur tvenne gamla skinska kulturshkter>, skriver Anna
Lenah Elgstr<im i Su.D, (4/L l9t6), >hade monsignore Assarsson klr-
leken till litteratur, teater, konst och musik i blodet, och man kan tryggt
sdga att han var den av s v e n s k kultur mesr genomandade katolske
pristen i Sverige. Inom svensk litteratur gjorde han beaktade insatser
genom flera skrifter bl. a. Fddernas kyrka och Det skdnska probleruet (d,en
senare skriften kanske ett utslag av den urskinska humor och national-
klnsla, som kom honom att som ung student chockera undertecknad
med projektet att med hirsmakt eriivra Sverige!) ... Flans frlmsta lit-
ter'dra glrning i"r vi'l dock arbetet for den nya tpplagan av den katolska
psalmboken Cecilia, firr vilken han skrev flera nya psalmer samt om-
arbetade ett annu stcirre antal lldre sidana, alla prdglade av hans ljusa,
tappra livssyn och fasta f<irankring i kristendomens vlrden.>
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Sedan sist

Fiidernas kyrkn., som utkom 1918, var en programskrift, slutande med

maningen: >Mitte Nordens folk f<jr en gings skull samla sina tankar,
vinda sig bort frin det moderna livets innehillsl<isa buller och begrunda,

vad Gud den Hiigste iskar av dem. Ja, mitte de en stund lyssna till den

starka str6mmens gamla, men evigt nya sing: 'Nordens folk, Guds folk.
Nordens folk iter fcirenade i Fidernas kyrka!'>>

Denna 
- 

den gingen nigot storvulna men senare alltmera realistiska

och tidmjuka 
- 

skandinavism utgjorde ett framtr'adande drag i mon-
signore Assarssons katolicism och hans arbete i Credo. FIan var alltid fullt
medveten om sin speciella katolska kallelse. ,>Vi som borjade med Credo>,
skriver han med anledning av tidskriftens ZJ:e fuglng (1944:6),
>>kommo icke utifrin och beh<;vde ej ftirst taga itu med den svira
uppgiften att satta oss in i det svenska kulturlivet. Sjnlva hade flera av

oss gitt i Uppsala och Lund och icke blott studerat :utan ocksi sjilva
genomlevat de andliga problem, som sysselsatte vir svenska samtid . . .

Vi ville sti i levande kontakt med vir svenska samtid. Men huvudsaken

var naturligtvis den, att vi fitt virt eget organ; en r6st hade hcijts, som

sedan stindigt kunde deltaga i den offentliga diskussionen.>>

I sitt ofiiciella eftermile skriver biskop J. E. Miiller: >>Monsignore

Asssarsson ytttade ofta att han, ledd genom en sirskild Guds nid, alltifrin
sin ungdom funnit allt katolskt -vara nigonting sjilvklart. Hela livet
igenom prlglades hans verksamhet av den st6rsta gledje och tacksamhet

ijver att f& arbeta ftjr Kristi kyrka i sitt fostedand samt av en orubblig
trofasthet och lojalitet gentemot kyrkan och hennes rePresentant.>

Och en ungdomsvin till honom, Z. P. Vestrup, skriver i Helsi'ngborgs

Dagblad (2/r t9t6)z
>Fcir dem som hade lyckan attkinna David Assarsson nlrmare var hela

hans liv ett sellsynt vittnesbiird om den utveckling till helgjutenhet och

harmoni, som kristendomen kan sklnka en rikt begivad minniska. . .

det ir mirkligt att tlnka tillbaka pi hur hos denna yngling den djupa
religiositet, som redan di frimodigt manifesterade sig iven i samtal med

en yngre kamrat, pi ett alldeles sjiilvfallet sitt forenades med i ena

sidan mingsidiga kulturella intressen och i den andra ett gladlynt och
tolerant sitt att bedirma livets olika aspekter iiverhuvudtaget. SA vitt
jag forstir var det ett behov av auktoritet och ett avvisande av alla.

kompromisser i religiiisa ting som fctrde honom i den katolska kyrkans
famn, och att det stod han dlr fann for honom var djupt vilsignelse-
bringande, dlrom kan ingen tvivla, som senare under iren hade tillfalle
att beundra hans fcirandligade visen, den stilla kraften av hans godhet 

-
och att samtidigt gliidjas it hans alltid bevarade f<irmiga att med sin
fina humor sprida trevnad omkring sig.>

)
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>Sidana personligheter ir si sillsynta numera)>' skriver Anna Lenah

Elgstrom. >>Men lven inom sin egen generation framstod han ofta som

en originell sirling, vars ideal och planer ingalunda bar dagens modesnitt'
Men den litet frostiga avllgsenhet, som brukar omge sidana personlig-

heter, fanns inte kring David Assarsson. FIan utandades tvirtom en

mlnsklig vlrme, en djupt erfaren fcirstielse, som fick en sillsynt charm
genom den litei ironiskt leende humor vari de kleddes.> 

- 
Reqwi'escat

in pace.

Srnrtr t f r i. f 6rlo s snin g

Den 8 janwari h61l piven Pius XII ett tal till en stdrre samling gyne-

kologer frin jordens alla delar, der han tog stillning till den s. k. psyko-
profylaktiska metoden, som kan bidra till att gora ftidossningarna smirt-
fria. Metoden har utarbetats aY ryska fysiologer, psykologer och
gynekologer under ledning av ryssen Pavlov. Hir har den fackliga sidan

av saken mindre intresse an frigan, huruvida denna metod liter sig fiir-
ena med kristendomens etiska och moraliska principer.

Piven avstAr frln att falla en definitiv dom <iver metodens vetenskapliga
virde men slir fast, att inga invindningar - vare sig av religi<is eller
moralisk art - kan gtiras mot den. Psykosomatiken har gett oss en helt
ny inblick i den nlra forbindelse, som existerar mellan andligt och kropps-
ligt sivll hos friska som sjuka mlnniskor, och den metod som P'avlov
utarbetat lr i sjilva verket inte att betrakta som annat ln ett mer utfcirt
specialarbete inom samma omride.

Det ir helt i linje med kristna principer, nir den blivande modern
uppmanas att bevara lugn och sjilvbehlrskning inte endast genom att
f<jrhilla sig passiv :utan att tvertom samarbeta med naturen pi indamils-
enligt sitt. Pi si vis gcirs hon starkare medveten om den stora uppgift
hon har just som moder.

Frin olika hill har man ansett sig beh6va hevda, att den nya metoden
'ar oantagbar fcir kristna mlnniskor, d*for att den utarbetats aY Yeten-

skapsmin, som i sin vlrldsiskidning stir pi materialistisk grund, och

derf.u att den framstillts i samband med materialistisk filosofi och i
medveten motslttning till kristendomen och bibeln.

Men angiende detta slger piven: En forskares eller vetenskapsmansl

vnrldsiskidning ir i och for sig inte nigot bevis pi sanningshalten och

vlrdet av det, som han uppteckt och klarlagt. De pytagoreiska satserna,

Hippokrates' iakttagelser, Pasteurs uppteckter och Mendels arvslagar er'

varken hedniska eller kristna. Deras sanningshalt beror inte pi respektive,

upphovsmins moraliska eller religi<isa stindpunkter utan pi att de svarar-

mot den objektiva verkligheten.

,'
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Vid f<irsta ogonkastet kunde man frestas tro, att den psyko-profylak-
tiska metoden strider mot Genesis 3: 16: >Med smirta skall du foda dina
barn., Men man fir inte glcimma att setta detta Guds ord i relation till
ett annat: >Uppfyllen jorden och liggen den under eder> (1 Mos. 1: 28),
som uppmanar minniskan att g<ira allt {.or att livet hir pi jorden skall
te sig behagligt och uthardligt, att utforska skapelsens alla m6jligheter
och att begagna dem. Nir Gud straffade Eva ville han inte fiirbjuda
mddrarna att. anvanda de medel, som kan lindra fcirlossningens smlrtor.
Skriftens ord vill endast saga, att moderskapet f<jr med sig minga besvir.

Man kan med fog friga sig, om fodandet ursprungligen varit fcirbundet
med smirta eller om kanske, som piven antyder, en oriktig tolkning av

Herrens dom iiver kvinnan vlsentligt bidragit till att skapa en felaktig
psykisk och fysisk attityd, hos den fiidande, nimligen si att det ostcirda

samspelet mellan kroppsliga reflexer och psykisk instlllning storts av en

pi religids vig uppkommen sjilvsuggestion. Vetenskap och teknik fir
alltsi utnyttja resultaten av den experimentella psykologin, fysiologin och
gynekologin (som her har skett i den psyko-profylaktiska metoden) firr
att avlegsna klllorna till felaktig instillning och betingade smirtreflexer.
Skriften forbjuder det inte.

Efter detta pivetal till gynekologerna om smirtfri f<irlossning har man
helt naturligt stillt den frigan, skriver Katolsk Ugeblad (29/l l9t6),
hur det firrhiller sig med anvindandet av narkos.

Hiirpi svarar mar. triln teologhill: Sovning vid f<idslar Ir tilliten,
ocksi nlr det 16r sig om normal fiirlossning, men man skall inte uppmana

miidrar att begagna sig av den, framfirr allt d?irf<ir att det i vissa fall
kan frireligga risk f6r barnets liv och kondition. I modern barnbordshjalp
anvinder man med fiirdel lokalbedovning, som lindrar de sviraste smir-
tor och Indi inte tillfogar barnet nigot men.

>V rirld ens bd.r d as t arbet and e re gerin gschef >

kallas den numera ittioirige piven Pius XII i en amerikansk rapport om
Katolska kyrkans effektivitet. Nir man dar f<irebrir Vatikanen, att den

inte riktigt foljer med sin tid, att den ir si forsiktig i frlga om lndring
av seder och bruk och inte alls i friga om dogmer, lr ocksi detta ett
h6gt betyg, ty det siger ju att piven ir trogen mot de absoluta virden
som han fitt sig anfdrtrodda av Kristus.

Det som mest giir oss katoliker si glada <iver att ha Pius XII som hiigste

chef, ir det, att man utan skryt kan sitga, att, i hans fall de htiga titlar
en pive hedras med inte bara'ir hdvlighetsfraser utan ocksi uttrycker
en verklighet hos honom. Pius XII har alltid visat sig som en virdig
Kristi stillforetrddare och en sann fader f6r hela kristenheten.

4



BETANIA

aint-Maximin i Provence ar ett av Frankrikes stora dominikankon-
vent. Besciker man klostret, frapperas man av den utomordentliga

intellektuella livaktigheten: ibland kan man tro sig fdrsatt till ett for-
lagskontor eller en tidskriftsredaktion. Frin detta kloster redigeras ett
flertal dominikanska - thomistiska - tidskrifter. Bland dess fider
finns minga kenda skribenter, som aktivt deltagit i de sista irens kultur-
kamp i Frankrike. Frin Saint-Maximin kunde man dnnu f<ir nigot ir
sedan se en dominikan, pdre Bruckberger, pe motorcykel susa ned till
Rivieran for att deltaga i filmveckan i Cannes; han har nimligen ivrigt
arbetat fijr en katolsk filmproduktion. Samme man var ocksi - innan
han helt oftirmodat flyttades iiver till Nordafrika - redaktcir fdr kul-
turtidskriften Le cheual d.e Troie i Paris.

Allt detta ir emellertid icke det visentliga. Dominikanerna i Saint-
Maximin vet vil, att Provence's och det egna klostrets helgon ar Maria
Magdalena. Det lr icke lingt frin den aktiva intellektuella centralen
i Saint-Maximin till den civerjordiska tystnaden och friden i klippgrottan
La Sainte Baume. Om dominikanernas motto ar conteneplata tradere, s&

ir att minnas, att programmets ftirsta del ir viktigare ln dess andra:
utan kontemplation och heligt liv finns ju ingentin g att f.ora ut till
minniskorna.

Ar 1864 sindes en av fdderna i Saint-Maximin, pdre Lataste, av sitt
kloster till sin fiidelsestad Cadillac for att >predika en retrltt> i kvinno-
fingelset i staden. Han lydde naturligtvis, men i en stark klnsla av det
gagnlosa i hela fciretaget.

Pire Lataste har i ett brev berittat om sina fcirsta intryck.
Han mcitte fyra hundra mer eller mindre f<irfallna kvinnor, kledda

i grova klader och alla med en duk hirt knuten om tinningarna, vilket
kom dem att se bide besynnerliga och skrimmande ut. Mot sin egen
vilja kiinde han suggestionen av glngse f6restillningar om dessa >fallna
kvinnor>. Han visste frin sin ungdom, hur folket i staden fciraktade och
fruktade dem. Det vanliga namnet pi dem var >>les voleuses>, trots att
inte mer ln en tiondel av fingarna hade gjort sig skyldiga till denna
sorts brott.

Fiir att inte arbetstiden skulle fiirkortas, hade fingelseledningen be-
stemt, att dominikanens predikningar skulle fOrlaggas till tider, som togs
frin den vanliga sovtiden - pi morgonen och pi kvillen. Tilliiggas
biir dock, att det hela var frivilligt: ingen, som kinde motvilja mot



Suen StoIPe

saken, behovde komma. Trots detta var praktiskt taget alla f|ngarna
nirvarande. Tvi sirskilt obstinata kvinnor vagtade komma, och nigra
protestantiska f&ngar deltog naturligtvis inte men hirll sig indi i nlr-
heten av mtitena.

Hur reagerade dessa kvinnor?
Pdre Lataste berittar sjilv:
>>Si fort man gjorde en anspelning pi deras felsteg i det f<irgingna, kunde man h6ra

dem grita, snyftr, jr, rent av sli sig fiir brdstet och lita undslippa sig mer in ett ligt
skrik av skam och inger. Och nir man talade till dem om Guds stora barmhirtighet,
hans srora kerlek, hans f6rkirlek fdr de uppriktigt ingrande, fiir dem som vill ilska

honom pi samma sitt som Maria Magdalena 
- 

di kunde man se dem sakta lyfta huvu-

dena, som blommorna, nir solen efter ovldrets slut igen belyser dem; deras ansikten

ljusnade si sminingom; det verkade som om de andades mere fritt, som om de massiva

fingelsemurarna inte lingre ut<ivade samma tryck pi dem.>>

Ar detta nu en sentimental Prests sjilvbedrigeri? Var det som hlr
f6rekom nigonting annat en en tillfillig klnslovig?

Man skall minnas, att hela Provence i Maria Magdalena ser sitt skydds-

helgon. Yarje barn kinner legenden om Kristi vininna som kom till
Provence, levde linge der, dog dlr i en hogt belegen klippgrotta. Det
betyder, art man stindigt har for iigonen, att Kristi nirmaste kvinnliga
van var en stor synderska, som endast tack vare sin stora karlek vann

sina synders fcirlitelse, ja, som kom att sti Frilsaren nirmare in nigon
annafl kvinna, med undantag fiir hans moder. Varje provenEal vet, att
den fcirsta minniska Frilsaren uppenbarade sig fcir, Yar en kvinna, som

kort tidigare varit en fijraktad och bespottad prostituerad.
Pdre Lataste visste det ocksi. Ingen sanning kan under hans klosterir

ha djupare inprlntats i hans medvetande dn att vad vi kallar sociala

eller moraliska dygder vdger ldtt vid sidan av ett hjirtas spontana vil-
lighet att llska, och att Frilsarens virderingar lr mycket olika vira egna.

Den scen, som utspelades i kvinnoflngelset i Cadillac, sig icke mycket

ut for virlden; den var h<igst alldaglig. Ingen av de narvarande kunde

afla, vart den skulle leda. Men iiver scenen 
- 

de fyra hundra tukthus-
kvinnorna och den ensamme, ganSka oerfarne dominikanen - 

lyser bilden

av Maria Magdalena, som Ar efter Lr efter mlstarens dod lever ensam i
b<in och &nger i sin fuktdrypande klippgrotta. Och denna dag siddes ett
frii, som en ging skulle blra mlrklig frukt.

Vi vet, vad pdre Lataste dessa dagar yttrade; vi har hans manuskript
bevarade. Aven om man saknade all kinnedom om vad som senare skulle

f<idas ur detta miite, skulle hans predikningar frappera genom sina syn-
punkter och sina accenter.

Lis oss lyssna till denne okende predikant:

6
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>Gud har f6rt er hit och straffat et pi detra sitt, endast derfdr att han ilskar er.

,4,, om han inte ilskade er, om han hade velat er underging, si skulle det ha varit en

litt sak f6r honom; han kunde btaha limnat er, dir ni stod... Han hade bara kunnat
lita er leva, som ni sjiilva ville, lita er synda och begi vilka brott ni behagade, upptrida,
som om han iiver huvud inte fanns till . . . Och si en vacker dag var han s'dker pi att
han hade er fast! Han behdver inga gBndarmer, han, inga poliser, ingenting sidant. Han
beh<iver bara vdnte 

- 
eller sli till. En vacker dag kommer ddden utan varning iiver oss,

och vilka vi ln ir, goda eller onda, kejsare eller tiggare, si dras vi obarmh'drtigt inf<ir
hans domstol f<ir att der lyssna till anklagelseakten och sedan till den store domarens dom
f<ir att sedan gi, dit han sinder oss. Och vart skulle ni ha kommit, om han hade litit
er giira, som ni ville?>>

Men sidan ir icke den verklige Guden. Han ar en annan. Den man,
som i detta 6gonblick stir framfor dem, kallar dem icke sina >)systrar>>

pi lek: han menar blodigaste allvar:

>Varpi beror det, att ni lr mig si kira, ni som v'drlden gldmmer och f<iraktar? Det
beror pi att vi er tjinare hos en Gud, som trots er f<irnedring ilskar er med en kirlek,
som pi jorden icke har sin like, en Gud, som oavlitligen fiirf6ljer er med sin kerlek, och

som i detta tigonblick, dL jq hir talar, osynlig stir vid diirren till eft hjtuta och be-
gagnar mina ord till att klappa pi porten och tyst viska: 'Arma barn, ge mig ditt
hj'irta.. . Kom iter till mig, si skall jag komma iter till dig'. ..>>

Dessa enkla ord yttrades mitt i den kyrkliga dekadensens tid. Man kan
vll frirsti, om kvinnorna lyssnade. Men dominikanen hade mer att sega.

Han berittade, att det fanns andra kvinnor, som var unga, rika, be-
kymmersliisa, fria, lyckliga, och som indi valde att fiirneka och avsti
frin den vlrld, som dessa f&ngar lingtade ut till, som frivilligt skilde
sig frin sina familjer, sina vinner, frin allt vad de ilskade ute i livet
for att vilja alldeles samma liv som dessa fingar ddmts till: >>murarna,

de stingda portarna, arbetet, tystnaden, den stindiga lydnaden, den

absoluta fattigdomen, aystAndet frin all bekviimlighet och alla glddje-
Imnen, Iven de ljuvaste och mest tillitna>:

>>Det ir nunnorna: karmeliterna, trappisterna, kapucinerna, dominikanerna . . . Vad Ir
det di, som kan ha tvingat dessa sjilar till dessa ofier och till detta val? Antingen Ir de

galna, eller ocksi har de handlat si i hopp om att finna nigonting som Ir blttre In vad
de limnade; det miste vara si, att deras hopp inte kommit pi skam, f<ir om ni kunde
komma dem nira och ett iigonblick lyssna till deras samtal under rekreationerna, skulle
ni htira dem skratta, bide glatt och h6gljutt ibland. . . Och om ni 

- 
som prlsterna 

-
kunde nirma er dem som inte har rekreation och stiga in i deras sj?ilar i biktstolen,
si skulle ni dlr finna en frid, en glidje, en sdtma, en lycka, som kunde fi alla dem att
grita tfuar av avund, som man annars vanligen brukar kalla de stora, de priviligierade
eller de lyckliga i virlden.>>

De har med andra ord trots sin avskildhet och sitt offer funnit en ny
gladje, en ny verklighet. Och: denna chans stir iippen ocksi frir tukt-
husfingarna!
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Men pdre Lataste kunde ocksi tala med fdrkrossande strlnghet och

realism. Han visade dessa kvinnor, vilka privilegier de alla fitt, hur vil
utrustade de utgitt, hur livet legat iippet fiir dem, och hur de indi svikit:

>>Och nu 
- 

hur lr det med dessa f<irildrar, som har ilskat er si mycket, era fider,
mtidrar, briider, systrar, som si minga ginger tryckt er till sina hjerten, era barn kanske,

som ni sjllva f<itt? Nu undviker de att tbnka pi er, som man undviker en ond tanke, de

kan inte tinka pi er, utan att deras iigon automatiskt fylls tv tlrar, de kan inte gi ut
pi gatan utan att se ned och rodna av skam, de som dock sj'dlva Ir hederliga och rena,

vid varje steg de tar tycker de' att man pekar finger it dem, och anar att man siger:
'Titta pi den d'dr minniskan! Hon har en syster eller sin hustru eller sin mor pi ett
tukthus !'>>

Han pekade till slut p& Maria Magdalena, som Yar en av deras auten-

tiska systrar. Hade de mlrkt, att hon efter sin omvindelse anvinde all-
deles detsamma, som hon forut fiirbrukat pi synd, till att gl?idja sin

mestare: sina parfymer, sina kyssar, sitt hir - 
de renades Senom kon-

takten med honom:

>>Det ir si man skall giira. Det finns inget gott, som inte kommer frin Gud, och som

han inte har gett oss, f6r att vi skall kunna ilska honom,.. Alla dessa Guds givor har

ni missbrukat mot honom. Vad iterstir di hlr er *t gora, nir ni beslutat er 
^tt 

omvinda

er? Tlnker ni f<irsiika avsti frin allt detta, bara dlrfiir att ni har missbrukat det till
synd? Tinker ni frirbanna er ungdom, er hilsa, er brinnande sjiil? Tiinker ni fiirsdka

diida ert hjirta och sli er begivning i bojor,.,? Nej, nej, tusen ginger nej! Det 5r inte

detta Gud begir av er. Allt detta har han ju sjilv sklnkt er, och han vill, att ni skall

anvinda det pi ritt sitt. F6r allt detta tillbaka till honom; anvind det hldanefter till
att llska honom och tjbne honom, till att f<irsona era felsteg och fi honom att gliimma

ert f<irflutna - 
hela ert livs kraft, all er s.ills aktivitet, all er sj'ils ljus, all iimhet och

kinsla, som finns i ert hj'drta!>>

Gud frigade icke Maria Magdalena, vad hon tidigare Sjort utan en

enda sak: om hon verkligen ilskade honom. . . Allt hinger pi detta:

kan sjllen saga, att den ilskar Gud, som Ir ren och god, eller icke?

Vad hande konkret efter dessa predikningar?
Under natten mellan ldrdagen och siindagen stod det heliga Sakra-

mentet exponerat; det tillets, att de f.itgar, som se iinskade, fick stanna

i tystnad nigra timmar inf6r Sakramentet. Pdre Lataste berattat, att
han tinkt sig, att en och annan kanske skulle begagna tillfallet. Men

till hans f<irvining fick han, nir han vid tiotiden kom ut ur sin biktstol,
se mer in tvihundra, som lig och bad under absolut tystnad och stiirsta
andakt. Det fanns ingen mdjlighet att fi dem att. B& och l?igga sig, innan
halva natten hade fiirgitt; nlr de intligen gick sin veg' ersattes de av

endra, ungeflr lika minga, som oteligt hade v2intat Pe att det skulle

bli deras tur. Flera kvinnor kom dagen dZirpi till dominikanen och be-
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rittade for honom, att de inte hade kunnat sova 
- 

si saliga av lycka
hade de klnt sig.

Vid en nattvardsgAng yttrade pdre Lataste bland annat foljande. Det
mirkliga med hostian er, att de mlnniskor som man tror ir brottsliga
nu icke lengre ir det:

>De var det, det ir sant, men det var llnge sedan de slutat vara det, och om de

nigon ging fallit, si har de f6r llnge sedan i sina tirar och i sin kerlek dll Gud iter-
vunnit en ny oskuld. De var brottsliga, det lr riktigt. Men var ir den sjil, som aldrig
haft nigot att fdrebri sig? Och bland dem, som alltid har fdrblivit rena, n'dmn mig en

enda, som icke i ett givet rigonblick har klnt, att om icke Guds hand hirt hade stiitt
henne, skulle hon ha varit ntira att falla 

- 
tvi tum frin sin underging!>>

Dominikanen slir orubbligt fast, att inget fall'i't se stort, att det icke

kan utplinas av Guds makt, bara sjilen ilskar honom och ingrar sig.

Han ville ocksi, innan han limnade flngelset beratta for dem om sin

rcirelse och sin glidje, di han hort den ena efter den andra av dem' innan
de limnade hans biktstol fcirslkra, att de nu inte lingre klnde sig

olyckliga utan lyckliga och fulla alr tacksamhet.

Vem var denne dominikan, som talade si intringande till de fallna
kvinnorna?

Hans bakgrund ir ganska ointressant. Han hade som ung inte visat

nigra speciella egenskaper, varken pi gott eller ont. Han hade en tid
varit en liten tjinsteman i underordnad befattning. Han hade linge
kint en dragning till ett heligt liv, ja, till en pristkallelse, men de yttre
omstindigheterna tilllt inte, att hans vaga planer realiserades. Han hade

ilskat en ung kvinna men inte kunnat gifta sig med henne: hon till-
hiirde en adlig men mycket fattig familj, och han sjllv saknade innu
mojligheter att fdrsiirja henne. De hade ling tid mist leva skilda frin
varandra, dock utan att deras kensla forsvagades. Si dog hon pli;tsligt,
och hans vlrld hotade att krossas; det finns bevarade brev, som vlltaligt
vittnar om hans sorg. I sjllva verket ftirbereds, utan att han sjilv anar

det, hans stora kallelse. Han berittar ftir sin syster' att han gick fem

eller sex ir utan afi .vlga tala med nigon minniska om att han dnskade

gi i kloster. Varfcir vigade han inte? >Jag var framftir allt ridd f& att
iippna mig firr nigon munk 

- ir1 var ridd, att han skulle ta mig i
kragen och tvinga mig att fiilja honom fortare, 'i,n iag sjllv ville.>

I hans nedskrivna b<iner frin denna tid moter man samma realistiska

accenter som i hans predikningar i kvinnofingelset: han lr under hela

sitt liv vilg6rande fri frin sentimentalitet och klnsloreligiositet. Si
antecknar han en ging:
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>>O, min Gud, du har hittills varit mycket krivande, ja, f6rferlig, mot mig. . . Du
har fdrlitit mig minga felsteg, men du har ocksi gett mig svira slag; var vllsignad i din
barmhirtighet, var vllsignad i din rittvisa! Vad du 5n g<ir, ir det gott och ritt, det ir
till mitt bista du g<ir det. Men, min Gud, om du, nir du slagit mig si grymt, har kun-
nat se in i mitt arma frttiga hjitta 

- 
si tala, tala! Din tjinare lyssnar. Tala till mig;

trots min svaghet och min ovlrdighet kinner jag, ltt jag 17ar mod att ta itu med och
viga allt fiir att- lyda dig.>>

Han stiliserar sjilv ett formligt kontrakt, enligt vilket han ger ifrin
sig hela sitt liv och forklarar sig villig att acceptera varje cide, som Gud
vill ge honom. Den lille fattige tjanstemannens anteckningar, som ingen
anade nagot om, tillh6r nu dominikanordens heliga dokument.

>>Jag ir besluten att med den heliga nidens hjlilp fiilja dig iiverallt, Jesus, och vem
skall nigonsin kunna skilja mig frin din kerlek?

Miste jag se mina f<iraldrar, mina vlnner och hela virlden resa sig mot mig?
Vad har jag att frukta? Jag dr med dig.
Miste iag anses som en dire av alla och behandlas som en sidan?
Har du inte sjilv blivit behandlad som en sidan?
Miste jag utsti tusen pligor i min kropp, tusen bekymmer, tusen frestelser i min

sjel, alla former av tivergivenhet, fruktan och svek i mitt eget hj'i,rta?
Har du inte sjllv u$tAtt samma fruktansvirda lidanden pi oljeberget, inf<ir Pilatus,

pi Golgata?
Miste jag bli inringad av tvivel som av en tlt dimma; miste jag sjunka in i den

djupaste natt, bli blind i anden, miste jag sti utan att se mil, nytta eller syfte med mitt
liv eller minsta vederglllning efter min diid?

H$ jag inte di till min upplysning ditt gudomliga ord: Den som f<iljer mig, gir
icke i mdrkret.>>

Han fattar sitt beslut och blir dominikan.
I Bordeaux-konventet stiller han upp ett slags protokoll, som pi ena

sidan rymmer hans oroliga fr&gor, pi den andra svaret:
Hur skall han, som ir si svag och si beroende av kerlek, kunna leva

utan mlnsklig tillgivenhet?
Hur skall han orka avsti frin sin frihet?
Hur skall han kunna avsti frin all jordens gledje?
Hur skall han viga brinna sina skepp - tlnk, om han inte formir

fullftilja sitt beslut?
Hur skall han kunna bli munk, som vet, att han ofta tvivlar och

tycker, att trons verklighet fcirsvinner?
Hur skall han kunna sti ut med att leva hopkopplad f<ir livet med

nya brcider, som kanske ir smisinta, elaka, ogenerdsa? Komrirer inte detta
att bli en galirslavs liv?

Han vet emellertid ocksi svaren. Och han iattar modigt sitt beslut.
llan genomgir sitt noviciat i Flavigny, i Couvent de Saint-Romain. FIan
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kinner genast, att han hunnit fram till sin ritta livsform. Han avstir
frln allt. Han umgis mest med de briider han mlnskligt sett har svirt
fcir. Han ar ivrigare in nigon annan att anklaga sig siiilv i kapitlet, han

undviker inte att bercira de minsta och de intimaste frestelser eller synder.

Han blir ett mdnster av iidmjukhet och disciplin.
Efter noviciattiden kommer han till Toulouse-konventet och b6riar

dir sina teologiska studier, darefter till Chalais (Isdre), det fcirsta konvent

Lacordaire upprittade, nir dominikanorden iteruppstod i Frankrike. Till
sist ir han i >Couvent royal de Saint-Maximin>>.

Hir uppticker han, vad Gud kan ha menat med hans - 
minskligt

sett - 
tragiska kerlekshistoria. FIan behovde m<ita sin ilskade, for att

hans otacksamma och slutna hlitrta skulle kunna iippnas. IJtan henne

skulle det aldrig ha gitt. Fiir att icke denna klrlek skulle bli sjilvisk,
hindrade Gud de tvi ilskande att leva tillsammans. Och nlr en ny natur
borjat. spira i honom, ryckte Gud bort flickan. Nu stod han klarsynt infor
den andliga verklighet, den Guds kerlek, som han tidigare icke kunnat
se. Han forstir nu, att det var hit Gud frin biirian velat fcira honom.

Han kinner sig inlemmad i en Guds faderliga omsorg och kinner stor

trygghet. Det dokument, dir han utvecklar denna nya insikt, ir klas-

siskt.l
Hans munktid 1r annars fylld av ordinira erfarenheter. Han ir n<ijd

med denna rrya trygga, ordnade tillvaro, der han ofirat hela sitt liv och

dagligen lever f<ir Gud. Han hyser inga sirskilda planer. Han ir villig
afi:'a pe sig varje uppgift, Gud kan ha i beredskap. NIr han i fingelset
ser trehund rafytio av trehundraittio kvinnliga fingar gi till bikt och

kommunion, vaknar en aning om en ny kallelse hos honom. Han kan

icke glomma dessa sjilar, som han lirt sig ilska:

>>Mitt hjirta fylldes av tirar, nlar jag tlnkte pi det hirda, bliidande liv, som nu

tryckte - 
och allt framgent skulle fortslttt att trycka 

- 
dessa minniskor, som blivit

mig k5ra, och som var mina systrar i Adam, mina systrar i Jesus Kristus.>>

Han talade icke med nigon mlnniska om sina planer. Men en g&ng,

di han lig pi kni framf<ir altarct fijre utdelandet av den sakramentala

vilsignelsen, stod pl6tsligt hela id6n klar fcir honom. Den var si djirv,
art den verkade iiverspind. Ingen hade nigonsin vigat tinka en sidan

tanke. Men han hade sjilv i sina predikningar pekat pi likheten mellan

fingars och klostersystrars liv. Vad han ville skapa, var ett nytt kloster,

dar de fallna kvinnorna efter sitt frigivande kunde upptagas 
- 

med all-

deles samma stlllning som klostrets ordinarie systrar! Han skulle efter

frigivandet s<ika ut de kvinnor, som verkligen menade allvar och ville

t Robert et Claude Evers: Le fdre Lataste, afi6tre des prisons.1945, sid. 10t.
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fiirsona sina synder genom ett heligt liv. Dem skulle han blanda med
kvinnor, som kom frin vanliga, arbara och ansedda hem, och de skulle
tillsammans rekrytera ett kvinnokloster.

Han sig sjilv genast risken. Hur skulle man kunna undgi, att dessa

kvinnor drog ned klosterlivet, att de skapade oindliga svirigheter? Hur
skulle de andra systrarna kunna vara vuxna alla dessa 6Arf.eiliga p.a-

frestningar? Riskerade han inte att skada dem i stillet for att hjalpa
de andra?

Han behcill tills vidare planerna for sig sjilv men fick in en ging till-
I;lle att bes<ika samma fingelse. Hans intryck befistes. Han skakades

ay att se dessa skaror av olyckliga kvinnor flockas i hundratal kring
Sakramentet. F{an tyckte sig se nidens verkningar pi nirmaste hill; han
kunde med egna cigon se, att det orimliga skedde, att ingenting var
om<ijligt fcir tron.

>>Jag har sett underverk>, skrev han, >jag har sett den store Guden, all aras och all
renhets Gud, limna sitt tabernakel och stiga upp pi denna anspriksldsa tron fiir att sitta
hela natten som en fader och v5n mitt ibland dessa stackars kvinnor och stackars flickor,
som samhillet fiiraktar, och som minniskorna inte vill veta av. . . FIan har gjort sig till
en finge bland fingar f<ir att bota, tr6sta och 'dlska dem. . . Jag har fitt se dem i skaror

samlas kring Guden-hostian, omkring de rena jungfrurnas brudgum, all renhets Gud.>>

Vid denna tid delade den av Lacordaire iterupprittade dominikan-
provinsen upp sig i tvi, Toulouse-provinsen och Paris-provinsen. Pdre

Lataste ansliit sig till den senare och sindes darfi;r snart nog som subprior
och novismistare till Flavigny. Han gldmde emellertid ingalunda sin nya
kallelse. Han tog upp hela problemet om de frigivna och straffade men

av samhlllet icke godtagna kvinnliga tukthusfingarna i en broschyr,
som han kallade >Les r6habilitdes>.

FIan berittar dir viltaligt om sina erfarenheter, skildrar n&gra kvinno-
oden och visar, vilka tillflilligheter, som bestimmer om en flicka skall
bli vad man kallar >fallen> eller socialt godtagen. Men framfor allt
drdjer han vid sina mirkliga erfarenheter av dessa inspirrade flickors
andliga mcijligheter. Han berittar, att han en ging sprikade med en

nunna, som i minga ir arbetat bland dessa kvinnor. FIon aruig, att det
i tukthuset fanns minga, som mer in v?il skulle ftirsvara sin plats i vilket
strlngt kloster som helst. Pdre Lataste hade frigat, hur minga sidana

kvinnor hon visste om. Tvi eller tre pi hundra, svarade nunnan. Flickor-
nas biktfader, som var ntirvarande, ingrep di i samtalet och hevdade,
att sifiran borde sittas betydligt hiigre. Han ansig, att man borde rikna
med tjugo eller trettio procent.

Pdre Lataste pekar sirskilt p& en omstiindighet, som kan uppfattas
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som ett bevis for att det verkligen ftirekommer en sinnesindring och
en fdrdjupning. Det giller frigan om att kunna f.orllta.I b<irjan av sin
fingelsetid Ir dessa kvinnor ytterligt hetska: ofta kan de med egna iigon
se, hur de verkliga fcircivarna av brotten g&r ftia, medan offren sitts fast.
Ingenting ir naturligare in en sidan bitter reaktion. Men det egendom-
liga dr,berittar dominikanen, att han knappast alls stcitt pi denna bitter-
het i biktstolen. De flesta flickorna at fullt villiga att forle:.a dem som

gjort dem illa 
- 

si djupt har de nlmligen upplevat sin egen skuld.
Han tilligger:
>Tycker ni inte, att man kan ha nigon r'att. att sjilv bli ftirliten, nir

man sjilv fcirmir forllta si generost, trots si mycket lidande?>

Nir sidana kvinnor intligen blir frigivna och tror sig kunna borja ett
nytt liv, hander det, att deras svirigheter borjar pi allvar. Han skildrar
ett fall flicka, som ijverallt klnts igen och f6ljaktligen civerallt
miitts med misstroende. Till sist stilrtade hon i sin fcirtvivlan in i en

kyrka, sprang fram till altaret och ryckte till sig altarduken. Hon firr-
fOljdes och blev lett fasttagen. Pdre Lataste kommenterar:

>Man skriker pi tjuv, tjuv, man talar om skandal, helgerin, man fir tag i henne,

kastar henne i flngelse som en skamlds tjuv; men medan m'dnniskorna iiverhopar henne

med fdrebrielser, lr jag viss om att Inglarna appliderar henne och vllsignar henne, ty
vad hon 

- 
under sken av en st<ild 

- 
hade begitt, var i sfiilva verket i den situation

hon nu stod i en akt av heroisk dygd. Hon offrade frivilligt sin frihet fiir sin plikt.>

Flickan kunde icke livnira sig pi hederligt sitt. Firr att A&r bli om-
hendertagen av det allminna miste hon stjila. Hon viljer di att stjela
pi ett si demonstrativt sett, att endast de imbecilla undgir att. f.atta
hennes situation.

Samhillet saknar i regel organ, som kan ta hand om alla dessa frigivna.
Vad pdre Lataste vill skapa, fu d;rf.or >une euvre publique avec le

but avou6 et permanent d'imiter J6sus dans la r6habilitation des imes
fl6tries par le crime et par la sentence des tribunaux>.

Vad han beglr, ir f<iljande:

>Ge mig nigra kvinnor, som vill ftilja Jesus Kristus, nigra kvinnor, vilkas namn Ir
utan fllick, och vilkas hjirtan aldrig besudlats, kvinnor, som drivna av en gener<is lingtan
att g3, i Mistarens spir icke fiiraktar att fiirnedra sig som han, derhln att de kan miita
dessa degraderade stackare, ricka dem handen och triista dem, ja, som t. o. m. steg. ftir
steg fiirmir rena och hdja dem och accepterar att helhj'drtat med dem dela sin egen

renhet medan de i genglld accepterar en del av deras vanlra, om nigon sidan lnnu stir
kvar pi deras panna. Ge mig dessa kvinnor, och drdmmen skall bli verklighet, Jesus skall
f.& efterf.6ljte, som tar hend om fallna sj?ilar, och Betania-hemmet har biirjat - 

ty detta
namn lmnar vi sklnka vir verksamhet.>>
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Betania var den plats, dir systrarna Marta och Maria levde tillsammans

med sin bror Lazarvs. ur Maria Magdalena fordrev Frilsaren sju onda

andar, om henne uttalade han, att hon hade funnit det enda visentliga

och valt den blttre delen.

Rena, oflickade unga nunnor skall alltsi accepteta att dela hem och

livsvillkor med f. d. brottslingar, val medvetna om vilka risker och

svirigheter de dlrmed utsetter sig f<;r! De skall 'dta samma mat, ha

,"**" arbetsuppgifter, be samma birner - 
fot att skona de frigivna

frin uppml.kr"*h"t skall de sjllva acceptera en innu stringare avskild-

het ln vad som annars skulle krivas. Ingen skall ana, vem som ir en

f. d. tukthusfinge, och vem som ir en vanlig klostersyster! Icke ett ord

f.ir antyda hemligheten - 
h;r skall r6da exakt den likstillighet, som

ridde mellan Marta och Maria sedan den senare &ngrat sig och fitt
fiirlitelse.

Liser man denna skrift av en okind munk utan att kinna fortsitt-
ningen, frestas rnan att kalla honom fantast. Men denna tanke realiserades

- 
med en sidan inrensiret, uppriktighet och i en sidan omfattning, att

pdre Lataste icke sjilv fick uppleva mer in verkets barian -
fcirmodligen aldrig skulle ha drtimt dirom. -

Dere ,rerm"ste tiden fiorhandlar och ridgor han med sina <iverordnade

om saken, och han mijter mindre motstAnd in han tinkt. I Nancy kom-

mer han en dag fcir sent till sitt tig och tar datfor nlsta. I en kup6 sitter

en ildre dam, till vilken han ger sin broschyr - 
han begir icke ens,

att hon skall betala den. FIon lovar bedja for fotetaget. De sitter till-
sammans ungeflr en timme.

Tre dagar senare fhr han ett brev frin denna dam, dat hon siger att

hon tycker sig minnas, att han nimnt summan femtiotusen francs som

behOvlig ftor att starta Betania. Pdre Lataste vlgar i sitt svarsbrev icke

nimna en stdrre summa ln femton tusen francs. Frin minga hill striim-

mar pengar in 
- 

i regel i smi summor. En marinldjtnant slnder siu

francs:
>>Jag ar bara en ofiicer utan tillgingar; min giva dr lika ansprikslos

som min bcirs, men ni skall icke forsmi den.>

Nir <igonblicket 1r inne och en limplig egendom erbjuder sig i Frasnes-

le-Chateau, bekriftar vicomtesse Foullon de Dou6 sin avsikt att skenka

de femton tusen francs, pdre Lataste sagt Yara niidvindiga'
Samtidigt infinner sig den nunna, som kan leda verket' s6uf Henri-

Dominique. Hon tillhOrde les saurs de la Pr6sentation i Tours men hade

alttid lengt at efter en strlngare orden, en absolutare klausur, varf6r

hon iiverflyttat dll de undervisande dominikansystrarna i Cette. Dir
fick hon hcira talas om den frlmmande dominikanens planer. Hon kende
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med en ging, att detta var hennes uppgift. Hon uppscikte den djdrve
munken 

- 
som innu bara var trettiosju ir gammal 

- 
och erbj<id honom

sina tjinster.
Den 14 augusti L866 tog den lilla gruppen dominikansystrar huset i

besittning. De igde en kassa pi tillsammans sex francs. De bOrjade genasr
det strrngt ordnade klosterliv, som sedan dess obrutet fortsatt. I stiftelsens
krcinika finns en rorande skildring av den fcirsta dagen i Betania:

>>V&r moder sade allvarligt till oss: 'Nu, mina barn, miste vi biirja fiilja vir regell
Nu ir det tid att hilla tystnad den skall vara till middag. Ni, syster Marguerite-Marien
fir ta hand om inkiipen; sysrer Anna skall vara rdgldmentaire och hjalpa mig med det
manuella arbetet; syster Augustine fir ta hand om k6ket.' Den lilla gemenskapen satte
sig alltsi genast i arbete ' . . Vilken underbar dag! Vilken gledje i allt virt armod! Vilken
tillfredsstellelse, trots vir ytterliga fattigdom! Och hur tryggt vi vilade i vir beskyd-
derskas armar!

Syster Marguerite-Marie, som fitt denna syssla sig anf<irtrodd, ber tridgirdsmestaren
skaffa oss halm fiir vira madrasser, som vir moder hiller pi att sy tillsammans med
syster Anna. Under tiden f<irbereder hon med syster Augusrines hjilp middagen och
stidar de rum, i vilka vi skall sova. En hedersman kommer och utbjuder halm f6r trettio
centimes knippan; syster Marguerite-Marie vill inte ger mer in fem och en halv sous
fdr att spara den lilla hushillskassan; men till sist fir hon ge med sig och betala sex sous
per knippa.

'Si synd', siger syster Anna. 'Det skulle ha varit si underbart att fL ligga pi golvet.'
Si kommer middagstimmen. Den kappslck, som redan fl,tt tj'i,na som stol fiir vir

moder och syster Anna, duger ocksi som bord it oss: vi ligger duken <iver den, och vi
Ster middag pi knii, efrersom vi inte har nigra stolar eller binkar . . . Men vir hygglige
tridgirdsmistare, som setr hur utblottade vi 1r 

- 
och att vi har det vlrre ln han sjilv

- 
kommer in med etr gammalt haltande bord och en tallrik f6r blomkilen . . . men inga

glas. .. Det spelar ingen ro1l, vi har etr tandborstglas, det fir vi anvinda i tur och
ordning. . .

Vi har ingen annan bok ln Kristi efterfiiljelse, som vir kera moder aldrig skiljs ifrin.
I den liser alltsi syster Anna under middagen.>

Till detta lilla hem, som saknade alla fonder och var d<;mt till stlndig
fattigdom, kom nu den ena f. d. fingelsekunden efter den andra. Det
finns ingen anledning att dolja, att besvikelserna var minga. Minga
bland dem som vid pdre Latastes bescik i fingelset visat sig mest glcidande,
kunde aldrig anpassa sig efter det nya livet utan fiiredrog atr f6rsvinna
ute i det >fria> livet; ingen tvingade dem heller att stanna. Hela arbetet
i Betania var ju frivilligt. Likasi undvek man att tuinga flickorna till
ett religiost liv: om de efter att ha gjort bekantskap med klosterlivet
kande lust att stanna, fick de; i annar fall hade de sin fulla frihet.

Pdre Lataste, som sjilv bodde i sitt kloster men regelbundet besokte
systrarna, inskirpte al'ltid, att framfcir allt annat miste gi kommunitetens
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eget religi<isa liv. F6rst miste systrarna se till, att de sjllva gav allt de

alde till Kristus. F<irst direfter kunde de hoppas pi framging i sitt

"rb"a". 
Hellre mindre utitriktat arbete, 'in att den inre samlingen och

disciplinen fick lida.
Pdre Lataste hade alls inga civerdrivna forhoppningar. >Vi ffu lita

mer till kvaliteten |n till kvantiteten>, skrev han. >Jag tror inte, att

det ir alltfOr minga bland de frigivna, som kan ni fram till ett fullt
religiiist liv; det ricker med att de skulle kunna gcira det, att detta per-

,p.ktiy oppnas fiir dem, att de har detta hopp, som kan hjilpa dem, ge

i.* *oa,ltimulera dem. Och jagtror, att Gud i visst antal skall sinda

oss exceptionella sjilar.>
Givor kom frin alla hill. Vin, brod, en dag en ko en anonym

givare, smi penningbidrag. Annars var systrarna hlnvisade till att leva

f,a ,i.. eget arbete. Missan fick en tid ackompanjeras pi dragspel. ofta
lanrrs irrte en centime i huset. Till detta kom andra svirigheter. Mdre

Henri-Dominique blev nistan genast mycket sjuk - hon tillfrisknade

dock. Traktens prlsterskap uttryckte den st6rsta oro - >>landet kunde

f6rst6ras>, om man drog dit alla dessa fallna kvinnor'
Under allt detta hiill systrarna troget ut. Det heliga Sakramentet var -

och ir - i Betania f6remil f<ir stlndig tillbedjan. Dag och natt ligger

alltid tvi systrar, en ur vardera av klostrets wA kategorier, pi knii fram-

fcir Sakramentet, som alltid 1r utstellt.
Om en nykommen kvinna visar intresse ftir detta slllsamma liv, blir

hon aspirani "f.t", 
en mycket enkel ceremoni, som pAre Lataste sjilv

faststillt. Ingen utomstaende kan skilia en sidan aspirant frin en Postu-

lant i noviciatet: de ir kl?idda alldeles lika, och systrarna har heligt

lovat att aldrig avsloja en kamrats identitet eller fdrflutna. Efter en

viss tid karr dessa aspiranter, om de si iinskar, bli petites syurs; de fir
di klosterdrikt: svart skapulir och vit sl6ja. Efter ett er som asPirant'

tre 3r som smisyster och ett Zr som postulant kan vederb<irande fi bli

noui.s, om hon befunnits vlrdig; efter yttedigare tre ir kan novisen fi
avligga de eviga lciftena.

Mitt i allt detta insjuknade stiftaren.

Han brukade, nir han besijkte sin skapelse, om nitterna ligga pi kna

framftir altaret, i kapellet; blev han trott, str'dckte han ut sig pi trapp-

stegen. Hans hilsa lirrrv"g"d.t, och han dog i sin egen krets - med

fulikomligt lugn, fylld av tacksamhet ftir vad han letts att gcira. Mlnsk-

ligt sett k-.rndJ"" annars synas ha haft anledning att oroa sig. Hur skulle

d"rrrr" brickliga lilla institution, som till stor del levat pi hans omsorSer

och nya initiativ, kunna fortleva och utvecklas? Men det bestyrktes,

vad ha'l sjilv alltid inskirpte: verket var icke hans utan Guds.
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Systrarna fick med tiden tillstind att besoka de flesta fengelser fcir
afi fA kontakt med fingarna. De opr6vade, ofta unga systrarna vande
sig snart att utan tecken till minsta fiirvining lyssna till de f6rferligaste
levnadslopp, att se in i de mest f6rmdrkade sjilar. Minga var morderskor.
De hade dodat sina mln, sina llskare, sina barn. Allas tema var: >Jag
var galen. Jag visste inte hngre, vad jag gjorde.>

Fingelsernas kapell gav dem en underlig bild av den kristna gemen-
skapen. Nir de smi systrarna intridde, kunde de ibland se kapell, der
varje finge satt insperrad som i en bur eller ett skip, ftirsedd med en
rippning frarn&t, mot altaret, medan tvi vakter till yttermera visso iiver-
vakade andakten frl"n en sirskild tribun. 

-Nlr sidana kvinnor intligen frigavs, vintades de i regel redan utanf<jr
fingelset av min. Men i de kalla och mcirka kvillarna stod ocksi Betania-
systrarna och vintade. Ofta fick de skyndsamt gcimma undan sina nya
vlnner. Stundom kunde det vara vederbcirandes egen fader, som betydde
det stcirsta hotet fiir hennes kommande liv. Systrarna skyndar undan,
gcimmer kvinnan i ett morkt pring, star ddr med sinkta huvuden, vigar
inte vlnta tjugo minuter pi en upplyst station utan skyndar in i en
kyrka och ventar dir, tills tiget skall gi.

Betanias kr<inika omfattar de sillsammaste, de ohyggligaste oden. En
ung flicka, som fitt calvinistisk uppfostran, lever i Paris. Hon gor sig
dnr skyldig till postf<irfalskningar och d<ims till fyra irs fingelsestrafi.
Hair blir hon omgiven av anarkister och icke forbattrad utan i grund
fordirvad. Nir hon lntligen blir frigiven, ir hennes fcirsta 'drende att
d<ida en kamrat, Hon misslyckas pi grund av en benskada och kommer
till ett slags from stiftelse. En minad senare syns hon pL gatan i Mont-
pellier, siiker dijden. Hon kommer di ihig en skoterska, som talat med
henne om Betania, sciker upp henne. Hon hamnar pi Betania.

I alla liknande fall miste systrarna hilla fast vid pdre Latastes regel
att ald,rig se till vad vederbcirande tidigare gjort utan till vad hon uill
gora. Det lr icke lett. Brortet kan stundom formligen omgestalta sina
ut6vare. Till Betania kommer kvinnor av fruktansvirr utseende, med
grova, forsimplade drag, fruktansvlrr ritt sprik; de utsitter stlndigt
systrarna fcir skurar av riheter och hatutbrott. Systrarna miste stindigt
fdrbli lika positiva, aldrig ett ogonblick tvivla pi att de framfcir sig har
en sjil, som Kristus ilskar lika mycket som de minniskor, vilka vlrlden
godtar och fiiredrar. Och lingsamt skrider verket vidare.

Ingen av systrarna fir irga minsta klnnedom om de nya kamrarernas
fcirgingna, deras brott eller deras strafi. Det fdrflutna skall vara absolut
utplinat; inte den minsta anspelning fir fcirekomma: dessa kvinnor skall
i ordets konkretaste mening verkligen fi en ny chans, f.iborja ett nytt li.v.

2-s63o7r Credo. 37:eirg. Nr r. 1956 t7
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Det finns frin Betania m&nga roande historier om hur besiikare av

olika kategorier nyfiket fiirsdkt komma till klarhet ijver vilka bland
systrarna, som ir f. d. brottslingar, och vilka som lr familjeflickor.

En dam, som ekonomiskt st<itt verksamheten, fcirsokte en ging gissa.

Hon misstog sig i samtliga fall.
Under kriget l87l arbetade nigra av Betaniasystrarna vid en ambulans

tillsammans med stadens damer, vilka di naturligtvis glrna ville veta

sina nya kamraters f<irflutna. De fick inga besked och borjade derftrr
gissa.

>Damerna tog mdre Marie-C6cile och mdre Magdeleine f<ir rehabili-

terade och vira tvikd;ra smisystrar for hjalpsystrar>, berlttar krtinikan
triumferande.

1874 skall nigra noviser uPptagas:

>Frimlingarna, som <ivervar ceremonien, undrade fcirgives, vem som

var den rehabiliterade; de kunde inte skilja den ena frin den andta; detta

lr Betania!>
En annan ging kommer en biskop till klostret och ftigar tankspritt,

var aspiranterna finns. >>Kom fram, mina barnr>, siger priorinnan lugnt.
FIon kinner sina systrar. Alla reser sig och kommer fram. >Ni, postu-

lanterna, di!>, slger biskopen lika tankspitt'. Sarutna systrar kommer

fram.
Allt detta under stlndiga erfarenheter av itetfall, sammanbrott, l6gnern

stcilder, ja, tiverfall. Det visar sig, att sexualiteten knappast erbjuder de

stiirsta problemen. Svirare att komma till ritta med, lr tvi andra synder

- 
logn och st6ld.

Tre irefter inflyttningen *Urr. lrr"r, soka ett stiirre hus; man hittar
en egendom i Montferrand och fir tillstind att dit overfcira stiftarens

d<ida kropp. Si vlxer det ena nya Betaniahemmet efter det andra upp -
Thorigny, Plessis-Chenet, Sainte-Baume, Fontenailles i Frankrike, Sart-

Risbart, Brasschaet och Linth i Belgien, Venlo i Holland, Chables och

Kerns i Schweiz, ja, t, o. m. i Polen vixer snart ett kloster fram.
Si har verksamheten fortsatt. 6verallt i Europa kan man se spiren av

dessa smi systrars verksamhet.
Tanken fOddes i Provence, i nirheten av Maria Magdalenas eremit-

grotta, La Sainte Baume. Det ir en direkt fortsittning av. den impuls,

som Frilsaren sjilv gav, di han med ens iterupptattade den fallna

kvinnan och gjorde henne till sin vln och fcirtrogna. Hit dt man i
nlrheten av kristendomens centrum. Vad som gtir Betaniasystrafnas

aktivitet si viktig 'dr, att de pi ett centralt omride beslutat sig fiir att
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bokstavligen fiilja sin Mistare i spiren. Det [r svirt att tinka sig en
girning, som 1r mer identisk med Kristi eget handlande ln dessa nunnors,
som besiiker flngelserna, dirfcir att de vet, att Kristus sj?ilv lider i den

fingslade, och som offrar hela sitt eget trygga, ombonade liv firr att i
stlllet dela dessa olyckliga och fcirfallna systrars elende och n<id.

I fyrtio ir styrde seur Henri-Dominique med stark hand och aldrig
svikande moderlig omsorg Betania. Om henne ir icke si mycket bekant:
Betaniasystrarna har visat sig lika ointresserade ay att de sjllva skall
biograferas som deras skyddslingar. Men jag har aldrig kunnat lesa om
dessa smi barmhirtighetens anonyma systrar utan att minnas en sida i
Puck Munthes bok San Micbele, dar han berittar om en nirbesliktad
orden, >Les Petites Seurs des Pauvres> i San Pietro in Vincoli.

Han skildrar deras teligh.t, deras uppoffringar, deras aldrig svikande
godhet och vinlighet 

- 
ocksi deras frihet: >liksom aIIa nunnor voro

de glada och skimtsamma)>. En natt vicks han av ett bridskande bud
frin de smi fattigsystrarna, som ber, att han genast skall komma. Alla
salarna i den stora byggnaden ligger tysta och mcirka, men han hdr, att
systrarna ligt ber i kapellet. Han f6rs in i ett litet rum i systrarnas eSen

flygel, der han aldrig tidigare varit. Pi en liten jirnsing ligger dir,
Innu ung, med ett ansikte lika vitt som kudden under hennes huvud,
med slutna cigon och knappt mirkbar puls, en nunna. Det var La Mdre
G6n6rale des Petites Sceurs des Pauvres, som samma kvlll anllnt frin
Neapel pi Stervig till Paris frin en inspektionsresa jorden runt. FIon
befann sig i omedelbar livsfara pi grund av en allvarlig hj?irtikomma.

>Jag har stitt vid konungars och drottningars och ryktbara mins och
kvinnors sjukbiddar, di deras liv stitt pi spel, ja, kanske till och med
legat i mina hlnder. Men jag har aldrig kint mitt yrkes ansvar tyngre,
in jag gjorde den natten, nir denna nunna lingsamt oppnade sina under-
bara iigon och sig pi mig.

'Giir vad doktorn kan', mumlade hon, 'fyrtio tusen fattigas existens.

hinger pi mig.'>>

Suen Stolpe
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GERTRUD VON LE FORT

PASSION

I

Din stimma talar till min sjil:

Frukta icke mina gyllne skrudar och rids ej mina tlnda vaxljus,

Ty de 'iro alla endast slojor f<ir min kerlek, endast s&som mjuka hander

kring min hemlighet!
Gritande sjdl, jag skall taga bort dem, si att du mX ldta klnna, att iag

icke ?ir en frimling ftir dig:
Varf6r skulle icke en moder fi likna sitt barn?

Alla dina smlrtor finns i mig!
Av lidande '6r iag fOdd, jag har skjutit uPp ur fem heliga sir.

Jag har vuxit vid f<irsmidelsens trad, iag h* stirkts vid tirarnas bittra
vin _

Jag i"r en vit ros i en kalk full av blod!

Jag lever av lidandet, jag f|rr min kraft av lidandet, iag f.it min herlighet

av lidandet:
Kom till min sj?il - och du ir hemma!

il
Och din stimma talar:

Jag vet, hur du ryser fcir lyckan, jag vet, hur du blvar fiir purpurn's

festliga timmar,

Jag vet, hur du fasar for 6verfl6dets bllnkande pokaler,

Jag vet in mera, hur du skilver fiir den sjll, du mest har ker!
Ty du siras i ditt djup av lyckan: den griper ned dari med kalla hender,

Den slicker alla dina driimmar, den sllcker ut din lingtan som en stor

ftirtvivlan.
Den tynger pi ditt sinne, som en sten av skuld, den tynger pi din sjiil

som f<irglngelsens liklukt.
Den sveper dig in i smlrta frin huvud till fot; d3, hat du genom lycka

blivit skyddad mot lycka -Di blir allt ditt lidande evigt.
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ilI
Och din stimma talar:

Jag vill tyda ditt lidandes gita, du spida, du skygga, du llskade frinde
till min sj?il:

Det ir jag, som griter djupast inom dig!

Jag har bemodat mig med dig i mer tn tusen ir, med korset hat jag
vilsignat alla dina fider och miidrar.

Smlrtor och sir har du kostat mig, under tiirnen har jag lossat dina
hender ifrin vlrlden.

Du har kostat mig ensamhet, du har kostat mig ogenomtringlig tystnad
i minga sliktens liv.

Du har kostat mig arvegods och blod, du har kostat mig jorden under
mina f6tter, du har kostat mig en hel virld!

Du har blivit mjuk och fin, du har blivit som ett silkeslent lin, man
linge spunnit p3:

Du lr som den tunnaste trid, som icke hiftar mer vid nigot.
Se, du flyger bort civer livets marker, bort genom virldens alla blommande

landskap,
Men intet av dem skall behilla dig, du mitt lidandes hemlosa, f.arande

sjel!

IV

Och din stimma talar:

jag vill sjunga ett Gloria, st att alla mina kampanilers klockor brusa:
Allt lidande pi jorden love Herren!
Det utarmade och fcirbannade love honom, det f<irvillade och urarva love

honom, allt det aldrig tillfredsstillda love honom!
Andens ljusa och naturens mcirka kval lovsjunge honom!
Kirlekens heliga kval lovsjunge honom!
Sj2ilens ensamhet love honom, sjilens fingenskap love honom,
Syndens ve, filrglngelsens ve och d<idens bittra ve lovsjunge honom!
Se, jag stryker varje prydnad bort frin mina altaren, allt linnetyg pi

dem skall vissna sisom ingens ljuvligheter!
Alla bilder skola h<ilja sitt ansikte!

Jag skall utslecka min sista tr<ist: jag skall blra bort min Herres kropp,
och min sjll skall bliva hdljd i svartaste natt,

Ty jordens lidande har blivit saligt, di det bars av klrlek:
Se korsets tra, p& vilket virldens frilsning hingde!
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V
Och din stimma talar:

Jag drager skorna av mina fotter, jag kliider av mig min indlighet och

betrider ett land utan gr'inser:
oppnen eder, alla dunkla brunnar i mitt liv!
Kommen iter, alla mina nitter, I syndens svarta figlat, slin ned pi mig

med vittutbredda vingar:

Jag vill gi in i mitt lidandes djup, att. jag mi finna Gud!
Ty stort 5r virldens lidande, oerhiirt ir det och olndligt.
Det har omspint allt och slagit sig blodigt mot himmel och jord, det

har utstitt den eviga kerlekens tyngd!
Helige Gud, helige Starke, helige Olndlige,
Du Gud bland alla mina synder, du Gud i all min svaghet, du Gud i all

min diid:
Jagb'iddar min mun i dina sir - Herre, jag blddar min sjil pi ditt kors!

ouers. au Folh-e Gjentlf

SE MANNISKAN

T d.n ritteging, som gillde Jesus frin Nasaret, yttrade Pontius Pilatus,

I ;.td6.nr romerske landshovding, ett betydelsefullt ord. Jesus hade giss-

lats. Han bar t6rnekronan pi huvudet. Nu fdrdes han fram. Di Pilatus

fick syn pi honom, sade han till fo'lket: Se, mlnniskan (Joh. 19: l).
Vad ville Pilatus slga? Och vad innebar hans uttalande?

Pilatus ville tillkrnnage sin "rnrtr'o.t 
sin skrick. Se, vilken mrnniska,

menade han, denne slagne, blodige man! vilken elendig gestalt! Pi ett
upprcirande sitt skiljer han sig frin normala minniskor. Ar det ijver-
huvudtaget en mlnniska? F<irtjlnar han detta namn?

Pilatus visste nigot om mlnniskans virde och virdighet. Som ung

man hade den hdgt bildade romaren hiirt sina larare tala om detta. F{an

hade list filosofer och diktare.
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Sokrates hade inftir atenarnas domstol talat om den minskliga
visheten (Sokrates' Fiirsuarstal 20 d), den vishet minniskan just som

mlnniska formir ni fram till. De politiker, de konstnlrer, de hantver-
kare, som omgav Atens gamle filosof, igde den inte. De kende sig hemma-
stadda inom sina slrskilda omriden och hade begrinsat sig till dem. De
var sig sjilva nog. De hade blivit f0rborgerligade - 

far att anvinda
ett modernt ord. Eftersom de var skickliga och erkinda inom sina spe-

ciella gebit, ansig de sig vara fullkomliga. Sokrates gjorde annorlunda.
llan ansig sig inte veta det som han ej visste. Han kinde sin kunskaps
grlnser. Pi >denna enda lilla punkt> var han visare ln de andra (Fdr-
suarstal 2ld). Detta var mlnsklig vishet. Det finns ju varken ni-
got yrke, som minniskan helt och hillet gir upp i, eller nigot sprik, pi
vilket allt kan uttryckas, som riir sig i minniskans sinne. Minniskan ir
djupare in sitt tal. Hon iivertriffar sina verk, de mi vara hur stora som

helst. Hon hmnar bakom sig det som hon fullbordar. Sjiilv 2ir hon alltid
stdrre. Att vara medveten om detta ir minsklig vishet.

Sofokles sade det samma pi en diktares sett. >Veldig Ir virlden, av

under full, underb^rast er mlnniskan>, heter det i hans Antigone
(v. 332 fi.).1 Rastlos beger sig minnisktn frin den trygga landbacken
ut pi det nyckfulla havet. Aven jordens >eviga, aldrig f<irtr<ittade maktr>

drar hon in i sitt j?ikt. Hon betvingar den >ir efter ir med de klyvande
plogarnar>. Minniskans >klokt gjorda redskap tlmja djuren, fordom si
fria och vilda>. >Och talet och tankarnas flykt och staternas lagar och
ritt det ir minniskans konst.> Pi alla vigar vandrar hon. Utan utvig
ir hon aldrig. >De klyftiga minniskobarn, hur underbart lingt ha de

nitt!>>
F{omeros visste innu mer om minniskan. Han lit Odysseus ferdas

pi mingfaldiga, villande vlgar. Full av llngtan var denne iventyrare
afi fA uppleva virlden. Andi dvervann han alla faror och frestelser.
F<iljeslagarna omkom. Men han riddade livet. Ty han hade ett mil. Han
>tringtade hem till sitt land och sin maka> (Od'yssden I 13).2 Han
visste, att Penelope vintade pi honom. Det gjorde honom bide ofiirvlgen
och iterhillsam. Infirr Nausikaa, den faiakiska konungadottern, bekende
han: >Icke en ldlare lott eller sillare gives, in nlr hustru och man, som

hj?irtligen llska varandra, skiita tillsammans sitt hus> (Od.yssden VI 182-
184). Den vitt kringfarne mannen kom till ro hos den llskande kvinnan.

Homeros snuddade vid den sjllvutgivande kerlekens makt. Sofokles

visste nigot om minniskans storhet. Sokrates, den klassiske filosofen, insig
att minniskan strlvar utiiver sig sjilv. Det fanns i sj?ilva verket hos

a Antigone citeras efter Johan Bergmans <iverslttning, Stockholm 1947.
' Oilyssden citeras efter Erland Lagerliifs ilvers?ittning, 2:a uppl. Lund 1920.

23



Vilbelm Kt)ster Sl

grekerna firraningar om den kristna sanningen - nigot som sikerligen
ej stod klart fcir Pilatus.

Romaren sig pi Nasar6en. Vilken skillnad lig inte mellan antikens
minniskoideal och den finge han hade fuamfdr sig! Vilket avstind mellan
tanke och verklighet! Ingenting minskligt syntes denne misshandlade ha

bevarat. 6det hade tillintetgjort naturens bestimmelse i honom. Existen-
sen firrnekade id6n.

Vilken mlnniska!

och dock - medan Pilatus .arf.,lsi, kom han pi nigot annat. Ar det
inte si, att, alla mlnniskor godtyckligt kastas hit och dit? Fir inte alla

utsti lidande? Pilatus var romersk imbetsman. Han kom frin det Rom,
som Jugurtha - enligt Sallustius'berit6slss - redan 110 ir tidigare
kint som urbs uenialis, en stad dir man kan kiipsli om allt (Kriget mot

lugurtba 3i:10). Kanske hade Pilatus sjilv en viss erfarenhet av detta.
Skulle han annars ha blivit ingslig, d& jrtdarna ville anklaga honom hos

kejsaren? Han miste ha lidit av de oberlkneliga intrigerna i den ditida
huvudstaden. Kanske tlnkte han pi tenerorutn lusor arnorurn, pL Ovidius,
kerlekens skald (Klagodikter III 3:73,IV 10:1). DA Pilatus var ung,
var Ovidius en omtyckt diktare. Senare blev han fijrvisad ur staden och
d,og fjirrran frin hemlandet i ensamhet.

Aven de gamla grekerna bekriftade de erfarenheter, som Pilatus gjort.
Sofokles' hymn <iver mlnniskan var, insatt i sitt sammanhang, en klagan.
Den utmynnade i att mlnniskan ir maktlos infor diiden. Den lycka,
Homeros' mingpriivade hjalte nidde fram till, var flyktig. Bakom stod
ett obcinhtlrligt <ide. Den sokratiska visheten var nykterhet. Den bestod

i att inte fdrbige minniskans begrlnsning. Minniskans tankar och drom-
rnar .var hiigt spinda. Men verkligheten piminde mycket mera om
Nasar6ens lott. Pilatus uppteckte i honom en bild av alla och envar.

Vi ir alla fiingar, tinkte Pilatus med ens. Vi blir alla misshandlade.

I viss min glr det med oss alla, som det gitt med Jesus frin Nasaret.
Ffan Ir en typisk gestalt, kanske den mest typiska pi jorden. Vi kan alla

kinna igen oss i honom. }l.an'd.r m'd n nis k a n.
Se, minniskan!
Djupt nedstimd uttalade Pilatus detta ord. Vad som gjorde honom

mest nedslagen, var inte den iklagades sorgliga beligenhet, utan mln-
niskoiidets ogenomskidlighet. Egentligen borde Jesus inte ha sdtt infdr
hans domstol. En rad av olyckliga omstindigheter hade lett till detta.

Smiaktighet, avund, ondska stod bakom. Denne beklagansvlrde mans

liv kunde ha fitt ett annat forlopp. Varfirr inte? Det fanns ju lyckliga
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minniskor, om ocksi bara nlgra tl, firre in man skulle ha tlnkt sig.

Oftast blir lyckan frirst<ird. Vilken makt har inte det oniidiga, det som

sker utan nigon pitaglig anledning! I Jesus frin Nasaret upplevde

Pilatus livets obestindighet. Si kom det iiver hans llppar som en suck:

Se, mlnniskan!
Pilatus ville uttrycka sin smirta 6ver att det nu en ging var si stillt

med minniskorna. Alla f<;rsokte de bli herrar iiver livets mirrka odesmakt,
men ingen lyckades helt dirmed. Livets tillfrilligheter var bide ogripbara

och obegripliga. Man kunde inte komma it dem en ging f.ar alla. Olyckan
kom iter och 8ter, och den kom alltid som en slump.

Pilatus sijkte en f<irklaring. Han var ridlos. >Vad ir sanning?>, denna

frhga pllgade honom. De gamla diktarnas och filosofernas drcimmar

kunde inte ha varit helt felaktiga. Om mlnniskan inte alls betydde nigot,
si beh<;vde man inte ens beklaga henne. Hur ir det di med mlnniskan?
Ar det hennes bestlmmelse, att dyervinna tillfnlligheternas hot? Skall

drirmmarna uppfyllas? Eller miste man ftjrtvivla? Ar mlnniskan i sista

hand svag och <ivergiven? Den gestalt Pilatus f<ir <igonblicket sig framfor
sig kunde grusa alla fiirhoppningar.

Se, minniskan. Ordet ,". .rnna".OLats av Johannes, den evangelist, som

har sirskild fcirstielse fcir den empiriska virldens transparens.

Det som Pilatus sade, betydde i sjilva verket mer ln han anade' Dess

innebtrrd var djupare dn talaren var medveten om. Ftir att bediima Jesus

frin Nasaret rlcker varken den antika kulturens eller nigon annan

inomvlrldslig virdenorm. Det som Jesus verkligen ar, framtrader bara

i det ljus han sjilv ir.
Den iklagade, som stod infcjr Pilatus, var Ordet, det ord, som Yar

>i begynnelsen; allt vart genom honom, och utan honom vart inte nigon-
ting av det som blivit till> (Joh. 1:1 och 3).3 Vilken utomordentlig
minniska ir han inte! Vilket avstind skiljer honom inte frin andra. Ar
han <iverhuvudtaget en mlnniska? Ar detta namn honom vlrdigt?

Det som han lerde, var oerh<irt. Han prisade saliga de fattiga, de

gritande och de fttrfitljda. Det som han gjorde, var rrytt. Det framkallade
hipnad i olika nyanser, som Nya Testamentet har en hel ordlista f<ir

att uttrycka. Vad han 1r, har de ftjrsta kristna avgrinsat med klara
begrepp. Han ir av samma visen som Fadern och dlrjimte en

minsklig moders son, alltsi av samma visen som mlnniskorna.
Han lr minniska, men inte nigon vanlig utan en gudomlig minniska,
>gudamlnniskan>.

3 citerat efter Richard \[ehner: Euangelium enligt lobannes. Stockholm 19J2'
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Inte ens hans blodiga yt:ue kan f<irvilla oss, ej heller hans underging
pi korset. Han bejakade detta irde. Di han tog pi sig diiden, gjorde han
det inte darfdr att det ir vackert att lida och att do. Bara en illa orien-
terad eller en osund kristen kan tinka nigot sidant. D6den ir det bitt-
raste ftir allt som lever. Men han, som stod infcir Pilatus, gjorde lidandet
och d<iden till ett medel. Han begagnade sig av d6den som man begagnar

sig av en vlg. Genom d6den ingick han i hirligheten.
En fjillbestigares skicklighet visar sig i hans f.ormiga att <ivervinna

svira situationer och att ta sig fram pi obanade stigar. En mlnriiskas
styrka visar sig i den min hon firrmir besegra svirigheter och faror.

Jesus bemistrade till och med doden. Pi ett suverint sitt tvang han den

att bli vlgen till sitt mil.
Vilken minniska!

Men i och med att vi uppfattar Pilatus' ord pi det slttet, upPtecker
vi en innu djupare mening. I och med att vi iakttar det slrartade hos

Jesus, mirker vi, att just detta blivit det f.or alla giltiga och det norm-
givande. Trots att han stir iiver de andra minniskorna, skall dessa bli
som han. Liksom det lr hans hemlighet, att han Ir Guds Son - inte i
nigon iiverfcird, utan i uttryckets strengaste bemirkelse -, si i'r alla
minniskor kallade till att genom honqm bli Guds siiner och dottrar. Han
antog minsklig natur f6r att bli det som minniskorna ir.P3, samma sltt
skall mlnniskorna bli delaktiga i hans gudomliga liv och - si vitt det
?ir miijligt - bli det han 1r.

Detta var Jesu budskap och verk. Han instiftade den religion, som i
sin helhet varken uppfattas som iterlcisande eller som gudomliggiirande.
Den kan inte beskrivas med bara ett av de vanliga religionshistoriska
begreppen. Den fiirenar snarare det >psykologiska> och det >ontologiska>>

inom sig. Den ger iterliisning genon gudomligg<irande. Den befriar
mlnniskan frin <idets overmakt och frin skuld genom. att hoia henne

realt, si att hon - med en gammal benlmning - blir alter Christus,
en andra Kristus.

Siledes ir inte det sista utsagt om Jesus frin Nasaret i uttrycket >vilken
mlnniska>. Ty han ?ir f<irebild och m6nster for alla. FIan ir helt enkelt
minniskan.

Se, minniskan!
Detta har Pilatus sagt. En friga bildade bakgrund till hans ord. Rid-

l<isheten drev honom att tala si. Och dock, sjilva ordet innebar svaret.
Mlnniskan, det var den klassiska antikens ord, det var den antika

vishetens summa. Greker och romare hade den historiska kallelsen att
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upptecka minniskans slrstillning i kosmos. Nu stod Pilatus som den

"iiit " vlrldens representant infijr honom, som ir minniska i ordets

hdgsta bemirkelse. Det var ett unikt mijte. En minniska stod framf6r
mlnniskan.

Den antika visheten kunde inte vila i sig sjilv. Den utmynnade i en

friga. Den svivade mellan fruktan och hopp. Den var lingtan. Nu hade

,ppfyll"h.r, kommit. Det som skett i Jesus Kristus - 
att Gud blivit

m'dnniska - 
iivertrifi ade alla antika forestillningar. Det var nigot,

som kom frin en annan vldd. Detta var svaret.

Pilatus talade, utan att fiirsti.

Kristi intride i denna lnarta U"roatae pi Guds vllvilja - 
liksom sjilva

,skapelsen. Det var inte niidvindigt, att Guds Son steg ned pi jorden.

Dei berodde - 
om man si f1r sdga 

- 
pi Guds godtycke. Det var inte

som nigot slags utveckling ur ett sideskorn, vilken med visshet kan

fiirutses. Kristi minniskoblivande kan inte pi nigot sitt firras tillbaka

till en naturlag. En sidan lag finns inte.
lFlar framtred., 

"n 
ovlntad parallell. Att inkarnationen inte kan fiirut-

ses, har den gemensamt med nigot helt annat, nimligen med - 
det till-

falliga. Varken inkarnationen eller tillfilligheten ftiljer en allmin lag.

Bida miste accepteras som givna fakta. Vi ir ur stind att reducera dem

till nigot, som f6rstindet kan iiverskida.
Odeis nyck och Guds viilvilja ir vitt skilda frin vararldr,'. De 1r

,contrafia. iilra.r, var betryckt infor cidets lek. Kristenheten iublar iiver
,Guds verk. och ?indi dverensstlmmer tillfelligheten och inkarnationen

diri, att ert skapat fcirnuft inte mlktar att berlkna dem. De styrs inte

av denna virldens lagar.

Se, minniskan.
Ordet uttalades frin det antika tlnkandets perspektiv. Det var en

bekinnelse. Den klassiska minsklighetens djupaste insikt kom fram i
,detta ord. om Pilatus hade anat, atr even Jesu Kristi hemlighet lig dari

- 
vilken bekinnelse hade det inte kunnat bli!

Se, minniskan - 
var detta minne det stiirsta ord Pilatus sade i sitt

liv? Blev det kanske detta ord, som avgjorde hans irde i evigheten?

Vilbelm Kdster Sl
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APOSTLAGRAVEN UNDER
PETERSKYRKAN

,\f i har skll att. tro, att fortsatta forskningar i samband med ut-
V grivningarna under S:t Peterskyrkan, vilka redan avslijjat platsen

fcir aposteln Petrus' grav, kommer att yttedigare ge oss unika upplys-
ningar och kunskaper.> Si fcirslkrade ingen mindre in Pius XII den
samlade historikerkongressen i Rom under mitten av sistlidna september
minad.

Minga ginger under tidernas lopp har den Heliga Stolen fitt mottaga
framstillningar om tillstind f6r utgrevningar under S:t Petersdomen, i
grundvalarna av kejsar Konstantins basilika, enligt traditionen byggd
civer Neros Circus, dlr aposteln Petrus led martyrd6den och gravlades

av sina ldrjungar. En av de mest notabla g&ngerna var ir 1626 i samband
med uppfiirandet av Berninis vlldiga kopparbaldakin over hogaltaret i
den nuvarande basilikan, di man miste undersiika grundens hillfasthet.
Den di regerande piven Urban VIII (Barberini) motsatte sig dock fort-
satta underscikningar av ridsla for att, >om man inte fann graven, skulle
otron triumfera>>.

Av ungefir samma skll var det, frirestiller man sig, som en stor
kongress av kristna arkeologer i Rom 1900 fick avslag pi en likartad
begiran. I sina Brampton Lectures tretton fu efter&t fdrklarade den
trejdade arkeologen prof. Edmundson, att >de Ifi"gor om platsen fiir
aposteln Petrus' grav, vilka endast kan besvaras genom en grundlig ut-
grlvning, kommer att fOrbli oli;sta problem, efrersom tillitelse till en
sidan sikert aldrig kommer att ges>>.

Professor Edmundson fick oritt! Ty den som nu vandrar 6ver Peters-
platsens soldrinkta stenblock vet, att under honom eller henne, frin
krrinet av Vatikankullen till ungeflr mitten av piazzan under obelisken,
strlcker sig 

- 
33 fot. under den nuvarande kyrkans golv 

- 
en nyupp-

tlckt gravstad frin fcirsta irhundradet e. Kr., rik pi antika och kristna
monument och sarkofager, minga av dem smyckade med uts<ikta
skulpturer, mosaiker och milningar samt klrl av alabaster och andra dyr-
bara material !r&n bide hednisk och urkristen tid 

- 
dgsla trors art man

anser, att saracenerna ir 846 brandskattade nekropolen. I si fall sanno-
likt f<irst och frimst f.or att plundra apostelns grav, vilken enligt en
skildring frin f.jerd,e irhundradet omslutits ay en bronsbeklidnad,
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Apostlagrauen under P eters kyr k-an

>quod est immobiler>, pi vilken >Augustus Constantine placerat ett kors

av purt guld, vigande etthundrafemtio pundr>. Att saracenerna i si fall
tagit med sig korset ir htt att forst|:. svirare att begripa dr att de

kunnat frakta bort den fem ginger fem fot djupa bronsbekhdnaden,
>som Ir ororlig>. Att under utgrlvningarna inga spir funnits av denna,

dr baru en av de minga gitor, som alltjlmt omsvlvar apostlagraven men

- 
som Pius XII:s ord kanske ger en antydan om 

- 
ftirr eller senare

stir infor en losning.
Att sjllva gravplatsen uppteck$, dirom anses pi de flesta katolska hill

inte rida mycket tvivel; dlremot vet man innu inte, om de kvarlevor
av mlnniskoben som uppteck$ invid graven ir apostelns. Men detta'ar,
enligt piven i hans tal vid Jubelirets b6rjan &r L950 >>av underordnad
betydelse gentemot den historiska realiteten: att Petersdomen reser sig
direkt irver den grav, dir den fcirste biskopen av Rom, den f<irste piven
gravlagts>.

Historien om hur denna ,rrrrrr"J uppteckrcs, lr dramatisk nog. Ar
1940 efter piven Pius XI:s frinfille miste man bereda plats f6r harx
sarkofag i gravkryptan elva fot under den michelangelska basilikans golv,
de s. k. Grotte Vecchie, vars tre korridorer dock redan var overfyllda
av pivars och kungars sarkofager (dlribland vir drottning Kristinas av

Sverige). Ledaren av arbetet, P. Kirschbaum SJ, ansig emellertid att
utrymme borde finnas bakom vlggen intill den ir 993 i Rom avlidne
tyske kejsaren Otto II:s monument. Ar 1940 den 27 juni, som ir de fcirsta
urkristna martyrernas festdag, rapporterade arbetarna, att. de brutit
igenom viggen vid kryptans scidra mur. D& man banade sig vig genom
hilet, mtittes man av en mlrklig och ovintad syn: en vildig, urgammal
mur sprang fram vr djupet under den demolerade siidra vlggen till den
konstantinska basilikans forna mittskepp. Den fromme jesuiten foll pi
sina knin i andiktig gledje <iver att just pi dagen for protomartyrernas
fest ha fitt betrdda sk&deplatsen fiir si minga av dessa blodsvittnens
ditd 

- 
den neronska cirkusarenan! 

- 
Men, tilhgger han ogonblickligen

i sin redogorelse, >>detta visade sig snart bara vara en from illusion>.
Ty under de fortsatta utgrlvningar, som den nye piven Pius XII genast

gav order om och vilka si sminingom blottlade gravstaden, visade det
sig snart att Konstantin inte, som man alltid fdrut trott, byggt sin basilika
pi grundvalarna av Neros Circus. Istlllet hade han rest tre helc nya,
T fot h6ga murar vid foten av Vatikankullen och fyllt mellanrummen
mellan dem med jord frin gravstaden ovanf6r, for att dirigenom utjimna
niviskillnaden mellan Vatikankullen och sluttningens fot nedanfirr. Att
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han valt att bygga sin stora, treskeppiga basilika pi en si besvirlig plats,

miste emellertid peka pL att han vid den tiden (birrjan av fjerde ir-
hundradet) stod infor en trostradition, si fast knuten kring en viss be-

stimd kultplats, att han helt enkelt inte hade nigot val.
Den kinda kvinnliga arkeologen J. M. Toynbee skriver om detta i

fournal of Roman Studies att, frinsett Bibelns minga vittnesbord om
aposteln Petrus' vistelse och d<id i Rom (vilka majoriteten av arkeologer,

protestantiska sivil som katolska, numera accepter^t. som autentiska) har
man en tillforlitlig dokumentering, daterad si tidigt som till andra &r-

hundradet e. Kr. om en obruten, aldrig motsagd tradition r6rande platsen

fcir apostelns grav. Hon hlnsyftar p3, skildringen hos kyrkohistorikern
Eusebius om en kristen prist, Gaius, som levde under pive Zephyrinus
(199-217), vilken, tillrittavisande en klttare som skrcit 6ver att hans

sekt innehade diakonen Filips grav, svarade honom, att de kristna igde
inte bara en vtan tufr gravar (>trof6er> pi den tidens sprik) och detta
inga mindre in den kristna trons frimsta apostlars: Petrus' esh paulus' 

-
>>den ena pi Vatikankullen, den andra vid ostiensiska vigen>.

Grotte Vecchie har i sambatd *.; det tioiriga arbetet pi utgrivning-
arna, under vilket man inom parentes sagt bortfiirt inte mindre i'n
10 000 kubikmeter jord, genomgitt en storartad omdaning. Frin dem

kan man nu 
- 

genom gallret till S:t Peters i den nuvarande basilikans

golv nedsinkta Confessio 
- 

se rakt in mot bronsportarna som reser

sig vid det alka heligaste och gir rakt upp mot h6galtaret, vid vilket
endast pivarna f&t forr'itta missan.

Fantasin stegrar sig, di man tenker p& att under detta h6galtare finnes

- 
detta har utgrivningarna visat 

- 
resterna av Konstantins Confessio,

ytterligare utsmyckat av Gregorius den store med diri infogade fragment
av altaren frin olika tider! Mellan dem gir den kanal, den s. k. >fenestel-

lan>, genom vilken pilgrimerna brukade sinka ned foremil for att' f&
dem vilsignade vid ber6ringen med apostelns grav. Fenestellan, som nu-
rnera ir tickt av ett guldskrin, i vilka de >pallia> fdrvaras, som utdelas

till katolska kyrkans biskopar, undersiiktes si sent som 1891, men man

nidde inte inda ned till botten, ty nedrasade stenar tog emot.

Genom Grotte Vecchie's golvdppningar stiger ljuset ur nekropolen

upp mot en i tantaliserande glimtar. Den ir stlngd f<ir allminheten, men

tack vare Vatikanmyndigheternas tillmcitesgiende mot Svenska arkeolo-

giska institutet och dettas vlnlighet mot undertecknad fick jag en

vacker dag tillitels e ^tt fdlia med en grupp amerikanska arkeologer

under ledning av en dito prlst.
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I vestibulen till kryptan gir en smal stentrappa ned i underjorden; vil
dlrnere och pi andra sidan en massiv jirndorr nir man gravstaden, en
forvirrande labyrint, dir murrester fri;n den ftirsta basilikan 

- 
pib6rjad

324 
- 

blandas med gravkamrarnas egna murar och tak, pi olika hill
forstirkta av moderna betongkonstruktioner for att hindra ddesdigra"

sittningar i den nuvarande Petersdomen.

Det ir fascinerande att tlnka pi dess oerhorda volym, vilande pi denna

ihiliga grund och pi hur minga generationer minniskor som gitt fram
dlruppe over piazzans stenar 

- 
Lionardo da Vinci, Michelangelo sjilva

- 
utan att veta nigot om vad som lig gomt under dem - 

hur sekler
efter sekler bullrat f<;rbi deruppe med sina <iden och katastrofer, utan
att minsta flekt av deras framfart rcirt det fina stoftet i nekropolens
tuseniriga stillhet.

Korridorerna, som fiirbinder O" "rrn" 
gravkamrar na, aroftast inte

mer in meterbreda och vindlar till synes nyckfullt mellan dem. Man
urskiljer dock en bredare huvudgata i riktningen <ist-vist med smala,

krokiga trappor upp och ner till andra nivier av gravstaden. Antika och
kristna gravar ligger hlr om varandra; vilka som ir vilka ir IItt. att-

urskilja genom symbolernas olika karaktir och inskriptionerna p& vdg-
garna, som innu hir och var kan skonjas. I en grav har man pi sarko-
fagernas skulpturer spirat egyptiskt inflytande. I andra kammare finns
uteslutande hedniska gravar, som t. ex. ,>Mausoleo Marcii>>, dir makans

ldla kvinnoansikte slir en med sitt helt moderna uttryck av ironiskt
behirskat vemod, i bjdrt kontrast mot makens konventionella romare-

drag mitt emot. Somliga av kamrarna har smi nischer i rad utefter
murarna, i vilka slavars askurnor ir inmurade. I andra stdrre nischer
stir idelt formade alabasterurnor och amforor innu kvar 

- 
som icke-

arkeolog blev jag chockerad, di en av de kvinnliga arkeologerna med
ftngrarna rcirde om askan och benbitarna i en sidan urna. Minga av

sarkofagerna ar irnnv fyllda av den jord som vriktes ned, di den konstan-
tinska niviplaneringen dekapiterade vissa gravskikt. Men huvudintrycket
ir dock ilverraskande ljust och levande; det Ir som om tiden stitt stilla
her och livet a'lltjimt sover en sorts T6rnrosa-siimn omkring en 

- iag
kande kanske kontrasten starkare, dlrfor att jag nyligen besiikt en av

katakomberna med dess dystra miirker. Den pompejanska roda firrggn
i nekropolen under Peterskyrkan verkar frisk, som vore den pimilad i
gir <iver viggar och tak; den stir underbart vackert mot mosaikerna i
svart och vitt pi golvet i >Quadrigans gravkammare> eller det av liiv-
verk i guld och griint tickta valvet i >Sacello del Pescatore>, som rent
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av piminner om den bercimda mosaiken >Orti del Paradiso> i S:ta Agnese.

Men det lr inte bara livet, som tycks ha stitt stilla hlr utan ocksi sorgen;

her och var i dunklet er det, som om en hand stricktes ut genom ir-
tusenden och kramade om ens hjd,rta, di man miiter uttrycken fiir
mlnsklig sorg, minsklig smirta t. ex. i skulpturerna pi den lilla
barnsarkofag, der en ,moder sitter biijd med bigge armatfla slagna tiver
huvudet, eller i det lilla pojkhuvud arr marmor som ett par siirjande
forildrar satt upp i en nisch, ur rrars stillhet hans lilla leende ansrikte

blickar mot en med barndomens eviga trollmakt att rora en vuxens sinne.

Man har, berattadeden arkeolorrJO" n"..rn, haft god hjdlp iffiga om
bestimmandet av nekropolens ilder genom den vigg som pitriffats under
en av Konstantins murar hlrnere. Di man iippnade den, fann man att
den hade kvar sitt originaltegel - d*av namnet >>rcida muren>>. Frin
norr till siider gir den under och bakom Konstantins basilikas grundvalar
och skiljer trakten kring Petrus' grav frin det stora filtet med framfor
allt hedniska gravar genom en passage, som man nir via en brant trappa.
Vid dess fot. pitrifrades en avloppsledning, vars tegel ir mlrkta med
Augustus Marcus Aurelius' och Augusta Faustinas kejserliga monogram
(de fick dessa titlar firrst omkring ir 160).

Pi vir vandring har vi kommit till familjen Valerius' gravkammare
(1s0 e. Kr.); inskriptionerna anses ange, att h$ dciljes stoftet av kejsar
Konstantins forfeder. I viggen lr nischer inhuggna, vari man innu ser

mirkena efter en Apollo-staty, samt en ganska vll bevarad byst av

Marcus Aurelius ,men ocksi nigra viggmilningar frin kristen tid.
Ty nu begynner det brinnas! Det ir i denna gravkammare den in-

skription hittats, som man nu med sillsamma kinslor stavar sig till:
>PETRUS ROGA XS 

- 
PRO SANCT /rS/ HOM/INI /B/US/ -CHRESTIAN/IS ADl CORPUS TUUM SEP/ULTIS 

- 
Petrus bed

for de heliga kristna mln som iro begravda rdra din kropp.>>

Men hir ir dock inte det siikta gravrummet; det finns lingre ned intill
muren under och litet vid sidan av denna gravkammare som man anser

sig har funnit apostelns grav.
Den citerade Miss Toynbee har i en artikel lTbe Tablet (1953) fuiti-

serat sivll den stora officiella rapporten av &r l95l som en mera populir
framstillning,Tbe Torub of St.Peter, av Rev. N. Baird, for deras alltfirr
stora optimism ifriga om fynden. Hon anser att man inte kan bevisa,

att apostelns kropp verkligen blivit lagd till vila har. Den lilla plats man
funnit rakt under hogaltaret i vinkeln mellan tvenne murar i mitten av
ett omride med idel kristna gra.var (frirr tidigast ir 160-120 e.Kr.)
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kanske endast ar ett cenotaphium till iminnelse av Petri martyrdiid i
Neros Circus strax intill. Denna >aedicula> eller >memoria>> utgtires av

en stenkonstruktion med kolonner kring en liten nisch, varunder skymtar
nigra rester av en lnnu tidigare pibyggnad. Kring dessa murar har rnan

funnit massor av mynt f.rin alla tider och lender, medan vlggarna om-
kring ir tickta av grafiiti, si titt p& varand.ra att de ofta ar olasliga.

Somliga bestir blott av ett namn; vid andra ir tillfogat >Vivas in Christo>>

(motsvarande den nutida katolska termen >Requi6scat in Pace>>). D.
flesta ir vil frin Konstantins tid eller senare, eftersom hans kristna
monogram € si ofta {iirekommer. Men under dem skynatar pi vissa hill
halvt utplinade grekiska bokstiver, bland vilka man dechiffrerat namnet
Petrus. >>Att man bara hittat det en gingrr, slger guiden-Patern, >betyder
ju ingenting negativt; just emedan alla som sokte sig hit visste, vems

grav det var, skrev de in sina egna namn och inte hans.> Vid kunga-
gra:vffi t. ex. klottrar folk jt analogt inte dit de doda furstarnas namn'
sivida de inte rikar vara desamma som besijkarnas egna.

Vi gir vidare genom allt tringre oln kronr" re g&ngaroch stir intligen
infcir den lilla glinta mellan tvenne murar dlr man, om man btijer sig

djupt ned, kan se in i en liten trekantig cell, vars stengolv alltsi enligt
arkeologpatern utgcir taket i den underliggande nischen. Jag fiste mig
vid att patern och hans medarkeologer varken gjorde korstecknet eller

verkade s[rskilt higade fdr lengre utliggningar hir. Visserligen har den

Helige Fadern forklarat, att hdlr ir apostelns verkliga grav, men & andra
sidan ir det ju ingen dogm, ingen trossats det ir ftigan om; cenotaph-
teorin kan iven den rittrognaste med gott samvete ansluta sig till! Vad
man dlremot numera sillan omfattar ar den teori, som var si modern i
>upplysta moderna>> kretsar f.ar ZO-lo ir sedan 

- 
nimligen att det

mycket vll kunde handa, ja, i allmi'nhet var troligt att vidskepligt folk
f 6rst byggde en katedral och sed'an hittade pi en legend som f<irklaring
till bygget. Nu vet sidana kretsar 

- 
t. o. m. i Sverige 

-, 
att det nog

ir tvirtom; undersdkningarna av gamla traditioner har numera alltfdr
ofta visat att de iir traditioner, just emedan de bygger pi nigot som

verkligen hlnt eller varit.
Di,r jag stod ensam kvar och stirrade ned i den lilla nakna stenvinkeln

djupt under mig, var det mig likgiltigt om jag sig sjilva graven el.ler

bara gravrummet el'ler ett skrin, aedicula 
- 

rest litet senare in ir
67 efter Kristus, di aposteln enligt traditionen korsfistes med huvudet
nedit >pi Neros Circus vid Vatikanen>>. Det var tillrlckligt f<ir mig att
kanna att her, direkt under hogaltaret diruppe i basilikans mlktighet,

3-s63ozr Credo, 37:eirg. Nr r. 1956 33



Anna Lenab Elgstrdm

rakt under lagren av fornkristna eller medeltida altatfragment, llg 6ppen

firr min blick den arma lilla klrna, ur vilken spirat domens vildiga ros

diruppe i solljuset.
Anna Lenab Elgstrdrn

THOMAS AV AQUINO

VARFOR GUDS SON HAR LIDIT

Gud er eft outgrundligt mysterium. Den kristne kan aldrig ndja sig med vad han vet

om honom, FIan miste vara som en uppt'dcktsresande, f<ir vilken varje framsteg Ir en

uppmuntran att strlve vidare. Ju mer vi siiker Gud, desto mer finner vi honom. Och

ju mer vi finner honom, med desto st<irre iver vill vi s6ka vidare'

Den kristne, som steg fdr steg vill tringa in i Guds hemligheter och fi en djupare kun-

skap om dem, m6ter tre skilda slag av mysterier. vi skall hlr omnlmna dem i korthet

och utan de precisioner som annars skulle vara <inskv'drda'

Till det f<irsta .laget hiir de sanningar, fiir vilka man 
- 

itminstone teoretiskt 
- 

kan

finna argument med hundraprocentig beviskraft. Detta glller det som skapelsen lir oss

om sk"paren, hans existens och hans egenskaper, Mellan skapelsen och skaparen kan det

mlnskliga fiirnuftet bygga den n<idvindiga logiska fiirbindelse, som fiirenar verkan och

orsak. De4a stir i det minskliga intellektets fdtmiga, lven om uppenbarelsen diirvid ir
ett h<igst virdefullt hjElpmedel.

Till den andra serien av mysterier har mlnniskan ingen direkt tillging' {Jppenbarelsen

ar her icke en hjilp utan en absolut fiirutsittning. Dessa mysterier utgiires huvudsakligen

av de sanningar soi 16, Treenigheten. Hlr liksom i det f<irra fallet Ir det dock fr|gz om

en sanning, som i sig innebir en ovillkorlig niidvindighet. Gud er 
- 

som skapare eller

,o* T.""nigh"t - 
den Nddviindige och kan inte vara annorlunda beskaffad ln han Ir.

D"r, tr"J;" kategorien av sanningar 'dt ett 
^flr'at 

omride. Till dessa mysterier kan man

inte angiva nigon strlngt nddv'dndig orsak. De beror uteslutande pi Guds frivilliga beslut-

Gud har skapat menniskan och iterl<ist henne genom sin sons mandomsanammelse och

d6d. Men h"i h"d" kunnat rena henne och frllsa henne pE minga andra s'dtt' Eller han

hade kunnat lita henne bli kvar i sina synder. Eller han hade kunnat hindra henne att

falla i synd. Eller han hade iven kunnat lita bli att skapa henne och vlrlden. Och allt

d"tta h"de varit gott och vil. Faktum Ir emellertid nu, att Gud har skapat, och att den

skapade och iterliista virlden har en alldeles bestlmd beskaffenhet i fiiljd av Guds fria

besiut. Till denna beskaffenhet kan man inte finna nigon orsak, som nddvlndigt skulle

ha piverkat Gud att handla si. I sig sjilv lr Gud den Niidv?indige. Gentemot allt annat

itrri.rt.r han en obegriinsad frihet. Ingen orsak, sade vi; men detta betyder icke, att inga

,kei firror, aft Gud handlar pE mifi. Guds fria beslut riiner ingen piverkan' men

de lr inte utan den djupaste visdom. Alla de verk, som Gud beslutar att utfitra' st|r i
den djupaste harmoni med vad han iir och med hans oiindliga godhet. De stir tillika i
djup harmoni med varandra.
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Harmoni 
- 

skolastiken har f<irsett ett ord med denna vilbestimda betydelse con-
uenientia, conueniens, f6r vilket olika svenska uttryck hiir skall anv'indas allt efter sam-

manhanget (harmoni, liimplighet etc.; som limpar sig harmoniskt fiir, limplig, tillb6rlig
etc.). Att pejla dessa harmonier i de kristna mysterierna ir en viktig del 

- 
kanske den

viktigaste 
- 

av det teologiska forskningsarbetet. Och i dessa harmonier s6ker den kristne
kontemplationen ofta med fdrk:irlek sin niring.

Pi flera stillen i sina verk har Thomas av Aquino intringande behandlat mandoms-
anammelsens och iterl6sningens harmonier. Fdljande text iterger nistan hela sjunde ka-
pitlet i en kortfattad (26 sidor i Mandonnet-upplagan) men innehillsik skift, De ra-
tionibus fidei ad Cantorem Antiocbenum. Den skrevs kring iren 1261-1262 pi begiran
av en kantor i Antiokia, som <inskade fi sikra argument f6r sina diskussioner med
saracener, greker och armenier. Denna smiskrift vill vara en resum6, men vi iterfinner
hlr den teologiska precision och den fasta och klara stil som kennetecknar Thomas.
Ingen stir mera frimmande f<ir retorik ln han. Men vir text kunde kanske rlcka fiir att
besanna Pascals ord: >La vraie 6loquence se moque de l'6loquence,>>

Jean Dureau

Den som med vcirdnad och andakt betraktar Kristi lidande och d6d
och hur harmoniskt de limpade sig for mlnniskornas frilsning, skall
upptecka ett outgrundligt djup av vishet. Begrundar han vissa aspekter i
mysteriet, skola alltid flera nya och djupare synpunkter uppenbara sig
fcir honom. ,FIan kan uppleya, hur sanna dessa Pauli ord ero: >Vi. Predika
en korsfil# Kristus, soln fiir judarna iir en stdtesten ocb ft)r bedningarna
en ddrskap, Tnen sont. far de kallade, aare sig jud.ar eller greker, Ar en
Kristus Guds kraft ocb Guds uisbet.> Och vidare: >Guds ditskap iir
aisare iin alla mtinniskor> (l Kor. 1 : 23 f..).

Som utgingspunkt skall beaktas, att Kristus antog minsklig natur f6r
att gottg6ra minniskans fall. Kristus maste silunda i sin minskliga natur
bli utsatt f<ir de lidanden och utfdra de girningar, genom vilka bote-
medel kunde ernis for synden. Minniskans synd bestir egentligen deri,
att hon fister sig vid det timliga goda och isidositter det andliga. Det var
silunda limpligt, att Guds Son genom de lidanden, han i sin minskliga
natur blev utsatt f<ir och de girningar, han i den utfcirde, lirde mln-
niskorna att icke sitta nigot vlrde pi det timliga goda eller onda, si att
oordnade lidelser ej skulle hindra dem att igna sig it de andliga tingen,

Fcir den skull utvalde Kristus fattiga forildrat, som likvil voro full-
2indade i dygd, pi det att ingen mi yvas civer sin blotta kiittsliga biird och
sina fiirlldrars rikedomar. Han levde ett f.attigt liv for att lera men-
niskorna att ingakta rikedomarna. FIan levde som en enskild man, skild
frin h<iga lreposter, fiir att avvdnda mlnniskorna fr8;n oordnat begir
efter dylikt. Han utherdade m<idosamt arbete, tiirst, hunger och kropps-
liga gisslingar, sA att detta livets vederm6dor icke skulle locka mlnniskor,
begivna pi villust och njutningar, bort frin det andliga goda. Till sist
utherdade han diiden, pi det att ingen skulle <ivergiva sanningen av fruk-
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tan f<ir d<iden. Och f<ir att ingen skulle frukta iven en neslig d6d fitr
sanningens skull, utvalde han det skandligaste dcidsslttet, nimligen kors-
doden. Pi detta sitt var det iven limpligt, att Guds minniskovordne
Son led dtiden, si att han med sitt exempel kunde uppvicka mlnniskorna
till dygd. De lro siledes sanna, dessa Petri ord: >Kri.stws bar lidit fdr
oss ocb liiaonat eder en fdrebild, pd d,et att I sholen efterfdlja hans fot-
spdr> (l Petr.2:21).

En rittridig vandel, varigenom man avstAr frin synd, ricker icke for
mlnniskans frllsning. Kunskap om sanningen, varigenom misstag und-
vikes, ir ocksi niidvindig. Fiir minsklighetens frilsning var det ncidvin-
digt, att Guds enfodde Son, vorden mlnniska, bestyrkte sanningen genom

en slker kunskap om den. Den sanning, som meddelas genom minniskor,
kan icke tillerklnnas stor troverdighet, emedan mlnniskan kan bedra-
gas och bedraga, Endast Gud bekriftar kunskapen om sanningen, si att
all ovisshet blir utesluten. Det var silunda nodvindigt, att Guds mln-
niskovordne Son fcir minniskorna f.ramlade den gudomliga sanningens
ldra pi si vis, att dess ursprung visades vara gudomligt, icke minskligt.
Detta gjorde han genom en mingd mirakler. Eftersom han utfcirde gir-
ningar, som endast Gud kan g<ira, exempelvis att uppvicka dcida, giva
blinda deras syn etc., miste man tro, att han var Guds sprikrtir.

De som voro nirvarande vid Kristi underverk ha kunnat se dem. Men
skulle kommande sliktled icke tro, att dessa mirakler varit uppdiktade?
Mot denna ollgenhet gav Guds vishet ett hjllpmedel i Kristi minskliga
svaghet. Ty om han hade levat i rikedom och makt och innehaft hoga
ireposter, skulle man ha kunnat tillskriva minniskornas ynnest och Kristi
mlnskliga makt det mottagande som hans lara och hans underverk hade

ront. Fcjr att gora den gudomliga kraftens verk pltagligt., utvalde han
allt det som ansigs f<iraktligt och av minsta betydelse i vlrlden, en fattig
moder, en torftig livsf<iring, obildade li,rjungar och sindebud. Han valde
att fiirkastas och domas till dOden av virldens miktige, si att man tydligt
skulle se, att hans underverk och lera hade mottagits icke p& grund av en

minsklig makt utan av en gudomlig. I det som han utftirde och led var
fiiljaktligen minsklig svaghet och gudomlig kraft fcirenade. Vid sin fii-
delse lindas han i lindor och hgges i en krubba, men han lovsjunges av

inglar och tillbedes av de vise minnen, som fijrts dit av en stjlrna.
Djivulen frestar honom, men Inglarna stlller sig till hans tjinst. Han
lever som en utblottad tiggare, men han uppvlcker dtida och giver de

blinda deras syn tillbaka. Han dcir pi korset, jiimstrilld med rdvare, men
vid hans dijd f<irm<;rkas solen, jorden bivar, klipporna rlmna, gra.varr'a

6ppnas och de diidas kroppar uppvlckas. Den som jimfiir en sidan b<irjan

med de viildiga verkningar som ha f<iljt d?irefter 
- 

jag menar nistan
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hela vlrldens omvindelse till Kristlls - 
qgh trots detta begir yttedigare

tecken for att tro, han ir hirdare en sten, ty vid Kristi diid rlmnade iven
klipporna. Och dirom slger Paulusz >Orclet om. k"orset tir en ildrskap f6r
dcm sorn fdrtappas, tnen fdr d.ern sorn frd.lsas, ndmligen fdr oss, iir det
Guds kraft> (1 Kor. 1: 18).

Pi denna punkt bcir lven f<iljande beaktas. Guds Son hade f<ir sin
egen del velat i den minskliga natur han antagit underkasta sig de legsta
levnadsf<irhillandena. Men samma bestimmelse skulle g2illa lven de hr-
jungar han hade givit i uppdrag att bli frilsningens tj'd,nare. De skulle
leva i fcirnedring i vlrlden. F<ir den skull utvalde han icke bildade och
h<;gattade utan obildade och enkla mln, nimligen fattiga fiskare, och
nir han sinde dem att bereda minniskorna frilsning, befallde han dem
att.leva i fattigdom och att lida fOrfOljelse och smllek, ja, aven dOden f<;r
sanningens skull. Jordiska fdrdelar skulle silunda icke kunna synas vara
motivet fcir deras fcirkunnelse, och vlrldens frilsning skulle icke till-
skrivas den minskliga visheten eller formigan utan endasr den gudom-
liga. F<ir den skull saknades hos dem heller icke den gudomliga kraften
attl;;tforu underverk, medan de av vlrlden ansigos vdrda allt, fdrakt.

Men ett villkor Ir ocksi niidvindigt fcir den mlnskliga frllsningen.
Mlnniskan miste lira sig att icke hysa h<iga tankar om sig sjilv - utan
om Gud. Den fullindade rdttfi'rdigheten hos minniskan kriver nim-
ligen, att minniskan totalt understlller sig Gud, att hon hoppas frin
honom erhilla allt gott, som hon skall fi, och att hon erkinner det goda,
hon mottagit. For attlf,ra sig att forakta denna viddens goda och utherda
allt ont inda till doden kunde silunda Kristi lirjungar icke finna en
bittre vigledning in i hans lidande och dod. Han siger sjllv till dem:
>Haua de fdrfdljt ruig, sd skola d.e tiuen fdrfi)lja eder>> (Joh. 15zZl).

Rittvisans ordning, enligt vilken synd idrager mlnniskan srraff, kan
bli utgingspunkt for vidare reflexioner. I minskliga domar kommer det
tydligt till synes, att oreff iterfcires till ritt, di domaren tager det otill-
b<irliga <jverfliidet frin den som har tagit annans egendom och giver det
till den som har mindre in vad han har rltt till. Den som syndar, be-
viljar sin egen vilja rnera 'i"n vad den ar ber'dttigad till. Ty f<ir att full-
fiilja sin vilja <iverskrider syndaren f<irnuftets och den gudomliga lagens
ordning. F6r att rittvisans ordning skall iterstillas, blir det silunda
nodvlndigt, att viljan frintages nigot av det som den vill. Detta sker
genom bestraffning, vare sig viljan ber<ivas det goda, som den vill besitta,
eller tillfogas det onda, som den skyr.

I vissa fall kan detta iterstillande av rittvisans ordning genom strafi
ske genom den bestraffades egen vilja. Di lr det den bestraffade sjilv
som tillfogar sig straffet. for ^tt iterkomma till rlttvisans ordning. Dlri-
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genom iterkommer han sjllv till rdttfdrdighet. Men det kan iven ske mot
den bestrafiades vilja. Di iterf<ires den bestraffade icke till rittfirdighet,
men rittvisan blir tillgodosedd.

Nu var hela minskligheten underkastad synden. Fcir att den skulle
iterloras till rittflrdighetens tillstind var det n<idvindigt att finna en

bestraffning, som mlnniskan kunde pitaga sig sjnlv {or att. dirmed till-
fredsstilla den gudomliga rlttvisans ordning. Men ingen som endast Yar

minniska kunde vara si stor, att hon kunde adekvat tillfredsstllla Gud
genom att pltaga sig en frivillig bestraffning om ock endast fcir sina egna

synder 
- 

och ln mindre for allas. Orsaken 1r den, att di mlnniskan
syndar, iiverskrider hon Guds lag. Pi detta sitt begir hon 

- 
{or si vitt

det pi henne ankommer fcirolimpning mot Gud, vars Majestit ir
oindligt. Men graden arr en fiirolimpning mites efter virdet hos den

person som forolempas. Det ?ir ju tydligt, att forolampningen anses vara

st6rre, om man slir en soldat, in om man slir en bonde, och innu stiirre
direst man slir en kung eller en furste. En synd mot Guds lag inneblr
silunda en fcirolimpning, som pi visst sltt ir omitlig. A andra sidan ir
det efter gottg<irarens virdighet som gottgorelsen mites. Uttalar en kung
eft enda bonfallande ord for att en fcirolimpning skall gottgdras, anses

denna gottgcirelse av stcirre vlrde, in om en minniska av ldgre rang biijde
kni eller idagalade vilken 6dmjukhet som helst 6c,r att tillfredsstilla den

som hade forolampats. Men ingen som blott var mlnniska igde den oind-
liga viirdighet som kunde skenka hennes tillfyllestgiirelse det adekvata

vlrdet for att, gottg6ra forolimpningen mot Gud. Det var silunda ncid-

vindigt att finna nigon minniska, vars virdighet var oindlig, som

skulle undergi bestrafining for alla och siledes pi ett adekvat sitt till-
fyllestgiira for hela virldens synder. I detta syfte var det som Guds Ord,
sann Gud och Guds Son, antog den minskliga naturen och i den ville
lida d<iden, si att han skulle gottgcira synden och rena hela minskligheten.
Det ir detta som kommer Petrus att slga: >Kristus dog en ging fdr adra

syniler, en riittf rirdig f 6r ortittf rirdiga etc.>> (1 Petr. 3: 18).
Men, invinda nigra, hade det icke varit llmpligt, att Gud utan gott-

giirelse renat mlnniskorna frin deras synder 
- 

eller att han rent av icke

hade tillitit minniskan attfalla i synd? Det fcirsta skulle dock sti i strid
med rittvisans ordning, det andra mot den minskliga naturens ordning,
enligt vilken minniskan skapats fri i sin vilja, med miijlighet att vdlya

det goda eller det onda. Fcirsynen fcirstiir icke tingens natur och ordning
utan bevarar den. Guds vishet visade sig alltsi allra stdrst deri, att han

bevarade tingens ordning, bide vad rittvisan och naturen glller, men

likviil i sin barmhirtighet skenkte minniskan frilsningens medel genom

sin Sons mandomsanammelse och dtid.
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KATOLSKA PERSPEKTIV

Miinniskan i teknikens tidsilder

var emnet fiir piven Pius XII:s julbudskap

l9JJ. Det tefer^t a! M' Galli i Orientie-
rung, Katbolische Bldtter lilr ueltanschau-

licbe lflforrtd.tion (Zijr/ri.ch, l9J6 nr 1), som

vi h'dr iterger, vill pi samma ging ritta
till vissa feltolkningar av talet, som fiire-
kom pi olika hill i virldspressen. -

Medvetet eller omedvetet lever vi i dag i
en vlrld av otroliga uppfinningar och en

vetenskaplig och teknisk utveckling, vars

slutliga inverkan pi samh?illslivet och den

enskildes livskensla innu inte kan f<irutses.

Dessa till en b6rjan pi det yttre planet lig-
gande ftirindringar nir kanske diupare in
vi nu anar, Omvandlingen, som de be-

tingar hos oss, varseblir vi, som simmar

med str<immen, knappast, emedan den inte
ftirsiggir vildsamt pi en ging utan sakta

och kontinuerligt. En utomstaende 
- 

ifall
en sidan stod att finna 

- 
skulle her kunna

ddma riktigare. Det finns dock vissa tec-
ken, som giir oss eftertlnksamma: hur an-

norlunda reageta't inte ungdomen av i de'g

gentemot alla fasta och som >>sjllvklara>>

}vertagna id6er, sedvinjot och reformer,

som den ildre generationen inte vigade

stilla i friga ens i sin mest revolutionira
ungdomstid? Nu ir de unga dvertygade om

att allt fdrendras och intet 2ir om6jligt.
Men de hyser pi samma ging en ojlmf<ir-
ligt sttirre lingtan efter fasta orienterings-
punkter fdr en inre inriktning, som kan sti
emot all f6rlndring. Eller f<ir att nimna
ett annat exempel: sedan gammalt har en

av kristendomens st6rsta framgingar varit,
att den hade nigot att ge de fattiga, de

hungrande, de s<irjande och f<irftiljda men

i dag 
- 

fast det f<irvisso finns nog av ftt-
tiga, niidlidande och fingslade 

- 
har detta

l<ifte om himmelriket fiirlorat sin slagkraft
fdr minga, emedan de tror, att mlnniskan

genom sina egna framsteg kan komma si
lingt, att hunger, sjukdom och niid fdr-
svinner eller reduceras till en obetydlighet.

Sidana minniskor ser och hdr, hur min-
niskans kunnande stegras dag fdr dag, hur
effektiviteten av de egna medlen vixer och

de egna planeringarnas och berlkningarnas
precision fullkomnas, hur i sjllva verket
har och var tecken f<ir >>en tidsilder av

prisvlirt vilstind> framtrider, hur min-
niskan redan betreder vlgen till de plane-

tariska rymderna, hur hon st&r i begrepp

att >>frinrycka naturen dess sista hemlig-

het>>. Allt detta betingar med nistan tving-
ande niidvlndighet motsvarande andliga

hillningar, en livskinsla som visserligen lr
tidsbetonad men av sj?ilavird och predikan

miste beaktas, om de inte vill sikta i det

tomma. Piven talar her om en situation

liknande den vid tornbygget i Babel'

Visserligen har denna f<irendring ocksi

en annan effekt. Slrskilt i de linder, som

upplevt kriget framkallas hos minga av det

snabba uppsvinget och >den feberaktiga

yttre dynamismen i synnerhet pi det tek-
niska omridet> ett dyrkdpt misstroende,

som g<ir att de vill stinga in sig i sig sjllva
och allenast bejaka det inre livets virden.
Att stika Gud i allt, 

^tt 
\t^ra kontemplativa

i hantlling f6refaller dem vara en f6ga itri-
vird fdrskola till sann innerlighet - 

helt

bortsett frin dem som i sin inkrtikthet i sig

sjllva iiverhuvud taget inte kan finna Gud'

Dessa bida grupper utgiirs likv'dl av ett

slags elitminniskor, mindre i fara att hem-

falb Lt en grov och ytlig materialism ln
det stora flertalet, vilka endast ir begivna

pi att i stiirsta miijliga min fi f<irfoga iiver

materiella ting och inte behtiva frukta, att

den n'drmaste framtiden medftir en minsk-

ning av levnadsstandarden.

Genom att uppstella dessa tre typer pi-
visar piven en tredubbel fara fiir mbn-
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niskan i den tekniska tidsildern och dir-
med pi samma ging en tringande ange-

legenhet f6r sjilavirden, Men han gdr
ocksi uppmirksam pi den gynnsamma ut-
gingspunkt som utan tvivel erbjudes i dee

faktum, att just hos de nationer, dir >det
materiella framsteget ir sikrat f& alla
skikt, dock en smygande klnsla av obestimt
obehag, en bekymrad vintan pi nigot som

miste komma griper kring sig>.

Efter denna mer allminna karakteristik
av minniskorna i teknikens tidsilder vln-
der sig den Helige Fadern mot nigra kon-
kreta villfarelser, som redan nu fuamtr'ider
hos de visterlendska kristna. Han indelar
dem i tvi grupper: villfarelser som beriir
det sociala livet och villfarelser i de enskil-
das livsuppfattning. Mot bida sitter han de

lkta kristna grundsatserna.

I den fdrsta Sruppen tar han framfiir allt
i sikte dcn uppfattning som tror sig >ge-
nom produktionens allt fullkomligare au-
tomatisering och genom allt blttre meto-
der fdr organisation och kalkyl>> kunna
skapa all sorts trygghet, si att 

- 
>it-

minstone i ett framtida utvecklingssta-
dium>> 

- 
hela frigan om iganderitten, som

de senaste irhundradenas sociala strider
egentligen riir sig om, helt enkelt bortfal-
ler. Som enda garanti fdr all trygghet skulle
silunda den l6pande arbetsinkomsten rlcka
till. Endast >>den alltjimt stigande levnads-
standarden och den stendigt vlxande tek-
niska produktiviteten>> anser man vara kri-
terier f<ir ett sunt nationalekonomiskt liv.
Atr hiri iivertrlffa >>6stern> betraktar man

som >vasterns> starkaste >>bilverk>.
Piven kallar denna uppfattning och in-

stillning >)ett farligt f6renklande av ett
mycket invecklat skeende>>, >ett <ivergrepp

mot visentliga relationer minniskorna sins-

emellan och till arbetet och den sociala

ordningen>, ett >>alltfdr konstgjort system)>,

som hotar att vid strlvandet efter trygg-
het isidositta de anlag och krafter fcir sam-

hiillets uppbyggande, som ir grundlagda i
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den mlnskliga naturen sidan den verkligen
Ir. Ja, piven talar direkt om >>vidskepelse>>,

>>kanske den enda som ir kvar i vir ratio-
nalistiska industriperiod men som ocksi 1r
den farligaste, emedan den menar, att tider
av ekonomisk depression, som alltid bir
inom sig fercn fot en diktatur, er fiirbi>,
och slutligen 

- 
och det iir tydligt att just

hir tyngdpunkten i talet ligger 
- 

om >>fiir-

rlderi mot gudamlnniskan>>, som synlig
uppenbarar sig i Betlehems krubba.

Varf<ir riktar sig piven med sidant ef-
tertryck mot den rent kvantitativa trygg-
heten. 

- 
Skzilen hiirfiir ir litt att pivisa,

och de anfdrs ocksi klart och tydligt.
1. Den snabbt framskridande positiva

vetenskapen och tekniken och alla de f6r-
indringar, som kommer dirav, medfiir den
stora fatrn, att man missklnner betydelsen
av de i sig sjilva ofdrinderliga normer, som

miste ligga till grund fiot vatje f<irendring.
I och med att man identifierar dessa nor-
mer med de former, i vilka de hittills kom-
mit till uttryck men som nu inte mera kan
upprltthillas, f<irkastar man iven normerna
sjilva. Men dirmed missklnner man dju-
past sett den ofcirenderliga minskliga na-
turen, som genom Guds Sons mandoms-

anammelse sanktionerats och helgats, och
man ger sig ut pi vlgar, som 

- 
kanhenda

inte omedelbart och ej i den nirmaste fram-
tiden men dock i lingden 

- 
mis6s leda till

stor olycka fiir mlnniskorna.
Det ir derfcir tvi aspekter, som piven

her iter och iter framhiller. F<ir det fcirsta,
att den riktning, i vilken man siiker den
sociala samlevnadens inre fasthet, alltid
miste bestlmmas av >>de grundsa$er som

harleder sig frin den of<irfalskade, av Gud
intenderade minniskonaturen>>. Eller mera
konkret: >de visentliga elementen har varit
och ir alltj?imt desamma: familjen och
iganderltten som grundval fiir personlig

trygghet; sedan som kompletterande kraf-
ter till att uppni trygghet, lokala korpora-
tioner, yrkessammanslutningar och staten>.

- Nistan ordagrant upprepas semma sats

liingre fram i talet, och med jimna mellan-
rum heter det, att varje samhlllsordning
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miste >iterspegla minniskonaturen, sidan

den ir skapad av Gud>.

Men piven fdrbiser ingalunda att den

konkreta form, vari de of<irenderliga nor-
merna tar gestalt och blir verklighet, kan

och miste undergi f6rlndringar. Det som

f6rut sagts, >>betyder inte' att mlnniskan
miste avbiija nya former, dvs' att man i
str'dvan efter trygghet inte fir anpassa den

ovan framstillda ordningen, som iterspeglar

den sanna mlnniskonaturen, till fdrhillan-
dena sidana de lr ftir nlrvarande' Intet
f<;rbjuder, att tryggheten efterstrivas ge-

nom att ocAsri teknikens och industriens

landvinningar utnyttjas.
2, Det andta skllet ser piven i ,t&rc dr-

gars kontrovers med kommunismen. Det ir
inte den bittre levnadsstandarden, som vls-
tern har att fiirsvara mot tistern 

- 
sAsom

tyvlrr minga menar 
- 

utan >uppbyggan-
det av ett samhille, dlr minniskans trygg-
het vilar pi den etiska ordning, som iter-
speglar den sanna mlnniskonaturen>>. Ville
man acceptera uppfattningen om det ma-
teriella framsteget som enda killa till trygg-
heten, skulle man i sjilva verket inte lingre
skilja sig frin kommunismen, ty den >fri-
het>>, man di kanske lyckas bevara, 5r >>en

frihet som kommer att bli en ritt tvivel-
aktig besittning)>, om mlnniskans trygghet
inte mer har sin grund i den struktur, som

motsvarar hennes sanna natur' Det skulle,

sisom piven lingre fram siger, inneb'ira

>>en innehillsliis frihet>.

Den tredje delen av talet riktar sig mera

till den enskilda mlnniskan, Vad tanken pi
stlndigt framitskridande betrlffar, hin-
visar piven till >den inskrinkningens lag
som mlnniskan av naturn6dvindighet 1r
underkastad, si att den efterstrivade abso-

luta autonomin miste framsti som ren

utopi. Minniskans grinser kan nog vid-
gas men aldrig helt upphivas.>> Vidare var-
nar p&ven ftir den uppfattning, som i en

allt fullkomligare teknisk produktion ser

den enda framkomliga vlgen till full ut-
veckling av minniskans alla mdjligheter.

>Produktionssamhillet, som fiir den arbe-

tande minniskan ter sig som den enda verk-
Iigheten och den allt uppehillande makten,
blir mittstock fdr hela hennes liv och dir-
med det enda fasta stddet f6r nutid och
framtid. Hon lever, r<ir sig och 2ir till i
detta samhille, som till slut blir till ett re-

ligionssurrogat. Si uppstir 
- 

tror minga 
-

en ny minniskotyp, som omger arbetet med

ett mystiskt skimmer och ignar arbetar-

klassen en nira nog religids dyrkan.>>

En sidan iiverskattning av de krafter
som producerar tekniska virden misskinner
det faktum, att ocksi i teknikens tidsilder
den av Gud skapade och av Kristus frilsta
minskliga naturen behiller sin h<iga and-
liga virdighet och sina andliga relationer,
och att pi grund av dessa det minskliga ar-

betet har ett hdgt moraliskt virde och att
den arbetande mlnskligheten kan betraktas
som en gemenskap, som inte bara har till
uppgift att producera fdremil utan fitrst
och frlmst att fdrharliga Gud. Minniskans

arbete skall ocksi tjlna som >>medel att
uppni den egna helgelsen>)' ty genom att
arbeta >fullkomnar hon Guds avbild i sig

sjilv, uppfyller sina plikter, utdvar sin ritt
till att sjiilv fL btur omsorg fiir sitt eget

och de sinas uppehille och blir en nyttig
lem i samhlllet>>. Det ir f6rverkligandet av

denna ordning som kommer att skaffa

henne sann trygghet.
Men ir inte denna >religi6sa stindpunkt>>

fdraldrad? Kan det vara f6rsvarligt att
hindra den allminna utvecklingen genom

att fortfarrr'de hiivda sidana >>religi<isa

iivertygelser> pi alla ofientliga omriden och

det t. o. m. genom reaktlonla,ta, mlktiga or-
ganisationer? Pistridigt, partiskt, alltftir
sjilvsikert och egoistiskt, slges det, f6r-
svarar man pi det hillet positioner, som

blivit ohillbara, i stiillet f& att fL <igonen

<ippna f<ir niidvindigheten av att komma

fram till en fiirtroendefull och fredlig sam-

levnad mellan olika folk och system. 
-

Mot detta lr att siga, fortsitter piven, att
mlnniskan lortfarunde ir bunden till de

grlnser, som Gud satt fiir henne i den na-

turliga och tivernaturliga ordningen. >Virt
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{redsprogram kan dtrf<ir inte godklnna en

'coexistens' vilken som helst och till varje
pris 

- 
allraminst pi bekostnad av san-

ningen och rittvisan.>

Piven kommer till slut in pi det fcirslag,
som frin visst hill framf<irts om att triffa
internationella dverenskommelser om in-
stillande av experiment med atomvapen,
om avstiende frin deras bruk och om en

allmin rustningskontroll. Han refererar de

allvarliga farhigor, som vetenskapen fram-
f<irt betrlffande de skadliga och eventuellt
katastrofala verkningarna av ett krig med
atomvapen. >Dir skulle inte vara nigon
plats fiir segerrop utan bara f<ir veklagan
frin en mlnsklighet som trdstltis beskidar
den av det egna vansinnet framkallade ka-
tastrofen.>> Piven anser det mdjligt att ge-

nomf<ira en effektiv kontroll pi det ena el-
ler andra slttet och ansluter sig diirfdr till
det framlagda fiirslaget.

>Vi bekriftar 
- 

heh i 6verensstim-
melse med tidigare uttalanden 

- 
utan tve-

kan, att det iligger folken och deras rege-
ringar som samvetsplikt am betriffande
dessa tre itgirder tillsammans komma fram
till en internationell iiverenskommelse. Vi
har sagt: dessa itg'drder tillsammans, ty att
uppstella dem som moraliskt fiirpliktande
motiveras ocksi dIrav, art man dlrmed ska-
par en sikerhet som ir lika f6r alla folk.>
Att nrija sig med genomf<irandet av den
f<irsta punkten skulle ju iventyra denna be-
tingelse, >>i synnerhet som man di hade
goda skil till tvivel, om man verkligen vill
ingi iiven de bida andra konventionerna,
Vi talar si tippet, emedan faran fiir otill-
rickliga ftirslag i fredsfrigan till stor del
kommer frin det iimsesidiga misstroendet.
Det 1r detta som ofta grumlar relationerna
mellan de intresserade makterna och driver
dem till anklagelser mot varandra fdr rent
taktiska metoder, ja, f6r bristande lojalitet
i en sak som har grundliggande betydelse
fdr hela mlnniskosllktet.>>

Men fredsstrlvandena m&ste mera in-
riktas pi att fdrekomma, mildra och av-
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ligsna sidana motsittningar mellan folken,
som kunde ftira till krig. Hir maste stats-
minnen handla med klok vaksamhet, i en

anda av opartisk rittvisa och 
- 

inom gr'dn-

serna av sund realism 
- 

med generositet.

Detta giller i synnerhet betriffande rela-
tionerna mellan de europeiska linderna och
de utomeuropeiska, som ftirr varit beroende

av dem men nu kriver fullstlndigt poli-
tisk oberoende. Dir kunde ett oklokt sklr-
pande av motsittningarna flora till att >>en

tredje kommer att dra fdrdel av situationen,
en tredje som ingen av de bida andra grup-
perna i grunden vill och inte kan vilja ha

med>>. I varje fall fir en rlttvis, successivt

medgiven politisk frihet inte vigras dessa

folk, De sjllva miste emellertid tillerkiinna
Europa fdrtjlnsten fdr sina framsteg, ty
utan dess efrektiva inflytande pi alla om-
riden skulle de av en blind nationalism
st6rtas i en avgrund av slaveri och kaos.

A andra sidan fir folken i vistern och i
all synnerhet i Europa inte sli sig till ro
med att begrita den goda gamla tiden eller
att beskylla varandrt f<ir kolonialism. De
miste tvirtom sltta i ging konstruktiva
f6tetag, som h;'llper de unga folken fram
till sann frihet, och frig<ira sig sjilva frin
felaktig nationalism. Ty det [r den som i
s;'ilva verket Ir den egentliga fridstdraren,
som bara spelar en tredje i henderna.

>Denna farhiga, som alls inte lr utan
grund, borde inte fdrbises eller gl6mmas

bort av dem som behandlar sina problem pi
kongresser, dir man tyvirr stitar med en

enhet som bara finns pi ytan och som 6ver-

vlgande gir i negativ riktning.>>

Pi si sitt skulle man enligt pivens me-
ning kunna lyckas med >det som i viss min
lr av stiirre betydelse in fdrhindrandet av

krig: niimligen med att sikra freden>.

Bibeln som folkbok

Bibeln blev, skriver Alf Aberg i S?. D.
(24/10 19tt), en folkbok sedan reforma-
tionen slagit igenom i virt land - det pi-
stiendet miiter man lnnu ibland i skol-
bticker och popullrhistoriska arbeten. Upp-
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giften ir inte desto mindre felaktig, visar

professor Hilding Pleijel i sin lilla vlrde-
fulla skrift The iletotional literature of the

&ted;sh freople in earlier times (Gleerups).

F6r en utlindsk publik redovisar han hir
nigra av de resultat som Kyrkohistoriska

arkivet i Lund har nitt under sin genom-

ging av ildre svenska bokbestind. Bibel-

<ivers'dttningarna under reformationens tvi
fdrsta irhundraden var i f6rsta hand av-

sedda f6r kyrkorna. Under 1700-talet fanns

Bibeln bara i vart tjugonde hem.

Bibelns sprik nidde folket frimst genom

textlasningen i kyrkorna. Varje sdndag bru-
kade prlsten lisa ett stycke ur Gamla

Testamentet frin predikstolen, och detta

stiindiga repeterande av utvalda bibeltexter
.satte sin best'dmda priigel pi folkets sprik
och tlnkesltt. De minga bibelallusionerna

hos hldre tiders skalder och f<irfattare miste
ha haft sitt ursprung frin samma hill' frin
det regelbundna lyssnandet i kyrkorna.
'Gamla Testamentet tycks ha varit slrskilt
folk?ilskat - 

hiir fanns en rikedom inte

bara pi dramatiska hindelser utan ocksi pi
visa rid i livets alla frigor.

Bibeln f<ir gemene man blir katekesen,

ett av Luther redigerat sammandrag av Den
Heliga Skrift. Det gellde att sprida kun-
skap om den lutherska tron bland den lnnu
katolska befolkningen, och det milet nidde
man genom katekesen. Men reformationens
biicker var f6r allmlnna och f<tr operson-

liga f6r att tillfredsstilla folkets religi<isa

lingtan. Vid sidan av katekesen liste folket
d:irfdr b6nbcker p& samma sltt som man

gjort under medeltiden. Protestantiska f<ir-

{attare iiversatte och utgav medeltida upp-
'byggelseskrifter i eget namn; i dem fann
'folket ett utlopp f6r sin l'dngtan efter
'fromhet och mysticism. Johann Arndts
folkiilskade Sanna Kristenilom tu delvis en

ordagrann tivers'ittning frin ett arbete av

en medeltida nunna!

Genom Arndt och de andta uppbyggelse-

forfattarna fick pietismen i virt land en di-
rekt anknytning till den katolska medel-

tiden. Pleijels skrift ir en nyttig piminnelse

om den religi6sa kontinuiteten i virt land.

Reformationen s<ikte sina kraftkillor i me-

deltidens virld; fidernas andliga arv fdrdes

vidare.

Sepatatismens synd

I Stringnis domkapitel har uppstitt ett
problem. Den iven pL annat sitt kinde
pastor Erik Segelberg har nlmligen beskyllt

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen fiir att ha

bidragit till kyrkosplittringen i Sverige och

genom sin nattvardsuppfattning ha >>ore-

nat> nattvardsbordet. Stiftelsens brott br

att lilte. >>nattvard firas separat, ledd av en

predikant>>.

Pastor Segelberg tar ocksi upp frigan om

de norska presterna i Sverige och hevdar,

att den svenska men icke den norska kyr-
kan har apostolisk succession. Mot detta kan

stillsamt erinras om att detta ocksi f6r den

svenska protestantiska kyrkans del 'dr myc-

ket tvivelaktigt: det finns tungt vigande

skil som g6r en sidan succession ytterst

osannolik.
I sin slutklim slger pastor Segelberg, att

Fosterlandsstiftelsens ledare >>ir moraliskt

medansvariga och delaktiga i separatismens

synd>>.

Vad svarar stiftelsen? Jo, att om Segel-

berg har ritt och separatism ir en synd,

>den frigan kan stillas, hur sjilva den

lutherska reformationen skall bediimas med

Segelbergs utgingspunkt>>.

Segelberg har utan tvekan ritt gentemot

stiftelsen och alla andra sekter. Men stif-
telsen har ocksi ritt mot Segelberg: ty hur

skall lutherdomen nigonsin kunna ftirsva-

ras, om den kyrkliga separatismen er en

synd?

43



LITTERATUR

Val the r Eid litz: Krisbnas
leende. Stockholm 19ii, Natur och
Kultur.

I Saltvik, nira Oskarshamn, lever en
miirklig tysk fdrfattare, \flalther Eidlitz,
som flera ginger vistats i Indien, som har
den intimast mdjliga kontakt med indiska
vismin, och som ocksi personligen anslutit
sig till en viss sorts indisk religiositet. I sin
tidigare hiigst mirkliga bok Den gldnudd

t,drlilen, en bok orn ilet ok-Anda lndien
(1948) ber?ittade han om sin egen vistelse
i Indien, di han levde i nira kontakt med
betydande efterfciljare fiir bhakti i Krishna
Chaitanayas (1486-lt t 3) efterfiiljd. Han
har sedan velat skriva en bok om denne sin
store mestare men fann, att han f<irst miste
ge en bakgrund, dvs. skildra >den andliga
atmosfir, den gudsuppenbarelse och den

mingtuseniriga tradition som Krishna Chai-
tanya och hans lerjungar levde i>. Det ir
detta som sker i fiireliggande bok, som fiir
<ivrigt samtidigt framligges pi tyska un-
der titeln Die indhche Gottesliebe (Valter-
Verlag, Olten), dir med ett flertal mycket
vackra och instruktiva illustrationer som

man saknar i den svenska versionen.
Vad Eidlitz vill ge, ir alltsi en f<irestlll-

ning om hur just denna speciella indiska
tradition sedan gammalt upplever det of<ir-
gingliga och pi vad sitt den uppfattar veda-
skrifterna och upanishaderna, Bhagavadgita
och puranas och andra indiska urkunder.
Sin kunskap har han dels fitt genom sru-
dier, dels genom att i Lratal gi den klas-
siska indiska kunskapsvigen, dvs. f<ilja och
lyssna till en >)guru> vid namn Svani Sa-
dananda (tidigare dr. phil. Ernst Georg
Schultze), med vilken han alltjimt stir i
livlig postf<irbindelse. I en liten ort i Smi-
land och under tita studiebes6k pi lands-
biblioteket i Vaxj6 har denna ovanliga och
betydelsefulla bok tillkommit, d?ir f6r
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f<irsta gingen en ling rad viktiga indiska re-
ligionsurhunder tiversitts till svenska. Vilka
svirigheterna varit att iiversltta texter pi
medeltida sanskrit och gammal bengali till
modern svenska, siger sig sjiilvt.

Intressant d.t att hora, att denna tradi-
tion, som Innu vid fdrfattarens f<irsta be-
s<ik i Indien var si levande, f. n. hotar att
fdrsvinna. I Indien sker detsamma som i
Europa:

>Yrvakna kastar sig rotliisa mennisko-
massor i armarna pi en missfiirstidd ma-
terialism, ateism eller kommunism, andra
iter henger sig it den gr<ivsta vidskepelse.
De s<iker en gud som sklnker dem brtid,
liippstift och gratis biobes<ik.>>

over den gamla teistiska traditionen ho-
par sig slagg, slger f6rfattarcn, men allt-
jimt lever och verkar dock enstaka stora
gurus, vishetsl'drare.

Att nirmare tefeteta detta arbete i in-
disk mystik Ir ogiirligt i en kort anmilan.
Men den bildade och religidst intresserade
allminhetens uppmlrksamhet bdr festas pa

boken och dess noble och lerde forfzttarc-

Saen Stolfre

D eut s c b e G e s amtaus gab e il er V e r he
aon Vladimir Soloujeta. Utg. av

'Vladimir Szylkarsk m. fl. Freiburg
i.Br., Vewel. 3:e bd. 19t4, DM,
28:-; 7:e bd. 19t1, DM. 27:-.

Vladimir Solovjev var en stor ryss. IJn-
der vir epok, di ett osunt politiskt makt-
system ensamt fir representera Ryssland,,
borde vi lisa hans verk. Vi fir inte gliimma
det sanna Ryssland, det Ryssland som skulle
kunna komplettera den visterlandska kul-
turen och ge den nya impulser. Nu f<ir ti-
den Ir den ryska andan hlnvisad till ett
torftigt liv i nigra sjllars dolda djup. So-
lovjev 

- 
som levde frin 1813 till 1900 

-
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1r en f<iretrldare fdr det gamla, det heliga
Ryssland.

Flans f<irf attarskap framligges 
- 

mi-
henda fdr fdrsta gingen relativt fullstln-
digt 

- 
f<ir den >>vistra> vlrlden av slavis-

ten i Bonn, professor Vladimir Szylkarski
och nigra medarbetare. Erich Vewel Ver-
lag, ett ungt, men rltt sirpriglat tyskt
fiirlagshus, har t^gtt hand om utgavan, som
planeras omfatta itta band. Allt ges ut i
tysk iiversittning, en del dessutom pi
franska, det sprik, som Solovjev betj'dnade
sig av under sina emigrant&r i Frankrike.
Titlarna till det som skrevs pi ryska upp-
ges iven pi originalspriket. F<irlaget f<iljer
den bista tyska boktraditionen betriffande
utgivans yttre.

Man har kallat Solovjev Rysslands st<irste
filosof. Di han som ung man undervisade i
Moskva och S:t Petersburg, var han siker-
ligen mer in en vanlig professor i filosofi.
Han f6rmidde inre endasr redog<ira fiir
andras isikter och verk, han utvecklade
lven sina egna tankar. 7:e batdet av den
nya utgivan, som redan utkommit, ger be-
liigg sivll fiir att Solovjev sysslade med av-
gdrande filosofiska frigor som fiir att han
hade f6rmigan att uttrycka sig pi ett be-
gripligt sitt. Vissa av hans problem, t. ex.
frigan om den mlnskliga kunskapens rick-
vidd och grlnser, frigan om verklighetens
uppnielighet och om vissheten, ir stindigt
aktuella inte minst i dagens Sverige.

Det finns innu ett annat skll som borde
fdrmi oss att studera Vladimir Solovjev.
Han var en framstiende fdrkempe f<ir den
ekumeniska tanken. Medan han som filosof
fingslats av id6n om allters enhet, lengtade
han som kristen mlnniska efter den ena,

odelade kyrkan. Utgivare och f<irlag Ir up-
penbarligen medvetna om att Solovjev just
f6r den skull borde beaktas i dag. Bland de
f6rst utkomna banden av den nya editionen
innehiller det 3:e under rubriken (Jna

Sancta skrifter angiende kyrkornas iter-
fiirening. Just dessa blev inte medtagna i
Solovjevs >>Ausgew'ihlte Verke>>
mera slutsilda 

- 
som den antroposofiskt

orienterade Harry Kiihler framlade &t 1922,

Solovjev fann pi sltt och vis vigen frin
den ryska ortodoxien till >>Rom>. Under
sina yngre ir avbtijde han >>papismen>> som
>uttryck f<ir religiiis hersklystnad och det
personliga samvetets och den fria forsk-
ningens f6rtryck>. Di han nlrmade sig
30-irsildern, nidde han diremot fram till
att betrakta Rom >som den fundamentala
och oersittliga delen av den ekumeniska
kyrkan>. FIan >>tror pi Rom, trots dess

fdretridares svagheter>>. Han >>b6jer sig in-
f<tr det>>. Han >>llskar detta Rom med hela
sitt hjlrta>. Si skrev han i ett brev.

Visserligen 6r det inte fullt klarr, i vil-
ken min Solovjev ansl6t sig till den ro-
merska kyrkan, men di han kom att er-
klnna p&ven sorn Petri sanne efterf<iljare
och den ende legitime garanren f6r de full-
makter Kristus limnat sin kyrka, har han
vad de kristnas enhet angir itminstone fat-
tat grundtanken. I den bemlrkelsen kom
han verkligen att stA pi den katolska kyr-
kans grund. Vi kan ju inte itervinna den
ftirlorade enheten, genom am dagens skilda
kristna beklnnelser integrerar varandra till
den ritta trosbekinnelsen. Olika slags mln-
niskor och minniskogrupper kan nirma sig
varar.dra och ni gemenskap, irskilda kul-
turer och sprik kan smlltas ihop. Men
tankesystem som upphiver va.randta 

-t. ex. i ene sidan satsen att solen kretsar
kring jorden och i den andra satsen ltt jor-
den kretsar kring solen 

- 
liter sig inte f,iir-

enas. Askidningar, som si till vida ir mot-
satta varandra att det finns punkter dir
den ena fiirnekar den andra, utesluter en

<imsesidig integration i en >>h6gre enhet>>.

Nir bestimda grupper av kristna under
historiens lopp skilde sig frin den ursprung-
liga kyrkan och 

- 
uttryckligen eller i

praktiken 
- bekende sig till uppfattningar

som stod i motsats till dess ltu4 b:&jade
kyrkan bl0da ur iippna sir; men hon f<ir-
lorade dirmed varken sin identitet eller sin
Zikthet. Solovjevs ekumeniska skrifter ger
anledning till att tlnka igenom hithiirande
problem.

I sitt Scblassutort tlll 3:e bandet fram-
liigger Szylkarski en teologisk tes. F{ans

4'
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stindpunkt - 
integrationens stindpunkt -iir lika ohillbar som Theodor Steinbiichels,

vilken han iberopar. Han hade gjort bittre
i att niija sig med sina uppgifter som utgi-
vare. Synd, att hans f<irtjlnstfulla arbete

dirigenom i nigon min blivit lidande'
'W. Kiister

Aron Borelius: Skdnes me-

d elti.d a monan'entalmdleri. Fyra un-
dersiikningar. Avec des r6sum6s en

frangais. Link<iping 19i4, Norstedt
& Sdner.

Man kan utan vidare instimma i Aron
Borelius' isikt, att 1100-talets viggmileri
representerar det mest exklusiva och ur ve-

tenskaplig synpunkt sviritkomliga prob-

lemkomplexet i hela vir medeltida konst-

historia. Muralmilningar lr givetvis mycket

mera klnsliga f<ir tidens iverkan in t. ex.

arkitektur och skulptur. Reparationer, om-

fatttnde restaureringa! och mer eller min-
dre skickligt gjorda iivermilningar har bi-
dragit till att bevarade monumentalmil-
ningar frin denna tid ir relativt sillsynta
och der de ftirekommer ytterligt fragmen-

tariska. Det er dirfiir desto mer sliidjande'
att en rad framstiende medeltidsforskare

givit sig i kast med de svira forskningsupp-
gifterna och kunnat ni resultat'

Ett firgrikt och temperamentsfullt in-
slag i den vetenskapliga diskussionen utgiir
Aron Borelius' fyra upPsatser, som i huvud-

sak behandlar det skinska romanska mile-
riet. Den mest omfattande undersiikningen
'irt itgnrd en av de f<irnimsta mistarna i
Skines romanska mileri, den s. k. Finja-

mestaren, uppkallad efter de relativt vll-
bevarade milningarna i Finja kyrka, en halv

mil vister om Hissleholm. Med utgings-
punkt frin dessa milningar vill Aron Bo-

relius attribuera ytterligare fem andra stdrre

kyrkodekorationer frin 1100-talets Skine

till samme mestare.

De <ivriga undersiikningarna behandlar

respektive: Tvi stilar i Skines 1100-tal

samt Ovrabymilningarnas datering, der
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f.:6rfatt*en i stort sett 
- 

men utifrin del-
vis andra premisser 

- 
bektiftt Olof Ryd-

becks forskningsresultat i hans avhandling
Meileltida kalkrud.Ini.ngar i Skdnes kyrkor
(1e06).

Den sista unders6kningen behandlar

l400-talsmilningar i Sankta Maria kyrka i
Hllsingborg samt en grupp andra kyrko-
milningar, utfiirda av samme mlstare, den

s. k, Hilsingborgsmilaren.
Med stort intresse emotser man den av

forfattten utlovade mera fullstindiga pub-
liceringen av Finja-mistarens verk samt av

ftirfattarens mingiriga unders<ikningar av

de f<irnimliga milningarna i Vinskiv.
Aron Borelius' bok kan rekommenderas

den som vill sltta sig in i den aktuella de-

batten om Skines medeltida monumental-
mileri.

Aina Rynell

San Ignacio de LoYola:
Obras comfiletas. Edici6n manual del

P. Ignacio Iparraguirre SJ. Biblioteca
de Autores Cristianos. Madrid l9t2'
La Editorial Cat6lica. Pes. 80: -/
120: 

-.Leonard von Matt, Hugo
Rahner SJ: Ignatius von LoYola.

\fliirzburg 19t r, Echter. DM.
24: 

-.
La Editorial Cat6lica, ett f6rlag i Madrid'

b6rjade fdr mer ln ett irtionde sedan utge

Bibliotecd ile Autores Cristianos, en kollek-
tion av huvudsakligen men inte uteslutande

spanska fdtfattate, som redan omfattar 140

nummer.
Som det 86:e bandet framligges Ignatius

av Loyolas Samtliga uerk, sorn dirmed fiir
f6rsta gingen blir itkomliga i en l'itthan-
terlig och billig utgiva. Det verkar nog

<iverraskande, att man kan fylla ett band

pi mer in I 100 sidor mbd skrifter av en

men som med full ritt betecknats som en

av de mest olitterlra bland historiens stor-
min. Bandet innehiller utom nigra mindre

bekanta smiskrifter helgonets sjiilvbiografi,
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de andliga tivningarna, fragmenten av hans

andliga dagbok, Jesu Siillskaps konstitutio-
ner och slutligen 16i brev, som utgiir det

hittills stdrsta urvalet av omkring 7 000

bevarade. Dirtill kommer noggranna bib-
liografiska notiser och utf<irliga introduk-
tioner till de enskilda delarna. Till en iiver-
sikt <iver Ignatius' liv tillfogas en Ignatius-
biografiernas historik 

- 
ett gott exempel

fdr helgonbiografiens historia 6verhuvud,
som visar en utveckling frin tidiga fram-
stillningar med fromma dverdrifter inblan-
dade i h?indelsernas fdrlopp till 1900-talets
med stdrre saklighet.

Utgivaren framhiller, att vi innu hit-
tills saknar en framstillning av Ignatius'
liv, som motsvarar vir moderna kritiska in-
stiillning. Den nya boken av Leonard von
Matt och Hugo Rahner kan anses som ett
f<irsta steg i den riktningen. Denna bio-
grafi fu visserligen framf,iir allt en bilder-
bok, som med sina 224 synnerligt vackra
koppardjuptryck f<ir oss genom det baskiska
helgonets liv. Den ledsagande texten kan
emellertid llsas oberoende av bilderna. Den
ir skriven av Flugo Rahner, professor i
kyrkohistoria vid Innsbrucks universitet, en

w vlra dagars b'dsta Ignatius-kinnare. Vad
han skriver, forclder genast hans <iverllgsna
behlrskande av det historiska materialet.
Skulle man <inska nigot, vore det ett nigot
nyktrare framstillningssitt. Vi hoppas, att
Hugo Rahner snart skall kunna framligga
den nya Ignatius-biografi han har under ar-
bete.

I ir blir det 400 Er, sedan Jesu Slllskaps
stiftare avled i Rom. Dette \r ett slrskilt
skel att rekommendera de hir anmllda ny-
heterna.

v. K.

Heinrich Federer: Um-
briska resor. Stockholm 1914, LT:s
fdrlag. Kr. 11: t0.

Den schweiziske fiirfattaren Heinrich
Federer ({, 1866, d. 1928) var katolsk

prist men blev 1907 fri litterat<ir, Han 5r
en god kinnare av den schweizisk aleman-

niska folkstammen, som han ocksi helst,

skildrar i sina biicker. Av hans litterira.
produktion kan nimnas: Lachueiler Ge-

scbichten (1911), Berge unil Menscben
(1911), Pilatus (7912), Jungfer Tberese
(1919), Vander- unil Vundergescbicbten
aus ilem Siid.en (1.924), Kaiser unil Pafst'
in Dorf (192t).

Federer presenterades fdr f<irsta gingen
fiir svensk publik 19t4, di hans Umbrhche
Reisegeschichtlein utkom i svensk 6vers'itt-
ning. Boken bestir av en samling historier'

och legender - 
mest tfi,n Abwzzerc'a -

som fcirfattaren h<irt berittas av befolk-
ningen dir. Det ir spinnande historier om

djdwa rbvare och strlnga pivar men ocksi.

troskyldiga Franciskus-legender, som Fede-

rer ganska bra iterberittar 
- 

humoristiskt
och med blick f<ir naturen och med verk-
lig sympati fcir de minniskor han skildrar..

Det ir inte si lltt att, ,,t*ta en genuin

sagoberittare. Federer har anvint mycket
av det muntliga berittandets teknik. Ling-
samt och omstendligt fdr han handlingen

framit, och llsaren har god tid att lita
suggerera sig av sagostimningen. Helt lyc-
kas han dock inte skapa en sidan, kanske'

d:fufot *t han inte 
- 

som den borne be-

rlttaren 
- 

si skickligt fdrmir blanda saga

och verklighet, att historierna lever vidare

i llsarens fantasi lven nir han lagt boken

it sidan. En annan svaghet dr, att har.

ibland inte vet att sitta punkt i tid. Nu gir.

mycket av den naivt troskyldiga charmen

i berittelserna fdrlorad, derfiir att f<;rfat-

taren, nlr sjllva handlingen ir avslutad,

sphner vidare med alltf6r minga egna re-

flexioner.
Om de bida Franciskus-legenderna i sam-.

lingen ir att siga, att de er fiirtjusande
men i ilskligaste laget. Litet fiir mycket'
rosor och skiraste spindelviv. . ' Ocksi
historien om lille Tarcisius, som lr skildrad
i vil r<irda och fromma tonfall, lider av

samma svaghet.

GK
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Arvid Ernvik OIof ilen be-

lige ocb Eskoleia. Skrifter utgivna
av Virmlands museum, t 2. Katl-
stad l9tt,

Vad lr >>Eskoleia>>? F<ir nutida vlrmlin-
ningar ir det en plats, der det tidigare
skall ha stitt ett kapell. (Namnet har pi
minga sitt fiirvridits, bl, a, till >>Luske-

liga>)!) I sjilva verket lr Esko - Edskogs-;

leia ir : led, vig. Namnet betyder alltsi
Edskogsleden, dvs. en medeltida pilgrims-
vig dver Edskogen i vlstra Virmland. F<ir-

fattaren behandlar utf6rligt vigar och fir-
der genom Edskogen, bl. a. Sigvard skalds

resa genom Vlrmland, Hikon Flikonssons

vermlindska krigstig, Egil Skallegrimms-
sons skatteindrivningsflrd, hemsk i imin-
nelse, och Junker Knuts bitf?ird frin Vii-
nern till Glommen.

Boken i <ivrigt behandlar en rad andra

virmlindska problem: Olof Trltilja och
begreppet Vlrmland, Sankt Olofs minne i
Karlstads stift, Vlrmlands kristnande, fri-
gan var signernas >>Edskogs kyrka>> egent-

ligen lig, ett Helga Lekamenskapell i vlstra
Virmland.

F<ir svenska katoliker har
ett mycket stort intresse.

boken alltsi

S. S-e

Georg Schurhammer:
Franz Xaaer. Sein Leben und seine

Zeit. Bartd I: Europa lt06-7t47.
Freiburg im Br. 19ii, Flerder, RM.
48: 

-.
Sedan fyrtio ir tillbaka hiller jesuit-

patern Georg Schurhammer pi med en bio-
grafi <iver Francisco Xavier. Nu ligger
fdrsta bandet pi bokdisken. Det omfattar
sammanlagt 776 sidor av stor' oktav, dlrav
32 rned f6rord och litteraturfiirteckning.

Hela boken iir i sjiilva verket en killsam-
ling, gjord med en noggrannhet som ir
enastiende och nippeligen kan iivertriffas.
Men just den nyktra sakligheten giir bio-
grafin till en intressant lektyr 

- 
fast hel-

gonet slilvt lett kommer bort bland sce-

nens orikneligr detiljer. Dir skildras nim-
ligen i ofta minuti<isa bilder den baskiska

adelns vlrld; striderna vid upprlttandet av
det spanska virldsriket; livet vid universi-
tetet i Paris i b<irjan av 1i0O-talet; grund-
leggandet av Jesu S:illskap och dess f<irsta
medlemmars f<irehavanden i Paris, Venedig
och Rom; f<irhillandena vid det portugi-
siska hovet och <iverhuvudtaget den tidens
allminna skick och bruk 

- 
allt detta som

bakgrund till Francisco Xaviers ungdom
och hans liv fram till avresan frin Europa

den 7 aplil I i41, den dag han fyllde 3 5 ir,
for att fullfdlja sin kungs och sin pives ge-

mensamma uppdrag, vilket skulle komma

att bli b6rjan till hans lysande glrning som

den moderna tidens stiirsta missionlr.
F6r historieskrivaren utgiir boken en

fyndgruva av oskattbart virde. Man be-

h6ver bara lisa kapiteliiverskrifterna och

bliiddra igenom det ingiende namn- och

sakregistret fot att snart kunna faststilla,
att hir ett stort antal kyrkliga och virlds-
liga personligheter upptrider som medage-

rande och att minga kyrkliga och poli-
tiska hlndelser i vlsterlandet av stdrsta be-

tydelse, i all synnerhet Jesu Sillskaps upp-
komst och fdrsta utveckling, framstir kla-
rare och mera nyanserade in annars i detta
personhistoriska perspektiv.

Andra bandet, som snart skall fcilja,
kommer att skildra Francisco Xaviers inten-
siva, elva ir omfattande missionsarbete i
Indien, Indonesien och Japan.

En stor man fir dermed intligen en ho-
nom virdig biografi.

FH
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