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SEDAN SIST

Frågan om k"arm.elitkJostret i Glu'mslöa

och dess behandling i lagutskottet har nästan helt och hållet forbigåtts med

tystnad i huvudstadens ddningar. Många röster har på sistone hajts för
pressens rätt att ta ställning till internationella rättsproblem, att agera

>världssamvete>. Men när vi nu har fått ett bra exempel på tolkningsfrägan
angående religionsfrihet och mänskliga rättigheter i vårt eget land, så tiger
man över nästan hela linjen.'

Utgångsläget för både ecklesiastikrninistern och lagutskottet var inte
särskilt gynnsamt. Det vore missledande att karakterisera klosterparugtafen
som något annat än vad den ir - 

gn brist på full religionsfrihet för kato-
likerna. Inskränkningen i l9l1 års lag innebar uppenbarligen en kom-
promiss. Flade saken tagits upp några år senare, parallellt med frågan
om jesuitparagrafen i den norska grundlagen, hföe*anske även det svenska
justitiedepartementet haft det lättare att fä fram en lagstiftnirs på denna
punkt som bättre stämmer överens med internationell syn på religions-
frihet.

Som saken nu ligger till måste man ge ecklesiastikministern en eloge

för atthan lade fram ett förslag om att tillstyrka Teresiastiftelsens ansökan.
De konkreta inskränkningar som regeringen förbehållit sig härvidlag var
till stor del grundade i 19Jl års lagstiftningoch var kanske därf.tr ound-
vikliga, även om de verkar något komiska för en katolsk iakttagare. Men
principen var klar - låt nunnorna få sitt kloster.

Att lagutskottets majoritet kände sig manad att underkänna hr Eden-
mans förslag förvånar därför. Men om de nu ville inta en annan srånd-
punkt, så borde motiveringen ha varit bättre.

Här fanns två möjligheter.
Antingen kunde de helt enkelt åberopa klosterparagrafens snäva formu-

lering och insisterat på en restriktiv tolkning utan behov av vidare argu-
mentering.

En annan möjlighet hade varit att uteslutende anföra argumenr, som
väl - tyvärr - kunde verkat rimliga i vår svenska atmosfär: att, avlägga
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Seda* sht

klosterlöften betyder att avsvärja sig sitt demokratiska ideal, det kan vi
inte medverka till. Vi tycker inte om katolicismen, därför vill vi inte
hjälpa den genom rtt ge tillstånd till upprättandet ev ett kloster. - Något
i denna riktning sades visserligen, fast inlindat i ett förskönande omhölje.

Men så framförde man andra ergument, som t. ex. att klostret kunde
>förorsaka onödiga religiiisa motsättningar>, vilket tyder på att man inte
ens brytt sig om att sätta sig in i sakförhållandena; vem stör omgivningen
mindre än nio nunnor, som uppehåller sig i sitt kloster och inte har någon

verksamhet utåt? När utskottet så vidare appellerade till det svenska kul-
turarvet och svensk historisk-religiös tradition, begick de ett fatalt miss-

tag. Skall religionsfrihet överhuvudtaget ha någon mening, betyder det
väl snarare att man fute fir låta en viss religiös tradition sätta sina snäva

gränser för utvecklingen.
I skrivande stund har endast en tidning, Erypressen, slagit larm: >Det

här trosfrihetsfie4tliga utskottsförslaget bör riksdagen förkasta.> - Hade

det ej varit rimligt att regeringsorganet försvarade hr Edenman och fri-
kande honom från anklagelsen att ha tolkat lagen på ett obefogat sätt?
Hade statskyrkomännen inte bättre försvarat religionsfrihet som sådan

genom att övervinnr sina personlige sympatier eller antipatier och i stället
se principfrågan?

ExPressm antydde ett konkret exempel på möjlighet att göra en insats

i egen sak, när det påpekar de svårigheter som möter svenska missionärer
i olika missionsområden. Kyrklig samling ivrar ständi$ för sina egna rät-
tigheter, men i det.hfu fefiet går man förbi som prästen och leviten i
evangeliet. \.''

Vi vill inte försöka måla någon bild av allmänt förtryck för svenska

katoliker, men måste fastslå, att det svenska >kulturarvet> trots allt inne-
håller en hel del affekter och fördomer mot allt katolskt, även om det inte
alltid kommer fram så tydligt som i ifrågavarande fall.

Den >ilåIiga> lilteraturen i fretsUosherna

har varit föremål för en intressant debatt i tidskriften Skolbiblloteket.
Det gäller den uppsjö på undermåliga seriemagasin, halvpornografiska
publikationer, räe detektivnoveller och andra börcker av liknande slag,
som salubjuds till allmänheten och som måste anses ha ett skadligt infly-
tande särskilt på barn och ungdom. Det har skett en djupgående smak-
försämring i vårt folk, säger chefredaktören J. A. Selander. I utlandet
salubjuds inte sådant publicistiskt slask i de stora tidningskioskerna. Här
distribueras dessa publikationer tenom Svenska Pressbyrån, som bär ett
drygt ansvar i frågan.
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Flera kända personer har i tidskriften uttalat sin djupa motvilja mot
denna skadliga trafik men önsker ändå inte någon censur. Så långt det
överhuvudtaget år möjligt måste i ett fritt samhälle censur undvikas,
säger en av de tillfrågade. Man anför dock exempel från andra länder,
t. ex. i England, där man tvingats tillgripa en lagstiftning i syfte att hindra
spridandet av tryckalster, som anses skadligp för barn och ungdom.

Statsminister Edander anser att man måste lita till uppfostran och ut-
bildning, och samma uppfattning har ordföranden i Målsmännens Riks-
förbund, doktor Erik Bendz. Fråga är bara vem som skall utöva denna

upplysningsverksamhet. De stora dagstidningarna, som äger Svenska Press-

byrån, har inte visat något större intresse ett komma till rätta med prob-
lemet. De hårt pressade lärerne i de stora skolklasserna torde få svårt att
åtaga sig uppgifter av detta slag. Återstår hemmen, men också härvidlag
råder det svåra brister.

Ett förslag i Skolbiblioteket gfu ut på att f.öräldr*na genom upplys-
ningsmöten i skolorna borde få reda på vad deras egna barn läser för litte-
ratur på fritiden. Det tycks råda en brist på kontakt mellan föräldrar och
barn i de svenska hemmen, som inte minst denna debatt ger en djupt
oroan& inblick i.

Händelserna hring Gagarin

har framstått som en blandning av vetenskaplig piestation och propagan-
distisk teater.

Ryssarna har lyckats göra en framstöt bortom jordatmosfären och har
kunnat ta gravitationslagen på ett nytt sätt i vetenskapens tjänst. Det var
i själva verket något principiellt nytt, attVostoh.- vilket betyder orienten

- undss sin färd jordens runt s väv ade i jonosfären. FIär ligger poängen

med passagerarens temporära viktltishet. För första gången har de kosmiska

kra{ter, sonn behärskar stjärnornas lopp, kunnat användas för en beman-
nad farkost uttänkt av människan och kastad av henne i sin bana.

Det vore dumt, ville man inte erkänna den uppseendeväckande fram-
gången. Men det var dumt av regimens ansvariga, att de på sitt sedvanliga
sätt ville politisera tekniken och vetenskapen. Gagarins resa skall ingå i
historien, men tyvärr även den skugga, som regimens beteende har låtit
falla över den.

Propagandans tråddragare fick medvind av saken själv. Prestationen
var ju ett teamwork. Dess upphovsmän står i bakgrunden, till stor del
okända, inte ens alla tillhörande den nuvarande generationen. Vissedigen
har major Gagarin haft kuraget att gå med på experimentet. Men han
stod främmande för företagets vetensLapliga villkor och tekniska finesser
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__ på ett liknande sätt som en vanlig tågresande inte vet någonting om
lokets konstruktion och om kontrolltjänstens fungerande. Gagarins väsent-
liga roll lig i att stå som ett nytt slags representant. Den offentliga gläd-
jen vill fästa sig vid någon som syns. Den vill ha sitt påtagliga måI.

När det gäller moderna vetenskapliga framsteg, står entusiasmens egent-
liga föremål i skymundan. Ju mera invecklad gemenskapsinsatsen år, ju
flera individer som är inkopplade i ekipen, desto mindre kan var och en
framträda. Ju längre utvecklingen framskrider, desto mera krävs den sorts
representation, som vi upplew med Gagarin. Samtidigt kommer represen-
tanten att stl allt mera fjärran från arbetsekipen, vilket betyder, att han
desto lättare kan begagnas som en docka för sakfrämmande ändamåI.

NöDVÄNDIGHETEN
AV LITURGISK FORNYELSE

Referat hållet på kongressen för Mission och liturgi i Nijmegen, sept.

19i9, Kongressens handlingar har publicerats på tyska i Mission unil
Iiturgie, Maimz 1960.

pråg"rr om nödvändigheten av liturgisk förnyelse är av stor betydelse
I fOr kyrkan i Skandinavien. Först och främst måste man konstatera,
att det där år fråga om diaspora. Inte i något skandinaviskt land utgör
katolikerna mer än lo/o av den sammanlagda folkmängden. I Sverige är
procentsatsen 0,3. Församlingarna har en diameter på 1i0 till zoo km
eller mer och skötes ofta av endast en präst. Sveriges nordligaste katolska
församling har en diameter på mer än 1000 km. Mera pressande än den
geografiska isoleringen är den andliga avskildheten. Katolikerna är endera

immigranter (till större delen flyktingar) eller konvertiter och deras efter-
kommande, i gynnsammaste fall barn i andra eller tredje generatiorien.
En katolik, som lever i en sådan isolering, saknar det stöd som diaspora-
områden i andra länder f.är LrZn det egna landets katolska delar. En
skandinavisk katolik finner inte någon synlig, yttre motvikt till denna

isolering.
Nästan 90% ev Skandinaviens befolkning tillhör åtminstone officiellt

resp. lutherska statskyrkor. Deras kontakt med liturgien begränsas i stor
utsträckning till de stora familjehögtiderna. De flesta döps, viges och jord-
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fästes fortfarande kyrkligt. Diskussionen om helvetet (i Norge), om
tron på uppståndelsen (i Danmark) och om kvinnliga präster (i Sverige)
visar verkningarna av den liberala teologiens splittrande krafter. Både
inom och utom statskyrkan existerar emellertid grupper, som inte lät sig
påverkas av dessa strömningar. De mest framträdande bland dessa är de
gammaltrogna lutheranerna och anhängarna av den hOgkyrkliga rikt-
ningen.

Högkyrklighetens inflytande är utan tvivel påtagligast i Sverige. Den
har inte endast inspirerats av rnodern anglikanism, östlig ortodoxi och
romersk liturgi, utan den har också vissa rötter i äldre former av luther-
dom, som bevarat en viss liturgisk karaktär under århundraden närmast
efter reformationen. Högkyrkligheten är ett bevis för det faktum att
det föreligger en ärlig strävan efter en religion, som är förmer än endast
ett ornament på det sociala livets fasad och ett tillfredsställande av enbart
subjektiva behov. Det påtagliga sinnet för liturgisk symbolik, som denna
högkyrkliga rörelse bevarat, visar samtidigt öppenhet för den sakramentala.
realism som utmärker den katolska kyrkan.

Vad nu inställningen till liturg* ,* de skandinaviska, i synnerhet
de svenska, katolikerna - konvertiter såväl som katolska immigranter -betråffar, så är att märka, att de känner sig hemmastadda och trygga vid
mässoffret. Kyrkans liturgiska gudstjänster har visat sig vara en källa
till styrka i deras inre och yttre ensamhet som katoliker. Bönegemenska-
pen med den universella kyrkan ökar känslan av tillhörighet till Kristi
mystiska lekamen. Det är förklaringen till att deltagandet i de liturgiska
handlingarna i så stor utsträckning sker inte endast aktivt utan också med
stor innerlighet.

Andra medel i själavården, t. ex. katolsk press och katolska föreningar,
befinner sig i Norden på ett rudimentärt stadium. Mässoffret är därför
för många katoliker den enda kontakten med religionens verkligheter
och trons förkunnelse. På grund av yttre svårigheter måste de liturgiska
handlingarna ofta begränsas till det mest väsentliga. Liturgien måste ofta
förrättas under mycket primitiva yttre omständigheter, som står i skarp
kontrast till den annars höga levnadsstandarden. Samtidigt måste man
komma ihåg, att bevistandet av mässån ofta medför stora - och någon
gång livslånga - uppofiringar av tid och pengar både för de troende
och för prästerskapet. Kyrkans liturgi är alltså den mest betydelsefulla
och ofta enda källan till religiöst liv.och andlig utveckling. Möjligheten
att använda liturgien som hjälptnedel i katekesundervisningen har hittills
ännu inte utnyttjats tillräckligt.
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K. Ansgar Nelson OSB

Trots att liturgien inte alltid utförs på ett sätt som tilltalar skandina-
ver, har det ändå varit genom den som många återvänt till sina fäders
kyrka. Det har visat sig att ovane gentemot liturgiens form och språk
inte nödvändigtvis behöver utgöra ett hinder i detta avseende. Faktum
är, att detta intryck av något främmande ofta har varit till hjälp, när
det gällde att förstå sakramentens mystiska och symboliska karaktär. Å
andra sidan vet vi inte, hur många som blivit modlösa och avskräckta till
följd av riter och hymner som de inte kunnat förstå.

Framför allt finner skandinaverna i den katolska liturgien den gamla,
latinska form av tillbedjan, som praktiserades under många århundra-
den före reformationen. Detta är ett av skälen till den konservativa atti-
tyden hos konvertiter.beträffande användandet av modersmålet i litur-
gien. Ett annat ligger kanske däri att landets språk påminner dem alltför
mycket om statskyrkan eller den sekt de lämnat, medan latinet stärker
deras känsla av gemenskap med moderkyrkan och deras solidaritet med
Rom och den Flelige Fadern. Mot detta står naturligtvis det från själa-
vårdssynpunkt uppställda kravet att liturgien, särskilt mässans första del,
borde mera utnyttias i kateketiskt syfte, i synnerhet som tillgången till
andra källor för andlig undervisning är mycket begränsad. Att kunna
förstå det angelägna i denna fordran tycks emellertid förutsätra en viss
mognad i trosövertygelse och kyrkligt tänkande. Å andra sidan bör fram-
hållas, att användandet av ett främmande språk förefaller mindre egen-
domligt för ett litet folk som det skandinaviska än för Europas stora
nationer. En annan omständighet utgör en viss natudig dragning hos
skandinaverna till mysticism, rcm bottnar i en läggning för det kon-
templativa. För genomsnittsmänniskan blir denna attityd ofta ett surrogat
för religionen. 'Ffos konvertiter finns denna inställning kvar även efter
konversionen som väsentligt element i deras religiositet. Därav uppstår en
tendens till ett stilla deltagande i liturgien, vilket dock inte alls innebär
passivitet, som man lätt skulle kunna tro.

För en ickekatolik är det liturgiska livet i allmänhet den första kon-
takten med kyrkan. Högmässan på söndagarna besökes i de flesta katolska
kyrkor och kapell av ett varierande antal ickekatoliker. Vid dop, vigslar
och begravningar utgörs ofta majoriteren all sådana. Möjligheterna till
mission vid dessa tillfällen utnyrtjas inte alltid till fullo. För många icke-
katoliker är detta det enda tillfället att komma i kontakt med den ka-
tolska kyrkan och att bilda sig en uppfattning om katolsk tro. De drag i
katolicismen som gör störste intrycket på ickekatoliker i Norden är kyr-
kans enhet, lärans fasthet och stringens och vördnaden för det heliga.

Skandinaverna har av naturen begåvats med en medfödd och rikt ut-
vecklad känsla för form och värdighet, vilket ökar behovet av ett strikt
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och stilfullt utförande av de liturgiska hrndlingerne. Om inte detta krav
på liturgisk perfektion beaktas, är en stor del av en än så välmenad mis-
sionsiver förspilld.

Av större betydelse än frågan .r" ,n"rk och lirurgisk värdighet är att
det heliga mässoffret och andra liturgiska handlingar utföres på ett
sådant sätt att de leder in i den trooverklighet som utgör deras grundval.
Denna missionerande verkan av mässan, sakramenten och de andra litur-
giska riterna uppnås endast om en möjlighet tenom dessa yttre former
beredes till att tränga fram till deras väsentlige innehåll.

Det är svårt för från utlandet kommande präster att tävla med repre-
sentanterna för den hOgkyrkliga rörelsen i ftig om skönhet och har-
moni i den liturgiska tjänsten. De kan emellertid genom sin liturgi ge

något som saknas hos de hOgkyrkliga: en rätt uppfattning av Kristi verk-
liga närvaro, av realiteten hos nådemedlen - kort sagt, av sanningens
objektivitet och inkarnationens sanna realitet.

Gentemot den lutherska läran om rättfärdiggörelsen och trosbegrepper
måste utförandet av liturgien kladägga offrets och sakramentens verk-
liga innebörd. Hos moderna hedningar får inte det intrycket skapas, att
de liturgiska handlingarna är ålderdomliga och sentimentala relikter, utan
de måste förklaras för dem som katolsk symbolik och sakramental fram-
ställning av en övernaturlig verklighet.

Vad som slutligen angår de katoliker som vill utveckla sitt religiösa
liv i Kristus och som saknar den annorstädes vanlige yttre hjälpen, så

visar situationen i Skandinavien på ett påtagligt sätt vissa drag som över-
allt framträder och påkallar uppmärlsamhet. Omsorg om kyrkans liturgi
kräver en undersökning av varje detalj som står i förbindelse med mäss-
off.ret, sakramentens förvaltande och utförandet av de andra liturgiska ri-
terna. Lika betydelsefullt är emellertid ett oavlåtligt studium av de dog-
matiska förutsättningarna och sträven att i alla liturgiska handlingar låta
den specifikt katolska uppfattningen av förhållandet mellan symbol och
realism komma till uttryck.

Redan S:t Gregorius den store sede i sin andra homilia över evange-
lierna: >Miracula Dei et Salvatoris nostri sic accipienda sunr, ut in veri-
tate credantur facta er tåmen per significationem nobis aliquid innuant -Vår Gud och Frälsares undergärningar måste uppfattas på så sätt atr man
tror på dem som verkliga fakta som dock genom sin symbolism vill tilL
kännage något för oss.>

K. Ansgar Nelson OSB
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HOSTIA

Prisad vare Gud, Sonen,
som oblodigt förnyar sitt offer i alla heliga mässor.
Prisad vare Gudamänniskan,
som genom vigda händer stiger innanför våra läppars

ringmurar på de utfällda vindbryggorna.
Prisad vare Gud, Den Treenige,
som genom inneboendet i själarna
befäster sina osynliga städer
med kärlekens och glädjens oövervinnerlighet!
Ära ske Gud under Flostians vita mantel,
som. döljer himmelens och jordens starkaste härar.
Ära ske vår Konung, som i monstransernas gyllene solar
lyser frid över alla folk.
Ja, evigt lovad vare Du, Gud,
som i det ringaste av alla bröd
låter Dig föras in i sjukrum och koncentrationsläger
med hoppets och tröstens läkedom.
Lovad vare Du,
som bäres ur till skördefälten,
följd av de sjungande allmogeskerorna
och som i flaggprydda skepp
hyllas av havets allvarsmän.
Evigt lovad vare Du,
som i ljusprocessioner tillbedes på de heliga vallfartsorterna,
där Du förhärligat Dig i martyrerna. . .
Ära ske Dig i Jungfru Maria och helgonen
och i alla dem som utstrålar helighetens vittnesbörd

på denna jorden 
-och prisad vare Du i Dina änglar,

som strör bönernas guldstoft för våra fötter,
så att vi inte skall slinta på de hala frestelsevägarna.

Ja, lovad och prisad vare Du alltid och allestädes,
vår trofaste Följeslagare,

Du som styrker oss också,
när de sista rottrådarna dras upp ur vår växtplats
och vårt knoppande evighetsliv slår ut i den vita eternellen,
planterad vid Faderns högra sida.

Magdalena Bergström
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BIRGITTAMEDÄLJER

Denna uppsats är ett utdng ur en ännu inte färdigställd monografi
om Birgittamedaljer. Av utrymmesskil har här alla källuppgifter
utelämnets.

en heliga Birgitta av Vadstene står främst i de nordiske helgonens skara, De yttre
dragen av hennes liv och verksemhet är så kände, rtt det i detta sammanhang är

tillräckligt att erinra om följande: Birgitta föddes på Finsta gård i Uppland omkring
1301 och avled i Rom 1173. Utdet sio levned gjorde hon många pilgrimsfärder, bl.a.
tillsammans med sin man till Santiago de Compostella och som änka till flera platser i
Italien och till Palestina. Birgitta helgonförklarades av Bonifatius IX ilpt. Hennes him-
melska uppenberelser, Reuelationes celestae, trycktes första gången i Liibeck 1492 och
sedermera har åtta fullständiga latinska upplagor utkommit. Helt nyligen har uppen- '

barelserna i sin helhet utgivits i wensk översättning.
Den av Birgitta stiftade Frälserens ordery Odo Senctksimi Saluatoris, stadfästes av

Urben V 1370 och blev efter Birgittas död bekräftad vid flera tillfällen. Birgittinorden
var en dubbelorden, i det att varje kloster bestod av ett systrakonvent och ett brödra-
konvent, vartdera med sitt eget; strängt avskilde f,us. Men denn: orden var främst grundad
för kvinnor: brödernas uppgift var närmast ztt tjänstgöra som kaplaner. I alla världs-
lige ting lydde såväl munkar som nunnor under ebbedissan; den andliga ledningen 1åg

hos den främste av bröderne, som kallades generalkonfessor.
Birgittinordens moderhus var Vadstena kloster. Orden vann snabbt stor framgång.

Allt som allt torde det ha funnits över 80 birgittinklostef; därav låg, förutom Vadstena,
fyra i Norden: Nådendal i Fhland, Maribo och Mariager i Danmark och Munkaliv i
Norge, och ett i Estland, Marienthal invid Reval; de förwann alla under lJOO-talet. I
Polen hade orden flera hus, av vilka dct me$ berömda vzr Tiampbus Mariae i Lublin;
de flesta ägde bestånd till mitten av 1800-talet, då de upphavdes av ryska regeringen. Ett
birgittinkloster i Elbing fions också omnämnt. Merienbrunn i Danzig grundades 1396
utan Birgittinordens eget initiativ; det upphävdes 1810 av preussiska regeringen. Två
birgittinkloster i norra Tyskland, Marienwold vid LiibecL och Marienkron i Stralsund,
försvann med protestantismens utbrott. I mellerstr och södra Tyskland hade orden många
hus. Marienbaum i Vestfalen sekuiariserades 1802; det hade två dotterkloster, Marien-
blum och Marienfrucht, Ett betydande birgittinkloster var Marienforst nära Bonn, som

led myckec svårc under trettioiriga kriget, I Köln fanns ett kloster Lallat Maria-Sion.
Båda dessa försvann också 1802. Två birgittinkloster i Bayern, Maria-Gnadenberg
nära Niirnberg och Marir-Mayingen nära Nördlingen, förwann då protestantismen
trängde fram i denna del av Tyskland. Ett tredje birgittiokloster i Bayern, Maria-Alto-
miinster nära Augsburg, sekulariserades 1803 men återupprättades som enbart nunne-
kloster 1841; det äger alltjämt bestånd - den enda birgittinkommunitet, som levat i

' Efterföljande förteckning över birgittinkloster framlägges utan anspråk på fullstän-
dighet. Den är en ren kompilation, Glädjande nog pågår numera på många håll forsk-
ning i Birgittinotdens historia, men ännu återstår många betydande lakuner i vår kunskap
om ordens utbredning och klostrens öden.
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samma hus alltifrån medeltiden. En ennm gmmal birgittinkommunitet, som alltjämt
existerar, fastän inte på semma plets, Zir Syon Abbey i England. Denna kommunitet uppe-
höll sig i landsflykt i 266 it, längsta tiden i Portugal. Under denna tid grundades ett
birgittinkloster för portugisiska postulanter i Mrrvilr nära Lissabon; det upphävdes l8i9
av portugisiska regeringen. Ett birgittinkloster i Nederländerna, Maria-\7ater vid
's-Hertogenbosch, existerede till r 7l I ; systrer därifrån grundade Maria-Refugie vid
Uden, vilket alltjämt existerar. I Nederländerne finns ett annat birgittinkloster, Maria-
Hart i Veert, grundat 184t. Men fyra andre birgittinkloster i Nederländerna försvann
med protestantismens rntomst. Birgittinordens månge hus i Belgien upphävdes illa 1784,
då Josef II förbjöd kontemplative ordnar. Det mest berömda belgiska birgittinklostret var
Thronus Mariae i Dendremonde; vidre fanns kloster i Bryssel, Hoboken, Pdruwelz och
Bois Saint Sixte. I norra Frantrike fennr fyra nunnekloster, nämligen i Lille, Douai,
Arras och Valenciennes, och ett munkkloster i Armeatiåres, Flusen i Belgien och Frank-
rike var enkelkloster, vilket möjliggjortc genom cn iindring av ordensreglerna, som god-
känts av Klemens VIII 160t. I Ialien grundades rcdaurr 1394 ett dotterkloster, Porta
Paradisi i Firenze; det upphävdes 180t. I Genove fanns två birgittinkloster: båda upphäv-
des likaledes i början ev 1800-talct. Det Lus vid nuvaraide Piazza Farnese i Rom, där
Birgitta bodde i 23 år, hede många skiftande öden. Under hela 1200-talet var det en

central för Birgittinorden, i det att det då bcboddes av bröder från Altom0nster, tills
dessa fördrevs av de franska invesionsstyrtorne.

En spansL dam, do6e Merine dc Escobrr, införde en form av Birgittinorden i Spanien,

orden de la recolecciott de Naestrc.Mailre Santa Brigida. Den godkändes av Urban VIII
1628. Denna orden, som är en ren nunneordcn, har fem hus i Spanien - i Valladolid,
Vitoria, Laserte, Paredes de Nave och Azcoitia - och dotterkloster i Mexico.

En svensk dam, Maria Elisebet Heerelblad, grundade lgll en systrakongregation, som
med vissa modifikationer och undrntag följcr den gamla birgittinregeln och bär den
traditionella ordensdräkten. Denna kongregation förklarades 1942 av Pius XII vare en
levande gren av den heligr Birgittas gemla ordcnsstiftelse och berättigad att bära namner
Frälsarens orden. Dcnna grcn ägcr wå hus i Rom, varav det ena är Birgittas forna hus,
vidare ett i vardera Assisi, Lugmo i Schweiz, Djursholm och Vadstena i Sverige samt
Iver Heath i England ävensom wå hus i Indien och ett i U. S. A.

Birgittinpräster i Belgien och Frantrike bildde i mitten av 1600-talet en kongregation
kallad fratres nwissimi Btigittail, som fick godl.?innrnde av Gregorius XV. Denna kon-
gregations närmare öden är inte utredda. Ett förrök ett återuppliva Birgittinordens manliga
gren gjordes av en engelsk präst, Father Bcnedict Villiamson, som 1909 med kyrklig
tillåtelse avlade sine löften rom birgittinmunk. Han hade till en början en viss framgång,
men hans strävanden omintetgjordes genom första världskriget.

De många medaljer med den heliga Birgittas bild, som präglats i gångna
tider och bevarats till våra degar, och det betydande antal Birgittamedal-
jer, som tillkommit under vårt århundrade, tyder på att devotionen för det
nordiska helgonet varit och alltjämt är stor och vida spridd i Europa.

När man vill beskriva Birgittamedaljerna, kan man lämpligen uppdela
dem i ä I d r e medaljer och mo d e r n a medaljer: med moderna menar vi
medaljer präglade efter, låt oss säga, omkring 1900.

Anledningen till denna uppdelning är att det förefaller ganska sanno-
likt, att de äldre medaljerna tillkommit på föranstaltande alr ert birgittinskt
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hus: dessa medaljer ger sålunda äkta uttryck för birgittinsk devotion och
fromhet.

Detsamma kan inte med säkerhet sägas om de moderna medaljerna, i
varje fall inte om alla av dem. Våra dagars tillverkare av religiösa medaljer
sitter inte alltid och väntar på att en religiös kommunitet skall komma och
beställa en medalj över ett firat helgon. Dessa firmor tillverkar ofta hela

serier av likartade medaljer över diverse helgon: i regel har väl dessa medal-
jer helt och hållet utformats i firmornas egna ateljder.

Såväl om de äldre som om de moderna medaljerna gäller att man inte
får f<;rbise dem vid samlandet av material till Birgittinordens historia, ty
medaljerna utgör en del av ordenshistorien. Många av Birgittamedaljerna
kännetecknas av framstående konstnäilighet.

De ä I d r e Birgittamedaljerna kan, för bättre översikts skull, uppdelas

i fyra kategorier:
1. De >tigande> medaljerna, de som inte omedelbart talar om var de

tillkommit (ill. 1-14). Tyvärr hor de allra flesta medaljerna till denna
kategori, som följaktligen inrymmer de flesta problemen.

2. Medaljer från det härovan omnämnda birgittinklostret Maria-Alto-
miinster i Bayern (ill. 1t-20). Altomiinster-medaljerna har alla på från-
sidan en bild av den helige Alto.

3. Medaljer från det härovan omnämnda birgittinklostret i Pdruwelz
i Belgien (ill. 22-24). P6ruwelz-medaljerna återger alrl' pi frånsidan en
Madonnastaty, Notre Dame de Bon Secours, som fanns i en kyrka, vilken
fram till 1784 värdades av birgittinpatres från Pdruwelz.

4. Medaljer präglade av Birgittinordens spanska gren. Förf. känner en-
dast en sådan medalj (ill. 2l); ett den är spansk framgår av att inskriften
är på spanska.

Det förefaller högst sannolikt, att de flesta framställningar av den heliga
Birgitta, som förekommer på medaljerna, går tillbaka på redan existerande
träsnitts- eller kopparsticksbilder av helgonet, väl i regel bokillustrationer,
och att medaljbeställarna lämnet gravörerna sådana bilder att begagna som
förlagor vid graverandet av medaljstamparna.

Den första kategorin, de >tigando medaljerna, kan uppdelas i fem
grupper alltefter det sätt, varpå den heliga Birgitta framställes på medal-
jens åtsida. Med åtsida menas i detta sammanhang alltid den sida av me-
daljen, på vilken Birgitta förekommer - iysn om medaljens andra sida
skulle visa en bild av Kristus eller hans Moder.

Grupp l. Birgitta i helfigur, vänsterprofil, knäböjande framför ett altare
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med ett krucifix. Denna grupp omfattar fyra åtsidor, nr l-nr 4, alla ytterst
lika varandra.

Åtsidan nr I kombineras med tre olika frånsidor, nämligen: la: orden
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus lmmortalis, miserere nobis pä sex

rader. Dessa ord är tegna ur Trisagion, som sjunges efter Improperierna i
långfredagens liturgi, tredje delen, Korsets hyllning. Vi kan här ha ett ut-
tryck för birgittinernas stora veneration för Kristi lidande.

lb: Madonnan stående på en månskära ovanför ett moln, med en krans
av stjärnor kring huvudet. Hon framställes sålunda som apokalypsens
himladrottning, ett omtyckt motiv i den speciellt birgittinska Mariaikono-
grafin. Omskriften lyder Beata Yirgo sine peccato originali concepta 

-en rent birgittinsk formulering (jf.r Reu. VI, 49).
1c: Madonnan, egendomligt nog framställd utan gloria, med omskriften

Mater Saluatoris, ora pro nobis. Der;sa ord utgör en av invokationerna i
den lauretanska litanian och är kanske här ett uttryck för den birgittinska
devotionen för Frälsarens Moder.

Åtsidan nr 2 kombineras med en frånsida, som visar oss den helige Josef
med Jesusbarnet på annen, med omskriften Sancte Josepb, ora pro nobis.
Detta motiv är birgittinskt, ty Birgitta bidrog väsentligt till ökandet av
devotionen Iör Jesu fosterfader.

Vi kommer nu till den minsta av alla kända Birgittamedaljer, nämligen
medaljen nr 3; den mäter endast 16 mm i diameter. Frånsidan återger en
mycket berömd Madonnastaty i Oropa, en vallfärdsort i Piemonte i norra
Italien. Omskriften lyder Santa Maria di Oroppa. Förf. har inte lyckats
fastställa sammanhanget mellan Birgitta och Oropa. Det förefaller osan-
nolikt, att Birgitta passerade denna plats på sin väg till Rom, och det är
inte känt, att hon sedermera företog någon vallferd dit. Medaljen återges
också i förstoring som ill. 33.e

Den sista åtsidan i denna grupp, nr 4, är intressanr. På de tre nyss be-
handlade åtsidorna inom gruppen kallas Birgitta uiilua, men på denna
medalj har man varit angelägen ett framhålla, att hon var ordensstifta-
rinna: hon kallas fanilatrix Ordinh Sanctissim.i. Saluatori.s. På denna medalj
prydes altarduken av det birgittinska korset. Medaljens birgittinska karak-
tär förstärkes genom att frånsidan framställer den heliga Familjen med
omskriften fesus Maria losepb. - Under bilden av Birgitta på åtsidan
kan man läsa ordet ROMA. Man vill gärna rro, att birgittinpatres från
Altomiinster, som bodde i Birgittas forna hus, beställt denna medalj hos
någon gravör i Rom, kanske den kända firman Flamerani.

' 9ron" ligger 12 km norr om Biella och kan nås med bil. Vid besök på platsen kan
man konstatera den stora likheten mellan statyn, som alltjämt finns i Oropa,-och fram-
ställningen på medaljen.
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Grupp 2. Birgitta i halvfigur, högerprofil, stående framför en skriv-
pulpet med ett krucifix. Denna grupP omfattar två åtsidor, nr I och nr 6,

med väsentligt olika utformning av motivet. På båda åtsidorna kallas Bir-
giua fundatrix.

Denna grupp av åtsidor liksom de båda följande gruPPerna 3 och 4 åter-
ger helgonet nedtecknande uppenbarelser.

Åtsidan nr I kombineras med en frånsida, som visar oss hur Jungfru
Maria, framställd som en liten flicka, av sin moder den heliga Anna under-
visas i tron: med högra handens pekfinger följer den lilla flickan raderna

i en bok, som hennes moder håller. Ornskriften lyder Sancta Anna materl
medaljmotivet är klart birgittinskt.

Åtsidan nr 6 är enligt förf :s åsikt den, som bäst framställer den heliga

Birgitta som visionär. Frånsidan visar oss Frälsarens huvud med törne-
kronan: en omskri{t har väl ansetts överflödig.

Grupp 3. Birgitta i halvfigur, med ansiktet och kroppen lätt vända åt
vänster, sittande i en stor stol vid ett skrivbord med ett krucifix. Denna
grupp omfattar tre åtsidor, nr 7-nr 9, tlla ytterst lika varandra. Enligt
förf:s åsikt går medaljframsdllningarna av helgonet inom denna grupp
tillbaka på titelplanschen i en upplaga av Birgittas uppenbarelser, som ut-
gavs i Miinchen 1680 genom generalkonfessorn Simon Flörmann i Alto-
mönster, en av Birgittinordens kraftgestalter. Ett avsnitt av denna plansch

återges som ill. 34. Det är happerande, att inte endast Birgittas ställning
och sätt att hålla pennan utan också sådana detaljer som det höga rygg-
stödet och armstödets ayslutning än helt överensstämmande.

Åtsidan nr 7 kombineras med två frånsidor, nämligen: 7 a: Den heliga
Katarina av Vadstena, Birgittas dotter, som främst har äran av att moderns

verk fullbordades. Katarina har sina övliga attribut: hon håller en lilje-
stängel i handen och en liten hjort visar sig vid hennes sida - den hjort,
som en gång hindrade en italiensk adelsman att röva bort henne.

7b: Frälsarens huvud, utan törnekrona men med gloria. Omskriften /esas
Cbristi, tni.serere nobis år dåligt latin: den borde lyda lesa Cbriste, ntiserere

nobis. Glods Moder uppmanade Birgitta att lära världen ropa Miserere,

Jesu Cbriste, fili Dei aiui (Reu.II, 20).
Åtsidan nr 8 kombineras med en frånsida, som likaledes framställer den

heliga Katarina, ungefär som på nr 7a.

Åtsidan nr 9 kombineras med två frånsidor, nämligen: 9 a: Jungfru
Marias föräldrar, den heliga Anna t. v. och den helige Joakim t. h. med
omskriften Sanc,ta Anna et loacbin, Förmodligen syftar framställningen
pä att en ängel uppenbarat för dem, att de skulle bli föräldrar till en Jurg-
Iru, varav världens frälsning skulle framgä (Reu.I,9).

9b: Maria Magdalena framför ett bord med ett krucifix och en död-
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skalle; i högra handen håller hon ren alabasterflaska med smörjelse>. Om-
skriften lyder Satac.ta Maria Magdalena. Birgitta säger om Magdalena, att
hon gav tillfyllestgörelse för sina synder (Reu.lY, 16). Ett annat skäl till
att Magdalena förekommer på en Birgittamedali är, att hon enligt alla

fyra evangelisterna stod vid korset, då Jesus dog, och såg när hans kropp

lades i graven (Rea.ll, f6); det var för Maria Magdalena, som Frälsaren

först uppenbarade sig efter uPPståndelsen.

Grupp 4.Bugittl- i halvfigur, med ansiktet vänt åt höger men kroppen

mer vänd åt vänster, sittande i en stor stol vid ett skrivbord med ett
krucifix. Denna grupp omfattar fyra åtsidor, nr 10-nr 13, sinsemellan

något mera olika än åtsidorna inom föregående grupp. Enligt farf:s åsikt

går medaljframställnintarna ev helgonet inom denna SruPP tillbaka på

titelplanschen till eft brevierium för birgittinsystrarna i Altomiinster' som

utgavs 1697. Ett avsnitt av denna titelplansch.återges som ill. 3t.
Åtsidan nr 10 visar den största överensstämmelsen med födagan: den

helige Andes duva svävar över Birgittas huvud (ett uttryck för att hennes

uppenbarelser ver gudomligt inspirerede) och med vänstra handens pek-

finger visar hon på krucifixet, alldeles som på planschen.

Åtsidorna nr 10, nr 11 och nr 12 kombineras med frånsidor, som alla

visar oss den heliga Katarina med hennes attribut liljestängeln och hjorten.s

Åtsidan nr 1l kombineras med en frånsida, som - uppenbarligen med

stor porrrättlikhet - återger den helige Filippo Neri, romarnas älskade

>Pippo buono>. Förf. har inte lyckats fastställa, varför de båda helgonens

porträtt kombinerats på samme medalj. Anledningen kan måhända vara

den, att bägge verkade i samma del av Rom, ehuru skilda av två århund-

raden, och att deras verksamhet i mångt och mycket var likartad. Medal-
jen återges i förstoring som ill. 36.4

GruPp i. Birgitta i halvfigur, med ansiktet och kroppen lätt vända åt
vänster, stående, hållande en rosenkrans. >Gruppen> omfattar endast en

åtsida, nr 14; den kombineras med en frånsida, som återger, hur Jesus på

korset överlämnar sin Moder åt Johannes - den scen, som också återges på

varje birgittinsysters ordensring. Marias hållning präglas av sorg: Stabat

mater dolorosa juxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius. Omskriften
Passio Cbristi, conforta me är femte raden i den gamla kommunionbön,
som börjar Anima Christi, sanctifica me.

Därmed har vi gått igenom de >tigande> Birgittamedaljerna.

" Det återgivnr cxemplrrct ev nr 11 fians i Bundessammlung i Vien_. Förf. vill fästa
uppmärksamhiten vid då egenartade bärenordningen. Om någon läsare,känne_r till något
[Lnande, skulle redettionea-* Creilo sätta värde på ett benäget meddelande härom.I Porträttlikheten framgår kl*t, om men jlmför medaljbilden dels med Guido Renis
målning av Filippo Neri i Chiese Nuove i Rom, dels med Alessandro Algardis marmor-
staty av honom i samme kyrla.
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Av Birgittamedaljerna f rån Altomtinster ansluter sig nr lf,
nr 16 och nr 17 helt till framställningen av Birgitta på åtsidorna nr 7-nr 9,
medan nr 18 ansluter sig till nr 10-nr 13; vi har kanske däri ett indicium
på att åtsidorna nr 7-nr f3 tillkommit på föranstaltande av birgittin-
patres från Altomönster. På nr 19 och nr 20 håller Birgitta ett birgittin-
kors i högra och en bok i vänstra handen, alldeles som på ett alr Isak C,ol-
lijn publicerat medeltida träsnitt från Augsburg. - Den helige Alto,
som galr klostret dess ursprungliga och ännu oftast begagnade namn, av-
bildas alldd i biskopsskrud; han håller i hOgra handen en kalk, ur vilken
Jesusbarnet höjer sig, och i vänstra handen jämte biskopsstaven en kniv.
Alto, som lär ha varit designerad till biskop, fick av Pippin den lille ett
skogsområde i Bayern för sin klosterstiftelse och märkte då de träd, som
skulle fällas, med en särskild kniv. En gång, när Alto celebrerade den
heliga mässan, uppenbarade sig Jesusbarnet i elevetionsögonblicket ovan-
för kalken, synligt för alla, och utsträckte välsignande sina händer över
församlingen.

Förf. har inte lyckats fastställa, när eller var den här återgivna
s p a n s k a Birgittamedaljen präglats, nr 21. På medaljen håller den
heliga Katarina, som framställes på frånsidan, inte den sedvanliga lilje-
stängeln utan en krumstav. - Inte heller har förf. kunnat fastställa, om
det finns några andra spanska Birgittamedaljer än denna.

Birgittamedaljerna f. r ä n P å r u wel z är till antalet tre, nr 22-nr 24.
Som tidigare sagts återger de alla på frånsidan en berömd Madonnastaty,
som 1636 fick namnet Notre Dame de Bon Secours och som stod i
en 1646 invigd kyrka. Denna kyrka var överlämnad till birgittinpatres
i Pdruwelz, som vårdade den till 1784, dA deras kommuniret måste upp-
lösas till följd av Josef II:s bekanta dekret. Statyn är tämligen riktigt
återgiven på medaljerna.6 På grund ev att endast avgjutningar av slitna
medaljexemplar stått till förfogande för beskrivning är det svårt att skönja
alla detaljer i Birgittaframställningen. Pä ar 22 står helgonet uppenbarli-
gen framför ett bord med ett krucifix, över vilket synes en fågel, dvs. en
symbol för den helige Ande. Påt ar 2t håller Birgitta i högra handen sorn
vanligt en gåspenna men i vänstra handen en vandringsstav. Vandrings-
stayen hör också till Birgittas attribut; den erinrar om hennes många vall-
{ärder. Nedtill på medaljen ser rnan en krona, en påminnelse om Birgittas
frändskap med den kungliga Folkungaätten. (Staven och kronan ser vi
också, vid Birgittas föfter, på den plansch, som återges som ilI. 34.) pä

u Pdruwelz ligger i Heinaut i sydvästre Bclgien, mellrn Mons och Tournai nära franska
gränsen. Aven i våra dagar ges det pt- medalicr mcd Notre Deme de Bon secours på ena
sidan, men de har inte längre den heliga Birgitta av Vadstena på den andra sidari, Den
kyrka, där staryn nu srår, uppfördes tggl-tg9Z.
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medaljen nr 24 finns inga attribut, men framför Birgittas bild syns den
helige Andes duva.

Av de modernaBirgittr-"ali"rr" är den spetsovala nt 2l pråglad.

1897 hos firman 'Flardman Powell & C.o. i Birmingham på föranstaltande
av Syon Abbey för medlemmarna i Association of the Crusade of Prayer
for the Souls in Purgatory.

Nr 26 är en ren efterbildning av den härovan behandlade medaljen
nt 12. Förf. har inte lyckats fastställa, när eller var nr 26 pråglats.

Nr 27 är präglad av Moder Elisabet Hesselblad 1906, enligt vad hon
själv meddelat förf. Den rätta frånsidan är nr 27a med birgittinkorset,
men det förekommer också en alldeles felaktig kombination av denna Bir-
gittabild med den Katarinabild, som här kallats w 27b. Den Katarina-
bilden hör emellertid till en av Syon Abbey präglad medalj, som på från-
sidan visar birgittinmartyren Richard Reynolds. Bortsetr härifrån är det
en styggelse att kombinera en medaljsida med omskrift pä latir. med en
annan medaljsida med omskrift pä engelsk"a.

Samma Birgittabild går igen på medaljerna nr 28, med den helige Josef
på frånsidan, och nr 29,med den heliga Katarina på frånsidan. Förf. har
inte lyckats fastställa, när ell-er var de två sistnämnda medaljerna präglats.

Nr 30 lät Moder Elisabet, enligt hennes eget meddelande, prägla 1933
som ett tack för att Birgittinorden kunnat återinflytta i Birgittas forna
hus i Rom. Medaljens frånsida visar Katarina. Bokstäverna S. J. vid Birgit-
tabilden syftar förmodligen på gravörfirman S. Johnson i Milano.

Nr 31 och nr 32 är franska medaljer. De ingår i var sin serie av helgon-
medaljer, alla med samma frånsida, som finns att köpa i de flesta devotio-
naliebutiker i Paris; båda finns också med alldeles slät frånsida.

Om man inte visste, att nr 3l ingår i en stor serie av medaljer, som alla
på frånsidan har Stta rosor lagda i en krans, skulle man kunna börja spe-
kulera över vad de åtta rosorna väl kunde ha för birgittinsk innebörd: för-
modligen skulle man tänka pä Rosa rorans bonitatem; nu vet man där-
emot, att de åtta rosorna beror på en tillfällighet. Förf. är medveten om
att han tf.räga om de äldre medaljerna kanske väl konsekvenr velat utleta
en speciellt birgittinsk innebörd, även där ingen sådan varit avsedd, där
kombinationen av medaljsidor berott på en tillfallighet.

Avslutningsvis vill farf. be alla läsare att lämna redaktionen av Credo
ett benäget meddelande, om de äger eller känner till andra Birgittame-
daljer än de här behandlade eller om de har några uppgifter eller synpunk-
ter, som kan bidra till tolkningen av medaljerna eller överhuvudtaget
vidga vår kunskap om dem.

Torgny Lind.gren
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DÄ oCH NU

Anförande i Finlaods rundredio den 26 jan, L96l

är en ung människa har sina första religiösa upplevelser, är hon villig,
ja, kanske angelägen att tala om dem >fritt ur hjärtat>. Trettio år se-

nare är den mogna människan inte lika redo att fora till torgs sina upplevel-
ser. Hon har småningom vuxit in i tystnaden. FIon har lärt sig att älska en

gudstjänst, som inte i första rurnmet består i tal, utan i tillbedjan. FIon
har förstått att det inte är möjligt itt tala om det djupaste man upplever.
Människans upplevelse av Gud är inte heller det viktigaste,.det väsentliga
är det som Gud är i sig själv. På alla områden talas det för mycket. Vi är
skeptiska inför de människor som alltför lätt talar om Gud, men vi minns
med tacksamhet dem i vilka Gud - Kristus - pä något sätt har tagit
gestalt, i vilka vi har skymtat något av hans kärlek och offervilja, hans

vidsynta förståelse, hans milda stränghet.
Det tu darftir med tvekan som jag har gått med på att i dag tala om

Vad jag tyckie då,bur jag tånfur nu.Marn har bett mig om en kartlägg-
ning av en religi<is utveckling, som har fört mig från aktiv tjänstgöring
som protestantisk missionär till den romersk-katolska kyrkan. Men jag
ämnar inte dramatisera denna övergång. Den var inte så skarp som det
kanske kan tyckas. Den hade förberetts genom en mångårig mognadspro-
cess. Många av mina protestantiska vänner har säkert genomgått något
liknande, fastän utvecklingen i mitt fall har påskyndats och delvis tagit
ny riktning genom den rika jordmånen i den katolska kyrkan.

Att >tycka> och att >tänka> är inte synonymer. En omogen människa
tycker, hon tänker inte. 'Flennes tyckande är sammansatt ay känsloupp-
levelser, inlärda sanningar, halvsanningar och osanningar, mycket som
hon har hört eller läst utan att sovra. Proportionerna mellan sanning och
osanning beror på huru tillförlitliga hennes auktoriteter råkar vara. Det
finns människor, som hela sitt liv nöjer sig med detta tyckande. Men det
naturliga borde vara att vi med åren lär oss att tänka, självständigt, kri-
tiskt, logiskt.

Nu tror jag att en del av mina åhörare opponerar sig och frågar: Vad
har tänkande och religion, eller i varje fall, vad har tänkande och kristen
religion med varandr^ ett göra? Dels är det sådana åhörare, som tar av-
stånd från kristendomen, kanske därför att en del kristna har ingett dem
föreställningen att ett av kristendomens grundkrtv ärz Tänk icke, tro
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allenast. Dels är det sådana kristna som mer eller mindre omedvetet sätter

tro och vetande, kristen uppenbarelse och logiskt tänkande i motsatsför-

hållande till varandra.
Kristendomen är naturligtvis inte bara ett tankesystem. Den är inte be-

roende av va.djag tänker eller tycker. En religion, för vilken en personlig

Gud lr ett axiom, förutsätter absoluta värden, en absolut sanning, som

inte fluktuerar, därför att jag ändrar åsikt. Men darfor skall jag inte sluta

att använda mitt förnuft. Det är ett av mina pund, för vars användning
jag bär ansvar. Och om kristendomen är en uppenbarelse av sanningen,

kan den kanske skenbart, men aldrig i verkligheten stå i motsatsförhål-
lande till något som är sant.

Jag räknade själv som ung halvt omedvetet med denna motsättning
mellan tro och vetande. Det var på något sätt farligt med alltför mycket
kunskap. Allt slags tänkande inrangerades lätt under rubriken >denna

världens visdom>, som stod i motsatsförhållande till >korsets dårskap>.

Jag glömde ett annat ord i bibeln: >Varen barn i ondskan men'fullmogna
till förståndet.>

Det är inte enbart en tillfällighet att mina ätta ir som katolik också har

varit ätta år av återupptagna studier och vetenskaplig forskning. Både på

trons och vetenskapens område har dessa år inneburit en träning i att söka

sanningen, i att tänka. JU j8 menar vad iag säger: Att bli katolik har

inte betytt att sluta tänka, uten att börja tänka pä allvar. Men man kan
inte tänka utan ett material, en auktoritet av något slag. Utgångspunkten
för tänkandet är tron på vissa godtagna sanningar, axiom. Jag har valt
den bästa auktoritet som jag har kunnat finna. Men det system av grund-
läggande dogmer som kyrkan har räckt mig är bara som linjerna på en

karta. Jag behöver kartan, men kartan är inte verkligheten. Verkligheten
f.är jrg upptäcka själv, och på denne upptäcktsfärd har jag bruk f.ör alla

mina själsförmögenheter, inte minst mitt förnuft.
I stort sett ägde jag samma karta redan i min ungdom. Många av de

väsentliga kristna dogmerna finns också i den protestantiska kyrkan. Men
det var då fOr mig ungefär som att ha en karta över ett vidsträckt land
men nöja sig med små strövtåg just innanför dess gränser. Den i sig själv
viktiga sanningen att Guds nåd är en fri gåva blev lätt en ursäkt för ett
slags andlig och intellektuell lättja. Nu håller i^S pä att ltua mig att varje
upptäck$färd, varje art 

^y 
forskning kräver viljeansträngning, kräver

uthållighet och tålamod. Det finns inte något Schlaraffenland, där stekta
fäglar flyger in i munnen på en. Det är bara den som söker, som finner.

Förhållandet mellan tro och vetande har nära samband med just en av
de viktiga kristna dogmer som jag håller på att upptäcka. Det var i n k a r-
n a tio n e n som öppnade vår väg till Gud. Gud steg ned. Guds Son blev
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människa, en hel människa med själ och kropp. Också kropp. Det är det

som vi så latt glömmer, som jag också glömde ibland. Man ville vara så

renodlat andlig, att man tolkade andligt också det i bibeln, som är ämnat

att varl. konkret. Vi människor är inte bara ande. När vi vill vara rent
andliga, uppstår det lätt en motsättning mellan det andliga livet och det
naturliga livet, mellan de religiösa förpliktelserna och de vanliga mänsk-
liga förpliktelserna, mellan tro och tanke. Om det andliga livet inte inkar-
neras i vårt vardagsliv, i vårt umgänge, i vårt arbete , i värt tänkande, blir
det konstlat och oäkta. Det blir som det fantasiliv vi lever, medan vi läser

en roman, och ur vilket vi alltemellanåt med en duns ramlar ner i verklig-
heten. För våra medmänniskor ser en sådan andlighet lätt ut som fariseism,
inom oss själva skapar den splittring och disharmoni.

När Kristus, som är s ann in gen, tar gestalt i en människa, blir hela

hennes liv sant, äkta. Det är det som utmärker helgonen, de är inte i
första hand fromma, snälla - de är äkta.

På ett särskilt sätt är K y r k a n Kristi fortsatta inkarnation. Inte heller
den är bara andlig - den är Kristi kropp. Varje morgon sker inkarnatio-
nens under på nytt i mässan, i Altarets sakrament: Detta är min lekamen.
Gud kommer till oss i sakramenten med hjälp av yttre, konkreta ting, vat-
ten och bröd och vin, en mänsklig röst, som löser oes frän vära synder.
Men det är Gud, som kommer. Och just när vi, som liturgien säger, möter
Gud på ett synligt sätt, lär vi oss småningom att fatta och älska det osyn-
liga. Gud blir då verkligen Gud, upphöjd, helig. Vårt möte med honom,
ensamma eller i kyrkans gemenskap, blir i första hand lovsång, tillbedjan:
,>Ära vare Fadern och Sonen och den flelige Ande, såsom det yas 

- iy -skall vara.> Kyrkan tillber en evig, treenig Gud.
Som ung hade jag ingen förståelse för eller ens kännedom om detta kyr-

kans rika sakramentala och liturgiska liv. Den som ingenting vet om sa-

ken, talar lättvindigt om >stelnade former, tomma ceremonier>. Det som
då tycktes mig väsentligt var vår personliga religiösa upplevelse, männi-
skans subjektiva förhållande till Gud. Visst ver jag redan då gripen av Guds
kärlek: Gud älskar mig! eller: Gud älskar världen, älskar oss. Men allt
fick liksom riktigare proportioner, när jag kom så långt, att. jag bOrjade
upptäcka att Gud var och är kärlek i sig själv, långt innan världen eller
jag var till. Han är kärlek i så hög grad,, att själva hans väsen är identiskt
med en kärleksrelation, den kärleksrelation som fOrbinder Fadern och
Sonen i den'Helige Ande.

Vi drar gärna ner Gud till vår nivå. Vi är nöjda med att få förlåtelse
och tröst och tillfredsställelse av umgänget med Kristus ungefär på samma
sätt som med en god mänsklig vän. Men att bli en kristen är mer än detta.
Det är att lyftas upp i den gudomliga kädek, varmed Fadern älskar Sonen.
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Det är art dö från vår själviskhet, också vår andliga själviskhet, och att älska

Gud och människor med något av Guds egen kärlek.InIör de kraven och
de möjligheterna får vi svindel och ryggar tillbaka, på samma gång som

hela vår varelse törstar efter detta, som vi vet är vår egentliga bestäm-
melse. Det var på den vägen, som helgonen blev äkta.

Vi andra har inte hunnit långt på vägen. Vi kämpar ännu mot vår egen

vilja, som va{e deg har den fruktansvärda möjligheten att kunna säga

nej till Gud. Vi kämpar mot självbedrägeri och ytlighet. Livet är inte så

enkelt och okomplicerat. Alla finner inte Gud på samma sätt. I Kristi
kyrka finns både agnar och vete. Kristendomen ger inte något standard-
svar på lidandets, syndens problem. Det svar som den 8er oss är på samma
gång den största av alla gåtor - en korsfäst Gud. Men när vi står inför
honom, talar vi inte längre. Birgit Klockars

INTRYCK FRÅN POLEN ry6O

T-)"t andra världskriget hade fört med sig en fullständig söndersplitt-
!t/ 6r,9 av livet i Polen, och trots att prästerna och de troende till största

delen hade gjort motstånd mot tyskarna, fanns det nägra - mycket få -som icke ansågs stå över misstankar om kollaboration. Av den del av
prästerskapet som härstammade ur bondeklassen, hade många trätt in
i prästeståndet före kriget som den enda utvägen till socialt och materiellt
framåtskridande för dem själva och deras familjer, och en del av dem

visade sig inte helt vuxna efterkrigssituationen. Av dem som varit fascis-

ter före eller under kriget, gick många med i Pax-gruppen, som är en

kvasi-kommunistisk avdelning bland katolikerna.
Målet för denna grupp är i korthet att ge åt kejsaren vad kejsaren

tillkommer, och t. o. m. mera än kejsaren tillkommer, för att få större
frihet att ge åt Gud det som tillkommer honom. Men det är lätt att inse,

att detta kan vålla en benägenhet för alltför mycken kompromiss.

Den mest framstående i denna Brupp, Piasecki, har skrivit en bok i
vilken han skisserar sin teologiska position. Där säger han, att det finns
två grundläggande plikter för den kristne - den ena år att fortsätta
försoningsoffret för synder-\ den andra att delta i Guds skapelseverk ge-

nom att hjälpa till att frärllja utvecklingen, i Teilhard de Chardins me-
ning, av det socialistista semhället. Den första plikten har de fylk i ntua
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tvåtusen år, men inte den andra. Kommunismen är inte i grund och
botten antireligiös: den ateistiska filosofi som vanligen åtföljer den är en-
dast sekundär, och kommunismen kunde likaväl kombineras med kristen-
domens filosofi. Att denna bok förd0mts av Vatikanen, är föga över-
raskande.

Pax åtnjuter ett visst rnått av understöd från regimen, vilken söker

begagna gruppen som ett vapen mot kyrkan. Den är en finansiellt mäk-
tig organisation, som har del i åtskilliga kooperativa företag, och den har
nästan monopol på katolsk bokutgivning. Emellertid begränsar man sig
på detta område huvudsakligen till rofarliga> böcker, till största delen
översättningar av framstående västliga författare - Greene, Vaugh,
Maritain, Sheen etc. Här gör Pax ett gott arbete, men tidningarna och tid-
skrifterna som de publicerar är mere tvivelaktiga.

För tillfället är Pax' inflytande i avtagande. Bland katolikerna finns
en stark misstänksamhet mot gruppen, och många har utträtt ur den.
Påvestolen har utfärdat ett dekret som förbjuder prästerna att bli med- .

lemmar i Pax och att skriva artiklar för någon av deras publikationer -och detta åtlyds. Det betyder dock icke, att präster inte får skriva böcker
och sedan få dem publicerade av Pax.

Kyrkans ställning under d. fö*" efterkrigsåren var mycket svår.

Ingen visste om kommunistregimen bara var en övergående fas, eller om
den kommit för att stanna. Hållningen visavi regimen varierade: en del
ansåg att det var varje katoliks plikt att motsätta sig den så mycket som

möjligt, andra att deras plikt ver ett hålla sig helt och hållet utanför
det ofientliga livetl Pax-gruppen skilde sig i sina grundtankar från dessa

två uppfattningar och hade stort inflytande under denna period.
Kommunisterna vidtog olika åtgärder mot kyrkan. En av biskoparna,

mgr. Kaczmarek, arresterades emedan han gjort frispråkiga utfall mot
regeringen. Han rannsakades, anklagad för samarbete med tyskarna,
dömdes och sattes i fängelse. Sex år senere frigavs och rehabiliterades han.

Kardinal Vysziirski, Polens primas, avlägsnades från sitt stift och holls i
husarrest utan anklagelse. Varje präst som fördömde regeringen från
predikstolen, riskerade att bli överförd till någon avlägsen lantförsam-
ling. Det fanns ingen religionsundervisning i skolorna, som alla övertagits
a\r staten. I biskop Kaczmareks stift, men ingen annanstans, togs semina-
risterna från sina studier för att göra milidrtjänst. Ar 19f 3 indrogs det
katolska veckobladet Tygodnik Poutszecbny, för att det vägrat trycka en

tillräckligt översvallande dödsruna över Stalin, och överlämnades till
Pax-organisationen. Strax därefter bannlystes det av påvestolen, men
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fortsatte att utkomma under ännu ett år. Därefter bytte det namn av

hänsyn till bannlysningen.
Stora förbättringar kom emellertid med oktober L9r6. Kardinal

VysziÅski frigavs, och strax efteråt lyckades han komma fram till ett
skäligen tillfredsställande modus vivendi med regeringen. Religionsunder-
visning skulle meddelas i de skolor där majoriteten av föräldrarna så

önskade. Samma oktobermånad publicerade också en grupp katolska in-
tellektuella en deklaration, som understödde 1;eslulkas nya regim. Go-
pqlka hade framlagt ett progrem för befrielse och uttryckt en önskan

om förbättrade relationer mellan kyrkan och staten. Efter att ha publi-
cerat denna deklaration, bildades de Polska progressiva katolska intellek-
tuellas klubb. De gavs tillfälle att fortsätta utgivningen av Tygodnik
Pouszecbny med samma redaktionsstab som före l9f 3, samt att ställa upp
fem katolska kandidater till sejmen i januarivalet L9r7. Båda dessa erbju-
danden accepterades, och alla kandidaterna blev valda. De bildade den ka-
tolska parlamentsgruppen Znak, till vilken kort däreftet fyra andra per-
soner anslöt sig. År l9l7 omorganiserades klubben och skilda klubbar
bildades i Varszawa, Krak6w, Vroclaw, PoznaÄ och Toruri. Nära kon-
takt mellan klubbarna bibehölls dock.

Katolikernas situarion i Polen for.rilfun". är svår, men den är ojäm-
förligt bättre än i något av de andra kommunistländerna. Det förekom-
mer ingen direkt förföljelse av något slag, och regimen f.örklarar att
den önskar goda relationer med kyrkan. I själva verket år goda rela-
tioner med kyrkan mer eller mindre nödvändiga för regimen i dess nu-
varande form. Landet är till 90 % katolskt, och kardinalen, kyrkans pri-
mas, har en ofantlig prestige. Om regeringen skall förbli vid makten utan
repressiva åtgärder, måste den ta någon hänsyn till kyrkan. Men i gen-
gäld måste kyrkan taga hänsyn till regeringen: om det skulle bli ännu
en resning i stil med oktober 19i6, kunde detta lätt leda till ännu ett
>tlngern>. Sedan sin frigivning ur fångenskapen L956, har kardinal
\0rysziåski visat mycken skarpsinnighet som underhandlare, och det
måste nog till stor del tillskrivas hans ansträngning^r, att läget för när-
varande är så bra som det är.

Katolikernas allmänna attityd visavi politiken håller pä att förändras.
Man inser nu att socialismen i Polen har kommit för gott, och att det
är omöjligt ett, vara icke-politisk och hålla sig ifrån det offentliga livet
helt och hållet. Även om situationen inte är den allra bästa, är den dock
inte så illa som den kunde vara. Om man inte kan kompromissa med
kommunismen, kan man dock komma fram till ett modus vivendi med
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den. Som jag redan nämnt, finns det en katolsk gruPP med nio medlem-

mar i sejmen. Katolska intellektuellas klubb i Varszawa och de andra

universitetsstäderna existerar för att utbilda sina medlemmar - som hu-
vudsakligen är studenter - till >moderna katolikero, kompetenta att
utarbeta katolska livsprinciper i ett socialistiskt samhälle och leva efter
dem. I denna sin målsättning har klubben kardinalens fulla välsignelse,

och det tycks förvisso finnas gott hopp om ett kraftfullt katolskt intel-
lektuellt liv i Polen för framdden.

Kanske jaghfu borde betona, att de sociala problemen i ett kommunis-
tiskt land är helt olika problemen i ett kapitalistiskt: Rerurt Nouaruttr.

och Quadragesimo Anno är inte längre releventa i Polen. Landet är re-

dan socialiserat och det är orealistiskt att anta, att ens ett helt och hållet
fritt Polen skulle återgå till kapitalismen. Klubbens medlemmar söker en

Via Media mellan att å ena sidan alltför mycket kompromissa, och att
å den andra sidan ådraga sig regimens aktiva misshag. En student sade

till mig, att han varje dag måste fråga sig, om han verkligen är trogen
sina principar eller kompromissar alltf& mycket.

Jag fann det ganska svårt att sluta mig till vad för slags kompromiss

detta skulle innebära, men att delta i det offentliga livet i en kommunist-
stat kan i sig självt av en del människor anses som en kompromiss. Det
innebär ett accepterande av socialismen, inte så mycket i egenskap av dogm
utan snarare som ett fait accompli. För att leva i sådana förhållanden
fordras, att man uppfattar den verkliga situationen och har förmåga att
inse vilka idder och vilken politik som är emot katolsk lära: t. ex. med

avseende på Pax.
Andra svårigheter är talrika. Tag t. ex. Krak6ws nya industriförort

Nowa Fluta. Ett stort antal människor har ryckts upp med rötterna
från landsbygden och förts sarnmen i denna >nya stad>. I Krak6w-
distriktet är böndernas förhållanden mycket svåra p. g. a. knappheten
på mark, och de ynSre dras till Nowa Huta av utsikten till högre löner.
Dessa löner är emellertid inte stora nog att underhålla en man med hustru
och barn. Därför måste hustrurna också arbeta utom hemmet och fa-
miljelivet blir lidande. De planläggande myndigheterna vägrade att ge

sin tillåtelse till byggandet av en kyrka där, trots att det är en stad som

har ett invånarantal på hundratusen och fortfarande växer. Jag tror mig
veta, att man, i det man förbigick planeringsmyndigheterna, vädjade till
Gomulka, och en tomt beviljades, men därpå >upptäcktes> det att tomten
behövdes för något annat ändemåI, och ännu har ingen kyrka blivit
bvssd.

Det ser ut som om kommunisterna försöker göra Nowa Huta till ett
fäste för ateismen,.och om så är fallet, är sannerligen förhållandena gynn-
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samma för deras syfte. Befolkningen är ung (genomsnittsåldern är unge-
f.är 2J år), de har inga rötter på platsen, och det finns ingen gemen-
skapskänsla. Denna situation skapar sina egna problem, och det är icke
ågnat att förvåna att myndigheterna är bekymrade över den höga brotts-
frekvensen i Nowa Fluta. Detta är ett bra exempel på hur vad man skulle
kunna kalla en plan för avsiktligt åsidosättande av religionen kan ge-
nomföras, inte genom en parlamentsakt utan administrativt, vilket är
mera raffinerat och mindre påtagligt. De katolska medlemmarna av sej-
men kan under sådana omständigheter uträtta en del, men inte mycket,
genom att tala med ministrarna.

Sådan är i stora drag kyrkans ställning visavi staten, men, som man
framhöll för oss vid flerfaldiga tillfällen, den är avsevärt bättre i Polen
än i någon annan kommuniststat. I Ungern, t. ex., måste ett par som
önskar kyrklig vigsel ha ett tillståndsbevis från staten, och en präst som
viger dem utan sådant tillstånd, riskerar böter motsvarande tre månaders
lön för en grovarbetare. f Polen finns inga sådana restriktioner för den
gängse religionsutövningen: Nowa Fluta är inte typiskt; den katolska
pressen har en begränsad frihet; det katolska universitetet i Lublin har
tillåtelse att fortsätta sin verksamhet, och dess examina erkänns av staten.

Icke desto mindre har man en stark känsla av att situationen är myc-
ket osäker - en student berättade för mig, att han varje dag ber till
Gud att läget i morgon måtte vara lika bra som det är i dag. De polacker
vi träffade tycktes faktiskt yara mera angelägna, mycket mera, om att
praktisera sin religion som intelligenta katoliker, om att driva klubben
och försöka leva efter dess ideal, och att hålla den katolska pressen och
Lublinuniversitetet i gång, än angelägna om att haja sin levnadsstandard.

Men varför är läget osäkerg? För tillfället är Gomulka praktiskt taget
regeringen, och han har kommit fram till en överenskommelse med
kyrkan, men trots detta är han inte mindre kommunist och ateist, och
han är föremål för ständig påtryckning från partiet att klämma åt kyr-
kan i dess egenskap av kommunismens dödsfiende. Särskilt de lokala myn-
digheterna tycks vara för ett förnekande av L9J6 års koncessioner och en
återgång till rstalinismenr. Man har sett åtskilliga tecken på en >>åtstram-

ning>: den moderata tidningen Po Prostu indrogs 1957. Är 1958 genom-
söktes klostret i Czestochowa, ,polens nationalhelgedom, av polis, som
letade efter >samhällsfientlig litteratur>. Presscensuren visar tecken till
att bli strängare, trots att då och då artiklar går igenom som man inte
skulle väntat sig. Det håller på att bli svårare ett få pass till utlandet,
och i synnerhet detta är ett vapen som kan användas mot de religiösa
och polidske grupper som inte har statens gillande.
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Vad beträffar tillståndet inom kyrkan själv kan man vara optimistisk.
Landet är till 90 % katolskt och kyrkorna är fyllda. Kyrkorna och präs-
terskapet är, åtminstone i städerne, vanligtvis alldeles tillräckliga till an-
talet. Det tycks vara prästbrist i en del lantdistrikt, särskilt i den f. d.
tyska provinsen Ostpreussen, som delvis är protestantisk. En sak som kan
sägas till regimens beröm är, att man har återuppbyggt nästan alla kyrkor
(dvs. själva byggnaderna och den utvändiga utsmyckningen) som för-
stördes under kriget, särskilt då de kyrkor som har historiskt inrresse.
Ett mycket iögonenfallande drag i städerna var, hur väl man reparerat
och smyckat kyrkorna.

Jag har nämnt det äldre prästerskapet, men hur är det med de unga
prästerna?

Sedan kriget har det av naturliga skäl inte varit några sociala fördelar
förenade med prästkallet, och de yngre prästerna är män med mycket
större hängivenhet och duglighet. Man påstår, att de är föremål för
avund från partiets ledare, som önskar att de hade så skickliga aktivister
i sina egna led. Seminariernas arbete fortgår obehindrat. Lekmännens
fromhet är helt uppenbar, och tydligen går t. o. m. partimedlemmar i
mässan, men efter normerna hos >moderna katoliker> (jag använder denna
term med avseende på idealet snarare än de verkliga förhållandena) i Eng-
land och Frankrike, tycks de vara något efter sin tid. Det katolska uni-
versitetet i Lublin försöker i en viss utsträckning övervinna detta genom
att ge kurser i teologi för såväl lekmän som för seminarister och präster.
IJtom bland intelligentian tycks dialog-mässan vara okänd. Svaren i hög-
mässan sjungs tydligen endast av organisten, och man sjunger psalmer på
polska nästan hela tiden under en stilla mässe. Kanske en av orsakerna
till bristen på intresse för den liturgiska rörelsen är det höga prisec på
missalen, vilka måste importeras från Belgien.

Ett exempel på fromheten: i juni 1956 företogs en pilgrimsfärd till
Czestochowa i anledning av trehundraårsjubileet all förklaringen av Jung-
fru Maria som Polens drottning (jfr Credo 19f8:13-18): den lägsta
uppskattningen av antalet närvarande pilgrimer uppgick till en million,
och en av de största kontingenterna kom från det kyrklösa Nowa Fluta.
Allt detta före >tövädret) i oktober.

Den polska pressen är nästan helt statsägd, och den enda tidningen
utan parti- eller Paxanslutning tycks vara det katolska veckobladet
Tygod.nik Pouszecbny. En del människor anser der d:irfOr vara den enda
tidning man kan lita på i Polen. Tidningen utkommer i Krakdw och
säljs i ungefär 45 000 exemplar per nummer. Den befattar sig huvudsak-
ligen med politik, sociala problem och kultur. Samma redaktionsstab
utger också den månatliga sociala och kulturella recensionsskriften Znak
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och har även tillåtelse att publicera tre böcker om året. Det katolska uni-
versitetet i Lublin får också ge ut sex böcker per år, men alla övriga ka-
tolska böcker publiceras av Pax. Man torde inte vänta sig av Pax en upp-
munrran av självständigt sinnade polska författare, och kanske man här
kan finna orsaken till att det tycks vara brist på inhemsk polsk litteratur.
Det finns också en litterär månadstidsk Åft,'V iez, i V arszawa.

Det finns inte mycket att säga : * statliga publikationerna, utom
att en del av tidskrifterna, särskilt en av dem, är mycket mera obero-
ende och istallet mera efterliknar sina västedändska motsvarigheter än

man skulle vänta sig. I Polen är böcker, särskilt läroböcker, relativt bil-
liga och låtta att komma över. Böcker publicerade i England, Frankrike
och U. S. A. är ganska talr&a, dock naturligtvis inte sådana som är nega-

tivt inställda till den kommunistiska saken. De billigaste böckerna är på

ryska, ofta västerländska läroböcker översatta utan hänsyn till copyright.
Sedan oktober -56 har rättsskipningen - som man sade mig - varit

rättvis enligt juridiska principer. Politiska rättegängar upphörde, och
fängar hålls ej längre inspärrade av politiska skäl utan rannsakning. Men
inte ens under den värsta tiden gjorde man spe av rättvisan genom iscen-
sättande av >uppvisningsrättegångar> i stor skala med politiska motstån-
dare till regimen, även om ett tämligen stort antal polska kommunister
och socialister med självständiga åsikter likviderades eller sattes i fängelse

- Gomulka var en av dessa. Den enda biskop som rannsakades var, som
jag rcdan nämnt, mgr. Kaczmarek. Teoretiskt sett är domarkåren obe-
roende av regeringen, trots att många av dem, men inte alla, ar kommu-
nister. Det finns inte något jurysystem som i England, men domstolarna
består av en domare och två åldermän valda av de lokala myndigheterna.
Man har naturligtvis åklagare och försvarsadvokat i varje kriminalmåI.
Rättssalarna står öppna fOr allmänheten utom i vissa civilmåI.

Nu ett par ord om undervisningsväsendet. Jag har redan nämnt att
religionsundervisning meddelas i de flesta skolor, trots att dessa lärare
arbetar under allt svårare fOrhållanden. Men det som är mest iögonenfal-
lande vad det polska undervisningsväsendet bettäfrar, är den ofantliga
tonvikten på utbildning av naturvetare. Alla skolor tycks ha forkärlek
för naturvetenskap, och tekniska skolor står i stor proportion till de

övriga. I TZarszawa finns 40 000 studenter, i Krak6w 30 000, och majori-
teten av dessa studerar naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Kanske detta pekar fram mot den dag då Polen skall börja ekono-
miskt sett gå'förbi de västliga länderna. Studenterna i Polen verkar vara
en av de mest privilegierade samhällsklasserna. De är märkbart bättre
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kladda än genomsnittsbefolkningen. Regimen måste ge dem ett visst
mått av privilegier, antar ja,g, för att försöka vinna deras stöd. Enligt
officiella siffror år 40% av studenterna ur bondeklassen, 407o ur arbetar-
klassen och z0 % ur intelligentian. Man bör dock taga dessa siffror med
en liten nypa salt; ty man måste komma ihåg att definitioner kan tänjas i
propagandasyfte.

Det finns ett Polska studenters förbund, som tycks ha starka kommu-
nistiska tendenser, och medlemskap i förbundet medför vissa privilegier,
men katolikerna ser litet misstänksamt på det. Fram till oktober 19i6
hade man obligatoriska kurser i marxism ftir de studenter som läste na-
turvetenskapliga ämnen, och det är nu tal om att återinföra dem.

Nästan alla studenter bor på studenthem, utom de som bor i föräldra-
hemmen. Avgiften för kost och logi på studenthemmen är mer eller
mindre nominell - återstoden betalas av staten. Följaktligen är stipen-
dierna små, och de utdelas efter behovsprövning, men de tycks vara till-
räckliga. Den mat som bestås på studenthemmen måste studenterna tyd-
ligen utöka >privat>. Vi åt nog så bra på de olika studenthem där vi
bodde, men man talade om för oss, att vad vi fick inte stod i något som
helst förhållande till vad studenterna åt under terminen. Vid de statliga
universiteten måste studenterna bo tre eller fyra i ett rum på student-
hemmen, och dessa rum är inte lämpliga för studier, åtminstone inte för
mer än en person i taget. Följaktligen måste biblioteken vara överfyllda,
fast man sade mig att det alltid är möjligt act, f.1 plats att sitta där
och läsa.

De materiella forhållandena vid det katolska universitetet i Lublin är
rätt mycket sämre än vid de statliga universiteten. Det existerar nästan
uteslutande på bidrag från sina trosfränder, för vilket ändamål tre kol-
lekter om året upptages i varje kyrka i Polen. Liksom statsuniversiteten
måste det bestå studenthemslogi riästan gratis för huvudparten av sina
studenter - det f.fu ingl- pengar från regeringen. Följden ar atr studen-
terna måste bo sex stycken i varje rum och göra allt sitt arbete i över-
fyllda läsesalar. Emellertid är hjälp i annalkande från katolska universitet
i västern, särskilt då i form av böcker. Nijmegen i Holland gav nyligen
universitetet en buss.

Det katolska universitetet i Lublin räknar 1 800 studenter, och fakul-
teter för teologi, kanonisk rätt och filosofi. Man har en del naturveten-
skapliga kurser inom den filosofiska fakulteten. Den juridiska fakulteten
övertogs av statsuniversitetet är 19J2. Det ryktas att universitetet har
bättre relationer mellan studenter och lärarkår än de statliga universi-
teten, men arbetsförhållandena påstås vara mycket besvärliga; man har
trångt och det är kallt vintertid.
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Examenskurserna i Polen tycks alla tage fem år i anspråk, men detta
är antagligen p. g. a. att den standard man uppnår i skolorna inte är sär-
skilt hög.l Föreläsningerna är många, men tydligen ej obligatoriska. Man
har tydligen en mycket lättvindig syn på feriearbeten och det forsknings-
arbete som måste utföras under sommadoven. De flesta studenter som

vi träffade tycktes sysselsatta med antingen det ena eller det andra, men
de som visade oss omkring i Varszawa ringde bara upp sina arbetsplaeer
och sade att de inte kunde komma: ingen tycktes taga illa upp.

Polen är det enda land där "ä.ld:r, två mäktigaste ideologier möts på

något som liknar jämbördiga villkor. Det ligger för ögonblicket i bådas

intresse att söka ett modus vivendi med den andra, ty yt och en av dem

tror sig ha tiden på sina sida. östeuropa, särskjlt Polen, är måttet på de

allierades nededag i det sista kriget, och Polen kommer att vara måttet
på seger och nederlag i det ideologiska krig som följer därpå.. Detta är
inte samma sak som det >kalla kriget> mellan öst och väst, emedan sovjet-
maktens väddshärskardöme inte skulle vara samma sak som kommunis-
mens triumf: det skulle vara en svärdets men inte en andens seger.

Polackerna är ett tappert folk med en historia av kristendom och mot-
stånd mot främmande förtryck, men deras framtida öde är en sak som
inte bara angår dem själva.

Cbristopber Pickles, M. A.

MÄRIE NOEL

)MÄTINES )

. När Broder Johannes hade sjungit Ottesången, drog han sig till-
bake i trädgården. Det var under sommaren.

Fioretti

Från det svertaste djup, där mina sinnen sänkts
kommer jag, sömnen har jag kastat vid mina fötter.
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Matines

Jag trevar ännu efter orden och min bön är sen.

Med möda skönjer mitt sinne ett fjärran ljus.

Och min tanke söker porten, som på känn
bland spridda ord, som blinda uten stav.

O Fader, tiden är inne, stjärnorna ha bleknat.
Ställ himlens portar på glänt.

Låt dagen sila in som en strimma att leda mina ögon,
som faror hota, fram till solen...

Kläd mig Fader! Jag har "*O* skor eller börs.
Giv mig det som behövs för att fortsätta min vä!.

Bada min själ i morgonens oskuld,
i källans sorl och i doften av timjan;

ös över mina händer den skära himlen och den ljuva sötman
av ung dag, så mitt verk blir balsam;

Giv min röst bäckarnas klara toner;
giv mitt hjärta fåglarnas menlösa flykt;

Gjut över mitt anlete sunnanvindens bevingade lugn,
och i mina ögon den oändliga rymdens renhet;

Åt mina bara fötter, som trampa det vinddrivna gräset,

skänk en rak och ren gång att gå Dig tillmötes.

Och genom de böljande ängarna beslöjade av dimmor,
genom kullarnas klara stillhet,

för mig hogst upp på solsidan till höjderna,
där det eviga livets vatten väller fram.

Led mig sakta allena genom dagens allehanda,
genom timmarnas långa rad, de mörka och de ljusa,

ensam med Dig, väntande allt hopp från himlen,
från morgonens frid till kvällens frid.

Ur Timmarna

(öuers. au Ella Scberdin)
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Kyrkan i Kongo

Den nya Kongostatens enhet, sLriver
Heriler-Korresfrondenz (febr. 1961), har
till denna dag ftlrblivit en fiktion. Och det
av flera skäI.

För det första rör det sig om ett om-
råde omfattande 2 34J 410 kvadratkilome-
ter, dvs. ett land nästan lika stort som

Tyskland (inklusive östzonen), Polen,
Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Grekland,
österrike, Schweiz, Frankrike och Benelux-
länderna tillsammans. Invånarnas antal
däremot uppgår endast till 14 miljoner,
men de talar omkring 200 olika språk
hörande till nio skilda språkgrupper.

För det andra hör befolkningen i reli-
giöst avseende - frånsett de relativt tal-
rika katolikerre (39,4o/o) 

- till många
helt olika animistiska trupper med ver sina

särskilda sedvänjor, traditioner och sociela

inrättningar, vilka i allt större utsträck-
ning antar politisk och social karattiir.

Med detta som bakgrund förstår man
det virrvarr av meningar, ambitioner och
målsättningar, hela den dolda ömsesidiga

fientlighet, som under den belgiska regi-
men länge hölls ned och inte fick göra sig
gällande i offentligheten. Fastän afrikanen
>vandrar> mycket, har kontakten mellan
sremmar och folk förblivir ringa; i grun-
den är de misstänksamma mot varandra,
Den moderna industrialiseringen och den
därmed sammanhängande urbaniseringen
har hittills inte kunnat slutgiltigt bryta
ned de gamla sociala strukturerna. I de

flesta fall stannar afrikanen blott en be-
gränsad tid i industriella centre. Så snart
de anser sig ha förtjänat tillräckligt eller
har nått en viss ålder eller inte mer är
fullt arbetsdugliga, återvänder de flesta
dll sina hemtraLter, till sin fämilj, sin by,
sin stam. Befolkningen av en stad som
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Leopoldville rekryteras av så exceptionellt
unga årgångar, inte endast på grund av

rätt hög nativitet, utan också därför att
stäadigt nya skaror av unga inflyttar, me-
dan de gamla avflyttar. Kongos enhetliga
struktur har i grunden alltid förblivit en
av kolonialhetratnr pä administrativ väg
påwungen ordning; varken konventionen
i Berlin (1881) eller erkännandet av den

belgiske kungens suveränitet genom tretton
europeiska stater och USA var i stånd att
förvandla det administrativa sysremer till
en verkligt nationell och social enhet. För
afrikanen förblir än så länge byn och
stammen garentin för social trygghet.

I fall stammarna genom den moderna ut-
vecklingen kommer i beröring med var-
andra, uppstår spänningar som ofta har sin
grund i ståndsskillnader. I Sydafrika ser

zulus ned på swasis, som de kallar >flickor>.
I östafrika betraktar sig hamiterna i jäm-
förelse med sudaneser och bantus som ari-
stokrater. De i pressen mycker omtalade
skarpa motsättningarna mellan lulua och
baluba i den kongolesiska provinsen Kasai

är mycket gamla. Luluastammen är jägare,

som anser sig hotade av det senare i Kasai
invandrade balubafolket, som ägnar sig åt
lantbruk och köpenskap. Landets forna her-
r^t v^r alltid upprörda över att de flitiga
och duktiga balubas fick anställning på de
vitas byråer och företag. Motsättningarna
kommer nog efter de vitas avtåg ännu
länge att kräva många människoliv, ty
balubafolket söker hämnd för de många
förödmjukelser som tillfogats dem av lulua-
stammen, sedan det stora balubariket 

-som sträckte sig från Tanganjikasjön till
djupt in i Angola 

- 
gått under, Det tar

nog tid tills ett verkligt samarbete inom
en enda stat kommer till stånd mellan de

olika stammarna.
Den framtida utvecklingen beror i stor



Katolskt

utsträckning även på kyrkan. I Kongo är
mer än en tredjedel av befolkningen -eller över i,i miljoner - katoliter. De
belgiska missionärerna har med hjälp ev
präster och ordensfolk från andra nrtioner
gjort en erkännansvärd insats i världskyr-
kans tjänst. Landet är indelat i sex kyrko-
provinser med tillsammans 32 stift och 7

ApostolisLa Vikariat. Den l0 juni 1950
räknades 3 293 pråstet, dfuav J86 (17,8%)
inhemska, 600 prästseminarister och 3 760
elever i de förberedande skolorna. Därtill
kommer nära I i00 lekmannabröder och
4400 systrar, av vilka 27,9 rcsp. 27,QYo

är infödda kongoleser, och slutligen 2t 000
kateketer.

Det finns alltså gott hopp om att kyr-
kans hjälpkrafter alltmer skall komma från
landets egna befolkning. Men äa så längc
är utvecklingen ännu beroende av mis-
sionshjälp från utlandet. Det faktum att
>afrikaniseringen> ver betydligt mera
framskriden inom kyrkan än i den civile
sektorn, kan tänkas bidra till ett. för-
svagande av det ogynnsamma intryck, som
det nära sambandet mellan kyrka och
stat under den belgiska regimen skapat.

Imponerande är kyrkans prestationer på

undervisningens och uppfostrans område.
Av de 26 1,00 folkskolorna hör över I i 000
till missionen. Visst har många skolor un-
der den allmänna förvirringen kommit i
svårigheter, men de flesta har kunnet återgå
till sin verksamhet, emedan nästan alla
skolbröder och -systrar stannet kvar på

platsen eller kallats tillbaka av bcfolk-
ningen. Det katolska skolväsendet handhas
enhetligt för hela Kongo och samordnas
genom en välinarbetad skolbyrå i Leopold-
ville.

1932 grundades en teknisk skoh för
lantbruksingeniörer, 1936 en för biträ-
dande läkare och 7947 en för handel och
förvaltning, alle genom universitetet i
Louvain. Den belgiska skolpolitiken med-
gav tyvärr föfit l9t6 öppnandet av ett
sex fakulteter omfattande universitet, som

redan nu hör till de bäste universiteter i
Afrika (jfr Ctedo 19602 lZ8). Undervis-

perspehtiu

ningen lär där ha åter upptagits för 300

studenter.
Man får intrycket att kyrkan i allmän-

het har överstått de senaste månadernas
oroligheter förhållsndevis bra, Det hände

vissciligen här och var att kyrkliga repre-
sentanter och institutioner trakasserades

eller skadades och framstående katolska
lekmän häktades. I Bakwanga dödade sol-
dater ur Kongorrm€n mer än tusen balu-
bas, som tagit sin tillflykt till missionens

skola och kyrka. En del ordenssystrar läm-
nade landet för en tid. Men övergreppen
skedde uppenbadigen inte i slmma iögonen-
fdlande utsträckning som i januari 19i9,
då framför allt missionens byggnader och

institutioner i Leopoldville och Elisabeth-
v'ille svårt härjades.

I allmänhet syns den katolska missionen
överallt, med undantag av södra Kasai och
iorra Katanga, ha kommit i gång igen,
I de omnämnda områdena har särskilt
Kabinda- och Kongolostiften samt delar av

Kaminostiftet lidit mest. All teknisk per-
sonal av belgisk nationalitet, däribland 12

sjukrystrar och sex skolsystrar, har måst

lämna Kamino-området. I sridra Kasai visar
sig bland katolikerna av balubastammen,
som är mycket fientligt inställd mot andra
stammer och heller inte vill tillåta vita
präster, tendensen att grunda en särskild
nationell balubakyrka, bestående av delar
tillhoriga Lulaburg- och Kabindastiften.

Den I sept. 1960 sammankallade ärke-
biskop Scalais i Leopoldville de belgiska
biskoparnas perrnanenta kommitt6 föt att
dryfta kyrkans läge. Man beslöt, att så

långt som möjligt alla sociala verk av den

katolska ektionen och alla skolor skulle
återuppta sin verksamhet. Alla präster och
missionärer och allt ordensfolk uppmanades
att fortsätta arbetet och ett hjälpa be-
folkaingen, även på de mest avlägsna plat-
sern., att säkerställa kristendomsundervis-
ningen och omvårdnaden av de sjuka.
Biskoparnas kommitti beslöt vid detta sam-
manträde grundandet av ett >Caritas
Congo> som en nationell gren av det in-
ternrtionella ketolska Caritas.

V
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Socialisering eller personqlisering?

47:e sessionen av >Semrines Socieles de
France> (jf.t Credo lgll:280 f.; l9J3z
86 f) ägde rum den 12-17 jlli 1960 i
Grenoble. Som resultet av överläggningerna
publicerades följande konklusioner.

Den sociala vecken konstatertr, irtt so-
cialiseringen är ett fektum, dvs. ett i sem-
band med den industrielle och agrara om-
välvningen med deres landvinningrr på
transport- och kommunikationwäsendets
områden försiggår en ekonomisk, sociel, po-
litisk och kulturell utveckling, som gör ett
varje människa blir invccklad i sociele re-
lationer av allt större omfång och inten-
sitet.

Socialiseringens faktum stod endast in-
direkt i förbindelse med socielismens pro-
gram och aktion. Dessa weradc viserligen
till en del mot de tenkegångar och behov,
som ligger till grund för socieliseringen,
och verkade främjande på dem. Men
bristen på en autentisk uppfettning av män-
niskan och hennes udliga bestämmclse
gjorde, att men där bemödade sig förgäves
att med varandra förene de - ofte stri-
diga - krav som å ena sidan socialise-

ringen och å den endra personaliscringen
ställer - vilket ändå skulle vera en vä-
sentlig förutsättning för ett människen
kunde hålla kontroll över socialiseringens
hela förlopp. 

*

Socialiseringen för i själve vcrket mcd
sig konsekvenser för den mänsklige perso-
nens situation och stetus, som kan vrt^.v
ogynnsam eller gynnsam art.

Bland de ogynns:rmmr L:n nämnrs ctt
förslavande och nedvärderande ev perso-
nen, utsatt som den är för angrepp utifrån
och hot inifrån. Dettr nedvärderende når
sitt maximum under de totalitära regi-
mer som en socialisered värld ständigt fres-
tas till. Men det gresserar likaså i icl.e-tota-
litära regimer, t. o. m. i sådena som tal-
lar sig liberala. Vissa undersöknings- ocf,
tvångsmetoder, vissa former av psytologisk
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påverkan, journalistik eller propaganda ut-
gör oroande exempel på direkta anfall på

frif,eten och personens värdighet. Lik-
nande gäller om den mindre direkta men
lika effektiva verkan, som utgår från sådana

allmänt framträdande företeelser som en

till överdrift expanderande förvaltning, en

snedvridning av det tekniska till teknokrati,
institutionernas brokiga mångfald, den

stora omfattningen och abstrakta karaktä-
ren av gruppbildningerna 

- 
allt sådant

rcm i hög grad försvårar personens aktiva
deltagrnde i det gemensamma livet genom
att hos den skapa intrycket att inte-höra-
till, vilket kan leda till en Länsla av en-
samhet, ja, t. o, m, till psykiska rubb-
ningar.

I en socialiserad värld blir det för den

enskilda personen desto svårare'ett hävda
sig, som den ofta tycks vara försvagad till
sitt inre liv. Massfenomenet, glidningen från
organisk samhörighet till mekanisk solida-
ritet, en skenbart objektiv information för
med sig en massbetonad likriktning, en viss

brist på sammanhang i medvetandet med
ytliga och konstlade reaktioner som följd,

Den snabbare rytm slutligen, som pul-
scrar genom de ekonomiska, sociologiska
och psykologiska realiteterna, framkallar
en disproportion mellan dessa och otillräck-
liga institutioner 

- en farlig spänning som

leder till kriser, revolter och revolutioner.
Men socialiseringen har också många

gynnstnma konsekvenser för personen, som

där fhner nya och många gånger oerhörda
möjligheter till utveckling, under den enda

bctingelsen att man känner dem och för-
mår gripa till. De resultat som uppnåtts
genom teknik och rationalisering 

- 
främ-

jande av välstånd och trygghet, ökande av
människans makt och underlättande av ar-
betet 

- 
bidrar till en avproletarisering och

en förminskning av klassmotsättningarna.
Därtill kommer nya möjligheter till kultur,
erbjudna genom utbyggd skolundervisning
och alla medel till tankespridning, som
press, radio, biograf, television. Också den
mångskiftande sammansättningen av det
sociale livet och mängden av grupper, som
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den enskilde ansluter sig till, öppnar ett vi-
dare fält för den personliga friheten. Ge-
nom otaliga upptäckter vidgas personens

horisont - tillika även dess anwerssfir -med allt större dimensioner in i världen
och historien.

Dessa nya fakte kräver inte endast en

vetenskaplig analys utan också ett nytt
tänkande, både på det filosofiska och det
teologiska planet, i enlighet med de sociele

veckornas ursprungliga tradition och i syn-
nerher med veckorna i Clermont-Ferrand
(1937) och Toulouse (194t).

De >personalistiska> lärorne och rörel-
serna har gjort vår tid stora tjinster i in-
tellektuellt avseende, Att stanna vid visse

tidsbestämda uttryck skulle emellertid stå

i motsättning till deras egen endr, ty per-
sonalismen måste, om den skall behålla sin
mening, förbli öppen för revision och för-
bättring. Uttryck, som under visse tider
visade sig nyttiga för att skapa tankereda
och främja utvecklingen, skulle bli meka-
niska om man ville hålla frst vid dem.
Det skulle för övrigt innebäre förräderi
mot personalismen, ett förvanskandc rv den
till en ny variant av liberal individualism.

Socialisering och personalisering motsä-
ger varandra, endast om man gör dem till
abstrakta formler. Om de står i motsätt-
ning till varandra i praktiken, beror dette
på felaktiga uppfattningar eller mänsklige
brister. I varandets ordning hänför de sig

till varandra, de kompletterar verendra
ömsesidigt, då ju samfundet består lv per-
soner och personen är en social verelse. In-
dividualismen, som söndersmular samfun-
det och instänger personen i sig själv, är'
en villfarelse, även om den gör anspråt på

att vere den personliga frihetens förwa-
rare; kollektivismen, som låter personen

cå upp i samfundet, är likaså ett missteg,
även om den utger sig för den sociale rätt-
visas förkämpe. Idealet är, ett i personen

möts ett maximum av perrcnaliscrit g ge-

nom att personligheten utvecklas och ett

6 - 6u6qorz Credo. 4z:a årg. Nr z. 196r
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mrximum av socialisering genom att per-
sonerna tillhör och deltar i grupperna.

Här erbjuder oss teologien ovärderliga
synpunkter, genom den från GT hämtade
föreställoingen om gudsfolket som reali-
serar Guds plan, eller genom den från NT
hämtade lären om den heliga Trefaldighe-
ten, en Gud i tre personer, och om Kristi
mystiskl lekamen, där personerna på samma

gång är helt enskilda och innerligt för-
enrde. Personen fremträder i detta ljus som

medelpunkt för gemensamheten och per-
sonernas gemensamhet som bestämd till att
genom anden behärska ett ständigt väx-
lande kollektiv.

För att människan skall kunna dra för-
del av det maximum av möjligheter, som

den moderna tekniken ställer till hennes

förfogende, och behärska socialiseringen,
är det nödvändigt att hon verkligen är per-

son, dvs, begåvad med förnuft och frihet.
Här måste uppfostran sätta in, i familj,

skola, ungdomsrörelser och de organ som

har hend om de vuxnas utbildning. Här-
till krävs likeså, att medlen till upplysning
används med urskiljning. I detta samman-
hang hiinvisar den sociala vecken till sina

tidigare studier i Bordeaux över familjen,
i Versailles över undervisningen, i Nancy
över medlen till tankespridning. Uppfostran
måste he rcm mål att utveckla den fria
perrcnligheten och att hos denna väcke in-
trcsse för de rndliga disciplinerna. Att
skapa och återställa p€rsonen hör till vår
tids viktigaste uppgifter.

Men personernes uppfostran kommer att
vera förgäves, ja, omöjlig, om människan

inte finner grupper som är i stånd att ta
hend om henne; strukturer, öppna och in-
bjudande, som omter och hjälper henne,

beskyddar och disciplinerar henne, ger

henne känslan 2v tillhörigher och möjlig-
het till ett ektivt deltagande, som {örut-
sätter initiativ och ansvarskänsla.

Detta medför, att skillnaden respekteras

mcllen det offcntligr, som tillkommer sta-
ten .tt bevake, och det privata, den per-

8l
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sonliga sfär inom femilj och se-hällc, dir
personen kan finna utrymme för dn frihet
och på samma gång dea nödvändige intimi-
teten för sitt inre liv.

Just de olika, mellrn person och st t lig-
gande samfundsgrupperingerna g.rlnter.r
existensen ev rdct socialt utriktede pri-
vata> eller reglerar, vad dm halvoffcntlige
sektorn beträffar, relationcrna mellan det
offentliga och det privaa. Dcn sociale

veckan hrr reden vid flcre tillfällen påmint
om nödvändigheten av sådana mellmlig-
gande grupper. Här fremhållcs ännu en
gång subsidiaritetsprincipen, enligt vilkcn
staten, för att rätt fungcre, inte tiir åt:
sig något som kan uträttes av orgenisatio-
ner med mindre dimcnsioner. Men like be-
stämt måste framhålles, ett de mellenlig-
gande organisationerna - så vidr dc inte
vill förfela sin fundamentele funktion -aldrig får bli rena intrcsse- eller påtryck-
ningsgrupper, utrn måste lämna staten den
nödvändige frihetcn för sin uppgift rtt
främja det allmänna bästr.

Bland de mellanliggende samfundsgrup-
perna intar lokala gemenskaper, i syoner-
het städer och landslommuner, en bety-
dande plats, ty de gränser å em sidan till
familjen och å den endra till staten. Mcn
praktiska och legah omstZindigheter, som

för närvarande där råder (obs. i Frank-
rike!), tillåter dem kaappast ett trygge sin
del av ansvaret. Därför borde men göre

stora ansträngninger, både v.d inrätt-
ningarna och den al.lmänne uppfattningen
bettifft, för att de lokalr semfällighe-
terna verkligen skall förtjlae n.rnnet ay
gemenskaper.

Även yrkesorganisetioner tan tjäna som
reläer mellan person och st1t, föruts.tt rtt
de inte enbart försvarar sina egne - låt
vara legitima - intrcsscn och sporrer sina

medlemmar till aktiv medverkan. Planc-
ringen, som påkallas av bchoven och möj-
liggörs genom vår tids sskniL, måste ledr
till en på avtelsväg och demokratist bas

vunnen ekonomisk ordning, som binder
alla element i ett yrke till gemensemt en-
svar och avgönnde. I synnerhct ir det av
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yikt att eftersträva och genomföra arbe-
tarnes deltagande i den demokratiska pla-
neringen, vilket förutsätter en gemensam

viljr hos hela nationen att med förbigå-
endc av delintressen åt alla säkra både

kroppens och själens föda. Vidare är det
viktigt, ett man fullföljer arbetarnas skol-
ning och utbildning med tanke på att säkra
en effektiv medverkan i företaget från
dcras side.

Genom en sådan demokrati vid basen, i
de lokela och de på yrkesgemensamheten
grundande samfundsbildningarna, kan den
dc-okratiska förnyelse, som vårt lend och
hele världen är i behov av för personens

trygghet och utveckling, ta sin början och
fortgång. För att samhället må undgå både

en totalitarism, som för till överdimensione-
ring av makten, och ett gruppgäsende, som
gör det maktlöst, 

- 
vilket i båda fallen all-

tid länder personen till skada 
- 

kräver
socialiseringen som komplement och mot-
vikt den bästa möjliga demokratin, vilket
betyder ett man måste komma bort från
en demokrati på papperet och fram till en
effe&.tiv, från den individualistiska till en
som står öppen för mellanliggande grupp-
bildningar, från den politiska till en >i
djupet>, den ekonomiska och sociala.

Av alla dessa funderinger f.rrmgät, att
ett negativt förwar av personen, som kom-
mit i trångmåI, visserligen är nödvändigtn
men att det inte är tillräckligt. Mest ef-
fektivt förwaras personen genom en po-
sitiv insats: genom att rusta upp de sociala
strukturerna och omvandla tänkesätten.

*

De vetenskaper, som ger bättre kun-
skap om människan som enskild eller som
grupp, och de nya tekniska, fysiska och
psykologiska behandlingsmetoderna kan
effektivt bidra till antingen personens för-
kväveade eller dess befriande. Det skulle
vara mot allt förnuft atr förkasra dem
utan undantag i namnet av en missupp-
fettrd spiritualitet; det skulle vara farligt
att Lemfalla till en sådan genom att be-
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trakta människan enbart som objekt för
studier eller experiment. Endast en rätt
uppfattning av männistan ken gc möjlig-
het att envända vetenskapen sorn sig bör
för att genom självkännedom och upp-
fostran befria henne från sin tro, .tt det
inte finns någon fri vilja, utrn att allt glcr
av nödvändighet.

En social rörelse, som grunder sig pl vc-
tenskaplig kunskap om människan och ter
i tjänst vetenskapliga behandlingsnretodcr,
har i vår tid en verklig uppgift *t fylle,
förutsatt atr den inte inskränker sig rill cn
rad förhållningsorder och recept ut n ge-

nom en verksamhet på bred bas bcviser sin
anda präglad av respekt för personen och
av viljan att säkra den en medverken i
gruppernas aktivitet.

På samma sitt kan den förbättring, rom
vunnits i vår tid på den juridiske tcorins
och praktikens område, sedan ella blev
medvetna om de s. k, mänskliga rättighe-
terna, och som redan visat sig vlr. till
sbrt gagn för personen, framskrida ännu
gynnsemmare, om man i den positivr rit-
ten tar till vara personens rättighcter och
målmedvetet arbetar för ett återställende
av de enskildas initiativ och ansverighct.

Vilken respekt en civilisation visrr för
personen, förråder sig i själva verkct i dct
sätt, varmed den behandlar sina svege ele-
ment, t. ex. gamla, sjuka, fångar.

Den sociala veckan riktar frensmin-
nens uppmärksamhet på wå punkter i co-

cialrapporterna: sjukhuwården och orge-
nisationen av vårdnaden; återupassningen
av fångarna och socialiseringen av streffet.

Det tillkommer inte den sociela vecl.en
att uttala sig om detaljerna i en sjuLhus-
reform, men den ans€r, att en såden är
nödvändig i den rikmingen ett den sjuke
inte betraktas som ett nurlmer eller ctt
fall utan som person och att denne görr
duglig för samhället.

Betonas måste också nödvändigheten av
en social reintegrering efter evtjinat straff,
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en uppgift som m1n måste ta itu med re-
dan i stmffenstelterna.

Vid dette tillfllle tar den sociala veckan
lvstånd från verje form av förvaring eller
undersiikoings- och förhörsmetoder - tor-
tyr cller nartornalys t. ex. - som åsido-
sättcr den respeLt men är skyldig varje
mänsklig person, även en brottsling eller
cn politisk motståndrre.

t

Som vrrje år föreslår den sociala veckan

ävcn denne gång några aktioner som är
omedelbert effeltiva och tjänar om än
inte flcrtrlet så dock många, t. ex. orga-
nisationen av hemsjukvård; aktionen för
åtcrenpesningen av sjuka, i synnerhet men-
tdsjuke; rktionen för den sociala reinte-
greriagen rv ungdomliga förbrytare och
fångar; den aktiva och praktiska förbere-
delscn rv barn, tonåringar och särskilt de

unge yuxn. för stadslivet; utökningen av
kommunrla ansträngningar på landsbyg-
den på det ekonomisha, sociala, administra-
tiva och tyrtliga området; deltagandet i
det kommunala. livet i stadsmiljön; aktio-
nen i syndikalistiska organ och korpora-
tioner för erbetrrnrs deltagande i den eko-
nomiske ledningen.

Den sociale vectln anser, att de kristna
i krmpen mot personens förtryckande måste

inta den främsta pllts€n, vilket de ofta bli-
vit påminda om genom påvarna, i synner-
het Pius XII i hans betydelsefulla budskap,
och nu under veckan i Grenoble genom ett
brev av kerdinal Tardini. För dem som till-
ber den Gud, som är en i tre personer, och
är lärjungrr till Kristus, som i sin gudom-
liga person har antagit den mänskliga na-
turen, medför den djupare kunskap om
personens väsen, som de blivit delaktiga av,
en särskild förpliktelse. >Les Semaines So-

cieles> har, i trof,ct mot sitt ursprung, upp-
fyllt sin plikt och åter betonat detta för
Frankrikes ketoliker. - Det är med glädje
de fullgör dennr förpliktelse.
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Atkeologiska fynd bekäftar
kytklig tradition

Under det senaste året her gjorts ett par
uppseendeväckande arteologiska fynd som
på ett slående sätt bekräftar hittills obevi-
sade kyrkliga traditioner. I Nasaret har man
funnit vad som kan vara världens äldsta
bevarade kyrkorum, och i Rom har man
triffet pL rester av Neros cirkus, där den
helige Petrus enligt traditionen blev kors-
fäst. Båda dessa fynd refereras ingående i
det senaste numret av Römische Quartal-
schrift.

Fyndet i Nasaret har skett under Be-
bådelsekyrkan, som enligt tnditionen är
byggd på den plats där Marias hus stod.
Under den nuvarande kyrken, som bygg-
des av medeltida korsfarare, fann man i
början av l9J0-talet resterna av en bysan-
tinsk kyrka med tillhörande kloster; denna
äldre anläggning daterades till 427 e,rKr.
Bl. a. fann man i mittskeppet en välbevarad
golvmosaik med ett Kristusmonogrtrm, om-
givet av en krans.

För en tid sedan tog man cig före att
lyfta upp mosaiken ur golvet för att restau-
rera den. Under golvet visade sig då en öpp-
ning, från vilken sju treppsteg ledde ned
till en ur klippan uthuggön bassäng. In-
skrifter ristade i väggputsen (s. k. graffiti)
gör troligt, att det är frågan om ett dop-
kapell. Bassängen var fylld med nedrasad

sten; här fann men murstycken med mera
graffiti och med en geometrisk dekor, som

förefaller att ha hört till en större bygg-
nad.

En italiensk forskare har i detta sam-
mang erinrat om en notis hos den helige
Flieronymus, enligt vilken S:t Jakob, >Her-
rens .broder>, skall ha invigt en kyrka i
Nasaret på den plats, där inkarnationen
ägde rum. FIur denna tradition förhåller
sig till den nyfunna byggnaden, är inte all-
deles klart. Fyndet bestyrker i varje fall
traditionen, att Bebådelsekyrkan i Nasaret
varit en av de äldsta kristna kultplatserna;
det förefaller också som om vi här för
första gången finner en >felande länk> mel-
lan judisk synagoga och kristen kyrka.

Neros cirkus i Rom är en plats som man
hittills vetet så gott som ingenting om.
Inge ruiner har vittnat om var den har
legat, och nästan ingenting finns skrivet
om den i de samtida källorna. Att Nero
anordnade cirkusspel är annars allmänt be-
kant. Tacitus skildrar i sina annaler de

fruktanwärda >folknöjen> som kejsaren an-
ordnade i sin trädgård med djurhetsningar
och med levande facklor som attraktioner,

I allmänhet har man räknat med att den

kyrkliga traditionen är riktig och att det
existerat en cirkus i närheten av VatiLa-
nen. Den stora obelisken på Petersplatsen,
som är så välbekant för alla Romresenärer,
och som funnits i Vatikanens omgivningar
ända sedan antiken, har ansetts vara ett
bevis. Man brukade nämligen ställa upp
obelisker på cirkusens uppmurade mittaxel
(spina); de flesta egyptiska obelisker, som

finns bevarade i Rom, torde under antiken
ha haft denna funktion. Alla andra spår

av en eventuell cirkusanläggning har emel-
lertid varit försvunna.

Då man fortsatte att gräva under kyr- Under de första utgrävningarna under
kan och klostret, fann man andre delar av Peterskyrkan fann man 1944 en inskrift,
samma byggnad: kolonnbaser, kolonnstum- som förde problemet närmare sin lösning.
par, dörrbjälkar etc. ev samma typ som men Det var en gravskrift över en viss Pom-
fihner i synagogor från de första århund- pilius Heraclas, som sades vara begraven
radena efter Kristus. Fyndet av något som >på Vatikanområdet invid cirkus>. Ändå
verkar vara ett stycke av ett altare väcker var man inte helt säker på att det skulle
emellertid misstanken, ett vi inte har att finnas en cirkus alldeles i närheten. Ut-
göra med en synegoga utan med en tyrta trycket >invid cirkus> skulle nämligen
av urgammalt datum. Bland graffiti har kunna syfta på ett kvarter, som i sin tur
man också funnit Mrrias namn, skrivet med fått sitt nemn av en cirkusanläggning nå-
grekiska bokstäver. gonstiides i trakten.
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Enligt vad Eom senast meddelas f,er frå-
gan nu förmodligen fått sin definitiva lös-
ning. Under det senaste årets utgrävninger
har man nämligen gjort ett sens2tionellt
fynd, då man rakt under Peterskyrkans
satristia har frilagt den ursprungligr sten-
läggning, där obelisken har stått. Anlägs-
ningen kan dateras till första århundradet
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e. Kr.; enligt erkeologerna är marken om-
kring typisk för en .ntik idrottsanläggning.
Man enser nu, rtt här legrt en åt alla sidor
öppen kapplöpningsbana, som saknat ge-
nomgående spina, och där obelisken varit
placerad fritt.

Per lanzon

Otrone problem

Det är absolut omöjligt för en människe att leva uten någon slags tro. Tro, i dess vik-
tigaste bemärkelse, innebär accepterandet ev en sanning på grundval av en annan, Det
ligger i trons väsen, att vi ställer virt eget omdöme undcr någon annans auktoritet, på

vars ord vi accepterar en sanning, som inte ev sig själv är uppenbar för oss. Mänsklig
eller uaturlig tro är accepteraudet rv en srnning på andn människors euktoÅtet. öuer-
naturlig tro är tron på sanningar uppenbtrade av Gud, genom Guds vittnesbörd, och på

grund av auktoriteten hos Gud som uppenbarer dessr sanningar för oss.

En rv paradoxerna i vår tid, som iio så länge inte utrnärkt sig som någon Trons Tids-
ålder, är att miljoner människor som funnir det omöjligt att tro på Gud, blint under-
kastar sig (i mänsklig tro) varje charlatan som har tillgång till en tryckpress, en film-
duk, eller en mikrofon, Människor som inte kan tro på Guds uppenbarade ord sväljer
allt de läser i tidningarna. Människor som lns€r det absurt ett Kyrkan, i kraft av den
Helige Andes ledning och skydd, borde vere i stånd att gör. säkra uttalanden om vad
som har och inte har uppenbar4ts av Gud beträffande lära och moral, de tror på den
politiska propegandans mest fantastiska anspråk, även om ohederligheten hos propagandister
blivit till ett ordspråk.

De anser det vara omöjligt att tro Påven när han, med den ytterliga varsamhet och för-
siktighet som är kännetecknande för Rom, gör ett av sina sällsynta och förbehållsamma
ex catbed.ra uttalanden inom >trons och moralens> mycket begränsade område, om
vilket han, som Kristi ställföreträdare på jorden, borde väntas känna till något. Men om
en framstående person utan några egentlige förkunskaper gör en dogmatisk deklaration
om vad som helst från äktenskap till astrofysik, så betraktas detta som >auktoritativt>.

Der förhåller sig faktiskt så ett de flesta människor inte har någon intellekruell rätt
till sin otro. Strängt talat har naturligtvis ingen människa intellektuell rätt till otro,
eftersom teologisk tro i högsta grad är en förnuftets angelägenhet, Förnuftet har ingen
rätt att vara omedvetet oförnuftigt. Men det finns inte desto mindre människor som med
all ärlighet och genom eget sökande kommit fram till det misstaget att teologisk tro är
oantagbar. Vi kan inte respektera derls misstag, rnen vi måste åtminstone medge att de

arbetat hårt för att komma därhän, Deras oku..ighet är <övervinnelig.. De är i >god
tro> i att inte äga någon tro, eftersom de anser sig ha bevis mot trons giltighet såsom

sådan. Det låter en förmoda (åtminstone teoredskt) att om de hade påtagliga bevis som

talade för tron, så skulle de ögonblickligen ändra uppfattning.
Men nej: paradoxen är denna. Medan en eller wå till följd av ett oriktigt resone-

mang 1nser, att teologisk tro är oentagber, så förkastar miljoner andra trosföreställ-
ningen, inte på grundval av förnuftet, utan av bliad tro. Här är beviset på den oerhörda
intellektuella fattigdomen i vår civilisrtion: självr vägran att tro grundar sig på tro.

Tbomas Merton
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P er E rik P erss orz Kyrhtrs ömbete sort Kristus-rcfiresentation. Lund 1961,

Gleerup. Kr. 20: -,
Katolska Lyrkrns ekklesiologi och ämbetssya får här en sammanfattande framställning,

som fyller nästan halve boten. Fastån Per Erik Persson härvidlag stundom begagnar sig

av ett minst sagt tillslrc.t uttryckscätt - då t. cr. ckillnaden mellan lekmän och präster
genast sägs vera en klyvaing, (s. l0) -, uppger han ändå så mycket källmaterial, att
läsaren kan pröva, var klllorna taler och ver förf. her satt sin egen färg på materialet. Vis-
serligen borde enskilde punkter sättas i sitt rättr sammanhang, dock kan grundtanken
inte frånkännas bcrättigrnde. Det stämmer, .tt ämbetsbäraren i katolska kyrkan anses

refiresentera Krissus. I hicrarkiens fullmakter fortlcver på ett speciellt sätt det gudomliga
uppdrag, som Kristus fått ifrån Federa. Ekklesiologien är en förlängning av kristologien.

Fastän katolsk ämbctsuppfrttning fir eig tillerkänd en ingående behandling, har Per
Erik Perssons bok dock sin egentlige aktualitet på det hemmaekumeniska planet, Inte för
intet har den redrn fremllllet en hlftig presskampanj.

Författaren framhållcr, rtt tyrkms ämbctsbirare enligt Luther och Svenska kyrkans
bekännelseskrifter inte delter i Kristi fullmekter och att de i denna mening inte repre-
senterar Kris$s. Hen kritiscrer en åmbetssyn, som av en grupp svenska teologer har för-
svarats som Luthers egen. HögkyrLligheten och Uppsala-teologien attackeras. Lunda-
docenten Persson vill å ene sidan dn cn rkarp skiljelinje mellan nämnda teologers stånd-
punkt och reformrtorisk tcologi och underctryker å andra sidan samma teologers nära
släktskap med katolska Lyrkrn: Hen finner det >onekligen något överraskande>, att det
i fråga om tolkningen av det tyrklige åmbetets i.nebiird nu icke längre skulle föreligga
någon större principiell skillnad ncllen den reformrtoriska och den romersk-katolska
teologien> (s.246).

Medan han menar sig kunna bevise, att tanLen på Kristi tredubbla ämbetsfunktion -profetens, prästens och konungens - av katolsk teologi så sent som på 1800-talet över-
tagits från lutherdomen, som i sin tur här sågs vm beroende av reformert teologi, häv-
dar han, att represeot.tioosiddn, sådan den lever i ketolska kyrkan, är helt oluthersk.

Dfujämte &an boken betreLtes som ett debattinlägg till kvinnoprästproblemet. >Vilket
uppror kring frågan om lyinnllgl priister>, så skulle man en smula tillspetsat kunna tolka
det, >i en kyrka, där ämbetet överhuvudteget inte her någon central betydelse!>

En fråga återstår. När det vertligeo är så, att prästen enligt Luther och i Svenska
kyrkan inte representenr Kristus, verför tar då förftttaren inte hänsyn till den säregna
utformning, rcm lutherrtt tyrtoliv hlr fått i Sverige? Svenska kyrkan har ju bibehållit
den biskopliga förfrttningen och her den tvrr ända till i dag. När ämbetet därmed utan
vidare övertagits ur den ketoleka treditionen, torde då - så undrar men - inte även
något av den motivation ltått kver, som fihe reformationen varit ämbetets teologiska
stöd? Torde inte Svenrka hyrt3ns organisatmish-a struktur innebära någonting av ett
teologhkl erv? Represcnterer sålunde iate de wenska biskoparna ändå i viss mån Kristus?
Måhända måste frågan förnekas. Men ctt nekaade wrr kan inte tas för givet uran belägg.
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Josef Pieper: Tbomas n)
Aquino, Stockholm 1960, Natur och
Kultur.

Egentligen är det synd att skriva cn re-
cension om denna ektuella nyhet. Hcllre
skulle man vilja trycka ett avsnitt ur 'bo:
ken, helst helt enkelt ropa: ta och läs.

Josef Pieper, professor i filosofi vid uni-
versitetet i Miinster i Vestfalen, visrr sig
utomordentligt skicklig både i att blrrr viig
till Thomas av Aquino och ett väcka en

levande längtrn efter att möte honom i
hans egna verk, Med suverän kunskap om
den nyare Thomas-filologien och dcn histo-
riska forskningens färska resultat tccl,nrr
han den medeltida kyrkomannea med den
oerhörda intellektuella vitaliteten. Hln lå-
ter en åskådlig bild uppstå av den domini-
kanmunk, som var både ett mystiskt be-
nådat helgon och en vetenskapsmu ev
kyligaste slag. Hjärtats glöd och metod€ns
obönhörliga stränghet är hos 1200-telets
teolog förenade med varandra. Även om
man inte är insatt i teologiska detaljfrågor,
an:rr man Tbomas' betydelse efter Iäs-
ningen av denna bok, Han förmådde rem-
manföra skenbart disparata teologiska
tankelinjer till en omfattande syntes och
svarade därmed på ett genomträngande
sätt mot både förnuftets och trons krav.
Hans kritiska tänkande vill antingen ha
reda på saker och ting eller bevist deres

otillgänglighet. Tron är medveten om dct
verklighetsområde, som endast öppaat sig
för oss i Kristi förkunnelse och i hens
återlösningsverk.

I en tid, då många ser vetenskeplighetens
hojd i att noggrant återge främmande tan-
kar och ivrigt påvisa litterära beroende-
förhållanden, frågar Pieper i sista hand ef-
ter tankarnas levande innehåll och rrgu-
mentens förblivande bärkraft - cå be-
skriver Lechard Johannesson i sin förståebe-
fulla efterskrift Josef Pieper och heor ar-
betssätt. Pieper är därmed inte något an-
nat än en trogen följeslagare åt den Tho-
mrs, som aldrig nöjde sig med .tt studerl
andras verk, Tvärtom ville han vete, >hur

srken i s.nningen liggcr till>. Det betyder
en ytterligre rekommendation för boken,
rtt det är Alf Ahlberg, som står ansvarig
för dcl svenske vcrsionen,

\V. K.

Peul Overhage: Um ilas

Erscbeinangshld der ersten Met-
schat Qroestiones disputatae 7. Ba-
scl-Freiburg-Vien 19t8, Herder.
DM 6:80.

Vetenskapsfrälsta kretsar menar ibland,
att den kristna tron inför modern forsk-
ning måste falla till fOEp. ]\ andra sidan
möter men blend kristna.människor delvis
cn viss ängslighet i fråga om trons intel-
lektuelle förwrrberhet, delvis finns * el-
ler her åtminstone funnits - sådana, som

ver nrivr nog att rnse vetenskaplig forsk-
ning vara diävulens bländvert. Båda sidor
saknar tillräcklig sakkunnighet.

Paul Overhage visrr i föreliggande lilla
bok vlgen mellan tvivlet och trångsynt-
heten, nej, han behandlar en detaljfråga
och ger därmed ett talande exempel på

kontinuiteten mellan modern vetenskaplig-
het och kristen tro. Nyare fossilfynd till-
låter i själva verket inte att förbise män-
niskans uaika ställning bland jordens le-
vende varelser. Och sinsemellan bildar män-
niskorna ea biologisk eahet. Därmed befin-
ner sig den naturvetenskapliga antropolo-
gien på en väg, som gör det allt svirare
ett reservere sig mot tron. Tvärtom ter sig
rerultet ev empirisk forskning i allt flera
fall som en bekriiftelse på gamla teologiska

Ircstul.t.
v. K.

Aktaelle Fragen zur Eucbaristie,
hereusg. von Michael Schmaus;
Mtinchen 1960, Hueber. - Pro
Mafuli Yita, herausg. von der Theo-
logicchen Fakultät der Universität
Miinchen. Miinchen 1960, Hueber.

Dc >ektuelh frigor Lring eukaristien>,

som ltällts i dco av Michael Schmaus ut-
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givna boken, är först och främst rvsedde
för fackmän. Men även den bildede ell-
mänheten kan dra nytte av dem. Förfat-
tarna - däribland så välkända teologcr
som Karl Rahner, Micbael Schmrus, Klaus

Mörsdorf - blundar inte för ett det fort-
farande finns olösta problem. Dock fram-
står de ord, med vilka Herren instiftade
det >stora sakramentett (Ttomas av
Aquino), som odiskutend grundvel för
deras tro och teologi, I stilea ter sig bo-
ken då och då tämligen owungen, något
som påminner läsaren om bidragens ur-
sprungliga målsättning. Det rör sig om
föredrag och diskussionsinlägg från en teo-
logkonferens,

Pro Munili Yita fu mert represent.tivt,
Verket utgavs som Fcslscårilt och h*
samlat 19 bidrag av olika pcnnor. NiLo-
laus Monzel - under tiden redrn bort-
gången - uttalar dea både för de histo-
riska undersökningrina och för de syste-
metiske avhandlingarni gemettsiunma me-
todiska grundettitydetr. Teologi är, såsom

han framhåller, intellectus lidei - en'n-
tellektuell bearbetning ev det av Kristus
givna frälsningsbudsl.apet. Den är därmed
en avbild av den Kristus, som fremstår
som en hemlighetsfull enhet av gudomligt
och mänskligt. Det bidrag i boken, som

ger det bästa exemplet på det av Monzel
antydda sättet att bedriva teologi, är Vil-
helm Keilbachs artikel om >transcendens,
arketyp, mysterium>, Genom att jämföra
Karl Jaspers' existentialfilosofi, Carl Gustav

Jungs psykoterapi och kristen tro med var-
andra, vågar sig Keilbach å ena sidan längre
in i modernt tänkesätt än heos kolleger.
Å andra sidan upprätthåller han just för
skenbart så disparata former av mänsklig
aktivitet som filosofi, empirisk psykologi
och kristen tro kravet på att de i ett dju-
pare hänseende står i förbindels€ med var-
andra. Ty de hrr alla med verklighet att
göra och kan därför komplettera och kri-
tisera varandra. Keilbrch är alltför blyg-
sam, när han kallar sitt försiik en struktur-
analys. I själva verkct granstar han som

kristen teolog två typiska former av mo-
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dernt tänkande. Hans resultat är anmärk-
ningwärt. Både Jaspers och Jung, sådana

Keilbach ser dem, förråder å ena sidan en

klar överlägsenhet över sådana naturvetare,
som menat 

- 
och fortfarande menar -sig kunna bortförklara varje mysterium.

Å andra sidan låter varken existentialis-
men eller psykoterapien, sådana de i dag

föreligger, människan vara så stor, som hon
är i sin öppenhet för de kristna mysterierna.
Både Jaspers och Jung stannar vid förenk-
lingar. Ändå visar båda vägen ut ur positi-
vismens metodiska återvändsgränd.

Bådr de här omtalade publikationerna
har kommit till i förbindelse med den eu-
karistiska världskongressen i Miinchen i
augusti måhad 1960. I båda vill teologien
stödja fromhetslivet. Hade man kunnat
öoskr någonting, så vore det'mera upp-
märksamhet för den ekumeniska problem-
ställningen. Visserligen förbigås ekumeni-
ken inte, men den tas inte upp till själv-
ständig behandling. I en tid, då icke-ka-
tolska samfund visar ett växande intresse

för >interkommunionen> och då försök
har gjorts att samla katoliker och icke-ka-
toliker kring eukaristien, borde teologien
inte försumma att säga ett vägvisande ord,

\Y. K.

J. H. \f algt av e: Newmut -le ilöueloppement da dogme.Tournai
Paris 19t8, Casterman, Bfr. I i0,

Av allt att döma är dominikanteologen

J. H. V'algrave en god lärjunge av Tho-
mtrs av Aquino, hans ordens ojämförlige
kyrkolärare. Han ställer sina frågor med
sklrpa och ger sina svar med sans. Sin

syntes av John Henry Newmans teologi
bygger han kring dess syn på den dogma-
tiska evolutionen. Utvecklingstanken hörde

å ene sidan till favoritidierna hos Hegels

och Drrwins samtida, Å andra sidan har
Newman upplevt dess ekumeniska aktuali-
tet och känt dess teologiska problematik.
För den man, som sökte sig från det då-
tida Enghnds High-Church-rörelse till
Rom var frågan oroande, hur Kristi kyrka
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under tiderna hade kunnat genomgå den.

genomgripande utveckling historien vittnar
om, Inte nog med att organisrtioasfor-
merna har differentierat sig, har sjllva lä-
ran >vuxit>. Däri framcäder problemati-
ken. Hur kan en lära vara underkrstrd en

evolution, när den i Kristus kommit till sin
avslutning? Ännu mera pregnant: hur tan
kyrkan göra framsteg i sitt grepp om så-

dana gudomliga mysterier, som är undan-
dragna allt omedelbart mänskligt skådende?

Endast den av Fadern Enfadde har ju kun-
nat berätta därom.

Får man tro Valgrave, så är Ncwmen
lika långt ifrån att överge tänkandets ur-
sprunglighet och dess fundamenteh bety-
delse i människans liv, som han undviker
att tillerkänna ett rent analytiskt tänkande
någon mooopolställning, när det gäller att
nå objektiva resultat. En logicism, för vil-
ken logikens område är större än san-
ningens (von Vright), och en modernism,
enligt vilken tankar enbart är förgänglige
utslag av >livet>, är den Scylla och den
Charybdis, mellan vilka Newmen finner
sin >personalistiska> -lösning. Han förmår
upprätthålla, atr den kristna lären Ir före-
mål för tänkandet, och kan ändå räkna
mcd en äkta utveckling.

\falgreve är medveten om att problemet
100 år efter Newman inte har förlorat nå-
got av sin tyngd. Han är inte blind för ett
Newmans teologi kan och kanske måste

kompletteras, Men han visar sig djupt över-
tygad om att 1800-telets engelske kerdi-
nal har lämnat ett förblivande bidng till
kristen teologi. Därmed har hans bok blivit
mycket mera än en noggrann filologfuk och
historisk specialundersökning. I själve ver-
ket blir en konkret historisk gestrlt för
författaren anledningen att bedrivl levande

teologi.
V, K,

Bernhard H Lringz Cbrist
in einer neaen'VeIt. Freiburg 19t9,
Erich Vewel. DM 13:8J.

Boken vill inte framlägga en tidsdiagnos

utan ge oss vägledning. Vad skall vi göra?

- denne fråga förblir ju alltid aktuell.
Bernhrrd Hlring långt ifrån övervärderar
vår tids omyilvninglr. Visserligen är den

nya värld hen tänker på resultatet av det
politiska semmrnbrott som vi upplevt och
av de vetenskapligr och tekniska framsteg
vi 1r stolte över. Men Häring går längre,
Den score förunderliga nyheten i denna
väddcn är Kristi framträdande. Kristus
har i själva verket på ett både oöverträff-
ligt och oförstörbart sätt omdanat värl-
den. I honom ken vi utan fruktan be-
mästra varje ny historisk situation. Ty han
har övervunnit världen, Boken framstår
därmed som. en programskrift för kristen
livsgestaltning.

Bcrnherd Häring tillhör den genera-

tion av moralteologer, vilken låter sig - i
Fritz Tillmanns spår - vägledas av bibel- .

teologien och samtidigt vågar lämna en lärd
traditions benade vägar, för att ge sig i
krst med de problem, som dagen ställer.
Boken är en originell syntes av stoff-
komplex, som dess fötf*t*e redan tidi-
gare behandlet i detalj. Erich Vewels för-
lrg visar med denna okonventionella nyhet
på nytt sin öppenf,et för tidens krav.

Hans Urs von Balthasar:
Die Gottesfrage des heutigm Men-
scben. Minchen 19|6, Herold Ver-
l"g.

Bokens ärende koncentreras i kap. 3:

Religion ocb hristendom med underrubri-
ker som Den okånde Gtden - Guils un-
ilanskymmande i aår tiil - Den kristna
iildn om ilm större Guden - Den en-

samme ocb det tamnhsa - Rebellerna ocb
belaetet.

Förf. ger där, i samarbete med K. Rah-
ner SJ som ofte citeras, en ny teologisk och
psykologisk anrlys av den moderna ateis-
men. Med en klarsynthet som får kallas
profetisk ställs en diagnos på vår tid och
anvisas nya missionsuppgifter. Texterna kan

89



Afieratar

bli en befrielse för de tristne som i nuti-
dens frågeställningar inte längre &.qamcr
till rätta med en vitt spridd mea naivt
förenklad gudsidd. Väglednhg får också

de s. k. ateister, som i rin opposition mot
ett missuppfattet gudsbcgrepp ändå håller
sig öppna för en högre syftning.

Den gamla världsbildcn håller på att
sprängas. >Inte så få mänaiskor. som har
kiinning av krisen, tror sig v.r. wung. ltt
i allt detta se belägg för ateismen. Men i
själva verket föreligger här en fOrdjupad
inblick i tillvarons väscn. Och med den her
den vulgära tanken och debrtten inom
kristenheten ännu inte på långt när Lom-
mit till rätta.>

>Vi erfar - och det mycket ndil,alt -vad vi med Vatikankonsiliet nog har vetat
men tagit allt för lätwindigt, niimligen att
Gud är outsägligt upphOjd över ellt som

kan sägas och uttänkas om honom. I en
tidsepok som vår, då den kosmologiske
världsbilden förvandlas till en huvudsek-
ligen antropologisk, är stunden in.6 fiil
denna första lärosats, varmcd konsiliet i
Rom den 24 epril 1870 inlcdde sirt dekret
om den katolska tron... Uader den.syn-
vinkeln betraktat stulle det skrämmrnde
fenomen som den moderna ateirmen utgör
bl. a. kunna vara en Försynens tvångsåt-
gärd för att återföra mänskligheten och i
synnerhet kristenheten till en mera upp-
höjd tanke om Gud. . . Den väldiga insitt
om honom, som intill brädden fyllde
kyrkofäderna, den medeltide mystiken och
senare bl. a. Ignatius av Loyola och Johan-
nes av korset, her under de senaste århund-
radena inte hållits riktigt levande.>

>Det är på tiden rtt Gud åter en gång
visar oss sin oändlighets ansikte, vars drag
vittnar om art han är helt och hållet an-
norlunda än allting annåt. .. 'ilem om inte
sådana kristna, som i sitt innersta är ska-
kade av denne Guds olilhct mot allt, är
bättre ägnade att för ateistcrna av i drg
utan logisk kortslutniag rätt tolka dens
erfarenhet av den nutide människens situa-
tion?>

R. Vebner Sl
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. Dries van Collie: Der be-
geisterte Selbstmord. Im Gefängnis
unter Mao-Tse-tung. Donauwörth
1960, Ludw. Auer. DM 14:80.

En kristen missionär satt tre år i röd-
kinesiska fängelser. Kontentan av vad han
därom har att berätta i denna bok - den
holhndska originalupplagan har titeln Da
entleutsiaste zelt'mord (Antwerpen, De
Vlijt) - är, att Georges Orwells vildaste
fantasier i romanen 1984 bleknar i jämfö-
relsen med verkligheten i det röda Kina
19tt-t4.

Förf. själv sammanfattar:
. lSannolikt blir denna bok en besvikelse

för många människor, därför att de vän-
tat sig en rad modiga gärningar och oav-
låtliga utslag av okuvlig vilja. Qe kommer
inte att finna någonting i den vägen, ty
man får inte göra våld på sanningen. Detta
är ingen religiös Buffalo Bill-historia, inte
heller någon hjältesång, utan skildringen
rv en människas beteende under inflytande
av vissa metoder och djupt ingripande psy-
kologiska faktorer i den mycket hårda miljö
som ett kommunistiskt fängelse utgör. Jag
vill inte försvera dessa reaktioner och inte
heller översläta dem, jag vill bara söka för-
klare, hur det kunde gå så, och hur det
dagligen, ja, stundligen kan gå så. Denna
bok kan bidra till att sprida kännedom om
kommunismen, Framför allt vill jag klart
lägga fram de spontana bekännelsernas
mekanism vid hjärn- och hjärttvätten -det är inte min avsikt atr chocka eller
skrämma läsaren.>

HS

Corbin ian Gin d el e: Leben-
diger Cboral, Regensburg 19tl,
Pustet. DM 7z-19:10. Gregoria-
nisches Chordirigieren. Ibid. 19t6.
DM 2z 8,0. Gregorianiscbes Singen.
Ibid. 1960. DM 4:-.

Dom Gindele, benediktinmunk i Beuron,
är lika förtrogen med modern musik som

med gregorianik och dess praktik. Han kan



alltså inviga oss på ett fruktbart och pr*-
tiskt sätt i alla frågor som berör tyrto-
sången. Hens Lebendiget Cboral Vt en

>lärobok för gregoriansk sång>, avsedd för
församlingskörer, Verket är fullstiiadigt,
praktiskt och genomträntt ev äkta litur-
gisk anda.

Här finner vi allt en sångare bör veta
om notskrift, tonart, rytmik ow. Ett myc-
ket lärorikt kapitel, >Den fruktbarr .r.-
lysen>>, belyser de rika uttrycksrnöilighcter
sorn döljer sig under deu gregorienska slng-
artens yttre fattigdom: melodi och herrnooi,
variationer i form och motiwrl semt nära
förening mellan text och musik.

Förf. tar också upp alla praktiska frå-
gor: röstens utbildning, latinets uttel och
betoning, föredrag av ,neuma) och mclo-
dier, psalmodi, körledning ow. Hen vill
bibringa oss ett >levende, stiläkta grego-
rianskt uttryckssätt>.

Dessutom framhåller Dom Gindele ofta,
att den gregorianska konsten måste stå i
ordets och liturgins tjänst. I slutet av bo-
ken ger han oss en ordlista rcm förtlrnr
de viktigaste termer som användes i
liturgin.

Lebeniliger Choral, som utgavs för. tio
år sedan, är fortfarande ektuell. Textes
(211 sidor) illustreras av många bilder, och
framställningen är tillgänglig för alla. Ny-
börjare får här alla nödvändiga element till
en grundlig utbildning, tännarna ca fast
grundad lära (något olika den som gives av
Solesmes) och körledarna talrika reoredsk.
och praktiska upplysningar.

>Gregorianska körer som saknrr ledere
är dömda att misslyckas>, konstaterar Dom
Gindele. En säker och noggn.. ledning är
nödvändig för att ge enhet och dynrmik
åt kören och kvalitet år kyrkosången. Diri-
gentens uppgift skall vara att geaom sin
undervisning och ledning ge pregnms och
tydlighet åt det som körmedlemmerna skell
sjunga. I Gregorianiscbes Cbordirigierer
presenterar förfettaren körledningen ur en
praktisk synvinkel.

Litteratur

. Verkets förstr del, >Den gregorianska

siingstilenr, framf,äver det som är karak-
tcrirtiskt för denna sångart: >en prosame-
lodik> däri melodibåge och text bildar en

frrt eahet. Under sångföredraget bör rytm,
ternpo och intensitct &ommr {ram ur själva
tcxten.

Förf. övergår därefter till praktiska an-
yirninglr och leder genom graderade öv-
ningu in i en följsam och regelbunden
hrnddirigerfurg. Han lär oss på ett klart
sätt f,ur olike .grcgorianska sångstycken
skall dirigerar, hur kören skall ställas upp
oJv.

Dettr mycket korta verk på 64 sidor,
illus*crat av taliika bilder och fotografier,
kommer ett varl till stör nytta för alla
sorn har hrnd om cn kyrkokör.

Kyrkan uppmenar oss enträget att sjunga
gregorianek sång. Den måste dock sjungas

väI, om vi vill aft den skall försköna
liturgin och på ett verksamt sätt hjälpa
församliagen att be. Det är därför som

Dom Gindele i Gregorianiscbes Singen stä|-
ler upp någre lager för sång i allmänhet,
för att seden tillämpa dem på den grego-
rianska singeo.

Denna prektiska och väl illusrrerade
broschyr på 70 sidor ger många värdefulla
råd för ett förbättre kyrkosångens kvalitet.

Fr R-M Crochet op

Andr6 Blanc he r S J': Ld lit-
törut*re et Ie spirituel lz It mölåe
litthahe, Peris 19t9, Aubier.

Peter Blrnchet är sedan många år an-
warig för dea litterära kritiken i månads-
skriften rtfudes. Den samling Lritiker han
ru ger ut och som består av dels oföränd-
rrde, dels retuscherade artikler, rcm redan
en gång underställts allmänhetens bedöm-
aing och. som befunnits bestå provet, den
her förgkaffat sin författare >le grand prix
dc lr critique>, vilLet visrr vilken uppmärk-
s&hct den vunnit i litterära kretsar.

Om en kritiker äger en konstnärs penna,
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åstadkommer han sjilv litteretur. Det är det mellen litteratur och kristendom, kan

fallet med pater Blanchet. Men han låter boken rekommenderas.

sig inte lockas till effektsiikeri Tvärs E. Schelin Sl
igenom de litteriire uttrycken, som han

"rr"lyr.r"r 
med utomordentlig finess, söLcr Albert Bran d enbu t g: Ge-

han finna och låta oss få möta den själ, som ricbt und Euangeliam. Konfessions-

döljer sig bakom orden. Under hens led- kundliche und kontroverstheolo-

ning urskiljer vi i skenbart förtvivlade eller gische Studien. Bd IV' Paderborn

ateisriska verk hoppets eller L.ärletcng första 1960. Bonifacius-Druckerei' DM

stammande uttryck. 12: J'o'

För medkänslan i anelysen uppoffrar
han dock inte sanningen. Pater Blanchet
är inte rädd för att t. ex. säge, att Gide

har förfalskat evrngeliet. Hur stor hans

beundran för denne författere äa är, krn
han inte följa honom i hane förok att
offra allt för konsten. Stulle då den allt-
för ryktbara gideska uppriktighe*n vlra
enbart ett konstgrepp som andra för
konstens egen skull? Analysen gör oss böfde

för att tro det.

Tvärsigenom de verk pater Blanchet rna-
lyserar, bemödar hen sig om ett urskilje dc

strömningar, som där avtecknar sig, och
att ställa en andlig diagnos på sin tid. An-
tingen det gäller en pjäs av Sartre, Ie
Diable et le bon Diru, eller tvistea mellan
Sartre och Camus, eller en studie över
Malraux' religion, är det för honom kon-
kreta fakta, som gcr honom anledning rtt
reflektera över samtidens eteism,

Framträdandet av nya tidskrifter ger

honom uppslag till en skiss av två litterära
epoker. På detta stedium blir litteraturkriti-
ken till litteraturhistoria.

Boken inleds med en studie över Max

Jacobs konversion. Den är dess längsta och
kanske mest originella avsnitt, Peter
Blanchet försöker visa enheten i Jacobs för-
virrande, mångskiftande och motsägande
personlighet. Det är enhetligheten i en

andlig utveckling, som belyses. Jag vet mig
inte ha läst något djupere och riktigare om
Max Jacob. Boken avslutas med en studie
över en inte mindre ryktbar konversion,
nämligen Paul Claudels.

För sådana läsare, som intresserar sig för
fransk litteratur och särskilt dem som sys-
lar med det gamla problemet om förhållan-
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Vilket var Luthers förhållande till kyr-
ken? Har hen räddat henne? Var refor-
mationen den slutgiltiga framstöten till den

kyrka, som Kristus ursprungligen hade av-
sett? Befriades hon definitivt från gammalt
romerskt maktbegär och från den >medel-

tide sakraöentalismen>? Eller ådagalade

liO0-talets splittring, att reformatorn rå-
kat ut för en villoväg? Har Luther avlägs-

nrt sig från Kristi vilja, då han avböjde den

hierarkiskt förf attrde kyrkan ?

Albert Brandenburg, ledaren för Johann-
Adrm-Möhler-Institutet i Paderborn (Vest-
falen), gör i sin nya bok inte anspråk på

att bewera frågan om Luthers djupaste in-
tention. Ja, enligt honom är teologien i dag

inte ens mogen för ett väl underbyggt
svar. Men han vill hjalpe till att förbereda
det.

Hrns boks speciella föremål är Luthers
första psalmkommenter, dvs. den föreläs-
ning, med vilken den unge Luther fu 7513

öppnade sin läroverksamhet vid universite-
tet i Vittenbetg (Dictata sufer psalterium).

Brandenburg visar, att reformatorn redan

då hade sin säregna inriktning. Hans så

kallade >tropologiska> exeges syftade till
art levandegöra människans förhållande till
Gud. Ja, den frälsningsförmedlande förkun-
nelsen var redan för den unge teologen

själve teologiens centrum och mål (s. 112).
Länge innan han framträdde som reforma-
tor, var han angelägen om vårt Gudsför-
hållandes dynamiska karaktär. Evangeliet
är för honom en dom, som ständigt håller
på ett uttalas av Gud, Guds ord är något

som sker. Samtidigt menar Brandenburg
hos den unge teologiprofessorn i Vittenberg
rcden kunna spåra benägenheten att från
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aktualiseringen slå över till aktualismen.

Därmed skulle han stå på tröskeln att
överge den kyrkosyn, som katolska kyrkan
upprätthållit och fortfarande förverkligar.
Är ordet uteslutande ett skeende, så har i
själva verket en kyrkoorganisation inte nå-
gon teologisk funktion. Aktualismen upp-
löser institutionen.

Brandenburg kommer sålunda till det re-

sultatet, att en utveckling bort från l.a-

tolsk ekklesiologi hos Luther kan skönjas

länge före reformationens genombrytande.

Därmed bekräftar boken, vad lutheraner
på sitt sätt tidigare har framhållit, att näm-
ligen >Luthers skapande kraft varit som

väldigast mellan åren It12 och ItlT>
(Karl Holl), att >Luthers kyrkobegrepp
redan då var präglat> (Otto Volff), att
>initia Lutberi ger oss nyckeln vid handen

till hans lära och hans verk> (Erich Vogel-
sang).

Det bör särskilt betonas, att Albert
Brandenburg bjuder på äkta teologi. Vis-
serligen erkänner han filologien och histo-

rieforskningen, när det gäller att komme

reformationen in på livet. Men han är med-

veten om att reformationsforskning i sista

hand måste vara teologi. Han vill leta sig

fram till vad Luther verkligen menar för
ltt dilrefter försiktigt konftontera hans

tänkesätt med den kristna uppenbarelsen,

sådan den tolkas i katolska kyrkan (s. 9, 14,

106). Han vill inte fälla en dom, men

framlägga ett omdöme.
Hans lärda och klart disponerade studie

framstår som ett viktigt bidrag till eku-
meniken. Den är en god introduktion till
centrala frågor och till dagens diskussions-

läge. Enligt Brandenburgs egen åsikt är
förhållandet mellan Guds levande ord och

den hierarkiska kyrkan det >avgörande

problemet i samtalet konfessionerna emel-

lan> (s. 1J8).
v. K.

Johannes M. Hollenbach
S J. Cbristlicbe Tief merziehung.
Frankfurt a. Main 1960, Jos. Knecht.
DM 12:80.

Författarens tes är att det inte är den

tekniske uwecklingen utan virrvarret i
världsåskådningen som är uppehovet till att
så månge människor nuförtiden är andli-
gen rotlösa. Barnets inneboende längtan
efter absoluta värden förkväves och det
hindras att leve in sig i ett levande förhål-
lande till Gud. Fadersbilden i det moderna

samhället, formad som den är utan relation
till en levande Gud, för antingen till ty-
ranni eller till frigjordhet från all auktori-
tet. Viktigare än många detaljkunskaper i
religion är en riktig insikt i det samman-
hang som råder mellan jaget och Gud. Vi
får inte låta f0rvilla oss av de delaspekter

som olika pedagogiska riktningar - auto-
noma, psykologiska, etiska, demokratiska
m. m. - vill uppställa var sin som enda

riktlinje. Vi måste se barnet som ett Guds
barn i vardande, sålunda inte så mycket som

en oberoende personlighet utan som ett per-
sonligt jag som måste bevara sin öppenhet
för Gud.

Uppfostran får därför inte bli till yttre
dressyr, den måste ske inifrån. Föräldrarna
måste ge barnen föredömet av en på inre
samvetsövertygelse baserad religiös praktik.
Vårt Gudsförhållande måste komma till ut-
tryck i förhållandet till medmänniskan.

Av stiirsta betydelse är en rätt uppfostran
av )drs Gemiit>, dvs. >enheten av vårt
andliga inre i den mån som detta inte är
riktat utåt till världen och inte är sakbun-
det utan erfares som uppfyllt av känslor
med meningsfylld karaktär>. Här skall
människan få sin mitt och sin inre enhet.
Men därtill behövs öppenhet för högre, and-
liga värden och villighet att ingå bind-
ningar på det religiösa planet. I en atmosfär
av religiös indifferentism måste dessa själens

innersta krafter förtvina.
Kristlig >djuppedagogik> har därför som

främsta uppgift att hämte hem den rotlösa
människan till Guds hjärta, som öppnar sig

för oss i Kristus. I den utsträckning som

detta mål förverkligas blir även alla de

andre pedrgogiska intentionerna frukt-
blrande.

H.B.
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Ge orgcs Auzov: Dc la ser-
uituile at sentice. Etude du livre de

l'Exode. Paris 1961, Ed. de l'Orente.

Georges Auzou bedrivcr kerygmatisk cxe-
ges. Visserligen ställer han sig reservetions-
löst under den litteräre och den historiske
kritikens metodiska krav, men hln scr sin
egentliga uppgift i att levandegöra bibelns
text som Guds ord. Hen är medveten om
att bibelvetenskepcns framrtcg hör dll
>Guds välsignelse för vår tid>. Den gam-
maltestamentliga bok, som hrn tagit upp
till behandling, är ett ideeliskt föremll för
hans exeges. Andre Mosebokcn skildrer ju
med judarnas uttåg ur Egypten en ay-
görande epok i det uwelde folkets histo-
ria. Den framställer dårmed ett shcende, i
vilket åtskilligt allmänmänskligt ken spå-

ras. Den är slutligen en ende profetir om
den kommande frälsarcn och hans verk i
kyrkan. Tre gånger skulle mrn siluada
kunna sammanfatta Exodus-bokens innc-
håll med den mycket lyckliga formel, som
Auzou har valt som titel för sin frdnståll-
ning: från träldom till tjånst.

En kritik skulle kuana s?ittr in vid för-
fattarens sätt att behandle Gudsnemnet

Jahweh. Kan man verkligen rned en liten
fotnot avfärda som >filosofisko, vad kris-
tet djupsinne her funnit i orden >jq Vr
den jag är>? Här verkar cn cxegetisk prin-
cip, som vi inte utan videre skulle eccep-
tera sorD den ende berättigede, när dct gäl-
ler Guds ord.

Auzous verk framstår icke desto mindre
i sin helhet som inspirerande hjalp vid bi-
belläsningen,

v. K.

L.-M. Dewailly O. P.z En-
uoyös ilu Phe - Missiott et A[osto-
Iiciå. PeÅs 1960, H. de I'Orante.
NF Z: 80.

Är vi Faderns utsiinda, om inte på
samma sätt så dock på ctt liknmde som

Kristus vår Herre? Eller ligger tonvikten
på att vi är räddade genom Kristi verk?
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Med denna dubbelfråga är det problem-
område beskrivet, på vilket pater Dewailly
rör sig i sin nya bok, Visst är det så, att vi
är befriade från synd och skuld genom att
vi är upphöjda till att vara Guds barn.
Frälsningsaspekten och pånyttfödelseaspek-
ten i Kristi verk och i kyrkans insats kan
inte skiljas. Men accenten kan läggas olika.
Dewailly är angelägen om att fördjupa vår
syn på kyrkans apostoliska uppgift. Stilla-
tigande accentuerer han den positiva aspek-

ten i Kristi verk och ställer sig därmed i
tjånst för en teologisk riktning, som i dag
håller på att vinna terräng. Den tycks
vara kallad *t f.r^mjl. lekmannaapostolatet
och bidra till de ekumeniska problemens
lösning.

Dewailly är inte okänd i Sverige och har
själv god kontakt med svensk litteratur.
Hrns bok vidrör vidsträckta sammanhang
och är ägnad att ge en första introduktion
till aktuella problemkomplex.

v. K.

Ludwig Hö dl: Der AnsPrucb
iler Pbilosobbie and der Einsfrucb
ilet Theologie im Sheit der Fakul-
tåten, Mitteilungen des Grabmann-
Institutes der Universität Miinchen,
Hef.t 4. Miinchen 1960, Hueber,
DM 3:80.

I föreliggande broschyr visar den medel-

tide universitetshistorien sin aktualitet för
i dag. Fakulteterna ligger ju fortfarande i
strid med varandra. Bakom den organisa-
toriska frågan om fakulreternas ömsesidiga

förhållende döljer sig i själva verket ett ve-
tenskapsteoretiskt problem, som i sin tur
inaebär en evig mänsklig fråga. Inte ens

dagens ateister ken ju låta bli att gång

efter annan yttra sig om Gudstrons och
tinkandets inbördes relation. De visar sig

tillhora den kulturkrets, för vilken amal-
grmeringen mellan kritik och tro - mellan
filosofi och teologi - är konstitutiv och
dir co lösning av bakom liggande veten-
skapsteoretisla problem har uppnåtts, sådan

den ej finns inom andra kulturer,
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Ludwig Hödls skrift är en fackveten- rlr sig själv. I varje fali skulle vi gärna

skaplig studie. Men deu rör vid frågor, som vilje plpeka den spänning, som i Ahlbergs
förblir oroande, så länge kritiskt inställde nyr publikrtion ligger mellan innehållet
människor är troende kristna - så längc och förordet. Bokcn ställer här ett problem
den religion finns kvar, som kan våge låta och her smtidigt en särartad aktualitet.
sig ställas mot väggen av ett må vare än V.K.
så fritt och obundet tänkande.

v. K.

Alf Ahlberg: Teänih.ets
bimmelsf ail. Betraktelscr vid ctt
tidsskifte. Stockholm 1960, Nltur
och Kultur. Kr. li: t0,

Helst skulle vi vilja försvare författrcn
mot honom själv. Han har i sin nya €ssey-

samling åtskilligt att säge och framlägger
vägvisande tankar. flan varnar för en över-
värdering av tekniska prestationer och vill
ropa människan tillbaka till henne sjiilv.
Boken framstår som etr nytt bevis på för-
fattarens omfattande bildning.

Men nu skriver han i förordet, att allt
han har att komma med endast skall upp-
fattas som debattinligg och inte på något
vis skall anses vera oförgripligt eller slut-
giltigt. Vissedigen har men med rätt kal-
lat människans gränsmedvetande för ett
tecken på hennes storhet (inget djur vet om
sin begränsning!), men med Alf Ahlbergs
förord tycks gränsmedvetandet ha &ommit
i kölvattnet av en tolerans- och Lärleks-
ideologi, rcm kan ha svårt att förbli sig
själv trogen. Alf Ahlberg tycks under-
minera sina egna ord.

- Åtminstone framkallar boken en frågr.
Står hänsynstagandet människorna emellan
högst, så att meningsskiljaktigheterna och
motsättningarna undantagslöst får sklras
ned till bara åsikter och debattinlägg? Eller
kan sådana fall tänkas, där ett på insikt
grundat ställningstagande är det enda, som
kan försvaras, så att vi hellre borde vrra
beredda att lida av oenighet än att evstå
från att hävda det som har öppnat sig för
oss? Vilketdera skall ytterst föredras, tole-
ransen eller en överväldigande realitet?

Vi är benägna att rro, att frågen bewt-

. Josd O'Callaghenz Las tres
categorils estöticas Le la cultura
cli sica. Madrid 1960.

Boten är ett typiskt exempel på spansk

Thomrs-syn. För en spanjor är det klart,
att 

^quin.ten 
är originell. Men'det är för

honom en upptäckt, att Thomas trots allt
ingår i historiskr uwecklingslinjer. Det
finns däremor länder, där det nästan be-
trattar såsom en dogm, att en tankebygg-
nrd fullständigt måste kunna återföras till
redan föreliggande tänke- och talesätt.
Visse forskare skulle helst vilja upplösa
all originalitet till bara litterära beroende-
förhåll.Dden. De är slavar under en id6-
historisk uv- och miljö-teori. Spanjoren
OGallegLrns bok kan därför i viss mån
bli vägvisaade, ävea där dess specialveten-
skeplige resultat är mindre aktuella. Boken
visar, att Thonias i all sitt oberoende själv
har orienterat sig efter redan givna tradi-
tioncr. Dcn thomistiske estetiken har sina
rötter hos kyrkofäderna och i sista hand
i den antikl grekiska världssynen. Med sina
cstetfuka gruodl.ategorier : harmoni, klar-
het, storhet - erkänaer Aquinaten en ur-
spnrngligcn hednisk humanism. Medvetet
hr han övertagit det han ansåg vara av
förblivende vårde,

Rcdaa som menuskript har O'Callaghans
bok utmärkts med priset >Menendez Pe-
layol. Uppenbarligen fortsätter den unge
förfrtteren i den mans spår, som i sin histo-
rieforskaing eldrig förlorat blicken för det
easkilda fenomenets oåterförbara glans.

OCallrghans stil förråder, att han som

forskare semtidigt är en glad och vänlig
människa, något som är tacknämligt även
inom vetensLapliga sammanhang,

v'.K.
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Johan Chydenius: Tbe
tbeory of medieael rymbolhm. So-
cietas Scientiarum Fennica: Com-
mentationes Flumanarum Litterarum
XXVII 2. Helsingfors 1960. Mk
220t -.

Chydenius'lilla nya bok är ett slags för-
ord till den Dante-bok, som samme förfat-
tare framlagt för tre år seden.

Då var det symboliddn hos Dante och hos

hans läromästare Thomas av Aquino under-
sökningen gällde. Nu blir vi delaktiga av

källmaterialet till symboltankens historia
under medeltiden. Symboler är principiellt
påkallade genom ett den empiriske världen
inte är den enda verkligheten. Inom kristen-
domen har symbolfenomenet fått ett för-
djupande. De sakramentale symbolerna vill
ju inte endast åslådliggöre någonting, de

orsakar samtidigt det de symboliserar.

Broschyren ger ett övertygande vittnesbörd
om det tänkande, som har fremkallats av

den kristne tron. Den bekräftar den kristna
religionens kulturkraft.

v. K.

L6on le Grand: Sermons.

Soarces Cbrötiennes No 74. Paris
1961, Cerf . Nf I t: 60.

Påven Leo I var en at de fytt stora la-
tinska kyrkolärarna och samtiditt en boren
härskare. Han hade makt över ordet och

över människorna. Det nya bandet i sam-
lingen Sozrcrs Cbrötiennes fnmlägger 26

av hans predikningar i latinsk origineltext
och i parallellt tryckt fransk översättning.
De slipade formuleringarna verkar färska
ännu efter 1 f00 år. Även när Leo pole-

miserar, bevarar han sin höga teologisla
nivå och sin behärskade överlägsenhet. Re-
dan hans samtida såg i honom ett helgon.

Alois Vinkelhof et: Das
Kommm seines Reicbes, Frankfurt a.

Main 1959, Jos. Knecht, DM 12: 80.

- Tnktat iiber den Teufel, Ib.
1961. DM 14:80.

Författaren, professor vid prästsemina-

riet i Passau, har gjort sig känd som popu-

larisetor av de teologiska, vetenskapliga

framställningarna till tjänst för lekmän-
nen, som vill fördjupa sin kristendomskun-
shap. Med sin blandning av vetenskapligt
och populärt, teologiskt och litterärt utgör
även ovannämnda böcker främst ett kom-
plement till mera systematiska avhandlingar
om tde ytterste tingen>, Gudsrikets full-
ändning, semt om >den onde fienden>> och

hrns roll i irälsningshistorien.

,JG
Dohumente iler Vertreibung der

Deatscber aus Ost-Mitteleurofa. Bd,

llSz Polniscbe Gesetze und. Yerord-
,rungen 1944-195t. Utg. Bundesmi-
nisterium för Vertriebene, Fliicht-
linge und Kriegsgeschäditte. Bonn
196,0. Distr. >>Christ lJnterwegs>,
BucLenhain vor Miinchen. DM 9: -,

Som komplement till de två hittills ut-
komna banden med dokumentariska skild-
ringar av den tyska befolkningens utdri-
vande ur provinserna öster om Oder-Neisse
publiceras här ett urval av polska lagar, de-
kret och förordningar, som beträffar >av-
vecklingen av den tyska frågan> inom dessa,

nu av Polen annekterade områden. På

samma gång ger dokumenten en inblick av

mere allmänt intresse i Polens ekonomiska

och politiska utveckling efter kriget, som

t. ex. angående agrarreform, förstatligande
av företag och jordbruk, inkorporerande
och återbefolkande av de s. k. återvunna
områdena m. m. - Ett sakregister och en

ortsförteckning underlättar orienteringen.

JG
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TiIl redaktionen inkomna bdcker

Jonex CnrorNrus: The theory ol medieval
symbolism, Soc. Sc. Fennica, Comm. Hum.
Litt. XXVII. z. Helsingfors 196o, Akade-
miska Bokhandeln. FMk z2oi -.GasnrEr. Mancar.: Gegenwart tmd Unsterb-
lichheit. FrankfurtlMain 196r, Jos. Knecht.
DM 16:8o.
Ar.ors WrNrr.rrotnn: Traktat iiber den Teufel.
Frankfurt/Main 196r, Jos, Knecht. DM
14: 8o.

Cr.ana Nonosrntila: Die Fluchtnach Schwe-
den. Heidelbetg 196o, Kerle.
Die l/ertrei.bung der deutschm Bndlknung aus

den. Gebietm dstlich der Oder-Neisse,Bdll3
Polnische Gesetze utd Verordnungen rg44-
1955. Herausg. vom Bundesministerium flir
Vertriebene, Fliichtlinge und Kriegsgesch?i-
digte. Bonn 196o. Distr. Verlag ,,Christ
IJnterwegs", Buchenhain vor Miinchen.
DM 9: -.Enrr S;dnrnc : Kristendomskunskap. F 6t rcal-
skolan, Stockholm 196o, Almqvist & Wik-
sell. Kr. 9:4o.
Enrr S;dnrnc: Vdrlilens religioner. Liirobok
i kyrko- och religionskunskap f6r enhets-
skolans htigstadium. 4:e uppl. Stockholm
196o, Almqvist & Wiksell. Kr. z:95.

Die katholische Glaubenswelt Wegweisung
und Leben, F{erausg. von einer Arbeitsge-
meinschaft von Theologen. Bd II Moral-
theologi.e, Bd. Ill Die Heilsdkonomie, 3:e uppl.
Freiburg 196r, Herder. Per bd DM 53: -.S. LroN Ln Gnervo: S*mons t. III. Collec-
tion Sources Chretiennes nr 74, Texte latin.
Traduction et noles de Dom Ren6 Dolle.
Paris 196r, Ed. du Cerf. Nf 15:6o.
G. A. Dawnr.u: Vdr heligaste rro. Saltsjti-
baden 196o, Bokf<irlaget Kyrkligt Forum.
Kr. 3: -.INcven Hncron: Ett enda dop till syndernas

fdrfuitelse. Saltsjiibaden 196o, BKF, Kr. r: 5o.
Hler.uan LrNonorn: fui frdmmaude gdr.
Saltsjiibaden r96o, BKF. Kr, 3: -.Enrx Psrnfx:. Bibelns auktoritet. Saltsjii-
baden 196r, BKF. Kr. 3: -.
Jarv RtorN: Koinnan ihyrkan. Saltsjiibaden
196o, BKF,
Ppn Enrx PpassoN: Ky*ens iimbete som

Kristus-represmtation. Lund, 196r, Gleerup.
Kr. zo: -.Valfarten. And og Lia nr g. K<ipenhamn
196r, Pauluskredsen, Dkr. a: 5o.

Gliim icke

o att inbetala prenumerationsavgiften fdr 196r

till virt postgironummer 7 Z8 76,

o att grira Edra venner och bekanta uppmerk-

samma pe CREDO
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Redaktionens och cxpeditionew adress: S:t Johanncsgat. 5 B, Uppsala. Tel. (or8)

SJS 43. Postgirohonto: 7 78 76, Creilo - Katolsh Tid$k;ft, Uppsala.

Credo utkommer t96t med tem narnmct, Prisfir liisnummer 5 hr.; hel drgdng zo kr,

Prenutncration hos expeditionen direkt eller gmom bohhandeln. Besttillning att liis-

nun mer hos e4teditionen,

DEN KRISTNA TROSLARAN

Katekes fiir Stockholms stift
pappb. kr. ro:-, klotb. kr. 15:-

J. H. Nernman:

APOLOGIA pro vita sua

haft. kr, 17:5o, inb. kr, zz:5o

Gunnel Vallquist:

VAGAR TILL GUD
kr. 14:75

Alf Abery:

NILS DACKE och Landsfadern
heft. kr. 16:-, inb. kr. zo:-

Josef Pieper:

THOMAS AV AQUINO
haft. kr. 13:5o, inb. kr. r8:-

Johanna Schwarz:

GLAS. Dikter
heft. kr. 7: So

R. Wehner:

KORT ANDAKT - De viktigaste biiner och

levnadsregler ftir en katolsk kristen 
kr. z:_
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