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EUKARISTIN I KYRKANS LIV. 

Huru olika var icke de kristnas 
ställning i de första århundradena 
till den heliga eukaristin mot nu. 
Då var denna den allt behärskan
de och levandegörande. - I de li
turgiska bönerna finna vi det bästa 
uttrycket för denna hennes ställ
ning i kyrkans, i de kristnas liv. 
Visserligen använder kyrkan, om 
icke till ordalydelsen, så. dock till 
innehållet, sig ännu av samma bö
ner, men människorna som bedja 
delll, äro icke desamma; de låta 
sig icke omskapas av dem, utan för
söka påtrycka dem sitt eget indivi
duella »jag». 

I det följande vilja vi försöka 
giva en bild av eukaristins allt be
härskande ställning i den kristna 
livsåskådningen i de första århund
radena såsom denna kommer oss 

· till mötes i liturgins böner. 
Det löfte, som Kristus· en gång 

gav, att varest två eller tre män
niskor i hans namn vore fö1�sam
lade, där vore han mitt ibland dem, 
uppfyllde· han aftonen före sitt li
dande, då han instiftade den heliga 
eukaristin. På »·brödbrytandeb ble-

vo hans lärjungar också från den 
dagen igenkända. -- Glädjen över 
hans ständiga närvaro köptes ge
nom haris död. Priset för vår fräls
ning och försoning med Gud var 
hans blod. Vilket djup ligger icke 
i denna tanke, att blott genom hans 
död komma vi till livet, kunna vi 
fullt äga livet. 

Men Kristus lovade icke blott sin 
närvaro. - I den heliga kommuni
onen då vi fötena oss med honom, 
ingå · vi en organisk förening med 
honom, ja:, »vi bliva», såsom den 
helige Augustinus uttrycker sig, 
»vad vi mottaga»; bliva delaktiga 
av hans eviga, fötklarade liv. Kristi 
närvaro här på jorden, förklarandet 
och helgandet av allt; som är och 
den .innerliga föreningen med ho
nom vid njutandet av hans leka
men och blod är sakramentets inne
håll och väsen. 

Hans närvaro i sakramentet är 
väl upphov till glädje, men också 
till bävan, fruktan, ty Gud själv är 
det, den fruktansvärde, som här 
är verkligen närvarande. Att den
na tanke verkligen var levande hos 
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de första kristna, sägei' oss vår 
äldsta eukaristiska bön. »Må diii 
nåd komma - Hosianna Davids 
Gud. Den som är helig, träde nar
mare; den som icke är det, om
vände' sig. ->> - Därpå: följer ett utrop, 
fyllt av helig ·bävan: »Marana tha, 
komm, o Herre!» - Också· av jub- · 
lande stämmor hälsas hans an
komst. Med vilken övertygande 
kraft klingar icke följande häls
ning, som är hämtad ur Basilius' 
och Chrysostumus' liturgi. - Efter 
konsekrationen giva prästerna var- . 
andra fredskyssen . under häls
ningen: »Kristus är mitt· ibland 
oss» - och »han är här och skall 
förbliva här!» I en annan liturgi 
läsa vi: »Så är Du prisad och stan
nar hos människorna, icke för att 
förtära dem, utan för .att upplysa 
deni; förklara dem». 

Dock icke blott den himmelska 
Konunge1,1s kommande, utan ock-i 
så minnet av hans lidande och död. 
på Golgata firas. Hans död och 
hans offer- på Golgata blir i sakra
mentet verkligt närvarande, dock 
naturli,gtvis på ett hemlighetsfullt 
sätt. - Genom mysteriet av hans 
död och offer blh allt skapat för
klarat.. Allt får ett. nytt liv. »Her
rens lidande är det offer, som vi 
frambringa>>, säger den, helige Cy
prianus. I den orthodo:irn. kyrkans 
förberedelsebön (Ptoskomodi) he
ter .det: , >>Offrad blir Guds Lamm, 
som borttager -världens synder, för 
världens räddning- och liv». - Den 
lida.ndeFrälsareh ä1· också dewför
klarade och uppståndne, -ty det är 
ju Guds levande son; genom hans 
häl'lighets st_rålar och hans upp
ii-tåndelse blir -euka'ristins sakra-

- ment vigt och förklarat. Därför är 
den djupa känsla av intighet och 
vördnad lätt att förstå, vilken de 
kristna fattades av. och visade inför 
den största av hemliglietei·. � I 
den ostsyriska liturgin beder präs
ten:: » Ve mig, ve mig, jag darr"ar, 
ty jag människa bot bland ditt folk 
med befläckad mun, och Härska
rornas Herre; den Starke· har ja� 
sett. Huru fruktansvärd är nu elen,-

I 
na· . .ort. Den är ju intet annat än 

. Guds Hus och himmelens port och 
'clig/ o Herre, hava vi sett. Din nåd 
vare med oss. Ära vare Dig, ty du 
har forenat oss, födda av jord, med 
det himinelsk-a»'"'� Ännu -rne1�L-- De 
troende" känna Icke blott den kors
fästes och fqrklarades verl�ligi�när
varo, Htan också: hela deras eget 
väsen blir förklarat, - de förenas 
med honom och få,. del av hans 
evigt förklarade liv, i det,_ att de 'i 
den heliga \kommunionen" förena 
sig med »l�vandegöraren». »Den 
som äter mitt kött och dricker mitt 
bfod, blir i mig och jag i honom» 
- »den som.äter mitt kött och dric-

-. ker : mitt blod Ju1.1: , 
1
det. eviga livet 

och Jag skall. uppväcka honqm på 
",den yttersta dagen.» Denna _fpr

ening med, Kristus, denna delaktige 
het av hans eviga liv är 'eukaristins 
verkliga innehåll. - Vår äldsta 
_ eukaristiska b�n 1mpenbarar oss 
i detta· i: fölJap.de rop: » Du, o Herre, 
Allhärskare, har givit människorna 
mat och dryck _ till näring, på det 

1 i=ttt de må · tacka · dig. ocli .Du lu�r 
· givit oss andlig mat ,.och dryck och 

det e".iga livet genom din Som. -
Ignatius fråi1 Antiokia talar om det 
eukaristiska brödet såsom »odöd
lighetens medicin», ---, om ett fräls
ningsmedel, på det .. att vi icke må 
dö, utan för evigt leva i._ Krishis·. 
»Gud förenar sig i eukaristin n1ed 
de troende, på det att människan 
genom denna förening må erhålla 
evigt lin,. säger Gregor.ius från 
Nyssa. Detsamma .säger den .helige 
Ambrosiu.s; -»den som - äter av det 
levande brödet vilket . verka\· -· det 
eviga. - livet skall icke blott . aldrig 
dö, utan blir själv Kristi kropp>>. 

Men sakramentet verkar icke 
blott något tent ytligt,, n'länniskans 
yttre existens, om vi så· få säga, 
utan det står -i en oupplöslig· föt� 
birtdelse med människans hela,sed
liga liv. Blott de; som äro sedligt 
rena, heliga och värdiga få träda 
fram till det Heliga. Därför upp
manar de liturgiska bönerna så 
bevekande de troende och pPäster
na · att avhålla ,sig. från allt 01;ent. 
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Så.hele,f.det:t .. ex� i den helige. Ba:
siliJ.1Js · murgi: . >?ren-;i_·_ oss från aJl.a 
köttets och .. and�s synder och ,.lär 
oss att '.hava fruktan för Flerran». 
�-·Redan; i äldstlc!. , tider såg. man i 
eukaristin källan till ett nytt. liv, 
yägen till .sedlig förnyelse, Vi upp
täga Kristus i oss »för JJ.tt bekämpa 
lidelserna i oss», säger Klemens 
från Alexandria. I och . med för
tärandet av Kristus. i eukaristin, 
uppstår ett nytt andligt liv, ja, de 
l<.ommu1nicerande förvandlas till »en 
ny skapelse» ( onsdagens postcom
munjo i påskveckan). Men icke 
människan allena blir till. en ny 
:,kapelse, nej hela världen. Så ta
lar den heliga Ignatius från Antio
.Jda om. försoni�g mellan det jor
diska ,och det himmelska. För 
_Ir.ertellS från Lyon åtei' äro de gå
vot,. ·sant.bäras fram vid den heliga 
eukaristins firande,· representanter 
för hela den synliga naturen: »vi 
offra åt Gud det; som är hans egen
dom och förkunna därmed före
.ningE;n mellan materia och ande, ty 
_det jordiska bröd, i vilket Gud ned
kallas _är icke mer vanligt bröd, 
µtan eukaristi, som består av det 
j oi·disl�a och det· himmelska». Ge
nom den heliga eukaristin återfår 
allt skapat sin fulla glans, ty Gud 
k_an icke ingå förening med en oren 
Juopp. Allt skapat- inbjudes där-

för att ddtaga + Guds, Iovpfi.sailde. 
Man, beder f öx -a'ilt . och alla, för 
hela _sk.apels.en, Så-bliver man i b_ö
nen -och ,ge11om bönen till: en :eµda 
prgap.isk gemenskap; Däri ligger 
Kyrkans grundide; »en kropp och 
en ;u:id� - en Herre, · .. en tro� ett 
dop, en: G11d och. allas ,Fader; som 
är öyer alla, mitt bhmd ::illa och i 
oss alla». 

Så är eukaristin i sanning kyr
Jrnns livsnf:lrv, l. eukaristin kåi:iner 
man Guds närvaro, hans död blir 
på ·· ett hemlighetsfullt och dock 
verkligt sätt:· upplevad och firad. 
Här blir hela .världen· till en enda 
familj, kallad till Guds· lovprisande; 
Här yttrar sig underb_art Kyrkans 
enhet, vilken genom Gudamäi:mi� 
'skan i sig omfattar när och fj�rtäri, 
hög och låg i broderlig förening'. 
Den anda, som uppbär liturgirj� 
visar oss klart som en· speg�lbiTd 
kristendomens världsåskådning·: ge� 
nom Guds uppenhare\se i' vä1;lden 
bliver denna förnyad och förklarad, 
genom hans människoblivartde, ge
nom hans korsdöd och uppståndel
se. Kyrkan bekänner i liturgin en 
religiös-hemlighetsfull verkligh�t •. 
varest tidens gränser träda tillbäka 
och. evighetens djup öppna sig, var
.est framtid, nutid och det förflutna 
sammanflyta i ett enda evigt· nu. 

Ansgar Tillqvist, O. S; B. 

FOR 30 ÅR SIDEN I: OANMA,R·K OC} N·U . 
.. 

· ··· Overskriften til dis se linjer skal 
ikke forstås i så pmfattende be
tydning, som den i og for sig godt 
kunde. · Her skal nemlig ikke tam
kes på, hvorledes det i al alminde
lighed stod til i Danmark for 30 
år siden. men - ganske specielt 
- hvorledes det den gang var fot 
katolikker, å vmre he.r. Thi der 
er ingen tviv'l om, at der i . så hen
s.eertde er foregået en ikke, ringe 
f.o:randring . - strömluentring kan 

man godt kalde det - ·· siden- den 
gang, at det , er anderledes nu og 
� lad d_et- vrere sagt med det sam
me - i det store og hele både let
tere og b,ehageligere. Der var den 
gang eller lidt tidligere en far, som 
l'la til sin sön, der hadde kom•er-' 

teret, ·»I.?u har gjort os både soi:g 
Qg skam». Noget sådant er det ikke 
sand synligt; at der nu vilde· bli sagt, 
i _hvert ·fald ;vilde det sidste s_åren!fe 
ord vel nrepp� v�ret föjel til. . 



Hvad er nu grunden til denne 
forandtede tingenes tilstand, om 
hvis realitet , der tlreppe nreres no
gen tvivl blandt alle dem, der har 
föling med disse forhold. Ja, det 
er jusf for å finde svaret herpå, at 
disse linjer skrives, eller, endnu 
nöjagtigere, for å gi stödet til, at 
eh förklaring herpå kan findes ved 
eventuelle bidrag fra andre, der her 
hat större klogskab og erfaring end 
den, der . har skreven disse linjer. 

En .hovedgru'nd til I omtalte for
andring er vistnok, at kundskaben 
om, hvad den katholske kirke er 
og vil, er ble,ven langt större og me
get grundigere i .de sidste 30 år. 
Denne gunstige udvikling har sik
kert • vreret betydelig kraftigere her 
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i landet end i de fire andre nordiske 
Iande . .  Danmark· har, ,som det syd
ligste land , i Norden, stedse vreret 
forud for de. andre, hvad påvirk
ning fra det. övrige Europa angår, 
og clet både i godt . og ondt. Således 
er det også gået ber, at det oplys
ningsarbejde, der . allevegne foregår 
for å göre lrntolisismen bedre kendt, 
hurtigere er trrengt ind her og har 
håret rigere frugter. 

Det forekoinmer . mig derfor, at 
vi i vort arbejde for kb;kens ud
bredelse ganske skal opgi den, isrer 
i tidligere tid så yridede polemiske 
fremgangsmåde med skarpe avis
artikler, der strittede af ironiske _. 
angreb på modstanderne og var 
isprrengte med parenteser med. ud
råbstegn og sic og lignende indeni 
og i stedet for blot arbejde på å 
sprede oplysning om, hvad vi tror,; 
og ·hvad vi vil. Thi det er j o  man
gelen på kundskalb om, hvad ka;. 
tholsk kristendom er, der i mange 
protestantiske lande har vreret og 
er så stor, at man har fået de mest 
fantastiske forestillinger om, hvad 
katolisisme betyder, og hvad for 
löjerlige vresener katolikkerne er. 
Det hrendte mig engang, om j eg 
tör fortrelle så meget om mig selv 
udeii å bli beskyldt for selvros, at 
en ung pige sa tH mig : »Tidligere 
troede j eg, at katolikkerhe var så-

danne nogle ' forskrrekkelige men.:. 
nesker, men nu tror . jeg det ikke 
mere, siden jeg har lrert Dem å 
kende» .  Desvrerre · har j eg nreppe 
ofte gjort så heldigt · et indtryk, 
men den lille oplevelse illustre:rer 
godt, hvor meget det kan betyde, 
når der blot blir spredt lidt kuHd;. 
skab om det katholske. Derfor skal 
vi ikke vrere rredde· for å la vor tto, 
vor kir ke, vor moral bli kendt · ·så 
vidt · som muligt. Vi kan da også 
lregge mrerke til, at ·vore talere nu, 
gejstlige og lrege, i regelen, når de, 
hvad der ikke sjrelden sker, op
fordres til å holde foredrag i pro
testantiske kredse, vrelger emuer, 
der ikke direkte angriber de andres 
tilvante forestillinger eller s,årer de
res fölelser, men sådanne, der sretter 
dem i stand til å sprede sund og 
pålidefig kundskab om alt, större 
og mindre, der angår den katolske 
kirke. 

En anden grund, der har spillet 
en rolle ved nrevnte forvandlirig: 
er utvivlsomt vore dages store fek
niske uidvikling, der blandt andet 
har medfört, at rejseliuet i de se
nere år har blomstret mere end i 
nogen tidligere tid. Ikke mindst 
fra de små lande rejses der meget ; 
det er, ligesom disse !andes ind
byggere langt mere end de store 
!andes trrenger til flere og rigere 
indtryk og fremmed påvirkning. 
Men når folk rej.ser vidt og bredt 
omkring, kan det ikke undgås, at 
de også af og til kommer til ka
tolske lande, og hvis de så kommer 
til disse med altfor fordrejede be
greber, blfr de på ikke så få punk;. 
ter nödt til å revidere dem. At be
folkningens dumhed, de fattiges 
undertrykkelse, prresternes herske
syge prreger de katolske lande, har 
de måske rnange gange hört påstå, 
men når de kommer til disse lande, 
vil de döje med å finde det bekrref;. 
tet. De mange, der f. ex., for blot 
å nrevne et enkelt sted, rej ser til 
Ober-Ammergau·, vender i regelen 
hjem. m.ed stor · begejstring for det, 
de har fået å se, ög ' sender tit en 
venlig tanke · til den katolske be-



follming, hvis fromhed og grabethed 
de har set så smukt et udslag af. 

End videre kan det jo ikke andet 
end bringe forandring i det almin
delige omdömme; når det ved !res
ning i aviserne og på, anden måde 
stadig mere og mere går op for 
folk, at kirken vinder stor f.rem
gang i de lande, som för ' regnedes 
for fuldt og helt .protestantiske. 
Når f. ex. danske gartnere rejser 
til , Holland, eller de her i landet 
får. besög af hollandske hya,cintsrel
gere, opdager de  sikkert ikke . så 
sjrelden, at. det er katolikker, de 
står overfor. I England spiller den 
katholske kirke en betydelig rolle, 
hvor. ·den for et århundrede siden 
lmap syntes å eksistere. Hvad De 
forenede Stater i Amerika angår, 
hvortil så mangfoldige Danskere er 
1myttede med de nrermeste person
lige lbånd, kan det heller ikke und
gå sådannes opmrerksomhed, at den 
katolske kirke er det ,stör.ste og 
virksomste og vistnok også indfly
delsesrigeste religiöse samfund der 
ovre. Og man hörer og lreser om 
en: rrekke mrend; som i de sidste 
år har spillet de störste roller i de-' 

res respektive fredrelande og virket 
til stor velsignelse · for dis se, som 
f. eks. Seipl i österrig, dr. Briining 
i Tyskland, marsjal Foch i Frank
rig, mr. Smith i U. S. A., og man 
får a vide, at ikke alene er disse 
mrend katolikker, men at de også 
lever deres liv efter deres tro og 
den katolske kirkes bud. Det er 
umuligt andet, end at sådanne iagt
tagelser og erfaringer må efterlade 
et .varigt indtryk og få mange til 
å gi slip på forudfattede .  mening er 
og tåbelige fordomme. 

Men også årsagar af helt anden 
art har bidraget til å fremn:ie den 
lykkelige forandring, vi undcfrsöger. 
Der er mand og mand irnellem groet 
op en langt större tålsomhed, mere 
besindighed, når man kommer til 
å . . stå overfor· mennesker, der _har 
andre . meninger end en selv. Det 
kan man .så tydelig se på andre. 
omriider, fremfor alt . på det poli
tiske. Den, der er gammel nok dertil, 
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mindes med liden sympati den tone, 
der i provisorietiden tit herskede 
bl;mdt de politiske partier, ja. ren,t 
personligt blandt de enkelte med
lemmer af disse. Oa for en del år 
siden her i denne konservative by 
Thisted en venstremand for förste 
gang opstillede sig som folketings
kandidat, hadde han de.n ubehage
lige overraskelse, at en af : byens 
storborgere og höjremrend spyttede 
ham i ansigtet, da han passerede 
ham på gaden ( at gerningsmanden 
straks fik nogle klö af en medföl
gende venstremand, ' skal kun for 
fuldstrendighedens skyld tilföjes) . 
Sådant forekommer ikke let hver
ken blandt politiske eller andre mod
standere nu til dags; man söger å 
forstå, hvad der kan bevrege andre 
til å holde på nteninger, der er mod
satte ens egne, regner det for kul
tur ikke å reagere voldsomt og 
hadefuldt. Denne trenke-- og handle
måde lregger sig også for dagen 
på det religiöse område, missi
onsfolk vil ikke önske grundt
vigianerne · kogt ' som de skadelige 
oldenborrer, et önske, som var mu
ligt og blev udtalt for c. 30 år siden ; 
man kan også derfor ibedre end för 
tåle, at f. el{S; ens hege; ens köb
mand, ens vaskerkone o. s . . v. ' er 
katolik 

Sammen med denne, kun · såre 
tiltalende udvikling i omgang og 
sam'kvein med . ens nreste i sam
fundet er foregået .en udvikling i 
folkekirken, der ikke kan karak
teriseres som heldig, nemlig lige
gy ldighed for, .ja ligefrem uvilje 
mod enhver formulering. af de 
kristne trossandheder. »Jeg bryder 
mig ikke om dogmerne, j eg holder 
mig blot til den kristne tro» ,  er en 
tanke, man har , hört udtrykt på 
denne . eller lignende måde mange 
gange i vort århundrede. Hvor. 
tåbelig den er, ikke blot kristeligt 
og kir keligt set, men rent rasjo11elt 
betragtet, indser de, der udtaler 
den, naturligvis ikke, tyrertimod 
m.ener de derved å lregge et krlste
ligt og fremskredent og modent 
sindelag for dagen. Og dog er det, 



for å sige det · lige ud, ren og skrer 
nonsens, thi det. ingen dogmer og 
trossretninger å ville anta er jo ens
betydende med på forhånd å gi af� 
kald på. overhovedet å trenke over 
det, man tror på. Selv så simpel og 
fundamental - - - en indstilling, soin 
går forud for de millioner gan:ge 
her på jorden gentagne ord: »Gud, 
forlad mig · min synd for . Jesu 
Christi skyld», forudsretter selv for 
det til · trenkning ringest indstillede 
menneske ligefrem en bunke af 
dogmer, som han både har ret og 
pligt til å få noget å vide om. Hvem 
er Gud? Hvad er min synd? Hvor� 
for trrenger jeg til å få den forladt? 
Hvem er Jesus Christus ? Hvorfor 
kah jeg få forladelse .for hans 
skyld? Disse er kun nogle af de 
dogmatiske spörgsmål, ethvert nor
malt menneske vil stille sig selv, 
hVis ovennrevnte bön er ham en 
hjertesag. Men denne trarig til op: 
stilling og besvaring af sådanne 
spörgsmål modarbejdes principielt 
af. mangfoldige af · folkekirkens 
prrester, hvad der ikke . har kunnet 
artdet end hos marige mennesker 
fremkalde fornemmelsen af, at riår 
dogmerne ikke har noget å sige, 
kan det ikke vrere så· farligt, om 
katolikl�erne holder· på eri del dog
mer, som folkekirken ikke har, 'da 
de jo overhovedet ikke betyder no
get. Derfor er det nu, i modsret� 
ning ti1 för, blevet sjreldent å höre 
de hadefulde angreb på de kathol
ske trossandheder, hvilke folk så, 
når det kommer til stykket, ikke 
vil ha så svrerf ved å sige ja fff som 
tiåligere. 

Og endefig er der endnri en årsag; 
som lila tas med, og  som måske 
desvrerre er den störste, det er den 
religiöse ligegyldighed, som uden 
tvivl har bredt sig meget i de sidste 
30 år. · · Religiös-e spörgsniål intres
serer ikke folk så meget, altså kan 
der forrtulftig".is ikke vrere videre 
grund · til å göre ophrevelser, öm 
nogle mertnesker har afvigeride an
skuelser om religionen. »Et mo
derne menneske anser alt, , hvad 
der hörer · religionen til, for · en pri
vatsag, hvorfor- det vilde vrere mart
gel på kultut å blaride · sig ind i, 
hvad andre tror», er en grundsret
ning,, som mange flere ,handler efter 
nu end for 30 år siden, og derfor 
vil man heller ikke sine venner og 
bekendte til livs, fordi de er kato
likker. 

At deri religiöse · ligegyldighed, 
isrer rtår den hrelder mod religiös 
uvilje, kan gi sig helt andre udslag, 
er en kendsgerning, soin he'r blot 
skal peges på, nien ikke gås nier
mere ind på. For kirkens udbre:.. 

delses skyld er det sikkert bedst; 
at den religiöse ligegyldighed ikke 
breder sig for meget, selvom deri 
jo, som redegjort, kan ha  nogle 
heldige bivirkninger. · 

Sikkert er der andre vigtige' fak� 
t6rer til stede, · der virker i den a11e.: 
rede flere gange nrevnte retning, 
men her skal dog nu standses � 
i det håb, som allerede er ridtalt; 
at andre måske yderligere vil ud
dybe det spörgsmål, ·som må ha så 
stor . intel'esse fo1; os al1e. 

· Thisted ·· 1/1 1932. 
Cand. mag. Niels ·Hansen. 
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KAT O L S KA KYR KAN I F I N L A N D 1 9 3 1 .  
Kyrkoåret har börjat och kalen

deråret nalkas sitt slut. Ser man 
med allvar på dessa händelser, kan 
man väl knappt finna ett lämp
ligare tillfälle för en tacksam över
blick över det gångna och förnyat 
mod för det kommande. Det för
flutna året har varit rikt på hän
delser, men händelserna hava må
hända ej fått den yttre glans de 
behövt. Var den rådande nöden 
orsak eller anledning härtill?  

Var det i fj ol tal om pressen, så 
vill j ag nu fästa uppmärksamheten 
på några festliga åminnelser, som 
lämnat djupa spår samt medfört 
andlig . välsignelse och som törde 
bära frukt. 

Republikens president firade sin 
70-årsdag. Finland, isynnerhet hu
vudstaden firade detta jubileum, 
trots att naturen ej syntes vilja 
medverka - i mannaminne torde 
inan ej hava haft en så svår snö
storm som denna dag. Fotgängare, 
åkdon, spårvagnar och automobiler 
sökte sig fram och kommo fram, 
men med mycken möda och ansen
ligt försenade. En bild av kyrkans 
verksamhet. Katolska Kyrkan sö
ker sig fram, möter hinder och 
går framåt. 

På presidentens minnesvärda 70-
årsdag strömmade folket till slottet. 
Katolska Kyrkans prästerskap med 
H. Excellens Biskopen i spetsen 
skulle dit och kommo fram. Det 
gällde att lyckönska statens över
huvud och överlämna H. H. Påvens 
lyckönskan. Vänligt blevo vi mot
tagna. H. Excellens biskopen fram
förde i ett välformat tal Finlands 
katolikers, prästers och sina egna 
lyckönskningar och överräckte där
på det telegram, som H. H. Påven 
värdigats sända jubilaren, med ön
skan och bön för dennes och lan
dets väl. 

Det är glädjande att vara med 
om dylikt · och tanken flög till » V ox 
Romana» - Rösten från Rom -

den numera kända jultidningen 
från Finland, som torde bliva en 
röst från alla i norden, d. v.  s. en 
röst som kanske ropar i öknen, men 
som vill göra sig hörd från öknen 
över världen. Tidningen har åter 
höjt sin röst, emedan den kommit 
ut och hoppas på en framtid. 

Framtid - liv, förnyelse och 
kraft - vem ville ej vara med där
om, men den måste ha sitt stöd i 
en forntid. Forntiden hedrades åter 
i Finland år 1931 . I Esbo gamla 
medeltidskyrka från 1400-talet ut
fördes ett genomgripande restaure
ringsarbete. Arkeologiska kommis
sionen lät utföra skrapning och 
tvättning av väggar och tak i. koren 
i medeltidskyrkans båda ändar. 
Dolda under flera lager kalkfärg 
funnos nämligen rika dekorativa 
och figurmålningar, vilka utförts 
under den katolska tidens sista år 
i början av 1 500-talet av en okänd 
konstnär, som torde ha utfört flera 
arbeten i landet, emedan Ingå kyr
kas vägg- och takmålningar äro 
identiska med dem i Esbo. Härpå 
tyder bl. a. den omständigheten, att 
Evas skapelse i de båda kyrkorna 
skildrats på alldeles samma sätt. 

I samma vördnadens tecken och 
anda för N ådendals medeltida min
nen restes en minnessten på den 
s. k. Nunnegraven i Nådendal, på 
vilket minnesmärke ses en koppar
platta, framställande nunneklost
rets sigill : Birgitta mottagände up
penbarelse. Man vore frestad att 
häri se en hyllning enkom för de 
avlidna Birgittasystrarna. Ehuru 
namnet tyder endast härpå, finnas 
förmodligen dock uti samma grav 
kvarlevor av andra personer be
gravna i kyrkan ända till 1600- och 
1700-talet, vilka fördes till en ge
mensam grav, då vid en grundlig 
upputsning av kyrkan i mediet av 
1 800-talet man gick så radikalt till'
väga, att man icke skonade gravar
na under kyrkogolvet. Egendomligt 



ar likväl namnet »nunnegraven» 
och man gläder sig åt de sparsam
ma hedersbevisningar som falla 
kyrkan till del. Det synes kanske 
obetydligt, men betyder dock myc
ket, ty utan att söka kontakt med 
Katolska Kyrkan finner man den 
genom att upptäcka och hedra gam
la katolska minnen. 

Kontakt med den katolska värl
den ,skaffade oss firandet av kyrko
mötet i Efesus' 1500-årsfest. Min
net högtidlighölls i alla katolska 

i kristlig anda utövad verksamhet 
för de fattiga, hos sina medlemmar 
befrämja äkta kristligt liv - min
net av sin 25-åriga tillvaro och 
verksamhet · inom Helsingfors ka
tolska församling. Det var en fest 
i äkta katolsk mening med talrik 
anslutning och deltagande i den hl. 
kommunionen, pontifikalmässan 
och aftonens familjesamkväm. En 
förening kan ej undandraga sig all
mänheten och firandet, såsom en 
enskild person, och därför liksom 

-v�-�, 
J. ±, , .... ... 

. · ,  

. . . 

. .  /: · l  

Interiör av kyrkan i \,Viborg. 

fösamlingar i Finland under hela 
maj månad genom särskilda pre
dikningar och gudstjänster, som 
säkert medförde stor välsignelse 
och det religiösa livets förnyande. 
- Det populära helgonet Antonius 
levde upp på nytt i ord och bild 
genom tidningsartikel och föredrag, 
ävenledes med anledning av hans 
700-årsjubileum. - Den hl. Elisa
bets fest satte dock mera prägel 
över det hela, liksom skulle om
ständigheterna och nödtiden sär
skilt inbjudit att fira detta förträff
liga· exempel på välgörenhet · och 
kärlek till nästan. Vid samma till
fälle. :begick St. Anna-föreningen -
vars. syfte är att genoin gemensam 

koncentrerade sig vid St. Anna-för
ening.ens firande alla andra jubile
er och festligheter, som kunnat och 
.bort firas i huvudstaden. Finlands 
katolska biskop J. M. Buckx hade 
ett trefaldigt jubileum : 25 år som 
präst, 10 års arbete i Finland, 50:de 
födelsedag - han var .försvunnen 
på högtidsdagarna. Kyrkoherde van 
Gij sel firade sitt 25 års prästjubi
leum - bortrest för tillfället. Pas
tor vV. von Christierson kunde se 
tillpaka på en 25-årig verksamhet 
i sitt hemland - allt detta firades 
utan yttre glans, ehuru katolikerna 
ej glömde att genom bön, blommor 
och gåvor betyga sin vördnad för 
jubilarerna. Och Kyrkan hade sä-



kerf den största nytta därav i and
ligt och timligt avseende. Härom 
vittna alltjämt en guldmonstrans, 
mässhakar, alba, m. m., skänkta vid 
dessa festliga tillfällen. 

Moder Angela, föeståndarinn:i för 
systrarna och skolan, ävenledes fö
föremål för ett 25-års klosterj ubi
leum, firades dock av medsystrar 
och skolbarn vid en anslående fa
miljef est, varom offentligheten ej 
visste mycket. 
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att sprida helighetens tanke och 
praxis genom lära och exempd och 
bidraga till världens förnyelse i 
Kristus. Skulle man ej behöva det
samma i våra dagar; då de flesta 
människor synas tänka på allt an
nat än Guds rike och dess rättfär
dighet. 

Pastor H. Hartwijk höll ett radio
föredrag på Kalevalaclagen inför en 
utvald åhörarskara i Univeusitetets 

solennitetssal. D,et 
var denna gång ty
värr ej över ett ka
tolskt ämne, utan 
om Finlands na
tionalepos Kalevala. 
När blir det ett ka
tolskt tema? 

1931 såg till hem
landet återvända 
såsom klosterbro
der Broder Erik, 
den första bland 
Finlands söner -
av dess döttrar fin
nas för närvaran
de sex i utländska 
kloster . - som i 
nyare tid försökt 
sig på klosterlivet. 
En uppmuntran för 
andra, ehuru lan
dets regering en tid 
var något ängslig 
för munkar och 
munkordnar. Reli-

ORA P R O  

Åbo försall,lling 
dekorerade vackert 
i romansk katedral
stil sitt lilla kapell. 
Viborg restaurerade 
och satte i värdigt 
skick sin sekelgam
la kyrka och utvid
gade barnhemmet. 
Det senare skulle 
även Helsingfors 
behöva, liksom ka
pellet i Åbo, men de 
erforderliga medlen 
därtill saknas. Allt 
fordrar enorma 
sumn1or, som våra 
katoliker tillsvidare 
ej förmå hopsam
la, trots vällyckade 

N O B I S  

gionsfrihetslagen 
av elen 10/1 1 1922 
säger ju : Munk
eller nunneorden 
eller nytt kloster 
må ej inrättas och 
må icke till med
lemmar eller novi
ser i förut i lan

Minnesvården på nunnegraven 
i Nådendal. 

det befintligt kloster upptagas an
dra än finska medborgare. - Det 
är ju en brist i lagen, isynnerhet i 
vår tid, då många säkert kulle söka 
sig bort från världens ondska. Var 
det icke ondskan som bidrog till 
munk.väsendets uppkomst? En ön
skan att ägna sig helt åt Gud -
en ren omöjlighet i den dåvarande 
fördärvade världen - som åstad
kom att många droga sig tillbaka 
från världen, gjorde bot och hel
gade sig i ensamhet, för att där
efter sluta sig tillsammans och 
efter beprövad offervilja och uthål
lighet återvända bland folket för 

och inbringande basarer. 
Det är ett nytt bevis på att ingen

ting sker utan svårighetei· och offer. 
Detta erfor bäst Kyrkans över
huvud. Pius XI hade ett tyngande 
prövningsår. Förhållandet, eller 
spänningen som det heter, mellan 
Påven och Mussolini syntes ett 
ögonblick grumla den Katolska 
Kyrkans verksamhet. H. Excellens 
Biskopen sände en sympatisk del
tagandeskrivelse till katolikernas 
gemensamma Fader, ett bevis på 
huru vi följde med händelsernas 
utveckling och båda Gud om väl
signelse i prövningens stund. Så 



levde vi förenade med katolikerna 
i den vida världen, med hopp om 
framgång och utveckling i Kriisti 
segertecken, korset, instämmande i 
vad en tidskrift A. K. anförde vid 
Biskopens Jubileum: » Under de tio 
år Biskop Buckx vistats i Finland 
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har han lett verksamheten med 
fast och smidig hand och åstad
kommit många även ur protestan
tisk synpunkt rätt intressanta och 
anmärkningsvärda i·esultat». 

Helsingfors, Sylvesteraftonen 1931.  
Joh. van Gijsel. 

ST. A L B E RT D E N  STO R E. 
I Nrerheden af den schwabisk

bayerske Donauby Launingen iboede 
i Middelalderen de adelige Herrer til 
Bollstadt, hvis Mandslinie fprst ud
dpde i 1607. Som Spn i denne 
Adelsfamilie f pdtes Albert, der 
fprst kendtes som Albert af Boll
statt, siden som Albert af Kpln, 
Albert den Tyske og atter senere 
som Albert den Store efterhaanden, 
som hans Berpmmelse voksede. 

Hans Fpdselsaar er ukendt. Al
mindeligt var det ansat til 1 1 93, 
men forskellige Overvejelser har 
fprt senere Tiders Historikere til 
at grette paa 1206 eller 1207. Om 
hans Barndom ved man nemlig in
tet; og hvad der fortrelles, er kun 
fromme Slutninger om, hvordan saa 
hellig og lrerd en Maild maa have 
vreret som Barn. Vi ved f prst, at 
han i 1223 (eller forsigtigere sagt: 
i 20'erne) indtraadte i St. Domini
kus' nye Orden. Regner man med 
F�dselsaaret 1 193, var det saaledes 
en trediveaarig Mand, der gjorde 
Skridtet i Tiggermunkestanden, 
mens det efter den nyere Antagelse 
var en 16-17 aarig Ynglings be
gejstrede Selvhengivelse. Og skpnt 
mangen reldre Mand netop i disse 
Aar lod sig indrullere i Prredike
brpdrehreren, synes det Antal Aar, 
hvor han efter sin lndtrreden i Or
denen endnu ikke var begyndt , sin 
Lrerervirksomhed, at antyde, at det 
var som ganske ung, han valgte at 
leve sin . Ordens Liv. 

Regner man med 1223 som Aaret, 
da Albert iblev Dominicaner, var det 

kum en seks Aar gammel Orden, 
han indtraadte i. I 1216  havde P ave 
Honorius III givet St. DominicUis' 
U dkast tiI en Orden af Prredike
brpdre sit officielle Stempel. Den
gang havde det kun drejet sig om 
en Haandfuld Mennesker, men Or
denen udbredte sig med Begejstrin
gens Laviner over Europa, og da 
Albert sluttede sig til, var der i 
-hvert Fald et halvt Hundrede Klo
stre i adskillige Lande. Hvor han 
blev optaget, ved man heller ikke 
med Sikkerhed. Traditionen siger 
i Padua, som St. Dominicus havde 
bespgt i Sommeren 1 220, og hvor 
der snart efter var oprettet et Klo
ster. Men ogsaa Kpln gpr Krav paa 
lEren. Klostret der havde en vis 
Forbindelse med Dominicanerorde
nen i Norden; for Aarhusianeren 
Broder Salomon, der af General
kapitlet i Bologna i 1221 blev sendt 
med Breve fra Paven og St. Domi
nicus till Kong Valdemar Sejr og 
lErkebiskop Andreas Sunespn for 
at plante Dominicanerordenen i 
Danmark, tog Vejen over Kpln, hvor 
han fik overdraget den hellige Ma
ria Magdalenas Hospitz i Stolck
gasse til Kloster for Ordenen. 

Hvor nu1 end Albert spgte Op
tagelse, var det under J ordanus af 
Salu;ens Ordensledelse, og maaske 
var det Ordenens Generalmagister 
selv, der optog ham; hpjst sand
synligt var det ogsaa hans · person
lige Indflydelse, der drog hans unge 
Landsmand, for J ordanus var en 
af alle Tiders mest ·uimodstaaelige 
Menneskefiskere. 



I fem Aar var Albert Elev i sin Or
den. Fprst i 1 228 begyndte han sin 
lange Lrerergerning, der fprte ham 
vidt omkring. I Kpln var han fprst 
nogle Aar Lektor, senere i Hildes
heim, i Freiburg, i Regensburg, i 
Strassilmrg og atter i Kpln. Sytten 
Aar gik hermed og fpr han i 1245 
forlod Kpln, melder Traditionen, at 
den tyveaarige Broder Thomas af 
Aquin skal have siddet lyttende 
under hans Kateder. 

Det er dog m:eppe rigtigt ; for det 
var f pr,st i Efteraaret 1245, at Tho� 
mas slap lps fra Fangenskabet paa 
sin fredrene Borg, og fra denne . tog 
han direkte til Paris, hvortil Albert 
ogsaa var kommet i Sommeren 
samme Aar. Men i Paris begyndte 
Samarbejdet mellem den geniale 
Lrerer og den endnu mere geniale 
Elev. Da tre Aar senere General
kapitlet i Juni 1248 havde bestemt 
Oprettelsen af fem studia generalia 
( Ordenshpjskoler) i Paris, Mont
pellier, Oxford, Kpln og Bologna, fik 
Albert overdraget Organisationen 
af Studiehuset i Kpln, og Thomas 
fulgte sin Lrerer til Stolckgasse. I 
Paris havde Albert erhvervet sig 
Titel af Magister. 

Indtil 1252 opholdt Albert og 
Thomas sig begge i Kpln. Allerede 
forud for Pariseropholdet var Al
berts Ry naaet ud over det ganske 
civiliserede Europa, i Paris naaede 
det et Hpjdepunkt, og her i Kpln 
maatte han foruden sine pvrige Ar
bej der adskillige Gange optrrede 
som Byens Raadgiver og aandelige 
Fader. I Sommeren 1252 kaldtes 
Thomas tilbage til Paris, ikke uden 
Forbindelse med de voldsomme An
greb · paa Tiggermunkeordenerne, 
som Pariseruniversitetets verdens
gej stlige Lrerere i Foraaret havde 
:rettet imod dem. Thomas skulde 
som Baccalaureu,s gennemgaa »Sen
tenserne», Tidens theologiske Haand
bog, men han var endnu kurr syv 
og tyve Aar, og Ordensmagisteren 
Johannes Teutonicus, var fprst imod 
denne Alberts Plan med sin Ynd
lingselev. Albert forstod dog at 
skaffe sig formaaende Menings-
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freller, og det blev, som han 
pnskede. Imidlertid fortsatte han 
selv Undervisningen i Kpln i to 
Aar, indtil Kapitlet i Worms 1254 
valgte ham til Provincial for den 
tyske Odensprovins, et Hverv, der 
i tre Aar fprte ham paa stadige 
Rejser Tyskland rundt. I 1256 var 
han dog paa -et Ophold ved Pave
hoffet i Anagni sammen med Tho
mas, begge for her at forsvare de
res Orden mod Pariser Verdens
gejstlighedens vedholdende vold
somme Angreb, der siden 1252 var 
tiltaget i Styrke og havde fprt til 
ligefremme Gadespektakler. I Anagni 
forfattede Albert ogsaa, paa Pave 
Alexander IV s Opfordring, sit 
Stridsskrift mod A verroes, den 
mauriske Filosof ( 1 1 26-1 1 98) , hvis 
Aristotelesfortolkning indsmuglede 
trosstridigeLrerdomme ved de krist
ne Universiteter og derved gjorde 
al Aristotelisme mistrenkelig, saa-. 
ledes, at siden Thomas, der dog 
fprte sin theologiske Strid mod net
op denne kristne A verroisme, efter 
sin Dpd blev taget med i en For
dpmmelsesdom over A verroes' filo
sofiske Vildfarelser. 

Paa dette Tidspunkt var Alberts 
litterrere Virksomhed i det store og 
hele forbi. Den havde strakt sig 
over forbavsende faa Aar. Fra de 
yngre Aar i Tyskland foreligger 
kurr ganske faa Vrerker. Det var 
fprst i Paris, hans nresten ufatte
lige Produktivitet begyndte, og fra 
1245-1256 blev Hovedmassen til 
af det Bibliothek, som hans Skrif
ter udgpr. ( De samlede Vrerker 
fylder 38 Kvartbind i Udgaven fra 
1 890erne.) 

Krernen i Alberts Forfatterskab 
er hans Kommentarer til Aristote
les. Han fpdtes i en Tid, hvor Mid
delalderens Europa opdagede den 
store grreske Filosof i en Renais
sance-Rus, ikke mindre lykkelig og 
farlig end den senere Renaissances 
Beruselse ved Genopdagelsen · af 
Oldtidens Kunst og Litteratur. Men 
da Aristoteles kom til Vesteuropa 
gennem Maurernes Formidling,blev 
hans Tanker fprst mpdt med Anto-



riteternes Fordpmmelse; og det var 
let at forstaa. Ikke blot betpd han 
en Kritik af den platoniske Filo
sofi, der havde vreret den altbety
dende Kirkefader, St. Augustins 
Vrerktpj i den theologiske Bearbej
delse af Aabenbaringen. Men han 
kom i Arabernes Fortollming med 
Lrere om Stoffets Evighed, om den 
menneskelige Intelligens som Del
agtighed i et for Menneskeslregten 
frelles Intellekt, der var en Emana
tion fra Gud, om Umuligheden af 
den personlige Udpdelighed og an� 
dre uantagelige Paastande. Derfor 
var det allerede i 1210  under Erx.
kommunikationes Straf blevet for
budt at undervise i Aristoteles ved 
Pads' Universitet ; i 1215  havde en 
pavelig Legat fornyet dette Forbud, 
og da det gik daarligt med at faa 
det overholdt, havde Pave Gregor 
IX i 1231 atter indskrerpet det, 
mens han dog samtidig overdrog 
tre af Universitetets Lrerere at kor
rigere Aristoteles' Skrifter paa en 
saadan Maade, at de blev anvende
lige, idet han Idogt udtalte, at det 
nyttige ikke maatte kastes bort 
sammen med det unyttige. Denne 
Kommission fik dog aldrig udfprt 
sit Arbejde, men Alberts Kommen
tarer til den omstridte Filosof gjor
de det ogsaa unpdigt, for de kom 
til at give Aristoteles Borgerret i 
den kristne middelalderlige Filo
sofi. Ganske riktigt er Udtrykket 
»Kommentarer» dog ikk�; for Al
bert laante kun Vrerkernes Ind
holdsskema fra Aristoteles, men 
udfyldte Rammerne med ikke blot 
aristotelisk Lrerdom - ogsaa med 
Stof fra aristoteliske Kommenta
torer - og ikke mindst med egne 
Iagttagelser til en gigantisk Mate
rialesamling. En Snes Aar senere 
( 1265-1272 ) · gjorde Thomas et 
omhyggeligere kritisk Aristoteles
studium og det paa Grundlag af 
nye og bedre Oversrettelser. 

Alberts filosofisk-theologiske For
tjeneste har vresentlig Interesse for 
Fagfolk. Han kom nresten straks 
til at staa helt i Skygg.e af sin Elev, 
skpnt han for Resten visse enkeltc 
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Steder i Aarhmndreder overstraa.
lede Thomas. Og han havde da 
heller ikke Thomas' syntetiske 
Evner, som satte denne i Stand til 
at samarbejde Dogme, Kirkefredre, 
Aristoteles og nyere Viden til en 
Enhed og en afsluttet Forstaaelse 
af Tilvrerelsen. Albert var langt 
mere den vidtaabne Aand, som op
tog og optog alt, hvad en intellek
tuelt virksom Tid bragte frem af 
gammelt og nyt, men dog ikke ev
nede at bearbejde det tiI en mod
sigelsesfri Enhed. Det gpr ikke 
hans Fortjenester ringere; netop i 
vor Tid, hvor ingen tpr haabe paa 
en ny Thomas, der kan give Syn
tesen af Dogme, Theologi og alle de 
senere Aarhundredel's Erfariilger, 
kan vi snarere forme os efter Al
berts Billede : den vaagne Aand, 
der lod Strpmme samles hos sig for 
at skille rent og urent. 

Hans alsidige Interesse for,staas 
bedst af Lreserne ved Betragtning 
af ham som Naturvidenskabsmand. 
Sammen med Roger Bacon (ca. 
12 10-1292 )  reprresenterer han den 
iagttagende Erfiirings-Naturviden
skab Aarhundreder fpr dens Renais
sance-Foraar, men han er mindre 
uberegnelig, mere npgtern og af
balancei·et end Englrenderen. Astro
nomi og Geografi beskreftigede han 
sig med og var ,sikker paa Jordens 
Kugleform; Mineralogien dyrkede 
han og samlede Mineraler paa alle 
sine Rejser til en velordnet Sam
ling; Alkymien interesserede ham, 
dog mest i Form af teoretiske Spe
kulationer over Metallernes Natur; 
Mediciner var han ogsaa, trolig Op
samler af Slregternes gamle Hus
raad ; men isrer var det Dyr og 
Blomster, hvis Studium han kastede 
sig over. Og skpnt han her, som 
altid, er Filosofen fprst og frem
mest, der sretter Fauna og Flora 
paa Plads i Skabelsens Hierarki og 
interesserer sig for elens filosofiske 
»Bevregelseslrere», Principperne for 
deres Livsytringer, er det fabel
agtigt, hvad han har naaet at se 
og har husket om deres Livsvaner. 
Uophs,,rligt lceser man de samme 



Vendinger om, at det og det er galt, 
for »Jeg har set . . .  », »saadan for
treller J regere, Fiskere og Bpnder», 
»der er ganske vist mange under
fulde Ting i Naturen, men det, jeg 
·selv har iagttaget, stemmer ikke 
dermed», o. s. v., o. s, v. Han ken
der nresten alle Europas Pattedyr 
og ved Besked om Fuglene og deres 
Vandringer, som . hans geografiske 
Viden giver ham Begrundelsen for. 
Meget kritisk behandler han Beret
ninger om Fabeldyr, skpnt han dog 
tror paa nogle af dem. I det hele 
taget er hans herhenhprende Vrerk 
som en Haandbog i Middelalderens 
tyske Dyre- og Planteliv, ,skrevet 
af en Mand, der har set langt det 
meste af, hvad han beskriver. 

Saa omfattende var hans Viden, 
at han allerede i levende Live blev 
en sagnagtig Skikkelse, om hvem 
det utroligste fortaltes, med hvor 
lidt eller hvor meget Grund i Fakta 
skal her ikke afgpres. Man sagde, 
at Kong Wilhelm efter Erobringen 
�f Aix-la-Chapelle tog hjem over 
Kpln i 1 248s Vinter. Der bespgte 
han Albert og undredes, da han i 
Klosterhavens Sne saa et Vreld af 
Sommerens Blomster, ·som Munkens 
Kunst fik til at trives. Ogsaa et 
lrnnstigt Menneske saa Kplnerne 
bygget af den nresten uhyggeligt 
Idoge Albert. De saa Mekanismen 
gaa nogle Skridt og udtale Ordet 
»Salve». - Efter sin Dpd maatte 
han· lregge Navn til adskillige Aar
hundreders Sortekunst ; en Rrekke 
alkymistiske V rerker gik under 
Navnet Albert, og fremragende Ma
gikere gjorde sig til af at have pst 
af hans Visdom, saaledes f. Eks. 
den Dr. Dee i hvis Krystallrngle 
Elisabeth af England stirrede paa 
sine gamle Dage, da alle andre 
Troldmrend havde ,skuffet hende, 
naar hun vilde forudkende Frem
tiden. 

Men for at vende tilbage til Hi
storien: I 1 256 var Albert ved Pave
hoffet og skrev mod Averroes, men 
han var trret af den filosofiske 
Strid, hvori han som Aristoteles' 
Forkremper var blevet saa st::erkt 
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angrebet en Person. Naar han fik 
overdraget at bekrempe Maureren, 
han ogsaa skulde »feje for sin egen 
Dpr». Men ipvrigt nregtede han nu 
at fortsrette Striden, han erklrerede 
Spprgsmaa]ene for uhyre vanskelige 
og trak sig tilbage ; men sikkert 
gjorde han det kun, fordi han vid
ste, at han havde uddannet en Elev, 
hvis Dygtighed berettigede Lrereren 
til at trrekke sig ud af Kampen. 

Efter Provincialaarenes Oph(llr 
ventede en ny Opgave. I 1259 var 
han i Valenciennes beskreftiget med, 
i Slitmarbejde med Thomas og et 
Par andre Ordensfreller, at udar
bejde en ny Studieplan for Orde
nen. Aaret efter npdte Paven ham 
til at overtage Bispesredet i Regens
burg, men samtidig med at passe 
sine ny Pligter, arbejdede han for 
at iblive dem kvit, og allerede i 
Foraaret 1262 fik han sin Frihed 
til atter at vie sig til det kloster
lige Liv og den fortsatte Iagttagelse 
af Naturen. Alligevel var der sta
dig Bud efter ham. I 1263 opholdt 
han sig paa ny ved Kurien,. hvor 
Digteren Magister Henrik . fejrede 
ham som det filosofiske Universal
geni, saa meget mere rerefuldt, som 
Thomas ogsaa i disse Aar var ved 
Pavehoffet. Her blev Albert ud
nrevnt til pavelig Korstogsprredi
kant af Urban IV. Det fplgende 
Aar kaldtes han til W'ii.rzburg, i 
1 267 er der atter Ophold i Kpln, 
men han maa derfra til Strassburg 
i to Aar, og fprst fra 1269 faar han 
varigt Ophold i sin Ungdoms 
Kplnerkloster. 

Men har han lrengtes niod Ro 
efter et Livs Rej SN' og Kampe, fik 
han ikke sit 0nske opfyldt. I 
Efteraaret 1268 var Thomas vendt 
tilbage fra Italien til Paris for at 
mpde en farlig Modstander, Siger 
af Brabant, der fornyede Averroes' 
Lrere og valde umaadelig Opsigt, 
I 1270 var Kampen paa sit hpjeste. 
Thomas skrev »De unitate intellec
tus»,  og samtidig sendte Ordens
broderen Gilles Brev til . Kj:6ln for 
at bede Albert udtale sig om femten 
Teser, tretten af Siger og to om-



stridte af Thomas. Albert svarede, 
men ugerne, og pegede ligesom 
i 1 256, paa Spprgsmaalenes Van
sluilighed. Om de thomistiske Te
ser sagde han blot, at her i Verden 
var der ikke meget at ridtale om 
saadanne Ting. Man mrerkede, at 
han helst trak sig helt ud af Tidens 
Kampe og at han var meget lidt 
tilbpjelig tiI at bryde Staven over 
Filosoferne. At han ikke ·svigtede 
sin Mandoms Vrerk, skulde han 
endnu. komme til at bevise. 

I December udtalte Paris' Biskop 
Fordpmmelsesdomen over Sigers 
tretten Sretninger. De to af Thomas 
nrevntes ikke. Mens Aarene nu gik 
i Kpln, nrermede Thomas sig ,sin 
tidlige D�d paa Vej tiI Konciliet i 
Lyon i 1274. Men den gamle Albert 
levede endnu og har paa det samme 
Koncil, hvor han reprresenterede 
sin Ordensprovins, begrredt sinElev 
og Ven. Her skal han ogsaa over
for Gregor X have talt Rudolf af 
Habsburgs Sag, den nyvalgte tyske 
Konge, som Albert satte stor Pris 
paa, og som Kurfyrsterne havde 
valgt efter en Snes Aars Forvirring 
fplgende paa Hohenstaufernes Un
dergang. 

Og saa kom i 1277 den sidste Bpn 
tiI den gamle Munk om at blande 
sig i Verdens Gang. Thomas var 
dpd, og hans Modstandere rejste 
sig mod hans Lrere. Pave Johan
nes XXI havde paalagt Biskoppen i 
Paris at forfplge Sagen mod den i 
1270  fordpmte Averroisme videre. 
Og nu fordpmte Biskoppen 219 
Sret11-inger, vresentligt averroistiske, 
men ogsaa nogle, der ramte andre 
og blandt disse Thomas. For at 
understrege Fordpmmelsen af Tho
mas dateredes Dommen den 7. 
Marts, Treaarsdagen for hans Dpd. 
Da vai· det, at Oldingen fra Kpln 
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atter kastede sig ud i Striden, for 
nu var Eleven der ikke lrengere til 
at svare for dem ,begge, og i Paris 
hyläede han Thomas' Lrere som ret
troende, ren, uangribelig og gud
dommelig. 

Saa kom tilsidst Oldingeaarene 
og omtaagede Alberts klare Aand. 
Vi har endnu hans Testamente fra 
1278 og en Underskrift fra 1 8. 
August 1279; men nu ventede han 
i halvslukte Sansers Stilhed den 
sidste Rejseordre. Han dpde i 1280, 
den 15. November. 

Om hans Fromhed er hidtil intet 
fortalt i denne korte Oversigt. Den 
var af den vidtfavnende Art, der 
ser Guds Fodspor overalt. Han 
tjente sin Herre, naar han not_erede 
sig det mindste, som Skabmngen 
havde at fortrelle om Skaberen. 
Men ,samtidig var han en dyb My
stiker. Et Par vidunderlige Smaa
bpger gik i Aarhundreder under 
hans Navn, fordi man fandt, at de 
udtrykte hans Aand. De er i de 
senere Aar erkendt som Vrerker af 
andre Forfattere, saa nu maa vi dyk
ke ned i vanskeligere Vrerker, hans 
Kommentarer tiI Pseudo-Dionysius, 
for at se ham som Mystiker; men 
Billedet af Dogme-Mystikeren Al
bert staar kurr saa meget des lda
rere p_aa dybere Baggrund. 

Han blev begravet i Stolkgasse i 
Dominikanerkirkens Kor. Nu hvi
ler Legemet i Kplns St. Andreas
ldrke. I 1 622 erklrerede Gregor XV 
ham for salig. I 1930 fejredes hans 
650 Aars Dpdsdag, og Alverdens 

. katholske Videnskab bad Paven om 
at maatte hilse Albert den Store 
som Helgen. Aaarets Slutning _brag
te Helgenkaaringen og OphpJelsen 
blandt Kirkelrererne. 

H. D. T. Kiamzlff. 



43 

K O N T R A K T S P R O S T E N  N E A N D E R 

T A C K A R F Ö R S E N A S T. 

Kontraktsprosten Neander an
sågs allmänt som den stora diplo
matiska förmågan i ärkebiskop Sö
derbloms ekumeniska rörelse. Ge
nom hans resor och samtal med 
ledarna för Orientens, från Rom 
skilda kyrkor förbereddes marken, 
så att också från detta håll repre
sentanter kommo till den bekanta 
kongressen i Stockholm. Detta kan 
kanske anses som det verkligt nya 
och uppseendeväckande i denna 
demonstration, ty protestanter av 
olika konfession hade redan .förut 
mer än en gång samlats till kon
ferenser och även bildat stora inter
nationella organisationer. Men By
zans hade aldrig förut haft något 
möte med ·wittenberg och Geneve. 
Här kunde alltså den söderblomska 
kyrkopolitiken registrera en verk
lig framgång. österns förut så ex
klusiva kyrkliga ledare lyssnade 
med förtroende till den broderliga 
inbjudningen till Stockholm. Här 
skulle de finna de pålitligaste, upp
riktigaste vänner, som också ville 
hjälpa dem i nödens stund, en ny 
international i work and life. Vi 
veta icke vilka ord ärkebiskop Sö
derbloms sändebud begagnade i 
Bukarest och Sofia, i Antiokia och 
Belgrad, men säkert ha de varit 
mycket hjärtligare och mera över
tygande än de flesta människors 
- åtminstone av verkan att döma. 
Säkert fick också kontraktsprosten 
Neander ett gästfritt och förtroen
defullt mottagande hos de nya vän
nerna och bundsförvanterna. 

Allt detta kan man också sluta 
sig till av den rörande tacksamhets
skrivelse, som d€n diplomatiske 
kontraktsprosten nyligen sänt till 
sina gamla värdar i östern, då bol
sjevikerna sprängt Rysslands natio
nalhelgedom, Åter'lösarekatedralen 
i Moskwa, i luften. Den är genom
trängd av en så vänskaplig och bro-

derlig anda, att den förtjänar att 
översättas både till grekiska, ryska, 
rumänska, bulgariska, serbiska och 
andra språk och att införlivas bland 
den ekumeniska rörelsens heliga ur
kunder. 

Samtidigt ger den ypperliga skri
velse varmed ärkebiskop. Söder
bloms minister för Orienten tackar 
för senast en ovärderlig handled
ning i högre diplomati. Kontrakts
prosten börjar med att förkunna, 
att »den ry,ska statskyrkan ej kun
de annat än k,rossas då den ut
gjorde ett hån mot allt vad religion 
heter» (Dagens Nyheter, 8 decem
ber 1931 ) .  Den citerade diploma
ten citerar själv Strindbergs be
kanta ord : »Här rivs för att få 
luft och ljus - är inte det tillräck
ligt?>>. En sådan uppfattning har 
gått lutheranerna i blodet. Om det 
finns några mänskliga detaljfel i 
ett hus, som Gud själv har byggt, 
så bör hela huset rivas . Detta är 
mycket enklar� och effektivare än 
att söka reparera detaljfelen. Ne
ander talar också om »en ärlig och 
berättigad förtrytelse öven den 
humbug i kombinationen av reli
gion och nationalism och mycket 
annat som florerat i de europeiska 
kyrkornas skydd» . 

Här kan man inte underlåta att 
fråga sig om icke vår ekmneniske 
diplomat blivit i någon mån vilse- . 
ledd av sina tacksamhets- och vän
skapskänslor gentemot den kristna 
Orienten, som. visat honom så myc
ken vänlighet eller med andra ord · 
att gentlemannen .för en gångs 
skull sprungit i väg med diploma
ten. Var verkligen tillståndet i den 
ryska kyrkan före bolsjevismen så
dant, att det kan s·ättas under ru
brikerna : »humbug» och »hån mot 
allt vad religion heter» ?  Man hade 
lust att fråga några ryska biskopar 
och präster från den gamla regi-



mens tid. Men ack, de flesta av 
dem äro ju stumma och döda, 
skjutna, dränkta, ihjälpinade, le
vande begravna. Andra finnas kan
ske ännu kvar i Sovjets ljusa och 
luftiga fängelser, men dit når tro
ligen icke ens kontraktsprosten Ne
ander. Och förresten vore de allt
för oskickliga diplomater för att 
ifrågakomma i detta högdiploma
tiska sammanhang. De visade ju 
en så otrolig brist på smidighet, att 
de hellre gingo i döden än de för
nekade sin tro. Tyvärr måste man 
väl säga i de söderblomska kretsar
na, att också deras slut var humbug 
och ett hån mot allt vad religion 
heter. 

Men de goda makterna triumfera, 
ty nu härska bolsjevikerna enväl
digt i Ryssland, och bolsjevismen 
har enligt vår diplomatiske dolm
mentförfattare »själv blivit ett slags 
religion». Här följer Neander tro
get skolans traditioner att använda 
gamla ord i fullkori1ligt ny betydel
se. Härigenom skapas också en för
virring och osäkerhet i ordutbytet, 
som är utomordentligt klargörande 
och praktisk. För oss, som stå på 
den efterblivna och odiplomatiska 
ståndpunkten har det alltid verkat 
som om bolsjevikerna hatade och 
förföljde icke blott all kristendom 
utan också all religion i sitt väldiga 
rike. Därför ha ju också kristna av 
alla konfessioner och färger prote
sterat mot de våldsamma religions
förföljelserna i Ryssland. I san
ningens namn måste vi erkänna, 
att också i denna fråga den orien
taliska kristenhetens specielle vän 
och beskyddare prosten Neander in
tager en intressant särställning, då 
han i sin här behandlade skrivelse 
avråder från »några protester». 

Den banala uppfattningen är, att 
de gudlösa rörelserna i Ryssland 
lätt förklaras av det kommunistis
ka partiets grundåskådning, som 
icke är någon annan än 1850-talets 
materialistiska filosofi (Biiclmer, 
Molleschott o. s. v. ) ,  som av fack
män närmast betraktas som en ide
historisk kuriositet, men som nu 
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1 genom omständigheternas makt 
blivit en slags mäktig partifilosofi 
i den bolsjevikiska världen, som 
alla människor skola tvingas att 
antaga. Man måste ha nått en ovan
lig grad av diplomatisk skolning för 
att kalla denna världsåskådning, 
som varken har rum för Gud, för 
själen eller viljans frihet för »ett 
slags religion». 

Nog av ! Denna »religion» råder 
nu i Ryssland, och dess nye sym
patisör uppmanar oss glatt och iv
rigt att studera den. Han tycks 
niest av allt vara ängslig för att 
»det religiösa Europa slår igen dör
ren till_ Sovjets rike». Han är full 
av oro för att vi skola se »alltför 
snävt kyrkopolitiskt och nationellt 
på vad som sker i Ryssland». Kon
traktsprosten kan vara fullständigt 
lugn för att det icke skall hända 
något så hemskt. Kommunisterna 
göra ju en kraftig propaganda 
i alla länder, och ha på flera håll 
framgång. Nyss hade både Oslo 
och .Stockholm besök av den apo
stoliske mannen Lunatjarskij. - I 
Sverige har man förbjudit katolska 
klosterceller men visst icke kom
munistiska particeller. Sovjetuni
onens Vänner finnas litet varstans 
och måste mer och mer -betraktas 
som en faktor att räkna med. Vore 
det inte snart på tiden att indraga 
också dem i den ekumeniska rö
relsen? Neander har ju redan tagit 
ett betydelsefullt diplomatiskt för
sta steg. 

Den av ärkebiskop Söderblom in
spirerade pressen framhöll på sin 
tid ofta, att många katoliker bekla
gade »Roms avvisande hållning>> 
mot hans ekumeniska strävanden. 
Om vi icke icke missminna oss, var 
det Jngen mindre än vår mönster
diplomat Neander, som på sin tid 
bjöd själve påven till »kristenhetens 
möte i Stockholm». Vilka de miss
nöjda katolikerna voro fick man 
aldrig reda på. Men om de verk
ligen finnas, så måste man väl nu 
säga, att de fått vatten på sin kvarn. 
Vilken oförliknelig kondoleansskri
vel,se skulle vi icke få från ärke-



biskop Söderbloms envoye extra
ordinaire et ministre plenipoten
tiaire den dag då Peterskyrkan i 
Rom spränges i luften för att be
reda rum för en kommunistisk kon-
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gressbyggnad åt Europas Förenade 
Stater, framtidens hägrande »reli
giösa» Babelstorn ! 

B. D. Assarsson. 

SJÄLVMORDSPROBLEMET FRÅN JURIDISK 
OCH STATLIG SYN PUN KT. 

Undertecknad, som allaredan be
handlat detta problem från såväl 
katolsk-religiös som från medicinsk 
synpunkt, har ansett problemet 
ifråga vara av den ·betydelse, att 
detsamma även :bör behandlas från 
juridisk ooh statlig ståndpunkt. 
!synnerhet under dessa tider, då 
nöd står framför mångens dörr 
och gripandet till självmord även 
kan börja framstå lockande, är det, 
så finner undertecknad, rätt och 
t. o. m. nödvändigt att ingående 
granska detta delikata problem. 
Men alldeles oberoende härav har 
den i rubriken angivna utgångs
punkten för problemets behand
ling osökt trätt framför mig, efter 
det jag tagit del av ett uttalande 
av den frejdade juridiske veten
skapsmannen, professor Nils Stjern
berg, återgivet i den av mig i 
mina tvenne tidigare i denna tid
skrift publicerade artiklar över 
_detta problem åberopade enkät. 

Professor Stjernberg ställnings
tagande till problemet: »Har män
niskan rätt att söka döden?», ut
kristalliserades bäst ur de nedan 
citerade satserna: 

a) »Rätten att dö är en etisk 
fråga, vars kärnpunkt faller utan
för juridikens fält», samt 

b) »En helt annan fråga är ur 
juridikens synpunkt rätten att dö
da. Saken är ytterst ömtålig, men 
så mycket torde vara klart som att 
ett aldrig så väl motiverat förkor
tande av andras lidande förutsät
ter samtycke från dessas sida.» 
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Betrakta vi de nu citerade sat
serna, böra vi, om ock prof_essor 
Stjernbergs ställningstagande till 
problemet står på en ofantligt myc
ket högre plan, än såväl Natanael 
Beskows som Olov Kinbergs, dock 
anmärka, att icke heller elen .först
nämnde kunnat undgå, att rätt 
betänkligt materialisera problemet, 
detta i all synnerhet, där det gäller 
det under punkt b )  här ovan an
givna fallet. Och samtidigt här
med måste vi ytterligare fastslå, 
att . professor Stjernbergs distink
tion emellan »rätten att dö» och 
»rätten att döda» icke är riktig, ity 
· att i båda dessa fall måste etikens 
och moralens regler och krav · även 
från juridisk och framförallt från 
statlig synpunkt beaktas, nämligen 
såtillvida som både juridiken och 
staten bygga och måste det göra på 
en etisk och moralisk grundval. 
Enär statens förhållande till indi
viden, och tvärtom, regleras även 
genom juridiken, är det oriktigt 
att uppdraga distinktionen: etikens 
fält och juridikens, ty de äro icke 
inkommensurabla storheter. I det 
statliga livet komplettera de var
andra, detta i all synnerhet, ifall 
vi i likhet med den avlidne pro
fessor Rudolf Kjellen, betrakta 
staten även såsom -en livsform. 

Granska vi alltså problemet från 
statlig synpunkt, torde vi i allt fall 
icke helt kunna absorbera etikens 
krav från problemlösningen. Innan 
jag går att granska problemet från 
statlig synpunkt, måste jag förut-



skicka en förklaring, beträffande 
mitt ställningstagande till begrep
pet : självmord. 

Jag betraktar nämligen även dö
dandet av annan på dennes begäran, 
eller med dennes samtycke, såsom 
självmord i indirekt mening, var
för även ett dylikt dödande faller 
under sj älvmordsproblemet. 

I det följande skall jag först be
trakta problemet från professor 
Stjernbergs under punkt b) uttala
de åsikt, för att först därefter be
trakta det egentliga, det direkta 
självmordet .från statlig synpunkt. 

Såsom av det ovan framhållna 
ses, kan jag icke helt materialisera 
spörsmålet ens från statlig syn
punkt, vilket Stjernberg synes göra 
i avseende av fallet nämnt under 
punkt b) , medan jag åter, beträf
fande det direkta självmordet skall 
nedan försöka påvisa, att problemet 
i denna begränsning icke kan från 
statlig synpunkt tagas såsom enbart 
ett etiskt d. v. s. materialisera vi 
fallet nämnt under punkt a) , kom
ma vi, tillämpande materiellt stat
liga principer, till samma slutresul
tat, som om vi hade bedömt fallet 
från motsatt ståndpunkt, vilket åter 
bevisar att den etiska ståndpunkten · 
måste äga ett s. a. s. rubsolut värde. 

Professor Stjernbergs åsikt, be
träffande rätten att döda annan med 
dennes samtycke, abstraherar från 
det faktum, att även juridiken, för 
att kunna anses uttala rättsprinci
per, för att vara just, måste fotas 
på etisk grund; att rätten/lagen icke 
kan vara rättsligt bindande, eller 
ens göra verkliga anspråk på att de 
facto vara rätt, där densamma, om 
ock endast indirekt, befrämjar omo
ral. Och denna åsikt torde enligt 
undertecknads mening, vara riktig 
även, ifall vi icke utgå från det fak
tum, eller antagande, att jus natu
rale är alls rätts ursprung, och att 
även den moderna rätten bygger på 
principer härledda just från jus 
naturale. 

Med det sist sagda avse vi higa
lunda att dekretera, att rätten bör 
de facto ställa under straffhot varje 
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omoralisk handling, utan endast att 
rättens påbud skola vara moraliska, 
samt å andra sidan att rätten icke 
heller får uttala, att omoraliska 
handlingar äro tillåtna, eller där 
dylika handlingar i princip äro av 
lagen belagda med straff, i vissa fall 
undandragna samma handlingars 
förövare straff, eller belägga mora
liska handlingar med straff. 

För att taga ett exempel: Är dö
dandet av annan principiellt i gäl
lande lag under straffhot förbjudet, 
kan lagen icke, utan att bryta med 
moral och förty göra sig själv omo
ralisk, stadga t. ex. att den som 

· dödar annan på dennes begäran, el
ler med dennes samtycke är straff
fri. Ty skulle lagen stadga detta 
undantag från rättsprincipen, att 
dödandet av annan är ett brott, 
medgiver lagen, att dödandet av an
nan i ett givet fall icke är ett brott, 
men samtidigt härmed skulle lagen 
giva människan rätt att begå en 
principiellt omoralisk handling: dö
dandet av annan. Den moraliska 
rättsprincipens front skulle här
igenom genombrytas på en den vik
tigaste punkt. 

I detta sammanhang bör ytter
ligare observeras, att en annans -
medgivande till begående av en i sig 
själv omoralisk handling, icke un
der någon omständighet kan undan
rödj a själva handlingens, såsom 
handling betraktad, omoraliska na
tur eller .'beskaffenhet. 

För att taga ett annat exempel : 
en äkta makes samlag med annan . 
än hans maka, är äktenskapsbrott, 
är, alldeles oberoende därav, om den 
andra mak.an givit sitt samtycke 
eller ej en fullt lika omoralisk 
handling. Och omoralisk vore den 
lag, smn medgåve straffrihet ·åt den, 
som begår äktenskapsbrott med sin 
makas medgivande. 

Detta har professor Stj ernberg 
synbarligen icke beaktat. Han har 
dragit sin distinktion emellan ett 
dödande av annan i allmänhet och 
ett dödande av annan med dennes 
samtycke, utan att 1beakta etikens 
och moralens nu uppdragna sam-



manhang med rätten, med jus, med 
juridiken. Detta fel hade han sä
kert icke begått, ifall han under
låtit att materialisera problemet i 
dess nu avhandlade del. 

Inser man, att juridiken, åtmin
stone i nyssnämnda 'utsträckning, 
måste i sig upptaga etikens och mo
ralens absoluta krav, för att ens 
kunna kallas rätt, torde man all
deles icke kunna godtaga professor 
Stjcrnbergs åsikt, att rätten att dö
da annan kan med dennes sam
tycke, åtminstone under ,1issa om
ständigheter, vara i överensstäm
melse med det rätta. 

Detta ur ren juridisk synpunkt. 
Men även från en rent statlig syn
punkt måste vi förkasta den stjern
bergska åsikten, ty statsmakten, så
som statens handlande organ, måste 
förkasta en »rättsprincip» ,  som neg
ligerar, eller tillintetgör rättsprinci
pernas etiska och moraliska funda
ment. Detta helt enkelt därför, att 
begreppet » stat» är ett j11ddi,skt
sedligt begrepp, därför staten är en 
livsform, är ett liv, och allt liv är 
moraliskt bundet, ty om icke så kan 
staten icke förverkliga sitt sedliga, 
om ock sarntidigt materiella ända
mål. 

Problemet : »rätten att dö» ,  d. v. s .  
»rätten» att begå självmord, måste 
från sedlig-materiell-statlig syn
punkt besvaras lika, som. från etisk 
och moralisk vilket innebär, att sta
ten icke kan godkänna, eller prin
cipiellt tillåta självmord. Sett från 
denna synpunkt är det alldeles rätt 
att t. ex. belägga självmordsförsök 
med straff, ty .statens sedliga ända
mål kan uppnås endast genom stats
maktens ingripande, där moralens 
prima principer, till vilka otvivel
aktigt hör principen om individens 
absoluta ofrihet i förhållande till 
det egna livet bringas i fara. 

Men att endast påvisa detta, var 
icke vår uppgift, beträffande det 
direkta självmordet. Vi vilja tvärt
om, i motsats till professor Stjern
berg, huru paradoxalt det än kan 
synas, helt materialisera spörsmålet, 
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för att se, till vilket resultat vi då 
komma. 

Individen är visserligen icke till 
för statens skull, utan tvärtom sta
ten för individen. Men härav följ er 
ingalunda, såsom en nödvandig 
konsekvens, vilken stats-teori vi ,än 
må hylla, att staten, individens 
tjänare och beskyddare, icke skulle 
ha rätt att på statsmedlemmarna 
ställa · statens varande, dess fort
satta bestående skyddande ford
ringar. Tvartom måste vi tillerkänna 
staten en dylik rätt, och denna rätt 
är en primär rätt, ej härledd, nämli
gen i den bemärkelse att denna rätt 
icke är en staten av dess medlem
mar delegerad rätt. Fullödigast ut
talar Kristus denna princip, i det 
att han säger, att man är skyldig 
giva kej saren, det kej sarens är, och 
Gud det Guds är. 

Denna rätt som kan taga olika 
former, är förty även en staten till
kommande absolut rätt, och rättens 
förverkligande äger individen, stats
medlemmen icke på något sätt för
hindra, eller försvåra dess tilllämp-
ning. 

Ytterligare skola vi beakta, att 
statens fortsatta bestående är syn
nerligen intimt sammanbundet med 
statsmedlemmarnas utvecklande 
till fullmogna män och kvinnor, 
vilka skola träda i sina föräldrars 
ställe och i sin tur giva upphov åt 
nya statsmedlemmar. Men statens 
fortbestånd är ytterligare beroende 
därav, att statsn1edlemmarna även 
skola vara kapabla, att i alla övriga 
avseenden även kunna fullgöra sina 
skyldigheter gentemot staten. 

Varje handling av en statsmed
lem, som är eghad att inskränka 
statsmedlemmens förmåga att tjäna 
staten och dess ändamål, är stats
fientlig, varför statsmakten måste, 
till och med genom straffhot, för
bjuda alla dylika handlingar, ifall 
staten verkligen vill fylla sin upp
gift, sitt ändamål : trygga stats
medlemrn:ens rättmätiga existens 
just inom den givna statens egna 
gränser. Och omkastat : varje hand
ling av staten, som möjliggör för 



s!atsm�dlemmen att undandraga sig 
sma plikter gentemot staten, är ett 
statens .förräderi emot sig själv. 

Har den moderna staten, j ag hål
ler mig enbart till problemets ma
teriella sida, erkänt riktigheten av 
den här företrädda statliga upp
fattningen? På denna fråga måste 
vi svara j a, ifall vi taga spörsmålet 
relativt ; nej , i det motsatta fallet. 
Men i detta avseende har staten 
helt säkert handlat ologiskt. 

Alla staters militära strafflagar 
t. ex. !bestraffar självstympning, 
som skett i avsikt, att göra det för 
den stympade omöj ligt att full
göra sin militära tjänsteplikt. Intet 
lands lagar tillåter bortopererandet 
av könsorganen, utan giltig orsak, 
och skulle likväl detta ske, före
ligger misshandel, som står under 
allmänt åtal. Ur statlig synpunkt 
är allt detta .fullkomligt riktigt, 
fastän straffstadgandena tillkom
mit enbart på materiella grunder. 
Men dylika straffstadganden inne
bära samtidigt, att staten erkänt, 
att s taten har rättmätiga av själva 
statsiden beroende anspråk på in
dividens kroppsliga integritet, även 
där han själv icke vill bevara den
samma innebär detta icke änvida
re, att den helt materiella staten 
i vissa fall godtagit etik�ns krav, 
men icke allenast detta, utan sta
ten har åtminstone i ett fall till
ä�nat sig den kristliga grundprin
c1pen : människan äger icke på ett 
naturvidrigt sätt ,förfoga över sig 
själv. 

Det ologiska finna vi emellertid 
därutinnan, att staten, soin i vissa 
fall bestraffar sj älvstympning, icke 
straffar självmordsförsök, fastän 
ett genomfört självmord helt omöj
liggör individens arbete i statens 
tjänst. Är det icke ologiskt att be-
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straffa försök tiII självstympning, 
som om ock genomfört dock icke 
omöjliggör för den stympade att 
åtminstone i någon mån tjäna sta
ten men lämna självmm:dsförsöket 
strafflöst. Och dock har staten en 
viss nytta även av en stympad per
son, men ingen nytta av en död 
kropp. Vill staten fasthålla vid sin 
materiella ståndpunkt, måste den 
lägga under ett strängt straffhot 
självmordsförsöket, ty för staten är 
det bättre, att j ag med en hand 
tjänar densamma, än om jag helt 
går staten förlorad. 

Sade icke Kristus, att det är 
lbättre att med ett öga komma till 
himmeln, än med två till döds
riket. Den materialistiska staten 
kan svänga ett litet grand om dessa 
ord och säga, att det är bättre om 
jag med ett öga tjänar staten, ä� om 
jag helt går staten förlorad genom 
självmord. 

Månne det icke nu vara klart, 
att staten, sett från en rent mate
riell ståndpunkt, måste fördö1na 
självmord och straffa försök därtill . 
Är detta klart, då har den statliga 
materiella egoismen intet annat 
övrigt, än att anamma den kristna 
läran, att människa.n icke äger rätt 
att på ett naturvidrigt sätt förfoga 
över sig själv, således icke heller 
att beröva sig livet. Och så må sta
ten - kristen; eller okristen -
sluta i det avseende, varom här va
rit tal, förbund med Kyrkan för att 
bekämpa självmordet. 

Att vi ur motsatserna funnit en 
lösning på detta problem, utvisar, 
att materialismen icke kan fram
gångsikt kämpa mot kristendo
mens grundprinciper, utan att 
själv taga skada. 

Åbo, den hl. Lukas dag 1931 
Jarl L :son Renwall. 



C R E D O S  
Rob. Hugh Ben.son: Trods 

Pinebamk og Galge. J. Fri
modts Forlag. Kpbenhavn 
1931. 

För Rob. Hugh Bensons många 
vänner och beundrare i Norden var 
året 1931  ett märkesår, då den för
sta danska översättningen av en av 
hans historiska romaner utgavs på 
Frimodts Forlag. Trods Pinebrenk 
og Galge för oss till drottning Eli
sabeths England, närmare bestämt 
till Derbyshire mellan åren 1579 
och 1 588. Bokens hjälte Robin 
Audrey är ende sonen av en katolsk 
adelsman, men redan i första ka
pitlet omtalas, att den gamle man
nen blivit trött på att erlägga de 
dryga, ständigt återkommande bö
ter varmed dåtidens engelska ka
toliker måste köpa sig fria från 
tvånget att deltaga i den elisabet
anska statskyrkans gudstjänster. 
Robin är en yngling på sjutton år, 
men har redan tunga sorger och 
bekymmer. Han älskar den umga 
Marjorie Manners och undrar vad 
hon som också är katolik skall tän
ka om hans fars sätt att vika för 
den ständigt pressande övermakten. 
Vad skall han . taga sig till, då hans 
egen fader gått till nattvarden i 
anglikansk kyrka? Marjorie upp
muntrar honom till ståndaktighet 
och mod. Han träffar henne vid 
de hemliga gudstjänster som hållas 
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B Ö C K E R. 
hos de katolska godsägarna i grann
skapet, ty det är förbundet med 
livsfara att leva och verka som den 
gamla kyrkans präst i drottning 
Elisab�ths rike. Mycket gripande 
är den tavla ur denna brokiga, ock
så kulturhistoriskt mycket värde
fulla bilderbok, som visar det ka� 
tolska bordssällskapet på Padley 
lyssnande till nyheten om Mr. Nel
sons avrättning för trons skull. Av 
martyrprästernas hj-ältemodiga liv 
blir Robin så gripen, att han be
slutar sig för att ·själv bliva präst. 
Den fromma och uppoffrande Mar
j orie glömmer sig själv till den 
grad, att hon ivrigare än någon an
nan driver honom framåt på denna 
väg. Hans far blir u1pptagen i den 
anglikanska kyrkan - beskrivning
en av denna ceremoni är kostlig -
och brytningen mellan far och son 
blir definitiv. 

Robin förbereder sig för präst
ämbetet i Frankrike. Marjorie ser 
honom en gång under denna tid i 
London. Hennes besök i den engel
ska huvudstaden är framställt med 
en åskådlighet och ett liv, som näs
tan gör läsaren seende. Här få vi 
se den bekante fader Edmund Cam
pion, som under denna tid var som 
en skyddsängel för Englands kato
Iih:er. Ett pris är satt på hans hu-, 
vud, men han går obesvärat om
kring i Londons centralaste delar. 
Också drottningens bödel Topcliffe 



visar sig på scenen, ja, man får 
också en mästerligt framställd 
- ,skymt av drottningen själv. 
Benson strävar efter objektivitet. 
Det är tydligt att han söker göra 
rättvisa till och med åt katoliker
nas stora förföljerska. Lika tydligt 
är, att han icke sympatiserar med 
de radikala katolikerna under den
na tid som t. o. m. sökte rödja lan
dets drottning ur vägen. Den be
kante Mr. Babington är Robins gode 
vän, men Robin vill icke alls stödja 
honom i hans sammansvärjning. 
Vi få också se hur denna misslyc
kas, och Robin kan endast över
bringa en sista hälsning från de 
sammansvurna till den fängslade 
Maria Stuart, som lika litet som 
han har någon andel i det våghal
siga företaget. Men nu är han präst, 
och kan giva den olyckliga drott
ningen den heliga kommunionen. 
Beskrivningen av detta samman
träffande hör till den omfångsrika 
bokens präktigaste partier. 

Sedan får vår hjälte verka i sin 
hemtrakt, där ·förföljarna minst av 
allt vänta att finna honom. Förföl
jelsen skärpes alltmer. I de ka
tolska slotten inrättas hemliga rum, 
där präster och altarsaker kunna 
gömmas. Marjorie har nu till livs
uppgift att hjälpa sina präster och 
trosfränder. Särskilt försöker hon 
hålla sin hand över Robin. Strax 
före Maria Stuarts avrättning får 
han bud att för.söka komma till 
henne 1ned sakramentens tröst. Han 
lyckas icke härmed, men fåt vara 
närvarande vid drottningens exeku
tfon. 

Slutligen påminner hans liv mest 
om ett byte som blir allt mer och 
mer inringat. Han -svävar i stän
dig dödsfara. Andra präster bli till
fångatagna i .samma hus, där han 
själv sitter gömd. Han lever ensam 
i en herdekoja långt från allfarväg. 
Till sist gripa förföljarna sitt byte. 
Det sker i Marjories hus, och den 
som griper honom är hans egen 
far, som först icke anar vem den 
främmande prästen är. Han kom
mer i ·  fängelse, han lägges på 
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sträckbänk. Här skildras hans li
dande med hemsk åskådlighet. Han 
har blivit skuggad i Maria Stuarts 
närhet, är därför särskilt misstänkt 
och blir följaktligen ,särskilt miss
handlad av Mr. Topcliffe. Till sist 
se vi honom -på avrättningsplatsen. 
Hit kommer också hans g'amle för
tvivlade fader. Dramat slutar med 
hans kvalfulla död. 

Boken är spännande, men man 
känner hela tiden på sig hur den 
skall sluta. Den hör till de böcker 
som man kan läsa om flera gånger 
och för varje gång finner man nya 
glimtar. Den väcker längtan efter 
att läsa flera av den mång-sidige 
författarens historiska romaner. 

B. D. Assarsson. 

Missa in honorem Sancti C a
n u t i D u c i s, quam expleto oc
tauo SlEculo ab eiusdem Sancti Ma1·
tyrio ad quattuor uoces in:xquales 
cum opgcmo composuit A. Menzin- · 
ger S. J. HafnilE. (Messe ti1 lEre 
for den h. Knud Hertug, kompo
neret ved Udgangen af 800-Aaret 
efter Helgenens Martyrium, for fire 
ulige Stemmer med Orgel af A. 
Menzinger S. J. Ks,ibenhavn.) Ver
lag Franz Feuchtinger Regensburg. 
(Partitur RM. 4.-, Stemmerne a 
RM, 0,40.) 

Denne Messekomposition, som er 
tilegnet Hans Excellence Biskop 
Brems, har en ganske scerlig Inte
resse for Skandinaviens Katholiker, 
idet den paa for.skellig Maade har 
Tillmytning til Norden. Som Titlen 
viser, er den skrevet til lEre for 
den h. Knud Lavard, hvem de dan
ske Katholiker hvert Aar valfarter 
til i Haraldsted, og til hvis 800 Aars 
Jubilceum den er et smukt og v�r
digt Bidrag. For det ikke skandi
naviske Publikums Skyld forud
skikkes der for selve Messen en 
smukt skrevet, kortfattet Levneds
beskrivelse af denne i U dlandet 
mindre kendte Helgen. Komponi
sten er den for sin varme Interesse 



for .<>g. indgaaende Kendskab til deil 
gregorianske Sang kendte Kordirb 
gent ved Jesu Hjerte Kirke i li,!liben
havn, Patei: A. Menzinger S; J. · 
. · Mest Interesse för Skandinavien 
haf dog · Messens · Koral-Credo, 
Dets Melodi er riemlig, söm ·.Kom
ponisten öp

.
lyser i en lrengere ind'

ledende Bemrerlming, en · g�mmel 
Koralmelodi ti1 Sekventsen Diem 
festutn veneremur fra Knud La.
vards Transla'fions-Officium, ud
givet 19 12  af Prof. Angul Hamme� 
rich i Ordinale s. Oanuti Ducis et 
Mm·tyris. Pater Menzinger har ud..: 
valgt de inest fremtrredende Moti: 
ver · af denne · SekVents, dei' blev 
sunget · f!,'lrste Gang den 25. Juni 
1170 \ ved Helgenens Skrinlreggelse 
i Ringsted i Biskop Absalons · og 
Ko:hg Valdemars Nretvrerelse, Her; 
ved er skabt en' ny pragtfuld Credo
Melodi og bevaret en gamniel Ko
ralmelodi, der � efter Professor 
Hammerich - er et Srerej e for 
Danmark, idet .den ikke kan efter
vises :i andre Lande, · og endelig 
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kriyttet en Fotbiiidelse-:meHem. ,)Nu,;: 
tidens katholske Daµma:rk tog MildH: 
delalderens., · · Ledsagelsen: ·� - :-�om 

man maatte . �nskfr; en . i saafi-jlrn>,a
t�l dette • Creq.o - tby?geF' pa� :l�rJ� 
c1pet : . at , anvende }1gg�ndlr , AkJ.�9&"1 
der: i .saa vid .Udstrrelming 1sqm:J}l9n 
ligt, og kommer d�i;YC\J!l ,  1Ide?,�et:)� 
en Koralledsagelse. meget :,1re_r,.,, !JLr.r't .
. Messens .flerstemIUige ·o��e - ,JWl !�� 

smukt . kontrapunktis�t ;A.r-J:!ej1r, Jif/H 
i Stil maaske kan siJ.mm.�nUgµrn 
med Oreste Ravanellol!. og i ):t:Y,J!t 
Fald er Goller. og Gries�:;t�h�:r ;JF!!-ll: 
den ene Side. og de gansk�; ,Inoq.�r�e, 
Frembringelser1 .�.· porfär1la - n;oqw: 
sima! musicre . (den 1,1yestEJ . :�fq�fä.� 
Uhyrligheder) : Constitp,tio 1 Ap'iJMP:' 
lica Pii XI »Divini; Culh�p, -:c, il?caa 
den anden Side o:verord.ep;tHg fje;nl,i 
staaende. . , . . . , . .  , .  · · · 1·r, /'' '' . I � '- .  . , - ' -/---< _ l ,  

Ethvert . Kirkekor i ��t�l).din!J.V,lW:h: 
der ellers opf!,'lrer fir1:ste,:rµmige -.Nit;�t 
ser, vil let kunne , u.<:l(�re , d<tl,.181v 
Messe og b!,'lr . srette en, lEre. ,�:cm\� 

-
� - , -; � · r  r·._,- � ''"' '.T' p ··- '.'=1 

I( m:.t .,s., 'f,hq:uiJ,en;�;s; 
_, i 1  j , -::i, · ." ( 1}�r1 :�F 
: � �? r/ �( � : [, �) r: ·(1 

' , • ' ' ,I n ' 1 ) ,r . 0':)f_fI 
: r _l ·"J L i � � r: -J �.,;{ 

: ' : : . . ' , r · -: ·  .-._ �Hi .U�. �'. .J n .n. e d  

E N  · Nv  TYS K - LlTT E R-AT.U R-ffl S'.TiP�T{I1fi 
Omtrent for et Aar siden holdt 

den ansete tyske Litteraturforsker 
Prof. Dr. von der Leyen en: Greste
forelresning ved K!,'lbenhavns Uni
v�rsitet. Han talte om den moderne 
ty,ske Litteratur. Og han henviste 
da isrer til den kato[.ske Litteratur, 
som i vore Dage mere og mere kom
mer til Orde i hele den ,tyske Na� 
tians Kulturarbejde. 

Lidt fpr Prof. von der Leyens 
Foredrag udkom der .i Tyskland en 
Bog, som valde stort R!,'lre . i  den 
videnskabelige V er den. Bogen, der 
er skrevet af Franz Schultz, en 
Videnskabsmand ved Frankfurts 
Univei·sitet, hedder : · »Das Schick
sal . . der . deutschen . Litetafrnrge
sc;hi�hte>? . (Fr.ahkfm1t .1929) . . For
fatteren. gennemgaar elen moderne 

· - ' '.  n ·r?  · , · \. · ,_-:J O�l �Y,'\ 
tyske Litteraturvidenskab. �nfApl.�1 
sant i denne Sammenha}11g .e.,;u:at 
han paa Baggrund af d�n ,gruf1.1,:\H� 
Forvirring, der her�J{;er: i 1denn_e, ;yh, 
denskabsgren, srerlig'. pegt;ri hen,PAt�, 
den unge · katolske . .Ljter,a�11rf9i;�lt-{ 
ning, der efter hans Melling·TafiiJ!m 
over en Del betydelige, ; :J;lf pr�seffii 
tanter (Josef Nadler, (,iiiti:��er [MA\1 
ler, Friedrich Braig,. Helm.u;t , rl:Jfl��;r feld o. ifL ) og lover goqt fori !<;}Wm-n 
tiden. •' �. · , · [ · , " , p w lc, 

Disse forskellige Udt�kl;,��:.., ·4,�rr 
begge to starn.111.,er ·Jrf\ :tv):�,11:dt

1
u�1\ 

ikke staar paa lrnt�lsl� ��a.:\1.clPl}·\\Wf 
er betegnende for den literrer_e_ Si-, 
tuation i ·Tysklahd. . .Dehne · kan 
sammenfattes · i ·f!,'llgetrd:e " Srettlirtgi( 
som. J esuitpatei·en Q\'efn�åtirii"1t?,:6: 
leden har skrevet : , .».Ihe Bewu1näerr 

• • j 
- - - • • ' • ; • C ' - - ' - "• • �, ' �  



rung . der Festigkeit df:lS Katholizis.; 
mus . (ist) so gross,, wie sie in der 
Neuzeit noch nie Pewesen ist». 

Det :er godt, at man· ogsaa her
hj emme lregger · - Mrerke til denne 
forandrede Situation; · Endnu for 
nogle Aartier siden gjaldt: » Catho
licä Iion leguntui» . • D;ette har nu 
fuldshendigt forandret sig. Idag 
ildkommer katolske · Forfattere fra 
hele Verden i de store tyske For lag: 
Hein11ich F,ederer - og - ··Peter- Dötfler 
(begge to Prreste1;) hos · • •Grote 
Berlin, Sigrid Undset hos · Rutten 
og Loening - Frankfurt, Chester
ton hos Georg Muller - Miinchen, 
Paul Claudel hos Hegner - 'Hellerau, 
Thnmermanns i Inselverlag o. -s. v. 
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Man kan da kun glrede sig over 
et nyt Vrerl'-, der er udlrnmruet for 
nogle Maan,eder siden: »Die deut
sche Dichtung der neti.esten Zeit»*) . 
Dette er nyt Land i . den litteratur
videnskabelige Forskning. Naar man 
1indtager de :mindre V rerker af 
Stammler, Mahrholz, Hermann 
Pongs, er der endnu ikke arbejdet 
meget med dette Stof. Alene set 
fra denne Side er Bogen velkom
men . . Men endnu vig,tigere er no
get andet. B·ogens Forfatter: ,Jo
hannes Mumbau1er (han dj,1de i 
Fjor) er Prrest. Og som Prrest er 
han srerlig egneti · til at give det · 
katolske Syn paa d.en moderne Lit
teratur. 

Man :rnaa ikke forskrrekkes, naar 
h1ail hj!Srer dette Ord »det katolske 
Syn».  Det betyder ikke en preda
gog.isk Forsimpling . af Tingene. 
Ingen Litteraturhistorie i moralsk 
0Jeined ! Her krreves mere: nem
lig . �11 objektiv og videnskabelig 
Behåridling af Stoffet. Ogsaa vi 
Katolikker slmlde med Stolthed 
minde os selv om den relative Selv
strendighed, . som Vaticanum paany 
har garanteret os : » ( l{irkel/-) for
byder ikke., at de enkelte Grene af 
Videnskaben paa deres eget Omrp(l.-

*) Mumbau�r, . Johannes, Die deutsche 
Dichtung der neuesten'.Zeit. , Zw(!i Bäude., g.n;-
80 Freiburg im Brei�gau, - Herder. Erster 
Bänd. Mit 19 Bildert;:ifeln. (XII u.  624 S.) 
1931. 12 M. in Leinwand 16 M. 

de. gaar frem efter egne .Princippa 
og . egne Meto_der,. men anerkend('.J'. 
denne,, . retmressige F,rihed»*) . . $a, 
tolicisme . og Kunst er to adsldlte 
Provincer. Kunst kommer af at kun
ne, men den katolske, Kirke fra den 
Hellige ,:\.and . . Uden .. at nregte, .• en 
dybere S�mmenhreng mellem disse. 
to Begreber maa man. dog fasthÖJde, 
at Skj!Snheden er ,en filosofisk Kva� 
litet, 'inf:ldens »katolsk» er en teolo
gisk. Og ,begge KvaHteter har deres 
egne Pl'.incipp<:!r og .Metoder. l)ette 
er ogsaa Mumbauers Mening, so111 
han virkningsfuldt frem_sretter . i 
fl!Slgende Passus : » ( Es gibt) keine 
'christliche' mnd 'katholische' Kunst 

· oder Dichtn:hg nnd Lite:ratur, so 
wen_ig es in dieser Auffassungeine 
'natiouale' oder 'sozialistische' .Li
teratur gibt oder geben -kann. öber 
diese Selbstverständlichkeit sollte 
man sich klar sein» (9) .  

Vi  maatte fj!Srst forldare, hvad 
det katolske Syn paa Littemturen 
ikke betyder, for desto bedre at 
kunne forstaa dets positive ·Betyd
ning. Det vil sige, at alle Domme, 
som freldes, har det katolske Stimd
punkt som Maalestok. Selvfj!Slgelig 
maa den restetisk-formelle Side 
undtages fra denne Normering. 
Men den formelle Side er jo kun 
en Del i hele Kunstvrerket, sikkert 
en vigtig Del, men absolu1t ikke den 
vigtigste og dybeste. »Kunst og 
Digtning sprender om Mennesket i 
hele dets Dybe» ( S. 1 8) og paa dette 
Omraade kan vi kun dj!Smme ud fra 
det, som udg�r en uadskillelig En
hed i os selv: »det katolske Men
neske». »Das Gegenteil wäre Feig-·· 
heit und unredliche, täuschende 
Charakterlosigkeit» ( S. 11).  Dette er 
klart Standpunkt. Enhver Relati
visme er handlyst. Katolsk skal vi 
vrere overalt. Ogsaa i vort Forhold 
,til den moderne Litteratur er vi el 
Lem paa · Kristi mystiske Legeme. 
Ogsaa Litteraturen staar under 

*) N ec sai'1e ipsa vetat, · 11e !11t i1tsmodi 
discipli11a? in sno qua?que ambit1t propriis 
utantur principiis et propria methodo; sed 
iirstam hµ.i1 c  1-ibertatem a_qnoscens. (Vat. 

--sess. cap. 4.) 



Kristi Koriges-cepter. Paa dette Om
i'aade slmlde vi 'lrere af Bolschevis
meh, der sandelig ikke kender · til 
nogen ·Slags Laicisme med Hertsyn 
til sine Ide er. . 

Vi dvrelede lidt lrengere ved disse 
Forudsretningei', fordi Bogens ka
tolske · Princip'pe1· give1· · deri, dens 
srerJige Berettigelse. Desuderi . kan 
nia1f forstaa, at katolske Foi'fattere 
i denne Bog finder en sre:rlig ihd
gaaende Behandling. Af »HeJheds
katÖlikker» ointales saaledes i f�r� 
ste Bind: Julius Langbehn ( Rem
brandtdeutsche) , Karl Muth, Handel
Mazzetti, Richard von Scha1.1ka:l; 
Herniann Bahr, Ernst Thrasolt. 

Munibaiter regner den nye Lit
foratur lra' den saakaldte Berliner 
Literatufrevoh.ition ( 1882),  der er 
knyttet' til ' Julius Harts » Kritische 
Wåffengänge» : Realismens Indbrud 
i den tyske Borgerlighed · og Sen
romantik . . Ved Indgangen . til det 
nye Tidsrum staar to vreldige Skik
kelser : Friedrich Nietzsche og hans 
Modpart Julius Langbehn. Natura� 
lismen, den nye tyske Bevregelse, fik 
strerk Till�b fra Udlandet: Frank
rig ( Zola) , Skandinavien (Bj�rn
son; Ibsen) , Rusland (Tolstoi, 
Dostoj ewski) . I store Trrek gen
nemgaar Forfatteren nu Naturalis� 
mens Historie, hvor han srerligt 
dvreler ved Hauptmanns Skikkelse, 
hvem han forf�lger i alle hans Me
tamorfoser. Mumbauer n�jes ikke 
med store Ord, men giver omhygge
lige Resumeer, isrer naar det drej
er sig om episke Vrerker. 

Vi oplever ved hans kyndige 
Haand Naturalismens Udl�ben og 
en - ny Kunstforms Opvrekst. Den 
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f�lgertde Generation staar/ �k�nt 
deh vil noget nyti endnu strerkt i 
Greld til Naturalismen. T,homas 
Mann, Richård Dehmel, Ricarda 
Huch . er nogle Navne. Et ·Kapitel 
stiller . . os, Ansigt fä Ansigt med /le 
»tiäsl�se» : Handel:-Mazzetti, WH
helm Schäfer, Stefan George, Schiµ
kal, Hof fmannstal, Hermänn .Ste.ijr. 
Et sidste Kapitel behandler For
krigsaarenes Impressionisme: Her
ma:nn Bahr, Hille, Schnitzler, Zweig; 
Rilke, . Hes se; Thrasolt. 

Muinbauers Vrerk ·er paa ingen 
Maade kun Litteratur i anden Po� 
tens, Litteratur om Litteratur. Den 
er fyldt med en Mrengde betegnen
de Pr�ver af hver omtalt :Skribent 
af st�rre Format. Dette er en stor 
Fordel ved denne Littera:turhistorie; 
Den erstatter en hel Antologi. Og
saa Bogens Billed-Udstyr skal roses. 

Man beh�ver · ikke · at vrere enig 
med alle Paastahde, soin Mum
bauer 'fremsretter.: , Isrei, den: saa
kaldte »Literahfrstreit» vil ktmne 
bed�mmes ganske anderledes. Den, 
som inter'esserer sig · for . ogsaa · at 
h�re den anden Part i denne Sag, 
henviser vi til Overmanns · Artikel 
i »StimIPen der Zeit» (Dec; 1931) .  
Men· ingen, d'er s�ger katolsk Ori
entering paa dette vor Kulturs saa 
vigtige Omraade. kan- komme• uden
om �'1umbauers Arbejde; og· vi vil.;. 
de tro, at Muinbauers katolske 
Vurdering overfor saa mange -ikke
religi�seLitteraturhistorikeresRaad
vildhed vil ogsåa blive hilst af 
ruange aandeligt inter�sserede Men
nesker, der ikke dele:r vort Stand
pu,nkt. 

Heinr. Roos S. J. 

C R E DO S  F O N D. 
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" Den spa11-ska kulturkampen; 
u,,hl.e:n 1.b.eka-rrte_katoLslrn historikern 
I?JiJ'air�t J3.�l\�c skl'iver 5 » U niverse» 
hJ�aa . . :·1 , &Pe1,1, ;sp�nska .r.evoh1tionen 
i\,\'ai:llJl .: :�an1p_ . .  P.1eJlan ,antikatolska 
mal�tex; · or:ti. : ,den · k,ato��ka K_y1'lrnn, 
Jp.-geJJ;tjng ann�J . .  Den" ä.r icke . en 
�ei�rop iffi{)lll!n olika statsideal. . QeIJ. 
�uiclf�cen; . kaqip f,ör eller .,mot. de
m�l�1:aJtk:n.- för eUer · ,mot .· monarki
,n1dÖ1l. 1�llf11;. mot vissa _provinsers 
a.u-tQi;1;om,t, ,  D�n är icke en kamp 
m,eJian, ; , ni} Uon.al.istisk . .. inställning 
!mhrli-PsmopqliJiska ideal; · Alla .des, 
�fu d{opt)J_as��J\ ligga på ytan; de , äro 
fliY t:i-11-@-, betyd�lse i ,{örl;i;Hlande tiU 
;,j,ä;l:v�d11.iyqdfråga11, - .iien väldig;:t 
lIBIDP.t.n ; :mel.laq ,den katolska · J{y,x
J(::t.1:1; :,9ch, (l.;em, : imm önska förstöra 
ll�n,n� ... 1 ,DäJ' d�n katolskii Kyrkan 
JlJJtj ämt : :�1! ,ett .folks :natfonalreJi
S-\9flfJ där, .· .ko.n1ma Kyrl(ans , fiender , 
�t<hig ;�tt ·g� :f:ljg någon ro, förr/in , 
4Jfa /il.lll!c.l:erh1ycl;;t · h,ennes l�ra. och 
itlJJ�l. sf_�n"tört henn(;)s organisation 
Q§i!rNttQt::J.'.li ·, ;vb,tol}.en, _ _  av det osy.n� 
Uga, lJl:iJl f<i>IJq!ts _ sinnen . ,och , seder, 
!:iå) 1u:an) d.et alltid · v-arit : i historien; 
1'4�»;5RllJ ·.det ,;me.o.gives; att det ock

de ,.gamla :sedelagarna, , dess kamp 
för. .privategendomen. �- och Fan• 
di·a sidan det hedniskt-industriella 
sxstemet. och . de�s avart : ; socialis� 
men i dess mest radikala . form, 
Jc,01)1munismen . .  O:q1 den katolska 
k,ulturen vore ensartad, om de folk
gruppei·, · s�m hålla . sig til l ·  henne, 
gjorde . .  det . .till . en ·gemensam sak 
att försvara hennes traditioner, då 
v<:>re d�t intet tvivel underkastat, 
att de skulle segra1 fylen en s,ådan 
enhet finns icke. Inom den katol
ska kulturen försiggår något, som 
liknar ett .andligt borgarkrig . .  _Inom 
:varje; nation är denna kultur splitt
i·ad i ett parti, som troget slår vakt 
om det katolska förflutna och ett 
parti, som hellre såge den katolska 
Kyrkan förstörd ände offrad� en 
atom av sin personliga nationalism. 
Utgången av denna . inre kamp · är 
oviss. On1 Spanien dukar under, 
komma alla katol,ska krafter i sög
ra, meller�ta. och västra Europa att 
tr�ffas · därav ,- icke dödligt, men 
de komma att lida svårt därunder 
och försvagas. Ifall en tillräckligt 
.stark nationell reaktion återställer 
den sedliga friskheten, kommer en 
motsvarande uppryck?-ing att vis11 
sig icke blott i Spanit;n utan · i hela 
Europa. Den spanska frågan kom. 
mer att överleva alla ·moderna kri
�er : den kommer att _under_ lång, tid 
framåt . tynga ned den · europeisl�a 
kulturens vågskål åt ena eller an
dra sidaf\», 

Englånd, 
så i Spanien är ·så och att den span- · · . ,Bland. Storbritanniens. protestan-
slqt frågijn;1 ick� , annat är än en ter . synes det finnas·· kretsar,, som 
kamp på liv och död mellan den glädja sig över förföljelserna mot 
katolskaKyrkan och mörkrets m:11(: _ _  .. <Jell katolska Kyrkan i Spanien. 
ter, varför kallar j ag då denna fråga Mot dem har ärkebiskop Downey 
nutidens viktigaste händelse, en för någon tid sedan vänt sig i ett 
händelse, som kraftigt kommer att tal, som -han hållit i London. Han 
påverka flera generatioriet framåt. · framhöll� att den tid kanske snart 
Orsaken är, - q.e,1,1rnl: . I Europa är komme, då dessa kretsar bleve gla-
efter världskriget två huv�1dkrafter_ : da över ,_:,ttt det finnes en katolsk 
den katolska kulturen, som huvud- Kyrka. Vi leva ju mitt i ett så 
sakligen stöder sig på ' lantbefolk.0 gott som allmänt uppror mot auk-
ningen med dess starka kontinuer- toriteten, lett av bolsjevismen, mot 
liga former, dess tillgivenhet -för· · vilken nästan blott katolicismen för-



mår göra ett allvarligt andligt mot
stånd. Vid detta tillfälle kom ärke
biskopen också in på förhåIIandet 
mellan kleresiet och lelrni;mna:värl
den .och ansåg, att förbindelsen. o.ch 
samarbetet .dem emellan vore star
kare . och hjärtligare ,i EI1.g;land .än 
i något annat la1,1d,, Detta goda ·för
hållaade uppkom, under förfölj elser
nas tider, då prästern� voro Jvung
na att fly till lekmännens hus och 
där söka skydd. i Gemensa1nt · hade 
då många präster ' och fgrsamlings
bor fått gå i döden, , ,och ·detta· har 
sträckt sina verkniJ1gar , ända in i 
vår tid. 

:>Catholic Evidence ; ,  Guild», en 
engelsk präst.:. och · fekrilannaorga � 
riisation för trons utbredande, · har 
riyligeri haft årsmöte. • · 38 avdel
ningar i England, · vV ales och Skott
land hålla i genomsnitt 111 gatu
predikningar varje vecka. Inemot 
600 · medlemmar äro · här,1id. verk- . 

· samma. · För kort tid sedan började 
man nied offehtUg upplysningsverk

·Samhet i Glasgow ·och Edinburgh. 
Dominikanerpatern: Hngh Pope till
mäter den om ständighefen särskild 
betydelse, ' att organisationens . ar
bete förlägges företrädesvis till små
städer och landsbygden. ·» Vad som 
där i korta tal s äges på torgen, dis
kuteras sedan · timtals unde1· vec.:. 
kari.» »Catholic Evidence Guild» 
har bedrivit sin verksainhet· ui1der 
13 år. 

Katolska och protestanti.slr.a för� 
. tjänster om engelsk historfa, , ,  
Kardinalärkebiskop Bourne , av 

·westminsler hade nyligen ,anled
niilg att i en predikan, som han 

· höll till konung Edvard b.eltänna
rens ära, . närmare ingå på det fak
tum, att de allra flesta framställ
ningarna av E1igiai1ds historia grun
da sig på protestantisk uppfattning. 
Enligt densamma· har England ute
slutande .. protestantis�nen aU t.acka 
f ö1; sitt uppsvlng: . katolicjsmen ha" 
blott verkat hämmande.. Up,der de 
400 senaste åren har ·· denna vill
farelse efter hmid . blivit en klinp� 

fast övertygelse. · Och dock är det 
en uppfattning, vars riktighet måste 
bestridas. ; 1 -synneuhet gäller det . ;:itt 
framhålla, att grunden till E11glands 
sociala. och politiska utveckling 
lagts under katolsk tid. Man . kan 
därvid lugnt, även om i våra dagar 
gångna tider,s förtjänster om nu
tiden mestadels starkt misskännas, 
ja, man måste vid en rättvis histo
riebedömning gå tillbaka ända till 
Edvard bekännarens tid. Då han 
efterträddes av W'ilhelm erövraren, 
skulle anglosachsarnas samman
,smältning med normanrrerna tm en 
engelsk nation icke hava försiggått 
så lyckligt, om icke de båda fol
ken varit katolska. Man vet ju yi}
ken fruktansvärd nationell· skada 
religionsstrider medfört under ti� 
de1;nas lopp. Under hela högniedel
tiden arbetade: katolicismen på att 
utveckla den engelska kulturen. 
Den engelska nationens senare 
världsuppsving ,skulle icke hava 
varit mojligt utan detta förarbete. 
Men också den egentliga e;xpan
sionen ·från och med det 16:de år
hundradet går mera tillbaka · till 
den av katolska · folk upptäckta 
Nya värl�en än till den engelska 
protestantismen. Den senare, ty
piskt kapitalistiska ·,.;: utvecklingen 
har. visserligen icke kommit till 
stånd utan väsentligt protestantiskt 
inflytande. Man kan emellertid 
säga, ·· att Englands •:inflytande · i 
världen skulle hava varit ännu 
mera segerrikt, . om · det hade roe
yarat sin katolska tro . . . Mycket av 
det lidande, vai·av vi i �å�a d�gar 
nedtyngas, går med sina rötter till
baka till ' »reformator�rnas» irr
läror. 

Egenartade väsenscfrag i den f1·an-
. ska folkf1:omheten � 

hai: Rektor A. Thill. sökt klarlägga 
i »Rhein-Mainischen Volkszeitung»: 
Den franska , folkfromheten är · i 
vida högre grad konluet-personlig 
än exempelvis den tyska; framför 
allt söker den sitt föremål och ut
tryck i historiska gestalter, · reli-



giösa och nationella. Helgonens 
vördande ,spelar därför i den fran
ska fromheten en särskilt · stor roll. 
I främsta rummet står Mariakul
ten, men också ärandet av de natio
nella helgonen Frans av Sales, ko
nung Ludvig, kyrkoherden ·i Ars 
och Jungfrun av Orleans intager en 
framträdande plats. l vördandet av 
J eanne d: Arc har det starka natio
nella inslaget i den franska folk
fromheten tagit sig särskilt tydligt 
uttryck. Det franska folke,t kän
ner sig intensivt som en nationell 
enhet. Det känner sig icke blott 
som en enhet, vilken är ett resul
tat av metafysisk spekulation, utan 
som en blodsenhet, som en familj , 
ja, som en person. Ett bevis på 
att detta folkpsykologiska faktum 
också religiöst sett är av betydelse 
utgör Sacre-Coeur-basilikan på 
Montmartre. Enligt inskrifter å 
denna kyrk,a är den en gåva av 
nationen till Jesu allra heligaste 
hjärta för att sona de förolämp
ningar, till vilka nationen genom 
synd och likgiltighet gjort sig skyl
dig mot detta allrå heligaste hjärta. 
Nationen framträder här formligen 
som en personlig enhet. 

Tyskland. 
I en påvlig skrivelse ti,ll den tyska 

biskopskonferensen i Freising, rik
tad till des� ordförande kardinal
ärkebiskop Faulha'ber, lovordas de 
tyska biskoparnas herdeiver, som 
visserligen alltid varit fruktbringan
de, men som under de nuvarande 
svåra tidsförhållandena synes vara 
i alldeles särskild grad gagnelig och 
och nödvändig. Ju häftigare Kristi 
fiender storma fram och oroa Her
rens hjord, desto mera vaksamma 
och ens till sinnes måste överher
darna vara. Påven beder till Guid, 
heter det i slutet av skrivelsen, att 
de tyska biskoparna i sin verksam
het måtte få röna Hans rikaste väl
signelse, särskilt i sitt arbete på att 
återställa den sociafa ordningen, att 
bevara det nu så hotade familje
livet och mildra det ekonomiska 
nödläget. 
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1 »Catholica» är namnet på en tid
skrift för teologiska kontroverser, 
som nyligen börjåt utgivas i Tysk
land. I en anmälan anger redak
tionen motiven till att den vill ut
giva en teologisk tidskrift, som i 
våra dagar, då man icke väntar 
svaret på tidens viktigaste frågor 
från teologiskt håll, kan synas vara 
ett vågstycke. Alla den närvarande 
tidens frågor bottna dock till sist 
i teologien, vilket också erkännes 
av de bästa bland dem, som kämpa 
på de politiska och sociala fronter
na, ty den värld, i vilken och om 
vilken det nu liksom förut kämpas, 
är den fallna och återlösta skapel
sen. Då vi djupare tränga in i de 
olika frågor, om vilkas lösning det 
i dag teoretiskt och praktiskt stri
. des, stöta vi på de teologiska grund
frågorna, om vilka det kämpats un
der kristenhetens alla tider. Ett 

· teologiskt samtal konfessionerna 
emellan är alltså i våra dagar fullt 
tidsenligt och av verklig betydelse 
för framtidens gestaltning·. De 
djupt ingripande skiljaktigheterna 
mellan katolicism och protestan
tism komma att på intet sätt för
dunklas i »Catholica>> ; dess skilj
aktigheter omöjliggöra emellertid 
icke teologiska utredningar utan 
tvärtom befordra dem. »Catholica>> 
vill tala till m'ttidens protestantiska 
kristna : icke för att ännu mera 
splittra världen genom att på.visa 
förefintliga motsatsförhållanden, 
men ej h�ller för att genom illegi
tima kompromisser komma Hll en 
abstrakt enhet under ett ideologiskt 
U na ,sanda : s tak utan helt enkelt 
för att med utgångspunkt från den 
gemensamma situationeri i vår tid 
klarlägga Ecclesia catholica : s l ära 
för protestantiska bröder. 

T R Y KF E J L. 

S. 5 (Credo 1932) anden Spalte Linie 14 
fra neden skal <ler stå »Anklager>> i stedet 
for »anklaget». 

Hälsinghorg 1932. Aktiebolaget Boktryck. 


