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DEN HELIGA STRl·DEN. 

. Det berättas om Sanct Ignatius 
av Lyola. att han: betraktade värl
den som en valplats, där männi
skorna kämpa under två fanor, 
Kristi fana och satans fana. Också 
sedan han för alltid upphängt sina 
vapen framför madomian i klostret 
i Montserrat, såg han på livet med 
riddarens ögon. Och hans betraktel� 
sesätt var bibelns. Vårt liv på jorden 
är en strid antingen för Kristus och 
hans rike eller för satan och hans 
välde; och äro vi kristna, är vår 
plats given under Kristi fana, Lam
mets fana. 

Vilka äro då härförarna i denna 
strid? Det är de av Herren utkora
de, som han anförtrott det av ho
nom instiftade, kyrkliga läroäm
betet, apostlarna och deras rätt
mätiga efterträdare. Därför se vi 
i spetsen för den tallösa skaran av 
Kristi stridsmän, korsets stridsmän 
påvarnas vita dräkt vid sidan av 
kardinalernas röda,biskoparnas vio
letta skrud och · prästernas svarta 
soutaner. Och ingen här på jorden 
har haft att. uppvisa canförare med 

så utomordentliga. egenskaper som 
många bland dessa 'Kyrkans stor-' 

män., vilka i sin personlighet för-· 
enat hjältens mod med martyrens_ 
tålamod, den högsta visdom med 
det djupaste vetande och den mest 
brinnande hänförelse med den mest 
storslagna offervillighet. 

I teten för de stridande ,se vi också 
Kyrkans ordnar, de ädla Benedik-· 
tinerna och Cistercienserna, de lär
da, vältaliga Dominil<.anerna och de 
milda, glada Franciskanerna för att 
nämna blott några namn från me
deltiden, den kristna trons och 
fromhetens, den andliga idealitetens. 
strålande tid; och av den nyare ti
dens ordnar, Jesuiterna, ·bland vil� 
ka vi finna så många av Kyrkans· 
andliga ridderskap och adel, en 
gång segerrikt kämpande mot re
formationen, när denna hotade att 
sänka världen i 'natt och mörker 1 
och · ännu· verkande till välsignelse 
genom biktstolen och predikan� 
ungdomens fostran och mission. 

Men härförarna ensamma vinnf� 
ej slaget utan blott med legionerna� 
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hjälp. Så även här. Bakom <l,e ut� --· 
valda, <le invigda, som korats till 
Guds hövitsmän, stå de djupa le� 
den, <le oöverskådliga skarorna ·av 
katolska kristna från Kyrkans mor
gon till denna tidernas afton, )9·ist- · 
na av alla folk och tungomål, som · 
bekänna: »Nomen meum Christa
nus, cognomen catholicus». 

Som de reguliära armeerna stun
dom stödjas av lösa friskaror, s_å 
ha iiven protestantiska kristna - ta
git 'del i den heliga striden vid si0" 

dan av de katolska.,. Men då: de 
icke haft någon verklig f1.;dning och 
städse varit upptagna a,, inbördes 
strider, som försyagat och förött 
drras krafter, och de även i sällsam 
förblindelse vänt sig ej blott mot 
den gemensamme fienden utan ock
så 1110t sina katolska vapenbröder, 
är den betydelse de haft för kristen
domen jämförelsevis ringa. Och den 
synes bliva allt mindre med. varje 
dag, som går. Ty likt den .förlora
de sonen, som i det främmande 
landet förskingrade sitt modersarv, 
äro de på väg att förslösa den sista 
åtei·stoden av det arv av sann kris
ten tro, -som de togo .1i1ed sig från 
moderkyrkan, när de hröto sig· 
clä'rur. 

En Lysk teolog skrev nyligen i en 
av våra förnämsta tidningar om 
den religiösa kris, som det prote
stantiska Tyskland för närvarande 
geuomgår: »Betecknande för den 
nya strömningen och fullt i ana
logi med inställningen till Kyrkan 
är forkastandet av alla dogmer. 
Ursprunget till denna omvälvning 
får man söka hos vetenskapen, som 
genom sina upptäckter mi.der de 
senaste decennierna förändrat hela 
världshilden . .Just nu gör sig alter
nativet gällande för elen protestan
tiska Kyrkan: En genomgripande 
reformation eller - Jullständig för
intelse». 

Va_d den tyslfa teologen sålunda 
skrivit om Tyskland, -lutherdomens 
he1iiland, gäller protestantismen j" 
dess helhet. · Visserligen finns där 
ännll -sim.ror· av troende.· ·Men pro-

.tesfantismen såsom sådan har ej 
· längre någon bestämd, kristep tro 
utan är likgiltig för vad, som lä
res och tros och lämnar rum för 
vitt skilda uppfattningar och mqt 
varand_ra stridande: meningar i de 
mest fundamentafa trqsläror, ja, 
för öppen förnekelse av allt, s·om 
i.mder ai'hundraden gällt som sann 
kristendom. Därhän har det gått 
med denna del av kristenheten, att 
eten hotas. av fullständig avkrist
ning .. 

Me'n av en aYkristnad kristenhet 
är ingen hjälp att vänta· för den 
heliga striden. För denna strid är 
den gamla, katolska Kyrkan också 
hänvisad till ,sig själv. Ensam om 
denna strid unden ett tusen fem 
hundra år fruktar hon icke heller 
att bliva ensam därom än en gång; 
när protestantismen gått den förin
telse till möte, som den själv före
spår, och som är oundviklig, om 
hon icke gör hot och bättring i säck 
och aska. - Vad vore väl också att 
frukta? Katolicismen är den ur
sprungliga, fullkomliga och enda 
legitima formen för en sann kristen
dom. Och det är helt nahuligt, att 
den Kyrka, som var .den första och 
länge den enda, även blir den sista. 

Vad kunna katolska kristna då 
göra? Ja, det andliga ståndet kun
na ju inte alla ägna sig åt, och inte 
heller kunna alla gå i kloster. Men 
därmed äro vi ej utestängda från 

! den heliga striden. Det finns ett 
ord med god klang, klangen av en 
fanfar, en stridslur vars silverklara 
toner kalla på de troende. Det är 
det lilla ordet: » Katolsk aktion». 
Det betyder arbete, kamp och strid, 
samfällt arbete av alla katolska 
kristna för att stödja Kyrkans lä
rare i deras öve'rväldigande stora 
uppgifter i .denna kampomsusa:de 
värld, denna kampuppfyllda tid. 
Det betyder miliete, kamp och strid 
för Kristus och hans rike .. Och det 
är det härliga med denna strid; att 
vi alla kunna vara med ----,- åtmin-· 
stone på något sätt �- och att plats 
givs för varenda en av oss .i de dju
pa leden av den stor,a.lrnr.shären . . 



. ,Blqtt . e11 �p�,nsel. dopp,ad .· i :so\f ör� 
mörkelsens fij,,:rg�,r,J�an,g� eµ trogen 
bHd av vår. tid. Ty så mörk ä;r .den 
öch, så full · av bftter ·nöd med-.. allt, 
soni följer därav, sorg och smärta, 
frval. och. tår år, hopplöshet och. (ör
tviv Ian. · Så. givs. då rum. för katol§k 
aktion. Och den försummas- icke 
?eller. Eri av de stoltaste dagarna i 
mitt liv var den, då jag fick vandr.a 
på Londons gator · med en Sanct 
Vincentsyster. Katolsk Caritas hör 
ju till \fet skönaste av allt i världen, 
och· den katolska barmhärtigheten 
är katolsk Caritas fförkrbppsligad 
gestalt, hon tnå kallas- S�mct Vin
centsyster, San:ct Josefssyster, Eli
sabetssyster eller Birgittasyster. 

Vore jag konstnär, så målade jag 
en barmhärtighetssyster i utövande 
av sitt kall. Jag målade henne, bry
fände brödet åt de hungrande och 
givande de törstande att dricka, vår
dande sig om övergivna: barn och 
gamla, av ålder brutna, i räddnings
hemmen och städernas fattigkvar
ter, bland fallna och förvillade, 
bland de djupast sjunkna och 
längst bortkomna. Jag målade hen
ne vid sjukbädden med sin milda 
hand torkande ångestsvetten från 
deii febei·sjukas panna och vakande 
i nattens timmar hos de döende, 
hemma och ute i hedna.världen, i 
skuggan av polcirkeln och · under 
ekvatorns brännande sol. En him
melens ·dotter på jorden med hu
vudet lyftat mot det eviga ljuset! 
Det skulle bli en bilderbok _ utan 
like, där varje gyllene blad vore en 
levande illustration till detta ordet 
i kärlekens höga visa: »Caritas 
nunquam excidit», · kärleken upp
hör aldrig. Och på titelb_ladet skul
le jag sätta: » Den heliga striden». 

Behöver jag väl :säga, att så visst 
som det inte finns i någon gräns för 
den nöd, som världen suckar -och 
våndas under, så finns heller ingen 
gräns för den hjälp, ,som fordras 
för att lindra eller:bota,den: Barm� 
härtighetssystern ;.räcker eji till för 
allt. VLmåste alfa med ,offer,villiga 
hjärtan och hjälpande händer, taga 
del. i den heliga,: striden för. en li� 
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dande inänsklighet.· Öch ·vi··behöva· 
ej söka efter -tillfäll�n· att göra gqtt. 
Tillfälle:{ia söka oss .. Ni h� 1;,Jott att• 
gripa dem i flykten:. Och vad vi 
så'· göra för.· varandra, vi. människor; 
räknar Herren, som det vore gjort 
åt honom själv: » Vad I. haven gjort 
en 'av dessa minsta mina . bröder) 

d·et haven I gjort mig». 
. 

Jag såg, nyligen en bok ,me.d ti
teln:. »Hur djuret blev människa», 
och som på det kända :säUet sökte 
visa vår, härstam11ing från apdjur .. 
Det skulle med större skäl kunna 
skrivas en bok Öm, hµr män.nisk�n 
blir�djur. Ty det är en förvandling, 
som v,i dagligen få se för våra ögon. 
Den nu_varande ·världsutvecklingen, 
är en utveckling av det djuriska 
sinnlighetslivet. Kons.t .och littera
tur, ·rnm: och teater, dans och för
faster, nakenhetskult, öppen propa.: 

ganda för den fria kärleken, äkten
skapets upplösning genoni otrohet, 
begränsning genom konstlade me
del av barns födelse och legaliseran
det av barnamord, allt detta - det 

ena med det andra - visar ett släk
tets sjunkande ner till djurets 
ståndpunkt, så att man, som den 
ädle kardinal von Faulhaber sagt, 
bara förundrar sig över, att nutids
människorna inte >>gå på· alla fyra 
och äta joi:dens stoft». 

Vilken härlig uppgift då för en 
katolsk kristen att låta världen skå
da en sann människa, skapad till 
Guds avbild och med Guds insegel 
på sin panna. Vilken uppgift fram
för allt för den katolska kvinnan, 
redan genom sin värdighet av kvin..: 
na kallad därtill och särskilt rustad 
därför genom sin katolska tro, den,. 
na starka tro. med dess omutliga 
fordran på hjärtats· och livets .ren• 
het i hela dess ideala höghet. »Mu
Iieres faciunt.mores.» 'Det är kvin� 
norna:, 'so:m· •skapa 'sederna. :oeh 
skapa de katolska kvinnorna terta 
seder; kunna, de: genom makten. av 
sitt föredöme bliva, ett jordens salt 
och världens ljus och ri:i.dda ett an� 
na1•s· dödsdömt 'Släkte från",under� 
gångens.·- Iågöll; ·. · 



Till, strids för friden! Så lyder 
ett .fältrop. Och det hör också det 
till den heliga striden att kämpa 
för friden, frid på jorden, frid mel
lan människorna. Det är att bana 
vägen för det, som är historiens 
hå:rliga slutmål: »Pax Christi in 
regno Chri'sti», Kristi frid i Kristi 
rike. Och det är · ingen fruktlös 
kamp, ty det skall nås till sist detta 
mål, om. äh vägen dit synes ändlös 
lång och går Under blodröda skyar, 
som båda ständigt nya stormar. I 
de.mäktigas rådslag på jorden kun
na -våra - svaga röster väl icke göra 
sig hörda. Men de nå den allra
högstes tron, och· genom hans nåd 
lrnnna våra böner inverka på världs
händelsernas gång. Det hpr till den 
heliga striden att i en Antikristisk 
tid som vår, då skuggan av den 
»laglöses» dämoniska välde faller 
�lt��ue��v�d�o��� 
het mellan alla sanna kristna mer 
än någonsin är av nöden, samla 
Guds förskingrade barn, så att de 
åteT bli ett hjärta och en själ: Cor 
unum et anima una. Det hör till den 
heliga striden att i dessa det stora 
»avfallets» dagar, då vedermödan 
blivit så övei·väldigande, att till och 
incd ·· de utvalda .frestas till avfall, 
icke svika den ko1,smärkta fanan 
utan lyfta den högt mot den mörk
nande himlen, även om det har 
martyriet.med sig, och vi måste lida 
därför, som våra ,bröder under den 
röda . Sovjetstjärnan och i Mexiko 
under den nya Nero. Det hör till 
den .heliga striden, att då så myc
ket . av.: det, varpå människorna 
grundat sitt hopp, störtat tillsam
mans, · begravande i sina spillror; 
vad århundraden uppbyggt, och de 
hörja:Jängta efter en ny tid, bättre 
o:ch lyckligare än den gångna, käm
pa för en· alltings förnyelse - icke 
geriom ·någon av de gamla eller nya 
religioner, med vilka man nu söker 
ersätta, :kristendomen - utan ge- . 
n@mJ1onom, som är den första och 
den ·sista, och som: ensam kan åter
ställa:allt. Det äi· ju den lösen, som 
en gång givits oss från Sanct Petri 
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stol: »Omnia instaurare.in Christo», 
»att förnya, allt i Kristus!» 

Hur mycket mer vore ej att säga 
om den heliga striden. Den .når ju 
upp till Gud -och ned till de minsta 
av hans tbarn. över den lysa him
melens stjärnor, och under den 
gnistrar det som från avgrunden. 
Den har betydelse .för aeonernas 
aeoner och evigheternas evigheter. 
Men tiden räcker ej till. Blott ännu 
en sida därav! 

»Non multa loquimur sed vivi
mus.» » Vi tala ej mycket, men vi 
leva.» · Så lyder ett ord från Kyr
kans första tider, ett ord av den 
helige Cyprianus, Karthagos be
römde biskop, av Augustinus kallad 
»den katolska biskopen, den katol
ske martyren». · Och månne ej det 
ordet visar oss, vad som är själva 
hjärtpunk.ten och höjdpunkten i 
all katolsk aktion. Det är icke att 
tala mycket. Det är att leva, leva 
ett heligt och Gud behagligt liv, ej 
blott i Kyrkan genom ett flitigt och 
andaktsfullt deltagande i dess guds
tjänst utan också utanför kyrkans 
vigda mutar, ej blott under sön
dagen utan vardagen, hemma och 
borta, i arbete och vHa, i ensam
heten och folkvimlet, i det offent
liga och enskilda -livet - alltid och 
överallt. Ett heligt, katolskt liv, så 
att den godhet och skönhet, som är 
nedlagd även i den ringaste själ, 
genom Herrens nåd får utstråla sin 
härlighet. 

Det är ju tertiarcns kallelse att i 
hela sitt liv, sitt väsen och sin van
del söka förverkliga den kristliga 
fullkomlighetens ideal. Borde då 
icke envar av oss tillhöra en tredje 
orden och bära det lilla skapularet 
och snöret med de tre knutarna till 
en ständig påminnelse om, att vi på 
ett särskilt sätt vigt oss helt till 
Guds tjänst i hans stridande Kyrlrn. 
Låt oss ej glömma, att om vi med 
hopp om framgång skall kunna 
deltaga i den .stora striden ute i 
världen, måste· striden först vara 
utkämpad i vårt eget inre. Kristus, 

1 för vilken vi vilja vinna världen, 



måste .först ha vunnit vårt eget 
hjärta. 

145 

Och Gud vare lov ! Vi äro · ej en
samma i striden, ej lämnade att 
utkämpa den på egen hand. Vi 
kunna känna oss övergivna, men 
vi äro det ej. Som Elias tjänare · i 
Dotan, då H<�rten öppnat hans ögon, 
fick se »fullt med hästar och vag
nar av eld» kring den av fienden 
belägrade staden, så skulle också 
vi, om vi kunde ,blicka in i det för
dolda, få se himmelens härskaror, 
Guds heliga änglar i lysande rust
ning omgiva oss, och de äro med i 
den heliga striden. Så var det ju 
Mikael och hans · änglar, som ut
kämpade den stora striden i him
melen med draken och hans äng
lar, sedan dessa avfallit från Gud. 
Och den strid, som då begynte i · 
himmelen, fortsatte de på jorden, 
och de skola fortsätta därmed, tills 
den ängel, som har nyckeln till av
grunden, kommer och griper dra
ken, det är djävulen, .och kastar 
honom däri. Och det skall ej sluta; 
förrän djävulen blir nedkastad i 
sjön med eld och svavel. 

Så ha vi den stora skaran av hel
gon, som gått från den lidande och 
stridande Kyrkan. till den triumfe
rande, där de stå inför Lammets 
tron, klädda i vita kläder med pal
mer i sina händer och kronor på 
sina huvuden. Och de äro oss till 
god hjälp i den kamp, som förestår 
oss, blott vi gö1·a ,bruk därav i den 
katolska Kyrkans anda. Då denna 
Kyrka upplyft dem på sina altaten, 
är det nämligen icke, för att vi 
skola tillbedja dem, som de tro, vil
ka förblanda adoratio och invocatio, 
utan det är, för att vi skola bedja 
dem om deras förböner och taga 
dem till våra före:bilder .och efter
likna dem. Och liksom helgonens 
fromhet är den mäktigaste apologi 
för den katolska Kyrkan, är cJ.en 
på samma gång till den största upp
muntran för oss. Icke sant, att se 
Guds helgon, se kämparna i andens 
rike draga fram under den store 
Konungens :baner, det är att få lust 
och kraft att vandra i :deras fot-

spår, de välsignade fotspåren; som.� 
leda till förklaringens höjder;. '.til,l: 
deras högsta ooh mest skinande> 
tinnar.-

Men högt över änglarna står äng�' 
lamas drottning; höjd "å"'ver alla hel,-i. 
gon står Jungfru Maria, »vår fräls< 
nings morgonrodnad». Antingen .·vi·· 
ära henne som den . strålande Virgö·, 
Immaculata:, Sancta Virgo Virgh' 
mun eller som Mater admirabilis,, 
den unde1ibara:, leende Guds . . mo�· 
dern, såsom Mater doloro·sa, de 
sju smärtornas moder med hjär
tat genomborrat av svärdet ellei· 
såsom Ma:tel' Misericordiae,' barm� 
härtighetens moder, · antingen' : ,1( 
se henne i hennes ringhet eller, 
hennes upphöjelse, står hon som 
Guds moder, höjd över alla och 
närmast Guds tron. Icke ens ärke� 
änglarna eller de största bland hel
gonen ha spelat så stor roll i den 
heliga historien som hon, åt vilken· 
löftet gavs i tidernas morgon : 
»Kvinnans säd · skall. söndertrampa 
ormens huvud>>. .  Ingen har tjänat 
Kristus som hon, vilken på ängelns 
budskap gav till .svar : »Ecce ancilla 
Domini», se, Herrens tjänarinna .. 
Och hon tjänar honom ännu i hans 
trogna. Hon gör det genom sin! 
förbön, då deras åkallan, buren åv 
Angelusklockans toner, uppstiger 
till henne: A ve Maria, ora pro 
nobis. 

Det var en alpvandrare, som vid 
vägen uppåt såg den ena helgon,:; 
bilden efter den andra. Men allra 
överst, där gletschern sken, där sti
gen var smalast och bråddjupet 
mörkast, stod en bild av Kristus. 
På frågan varför, fick hon till svar : 
» Därför att här kan ingen hjälpa 
mer än han». Då det blir ta1 om·, 
var hjälp finns att få för den · he� 
liga striden, pekar : den ' katolska 
Kyrkan också först ·· och sist . på 
Ifristus. Hon är som ingen aiiilån 
Kyrka den sanna 'Ktistuskyrkan.· · · 

Varje äkta, katolskt liv .är. eri 
harmonisk förening a,, Vita activa 
och vita coiitemplativa. Det · · iir 
kamp och strid,. helig strid :rirert:pfl 
samma gång bön· · och _ betraktelse 



och just därför så ·segerrikt. Den 
skönaste · .bok i världen näst bibeln 
och den näst bibeln mest spridda, 
lästa och älskade av alla böcker är. 
Tomas a Kempis »Kristi efterföl
jelse». Var fick väl Tomas a Kem
pis · ingivelsen . till detta .underbara 
verk och kraften till dess fullbor� 
dande? Det berättas, att han ofta 
lämnade brödernas krets med det 
ordet : »Det är någon, som väntar 
på·mig». Det var Kristus, som vän
tade på honom i hans cell, och på 
knä j bön fick han gåvan att skriva 
sin bok. Om vi ej · ha någon cell 
liksom Tomas a Kempis, låt oss då 
göra som Katarina av Siena, bygga 
oss en »andlig cell», som vi kunna 
föra med oss, och dit vi alltid kunna 
draga oss tillbaka. Så skola även 
vi finna, att där är någon, som vän
tar på oss för att lyssna till vår bön. 
Och i cellens ensamhet och tysthet 
skall kraft givas oss för de strider, 
vilkas dån höres därutanför. 
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Han, som väntar på oss i vår 
cell, väntar på oss även i Kyrkan, 
där den eviga lampan ,brinner i ko
ret till ett tecken, att · han alltid är 
närvarande, fastän dold i hostians 
vita skrud och alltid redo att taga 
emot oss, när vi komma för att luta 
vårt trötta huvud mot hans fräl� 
sande · famn. Och där ingås i den· 
heliga communionen den mystiska 
föreningen med Gud, vars frukt är 
vita aeterna, det eviga livet med 
dess världsövervinnande kraft. Där
för den enastående plats, som i den 
katolska Kyrkan är förbehållen åt 
altarets sakrament. Därför den dag
liga communionen, nu lika vanlig 
bland katolska kristna som bland 
den första tidens »guldkristna». · 
Därför Kristi lekamens ·procession 
med kors och vajande kyrkofanor, 
brinnande ljus och blånande skyar 
av rökelse och med sång av gamla, 
odödliga hymner på kyrkans allt
jämt levande latin, medan hjärtat 
jublar, och allt doftar, tona.r och 
strålar till frälsarens ära. Därför 
Kristi lekamens korståg, denna väl
diga här av det heliga sakramentets 
riddare, väpnare· och systrar; som 

av kärlek till Jesu förbundit sig 
att minst en gång i veckan böja 
knä vid hans altare. Därför de 
eukaristiska världskongresserna, då 
katolska kristna samlas såsom ald
rig förr under. historiens lopp i till
bedjan av Jesus i altarets allra he
ligaste . sakrament, och den gyllene 
monstransen lyftes välsignande 
över millioner huvuden, sänkta i 
djupaste andakt. Ett förspel till 
den Lammets tillbedjan, som skall 
äga rum, då i Jesu namn alla knän 
skola böjas, deras · som äro i him
melen, på jorden och under jorden 
och · alla tungor skola bekänna, att 
Herren Jesus Kristus är i Guds 
Faderns härlighet». 

Så äro vi då icke utan hjälp i 
den heliga striden ! Med oss äro 
Guds heliga änglar, och . »äro de 
icke allesammans tjänsteandar, 
som sändas ut till tjänst för deras 
skull, s<;>m skola få frälsning till 
arvedel». Omkring oss är den stora 
skyn av vittnen, som styrker oss 
att »avlägga varje börda och den 
oss vidlådande synden och med tå
lamod löpa i den tävlingskamp, som 
är oss förelagd».  Vi ha Maris Stella, 
havets stjärna, blänkande genom 
skyn och visande oss vägen till 
hamnen bortom havet. Och först 
och sist ha vi Jesus själv, »trons 
upphovsman och fulländare». Och, 
»han som för oss in i striden, på 
det vi måtte segra», är, som Tomas 
a Kempis säger, »beredd att hjälpa 
dem, som strida och hoppas · ·  på 
hans hjälp». 

Borde vi då icke kämpa med hän
förelse, vi katolska kristna, lyck
liga att få vara med i den heliga 
striden, omgivna som vi äro av alla 
livets och. ljusets skyddande mak
ter och vissa om seger, därför att 
striden icke är vår utan Guds. Bor
de .det icke finnas inom oss en flam
ma av den heliga elden från Guds 
altare, den eld om vilken Jesus 
talte: »Jag har kommit för att tän
da en eld på jorden, och hur gärna 
ville jag icke, att den redan brun
ne ! » För att kunna göra stora ting, 



måste man vara entusiast. Och när 
det onda har sina entusiaster, som 
med glädje offra livet därför och 
därför också uträtta stora ting i det 
ondas tjänst till sitt eget och an
dras eviga fördärv, hur mycket mer 
borde då icke det goda ha sina hän"
förda försvarare, .som i glödande 
nitälskan helgade sin själs luafter 
åt Guds tjänst. 
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Och komma stunder i vårt liv, 
och de komma till alla, även de 
bästa, då elden på hjärtats hä1·d 
icke längre brinner med klar låga 
utan matt och flämtande, komma 
nedgångstider i vårt liv, då hän
förelsen givit vika för modlöshet 
och maktlöshet, låt oss då komma 
ihåg, att som det inte finns någon 
natt så mörk, att den ej följes av 
en morgonens gryning, då ljuset 
segrar över mörkret, så finns ingen 
svårighet så stor, att den icke över
vinnes genom tålamod. Johannes 
såg i sina apokalyptiska syner, hur 
vilddjuret uppsteg ur det brusande 
folkhavet, trotsande himlen och 
spridande förödelse på jorden un
der. blodiga förföljels�r mot alla 
kristna. Och där fanns icke tid 
eller- rum för någon hänförelse 
bland de utvalda. Men då hördes 
plötsligt högt över stridernas larm 
och dån, över all gråt och kvidan · 
toner som från en gyllene harpa : 
» Här är de helig as tålamod . och 
tro». Och se, det är detta, det gäl-

ler också för oss, att då hänförel� 
sen slocknar, den får lämna rum 
för det, som väl lyser mindre i ögo
nen men är mera värt, och det kan 
vittnas även om -oss : »Här är de 
heligas tålamod och tro». 

· En ·  liten tid! Och · striden är 
över- för oss, kampen är .förbi, och 
vår ängel viskar i vårt öra : Nu är 
det nog. Så få vi byta ut svärdet 
mot psalmen, · och ha vi »kämpat 
den goda kampen, fullbordat lop
pet och bevarat tron», ibli vi krönta 
med härlighetens krona. Och an
dra komma och intaga vår plats i 
ledet. Ty tallös är skaran av Kristi 
stridsmän, och den växer alltjämt, 
så att det aldrig blir något uppe-· 
håll i den . stora, väldiga världs
kampen. Hur länge denna · kamp 
skall fortgå, veta vi ej. Men så myc
ket är visst. Guds folk har en ly
sande seger att vänta. Den strid, 
som ,föres under de svarta fanorna, 
skall ändas med förintande neder
lag för mörkrets furste och hans 
här. Den strid, som utkämpas un
der Kristi fana, Lammets fana, 
skall krönas med seger för honom· 
och hans trogna. Så kommer efter 
den stora striden den stora friden. 
»Och det är, vad som vid änden 
skall vara utan all ände.» Christus 
regnat, Christus imperat, Christus 
triumphat. 

Nils · Beskow. 
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u ;..._ · Vl LJES F RI H E D E N . 

.:··--1 , Il. ,BEV I S E R  F O R  V I LJ E S F R I H E D E N . 

, -Det mest slaaende Bevis for Vil- suuple Grund __:_ 'om end ikke altid 
Ji_i(r\�ed�n e� ·aens Npdvendighed siri Berettigelse -"- i den. solidariske 
for den mo1:alske -orden. Den staar Samhprighed, som' i Vhkeligheden 
og .falde1: . me_d Viljesfrih.eden. De bestaar mellem Gei:ni11gsmanden o,g 
fleste Determinister 

0

vH bevare den hans Familie, Slregt, Nation. Af 
1no1:a1ske o·rden. · Meri, er det van- samme · Ghuid hegrrenser vi heller 
sl�e�igt at l�oµ.�tniere en Moral uden ikke Lpnrien og .Eren fä den, der 
G}H�· .�a.a turd,e det ,;rere ulige van- har Fm�tjenesteri, men lader ogsaa 
skeligere, at skriye en Moral uden hans nrermeste, hans Efterkom:me-
VAljellfriJ1ed . .  · . . . re faa Del deri. Det ligge:i: os fjernt 
, . .flpff ding . foi·�0ger i sin Etik derved at ville tilskrive dem nogen 
tf �� ff) ,at bygge ilnsvaret op paa Fortj enes te. - · · · 
Tyang�hand;linger . •  ,»Jeg er ansvar- Determinismen . vover ikke at 
l\g for .clt\n�� Ha.ndli�g, fordi den drage Ifonsekvenseme af sin Be-
v}rk�I�g e,r m_in Handling; uden min nregtelse af Viljesfriheden. Hvis 
Besl]..!tning vifde d_en ikke vrere i jeg var Determinist, vilde jeg gpre 
ye_rden . .  Jeg har Skylden, fordi jeg mig haard og :med _Seivmorderens 
l��r yillet.» :Ja vist er d�t min Hand- Dpdsforagt lpbe Lin.en ud. Jeg vil-
ling pg mh1- Be�lutning, npjagtig de holde op med at tale om Moral, 
�01n, . en medfpdt Skavank er min. rense mit Sprog for alle _derhen hp-
>>.Jeg har handlet i Overensstemmel- rende Gloser, betragte Godt og Ondt 
�e -fll1ed , min_ Karakter.» _Men hvad som meningslpse Etikette'r <>g paa 
11.�f\I'. jeg �kke . paa _et ,eneste Punkt Naade og Unaade give mig �1in 
har . haft, Lejliffi1ed . .ti1 .at gribe be- Skrebne i Vold. Og havde jeg ta-
�temmende)n!l.i denne min Karak- get af Kassen eller var jeg paa an� 
texs J J  dvikling? J eg kan ikke dra- den. l\!Iaade kommet i Konflikt med 
gel'\ tH. A,nsvar for, hvad der ikke er Loven, vHde jeg erklrere Loven _for 
i.nit i .  nwralsk R orstand. overflpdig og meningsl�s - der er 

Det nytter heller ikke at af�v;ek- jo en anden Lov, der med fysisk 
ke Ansvarsbegrebet. Hpffding (,s. S. ) Npdvendighe� fre1nbringer baade 
paa$taar, at selv hos Tilhrengerne godt 9g ondt; Jeg vil4e protest�r� 
af Viljesfriheden forudsretter An- imod alt, der hedder Ansvar, Skyld 
svarsbegrebet ikke altid Viljesfri- og Straf, og nndskylde mig ligesom 
heden. Som Bevis peger han hen nogle Forbrydere paa Augustins 
paa de Tilfrelde, hvor man hader, Tid (En. 2 in ps. 3 1 ) ,  der sagde : 
forfplger - ikke blot den skyldige, »Mars har gjort mig til Morder, 
meri hele hans Farnilie, hans SI�g.t, . Venus til .Egteskabsbryder». I saa 
hans Nation, ,Ja, Kristendomeri selv · . . · ,B;�nseende er der ingen Forskel paa 
hylder dette afsvq1jd<.e'd� " Ausyii:5c' ·· , Det�nni,nisme og Fatalismc. 
begreb i sin Lrere ]0111 At:vesyn<:l;e'n·;_, ,.: ' ·  ·•Qg der·so1J1 jeg ytrede Dadel, Be
- Det er kun ved e� fylisf,ö'rsta.äels,e/ '  · brejdelse .elh;r Hanne, vilde jeg ikke 
at Udvidelsen af Jiade\:,,t Sfra:fferi · · relte den föod. nogen, men mod 
o. s. v. skulde bevi?e1 ·.�I\:;Utl;\'.ideJse _ ,. hele Tilvrerelsen. J eg vilde aldrig 
og dermed Svrekkelse af Ahs'varsBe-· tage det stolte Ord Personlighed 
grebet. At straffe hele Slregten »ind- paa mine Lreber, siden jeg ved, at 
til det fjerde Led» betyder aldeles der eksisterer noget fremmed i mig, 
ikke, at man betragter hele Slregten en blind Naturkraft, der voldtager 
som ansvarlig for den skete Forbry- mig og sprrenger mit Vresens En-
delse. Denne Handlemaade har sin hed. 



Hvis. j eg var Determinist, vilde 
j eg endvidere. hengive mig til den 
mest .absolute Skepsis med Hensyn 
til Sandhedens Ekendelse; J eg har 
jo set bag Kulisserne og opdaget, 
at hele Menneskeslregten ved at 
fS?llge det bedste i Sin Natur er blec 
vet et Offer for en gigantisk Illu
sion om Frihed, en Illusion, som 
j eg end ikke som beterminist kan 
frigS?lre mig for. Hvorledes tS?lr jeg 
haabe at kunne erkende Sandhe
den, naar min Natur er anlagt paa 
Bedrag? 

Og naar der findes saa mange 
modsatte Anskuelser blandt Men
neskene, falder ikke ogsaa dette 
tilbage paa den opersonlige Ver
densvilje, som leger med vor TS71rst 
efter Sandheden '? Det kan vrere 
rigtigt nok, at al Vildfarelse kom
mer af, at jeg er for rask til at 
give min Tilslutning til en Tanke
gang, at jeg ikke er streng nok i 
min Selvkritik. Men er jeg ikke 
ogsaa paa dette Punkt forudbestemt 
til at holde op med Kritiken, hvor 
den maaske netop burde fortsrettes? 
Det er altsaa haa,blS71st at sS71ge Sand
heden. 

Det er Determinister, der tror 
paa Muligheden af at kunne lave 
Forstaaelsen af de moralske Gloser 
om, ligesom vi efter Kopernikus 
bliver ved med at sige, at Solen 
staar op, og dog mener noget andet 
derved. Bortset fra at Sammenlig
ningen haltei', idet Solen baade fS71r 
og efter Kopernilms i Virkelighe
den staa:r op for vor Sanseerken
delse, vil Omtydningen utvivlsomt 
virke ligesom den ny Vin, der blev 
hreldt i de gamle Lredersrekke og 
sprrengte dem. - - -
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Det etiske Bevis naar til . den 
FS?llgesiutning, at Viljesfriheden er 
et Postulat, en n�dvendig Forud
sretning for den moralske Orden. 
Det gaar ilc.ke ind paa selve Vilj es
frihedens V resen. Men vi kan og
saa nrerme os Problemet ligesom 
indefra og opstille et Slags psyko
logisk Bevis for Viljesfriheden, idet 
vi betragter den som Oplevelse. 

End ikke Deterministerne - nreg
ter, at vi .har Frihedsbevidsthed, 
Ikke som om. vi var os - F-rihedeil 
bevidst, so�n vi f. Eks. fS?llei' Tand
pine. Frihedsbevidstheden · er lige
som J egbevidstheden ,eller Overbe
visningen om Legemets og Omver
denens Eksistens, ikke nogen empi
risk eller Sanse-Erkendelse, men en 
metafysisk Oplevelse, en Slags Inte
gration af · mangfoldige . . empiriske 
Enkelterfaringer, en til Urniddel
barhed fortrettet Slutning, en i sin 
Tilblivelse sarnmensat, men som 
Resultat fuldstrendig klar og ,en
kel Overbevisning. 

Frihedsbevidstheden er Erfarin
gen om den f.ri Aarsagssammen
hreng i mine Handlinger; 

Er denne Frihedsbeuidsthed Illu
sion eller Virk.elighed? 

.Det, der kunde gS?lre denne Op
levelse til Illusion, er enten Moti
verne, idet det kunde trenkes, at vi 
altid fulgte det strerkeste Motiv -
eller Karakteren, hvis Prreg skyl
des arvelige Anlreg, legemlig og 
sjrelelig Udvikling, og som mulig
vis, uden at jeg ved hvordan og 
hvorledes, forudbesternmer min Vil
jes Beslutninger. 

Hvad Motiverne angaar, antager 
den nyere Psykologi (Wundt) ,  at 
de ikke, hvei'ken enkeltvis eller til
sammen deterrninerer Viljen. Det 
er en psykologisk Kendsgerning, at 
netop, naQ.r vi lader os Iede af de 
strerkeste Motiver, f. Eks·. trreffer 
en vigtig AfgS?lrelse i Overensstem
melse med vor Samvittighed, at vi 
da tydeligst fS?ller Ansvaret og Plig
ten og har den klareste Bevidsthed 
om, ·at vi ogsaa kunde have handlet 
anderledes. Vi smiler ad Buridans 
(?)  �sel, der anbragt mellem to 
ens HS'\stakke ynkeligt maa sulte 
ihjel - Viljen, der under to lige 
strerke Motivers Paavirlming ikke 
mentes at kunne fatte nogen Be
slutning. 

Saa er der Karakteren. Ingen be
nregter . dens Indflydelse. Det er 
Karakteren, der b1·inger Samnien
hreng og· Konstans i vore Viljesc 
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ha.ndlingt!J, · ,  Ka.rakkren ' er ensbe
tyg�nde , med Personligheden. Et 
normalt Menneske. vil i de fleste 
Tilfrelde handle i Overens.stemmel
se med sin Karakter. .Derpaa beror 
�tatistikens Mulighed. Det, som vi 
ben,regter, . er, at . Karakterens .lnd-
flydelse under normale ·  Fol'hold er 
a1->solut, uimodstaaelig. Karakteren 
virker ikke som " Determination, 
:µien kun som Inklination, omtrent 
paa samme Maade, som den her
skendtl Stil i Kunsten paavirker 
�(Qnstnerens personlige Udfoldelse. 
Selv om Kunstneren i det hele og 
store er bunden af sin Tids Kunst
retning - mere maaske ti Jligere 
end i vore Dage . - hindrer det ikke, 
at han i Enkelthederne fplger sin 
egen Inspiration, liges-0111 det kan 
trenkes, at han bevidst underordner 
sig Stilens Krav, stille1' sin Kun
nen i Stilens Tjeneste og fprer den 
organisk videre til hpjere Fuldkom
menhed, fremfor at bryde ud og re
Völutionrert at spl'renge Rammerne. 
Saaledes behpver heller ikke Fri
heden bestaa i noget, der staar iso
leret fra det; der udgpr min Ka
rnkter. 
. :oet ei· h1evet' opstl.ilet en biolo
gisk Determinisme (ProL Oluf 
Thomsen)', der betragter Viljeslivet 
(fgesom ai anden sjrelelig . Ytring, 
soin bundet til bestemte organiske 
Tilstande i vort Legerne, hoved-. 
sagelig Hjernen, saaledes, at disse 
tilstandes lEndring pjeblikkelig vi! 
blive fulgt af en JEndring i den sjre
ligeYtring. Naar til denne Parallelis
me fpies den Kendsgerning, at en
hver for,eliggende organisk Tilstand 
er at : betragte som Resultat af et 
arveCAnlregs Udvikling og Udfol
d.e1se under ganske bestemte Kaar 
og efter npdvendigvis virk'ende Love 
(Mendels) , synes der ikke at lev
�es nogen Plads for den fri Vilje. 

Dertil er f prst. og fremniest at be
mrerke, at Parallelismen mellem de 
sjrelelige Frenomener og de fysiolo
giske0 Hjerneprocesser langtfra er 
absolut., Desuden er det ikke blot 
dec 6l'ganiske · Tilstande, der invir-

ker pa;:i. de sjrelelige, meq ogsaa 0111-
vendt ka.n det strelelige, nemlig Yil: 
jep., srette Hjernedispositionerne i 
Virksomhed, f. Eks. ved de saa, 
kaldte determinerende Tendenser, 
de; giver Associationslpb,et Retning 
henimod et bestemt Maal*) .  

Der har vreret . Tilhrengere . af 
Viljesfriheden, del'- mente at sl<culle 
begrrense den til det -mindst JJlU: 

lige. De opfattede nrennest Niljen 
som en revolutionrer Evne, -· der 
aa,benbarer sig tydeligst ved Brud 
paa Personlighedens og Bevidst
hedslivets Sanunenhreng. Det vilde 
aabenbart virke katastrofalt, om en 
saadan. uberegnelig : Evne pnegede 
Menneskets Frerd. Den_ fri Yiljes
handling maatte derfor l�u_n · fo1:e
komme som sjreldent Undtagelses
tilfrelde. Hpffding finde, med Re!te 
denne beskedne Indetermini.sme foT 
spinkel, til at kunne . vrere Grund:
lag for Etiken; »den prp:ver paa 
den umulige Ting at faa Ansvarets 
centnertunge Vregt til . at _ hrenge_ i 
et Spindelvrev» ( Etik Side 95 ) ,  

I Stedet for at opstille en Mini
mumsteori kunde vi have Lyst til 
at hrevde, at vi gh:eder os ved et  

Maximum af Frihed. 
Vi kan for det f prste .have Fri.� 

hedsoplevelsen sa:a ofte, som vi vil 
- om det saa kun er med Hensyn 
til ligegyldige Handlinge1; og Baga
teller, f. Eks. efter Behag . �f fore� 
stille mig en Hest eller en Kaf. 
Dette expe1·imentum libertatis . hat 
selvfplgelig ingen Betydning for 
den moralske Orden, men saa me
get desto stprre Beviskraft imod 
Determinismen. Ethvert af disse 
vilkaarlige Valg mellem· to intet
sigende Muligheder, hvis eneste Mo
tiv netop er, at j eg vil, er tilstrrek
keligt til at sprrenge Determinis
mens .Sprendetrpje. 

I Virkeligheden er Vilj esfriheden 
alt andet end Leg med ligegyldige 

*) Anm. Se herom Prof. K. IC Kort" 
sens Afhandling »Shel og Legeme»· (an
meldt i Credo 0kt. 1931} og undertegnedes 
Bvg »Fra f9Jr Kant>>, Kf,lbenhavtr 1918, 

(Side 87 ff).  



Ting. Viljesfriheden er Menneskets 
h�jeste Livskraft. Ligesom Fuglens 
Liv helt igennem er prffiget af Ev
nen til at flyve, er vort Liv ligesom 
mffittet med Frihed. Hvert 0jeblik 
staar vi overfor en Pligt, et Ansvar. 
Vort Liv er en Kffide af moralske 
Handlinger, gode eller onde. Jo 
mere betydningsfuld og alvorlig en 
Afg�relse · er, desto mere bliver vi 
os vor mffirkelige Evne bevidst til 
at kunne handle saaledes eller og
saa anderledes. 

151 

Vi kan sp�rge dem, der stempler 
alt dette som Frihedsillusion : Hvo·r
dan i al Verden skal Frihederi · d·a 
aabenbare sig for at kunne skelnes 
fra indre Tvang? Hvis dette Max.i- · 
mum. af Frihed ikke er tilstrrekke
ligt til at vidne om sig selv, kan 
der saa overhovedet tffinkes noget 
V ffiSen, der er udrustet med Frihed, 
et Vresen, hvis· Frihedsbevidsthed 
svarer til Virkeligheden ? - Dette 
turde dog Vffire mere, end · nogen· 
Determinist vil paastaa. · , 

A. M enzinger S. .J. 

'D E T  RYS KA STAT SVÄ L D ET O C H  
KAT O L I C I S M E N . 

I. T SA R K Y R K A N  O C H  U N I O N EN.  

2. Fl'ån Polens delning till Tole
. ransmanifestet 1905. 

Ett kort andrum bereddes dock 
uniaterna efter Katarinas död. 
Hennes efterträdare, ·Paul I, hade 
so'ni ung tronföljare besökt påven 
i Roin, och denne hade anförtrott 
katolikerna i Ryssland i hans vård. 
Visserligen var han ingen vän till 
unionen. Sålunda lär han en dag 
ha. yttrat till den latinske ärke
biskop Siestrzencewicz: »Jag tål ej 
uniaterna; Ni för-står niig väl? Jag 
kan ej med dem·: de äro varken 
det · ena eller det andra: varken få
gel - eller fisk !» Också förblev det 
memorial de tillställde tsaren rö
rande övergreppen emot dem obe-

. ,svarat, och vidarebefordrades blott 
till den Heliga Synoden i Peters
burg. Mep. själva övergreppen upp
hörde. Katarinas befallning till 
generalguverriöreri' Tutolmfo : att 

· med all makt hjälpa den Heliga 
Synoden att utrota den unierade 
tron, och som högförräderi beivra 
varje försök att med övertalning 
eller tvång hindrn dem som ville 
övergå till schismen, åtlyddes ej 

mer. Och 1797 vände sig t. o. m . 
generalguvernören över Minsk, 

. Korneyew, till tsaren med en fram
ställning vari han påpekade : »att 
omvändelseverket till ortodoxieh 
hade bedrivits på ett lika oförnuf
tigt -som grymt sätt», sart1t »att det 
ryska prästerskapets olämplighet 
verkar mer frånstötande än tilldra
gande på folket»* ) .  Generalguver
nören tillade, att han ·självmant 
anbefallt ärkebiskopen äv · Minsk 
(den schismatiske) ,  att ej förbjuda 
folket att vända sig till det unierade 
prästerskapet, då, enligt hans me
ning, »omvändelseverket skulle gå 
fortare, om. man kunde föl'säkra 
sig om detta p1·ästel'slwps medv�r
kan». Genom en ukas av samma
år erhöll också guvernören befall
ning att tillämpa just det system,· 
han själv förordat. Och strax där
på, i början av år 1798, återupp
rättades två av de unierade biskops
stiftena: det i Luck (Lotsk) , om
fattande guvernementen Volhyni
en, Podolien och wojevodietUkraina 

*) '!>Moskwa inför Unionen och Polen» 
(på polska språket) Lwow 1889, s. ,48: 
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samt- det i Brzesc, vilket -sträckte 
sig över guvernementen Litauen, 
Minsk; Grodn6 och Kur land ( sam
manlagt omkr. 1 ½ miljon uniater 
med · c :a 1 ,380 församlingar) .  Till
sammans med ärkebiskopsstiftet i 
Polotsk, det enda, som Katarina ej 
indragit, och som omfattade woje
vodierna Polotsk, Smolensk, samt 
guvernementen Mohilew och Wi
tebsk, utgjorde de medelpukterna 
för unionens hierarkiska organisa
tion inom det egentliga ryska riket, 
Polen oberäknat. 

Klosterindragningarna fortsatte 
dock, ehuru ett antal av de för- -
nämsta och som vallfartsorter mest 
berömda, fingo kvarstå i uniaternas 
besitt�ing. 

Alexander I : s  regering ( 1801-
1825 ) ,  präglad av XVIIl : e  seklets 
rationalistiska ideer, även om den 
senare erhöll ett stänk av mysti
cism, medförde för uniaterna en 
del nya lättnader, men förorsakade 
även - på grund av den omorga
nisation, som företogs i det av 
Paul I inrättade departementet för . 
främmande trosbekännelser, sanit 
återinförandet av vissa av 'Katarina 
indragna ämbeten och värdigheter, 
bl. a. metropolit- och protoarki
mandritvärdigheten � en stark 
rivalitet mellan den nya metropoli
ten och basilianerorden, varvid två 
av de förnämsta klostren, det namn
kunniga i Polotsk - och det i Wi
tebsk avföllo till schismen ( 1809 ) .  

Med Nikolaus I ( 1825-1855 ) ,  
togo de liberala strömningarna slut. 
Utan att till en början använda 

· våld för att av rikets mångskiftan
de befolkning skapa en politisk och 
religiös enhet, sökte han nå sitt 
mål på andra, hemliga vägaL Uni
onens utrotande kunde enligt hans 
och han·s rådgivares mening lättast 
uppnås genom , att - såsom redan 
guvernören Korneyew . antytt på 
Pauls, tid - försäkra sig om präs
terskapets . . medverkan. Qch säk
fäst var det i så fall, att från bör
jan i seminarierna . uppfostra dy
lika lydiga verktyg åt staten. Som 

försöksfält för detta arbete utsågs 
seminariet i Wjlno. Bland alum
nerna i detta seminarium var det 
en; en lillryss vid namn ·Josef 
Siemaszko, som tilldrog sig de le
dandes inom departementet för 
främmande trosbekännelser upp
märksamhet. Tack vare de förbin
delser han uppnådde med departe
mentets utsände, utarbetade hari 
snal't nog en väl genomtänkt och 
vittgående plan på unionens schis
matisering. 

Planen överlämnades till minis
tern för främmimde trosbekännel

- ser, Schischkoff, ·som genast för
stod dess värde och befordrade den 
till tsaren. Denna plan är det, som 

, tjänat såsom grundval för hela den 
antiunionistiska politiken i Ryss
land, och , den finnes ordagrannt 
återgiven i ett ar,bete om unionen 
av den schismatjske popen Morosz
kin, publicerat i den ansedda tid
skriften » W j estnik J ewropy» av år 
1 872. 

Bland medel till att motverka 
unionen framhåller han särskilt 
följ ande : förbud för katolska gods
ägare i de ruthenska delarna att i 
sina hem inrätta privata kapell* ) ;  
förbud för latinska ordenspräster 
att tjänstgöra i församlingar, vars 
befolkning är av ruthensk här0 

komst ; förbud för personer av la
tinsk ritus att inträda i basilianer
orden samt förbud för dem, som 
redan inträtt däri, att lämna orden ; 
förbud för unierade seminarister att 
studera vid de latinska seminarier
na i Wilno och annorstädes, samt 
upprättande av en särskild akademi 
för dem i Polotsk ( sedermera i 
Petersburg) . Slutligen förbud för 
tillhandahållande av unierade ru
tenska bönböcker och . religiösa 
skrifter på marknader, · vid vallfär
der och i allmänhet alla större 
folksamlingar, de enda, där bön
derna hade tillfälle att förse sig 

*) Detta förbud 
Volhynien så sent 
toleransmanifestet, 
konstaterat. 

ägde ännu bestånd i 
som 1913, 8 . år · efter 
vilket jag själv där 



med dylika trycka1ster. Med ett ord, 
en klyfta skulle gravas mellan ro� 
mei·ska katoliker och unierade för 
att desto lättare kunna närma dessa 
till schismen. 

Till lön för si:qa ansträngningar 
utnämnes den unge Siemaszko kort 
dä1i1å till biskop av L.ita.uen och 
även ö,irig11 hierarki.ska poster be
sättas med schismatiskt sinnade 
andliga. FörblJ.d utfärdas för uni
erade präster att begiva sig för stu
dier till Rom. Basilianerna ställas 
under uppsikt av regeringstrogna 
konsistorier och när · 1831 års pol
ska resning kväfts, föiivandlas . de 
kloster, som misstänkas ha gynnat 
denna rörelse, till schismatiska:, så
som fallet blev med de praktfulla 
historiska klostren i Owrucz och 
Poczaje,v. Siemaszko kastar nu 
masken och uppträder . öppet som 
schismens förkämpe. Men om han 
hoppats segra utan strid, så har 
han missräknat sig. Föi· att bryta 
motståndet måste regeringen gripa 
till våld. Och historien om unia
ternas kamp för samvetsfriheten, 
förtjänar att bevaras bland helgon
legendernas skatter. 

Hur de :behandlades framgår av 
de .böneskrifter, . 1;,om . . de. förföljda 
församlingarna i sin · nöd rikta -
till tsaren ! och varav en del åter
givits i a};lbe Szantyrs arbete »Bi
drag till den katolska I(yrkans och 
religionens historia i de under 
Ryssland . lydande länderna», men 
som utrymmet ej tillåter att här 
återgiva. 

Slutligen, år 1839, riktar Siemasz
ko, jämte ett antal andra likasin
nade prelater, en anhållan till 
tsaren att nådeligen få bli upptagen 
i den rättroende österländska Kyr
kan, och den 25 mars samma år 
förkunnar en ukas, att den ·unie�·ade 
Kyrkan »frivilligt» återförenats med 
den ryska Statskyrkan ! 

För uniaterna betyder denna »fri
villighet» i realitet ännu grymmare 
straff, ännu obarni.härtigare förföl
jelse ! Nu äro de icke mer »främ-
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mande trosbekännare». utan . .  »:med-= 
vetet avfälliga». Men de upphönLeJ 
att protestera : munkarna och· , det 
lägre prästerskapet visa sig stånd,'. 
aktiga. · I skaror föras . de . då 'tilL 
det ryska klostret Tcii'okariy, där de 
av de schismatiska munkarna: uch1 
klerkerna sättas tm ,de tyngsta ·�1'

beten, misshandlas och p1;j,glas, ,ofta: 
ti.11 döds. Av 2;00.6 ,  unierade pråster 
och 342 munlqi,r gingo . 93?. i dödei1, 
1 06 deporterades till Sibirien, "de 
övriga - underkashide sig »tsai·ens 
vilja». · · · 

De · kvinnliga klostren skonades 
ej heller . . · Ännu· förvaras' i Rom 
basalianerpriol'innah, inoder Ma
krina Mieczyslawska's · från · Minsk 
redogörelse för den tortyi· som över.: 
gick dem vilka ej · ville · avsvärj:a 
unionen. 6 1  basilianernunnor ·för
des först till ,,ritebsk och ihspär-· 
rades i det ryska· nunneklostret 
därstädes ; belagda nied kedjor . 
fingo de, under luigg och' slag, svält 
och töi·st, förrätta de . tyngsta: a1·be� 
ten. Flere av dem pryglades · till 
döds av sin fdrne, från unionen av
fallne kaplan. En av dem· instang�: 
des i en upphettad ugn cich' hfov' 
levande bränd, · andra hlevo· levan..;
de begravna, andra åter fingo · ögo.:i 

nen utstuclma;' generalprioånnan; 
Euphrosyne Gedymin; dög' på våg' 
till Sibirien, Honorata Rozanska; 
priorinna från Plock, dog i fängelc· 
set 0, s. v., o. s. V. · F:rån Witebs'l{ 
fördes de kvarlevande till ' det rysl(ä. 
klostret i Polotsk där flere· av dem 
dogo av utmattning och missh!'!,n
del, och slutligen sändes de 4terc 

stående till ett kloster i guverne
mentet Minsk, där protopopen 
Skrypin 111itt i senhösten och i allt 
folkets åsyn lät tre . dagar å ratl 
och sju gånger dagligen sänl<,a :ned 
dem i sjön, där d.e kvarhöllos 'i fl'ere 
timmar. Efter varje nedsänkning 
manade han dem till 'avfall, 111en 
förgäves ! Först när stadens hoJr 
gerskap med judarne i spetsen an..: 
ställde larmande demonstrationer 
mot detta barbari, förlade den 
schismatiske aposteln sina 01nväri� 



delseförsök till klostrets inre. Iden 
fyra av nunnorna hade under tiden 
blivit dränkta ! Av de övriga und
kommo blott två jämte moder 
Makrina, som begav sig till Rom 
för att där avlägga redogörelse för 
påven. 

På landsbygden förekommo även 
hjärtslitande uppträden som t. ex. 
i Dudakowice (guv. Minsk) en för
samling av fem byar som gemen
samt liade ' byggt sig en kyrka, vil
ken de beslutat att ej utlämna åt 
schismen. Kosackerna komma dit 
en långfredag, de omringa kyrkan, 
men bönderna utrymma den ej. 
Varken hot eller löften, varken 
skriet från deras boskap, som slak
tas ned, eller deras av kosackerna 
misshandlade hustrurs och barns 
jämmer nedbryter dem. Sin tro 
vilja de ej svika. Då gripa solda
terna de förnämsta bland dem och 
börja prygla dem, utan ' resultat. 
Flere av dem dö under misshan
deln, men ingen sviker. Böter ut
krävas, inkvarteringar påbjudas, 
folket svälter, går i fängelse, men 
är fortfarande ståndaktigt. Ända 
till 1858 höllo de ut och gåvo ej 
vika förrän massdeportation till 
Sibirien påbjöds. Eller, t. ex. i 
Krynki, där befolkningen skulle 
tvingas till att mottaga kommuni
onen ur popernas hal},d, och där 
soldaterna med ·sina sablar bände 
upp de olyckligas tänder utan att 
lyckas betvinga dem o. s. v. 

På detta »frivilliga» sätt var uni
onen äntligen upplöst i alla de er
övrade länder, som blivit inkorpo
rerade i det �gentliga Ryssland. 
Men ännu fanns -det en landsända 
inom riket, där tsarväldet - åtmin
stone nominellt - icke var allsmäk
tigt : det var det genom ,viener
traktaten erkända konungariket 
Polen, ,som ännu behöll ett sken 
av frihet. Inom dess gränser låg 
det unierade stiftet Chelm, omfat
tande östra delarna av Podlakiet 
och av guvernementet Lublin, dit 
tsarkyrkan ännu icke vågat sträcka 
sina tentakler, När ryktet om vad 
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som försiggick på andra sidan Bug, 
l�om till Chelm, greps befolkningen 
av fasa. Mer än 1 00,000 uniater 
gingo � till ryssarnas stora för
trytelse - omedelbart över till 
latinsk ritus. 

Att här genast ingripa med våld 
föreföll den Heliga Synoden olämp
ligt. I stället beslöt den att inför 
världen uppträda som den »rena» 
unierade trons förkämpe. Sålunda 
erhöll prästerskapet en allvarlig 
maning att »bortrensa» alla »la
tinska missbruk», som insmugit 
sig i den »rena orientaliska kulten». 

Härvidlag syftade man på en del 
romersk-katolska bruk och anord
ningar, som de unierade efterhand 
anlagt, nämligen bruket att läsa 
stilla mässor på vardagarna, en och 
t. o. m. flere gånger om dagen, 
att knäböja i kyrkan (ryska schis
matici knäböjde ej ens vid kom
munionen utan blott vid uppräk
nandet av tsarfamiljens namn) ; att 
bära skapulär, läsa rosenkransen 
och marianska litanian ; att upp
ställa predikstol, biktstolar, helgon
statyer och sidoa,ltaren i kyrkorna; 
att använda orge�musik samt klock
ringning vid elevationen, o. dyl. -
Ikonostaserna, qe höga skranken, 
som i schismatiska kyrkor avskilja 
högaltaret från skeppet, och som 
kommit i bruk .först på 1700-talet, 
ansågos ej nödvändiga i de uniera
de , kyrkorna, d&remot begagnades 
rnonstranser, efter�om utställande 
av det heliga Sakrametet där var 
brukligt. Ej heller ansågo de uni
erade prästerna sig tvungna att an
lägga långt hår OClh skägg, som bru" 
ket var bland schismatici. 

Alla dessa avvikelser från den 
orientaliska traditionen hade blott 
småningom vunnit insteg hos de 
unierade. Men, för att förhindra 
vidare dylika inblandningar, hade 
redan år 1720 en Synöd samman
kallats i Zamosc och genom dess be
slut åvägabragtes enhetlighet i alla 
dessa sedvänjor. Påven Benediktus 
XIV skänkte detta beslut sin sank
tion: och förbjöd för framtiden så-



väl att införa nya bruk _som att 
övergiva dem, vilka införts med den 
Heliga Stolens tillstånd. 

Det var detta beslut, som nu 
skulle nedriva&. Men att genast an
vända våld kanske hade väckt an
stöt i Europa. Befolkningen i 
Chelmstiftet räknades ju till de no
minellt friare polska medborgarna. 
Den unierade biskop Szymborski 
av Chelm kallades till Petersburg 
och man lycluides bibringa honom 
den uppfattningen att det skulle 
vara en ·stor fördel ifall den unie
rade riten i allo bringades till över
ensstämmelse med den s. k. _ orto
doxa. I ett cirkulär till sitt präster
skap påbjöd han därför att det i 
gudstjänsterna skulle söka så myc
ket som möjligt närma sig den 
ryska statskyrlfans bruk. Men hans 
domkapitel protesterade: han hade 
ej rätt att ändra vad Synoden i 
Zamosc fastställt. Och till ryssar
nas oerhörda häpnad erkände pre
laten sitt misstag och återkallade 
i en offentlig skrivelse sina före
gående instruktioner med den mest 
uppbyggliga ånger och ödmjul\het. 
Denna modiga återkallelse stävjade 
för en tid de schismatiska intriger
na, men efter biskopens död till
satte regeringen - utan Roms hö
rande - schisrµatiskt sinnade präs
ter från det österrikiska Gali�ien, 
unierade blott till namnet, såsom 
administratorer och domkapitel
medlemmar i Chelm. 

Den polska resningen år 1863 gav 
regeringen en välkommen anled
ning att avsätta och deportera en 
del unierade präster, som ej visat 
sig nog lojala mot Ryssland, och 
de församlingar, som ej ville :µ10t
taga statskyrkans poper, belades 
med höga böter. 

Slutligen, i juni 1872, samman
trädde i Petersburg den s. k. 
»skyddskommitten för den Uniera
de kyrkan», under presidium av 
greve Berg, Polens generalguver
nör, kultus·- och polisministrarna 
samt prelaten Popiel, en schisma
tiskt sinnad präst från Galizien, 
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och där beslöts, att den »re1m. orien
taliska läran, utan alla katoliceran..: 
de missbruk» skulle införas i alla 
Chelms unierade kyrkor. 

Men man hade räknat utan bön
dernas trohet ! Varken de barba
riska inkvarteringarna, mot vilka 
Ludvig XIV: s dragonnader te sig 
som en barnlek, eller de oerhörda 
böterna, vHka t. ex. i den lilla byn 
Rudno uppgingo till 850 rubel 
( 1 ,700 kr. ! )  om dagen, eller de 
ohyggliga kroppsstraffen bröto ned 
dem. 

När kosackerna på anmälan av 
den ryska popen komma för att 
rensa kyrkorna från (le katolska 
»vederstyggligheterna», mötas de 
av byns befolkning, samlad kring 
helgedomen, lugn men bestämd. De 
gå till anfall: ,böndenas äldste gri
pas och pryglas till döds utan att 
någon sviker. Så var det i Polubice, 
där kosackerna gåvo eld och döda
de 6 bönder på stället ; i Drelov där 
5 personer dödades och 28 sårades 
l1ivsfarligt varpå order gavs, att alla 
skulle underteckna en petition till 
tsaren för att bedja om att bli upp
tagna i den ryska kyrkan. Männen 
fingo 50 käppslag, kvinnorna 20, 
barnen 1 0, 60 bönder kastades i 
fängelse, men ingen skrev på ! Och 
så var det överallt. 

Bland de grymmaste expeditio.
nerna var kanske den år 1874 till 
köpingen Pratu1in, moderförsam
ling för flere byar. Folket i Pra
tulln uppträdde mycket lugnt och 
värdigt, sade, att de ville giva kej
saren vad kejsaren tillhörde, att 
kejsaren t. o. m. fingo skjuta nep. 
dem, om han ville, men att de icke 
skulfe underkasta sig någon neslig 
behandling och låta prygla sig utan 
motstånd. Kommendanten överste  
Stein lät soldaterna anfalla bön
derna med kolvslag, men angreppet 
tillbakaslogs med högafflar och på
kar. Då kommenderas eld: bönder
na knäböja och uppstämma den 
högtidliga Trisagioninvokationen, 
salvorna braka lös. 12  man dödas, en 
mängd såras, men ingen avfaller. 



I tre dagar låg9 liken obegravp.a för 
att skrämma folket,· men förgaviis '. 
· ' rfill de ryska officerarnas heder 
må sägas, att många bland dem 
vägrade att deltaga i dessa grymma 
on1vändelseexpeditioner. Men an
dra inträdde i deras ställe och mas
s·altr{:lrna fortforo. Påvestolens pro
tester beaktades ej, men till - minne 
av dessa martyrer, fullt jämställda 
me<;l de första kristna, präglades 
sedermera en medalj. 

Shit1igen; år 1875, övergår Ghelm
stiftets administrator Popiel med 
hela . sitt kapitel till schismen · och 
utnämnes ·av regeringen till biskop 
av' Lublin . . Samtidigt ger tyvärr 
den romersk-katolska biskopen av 
Lublin,· Baranowski, vika fÖli rege
ringens . påtryckningar .och förbju
der sina präster att ' lämna:. de för
följda· imierade andlig hjälp ! 

,:_ .• • I • • [ - - • " � • 

Så blev då Chelmdistriktet berö
vat allt: präster,. kyrkor, sakram�nt 
och bivalming ordnas kring dess 
gl'ä,nse·r för att. . h1gen skaU kunna 
komma undan. 

Herdarna hade blivit slagna eller 
frivilligt gått under oket. Men hjor
den lät sig icke skingras ! I trettio 
långa år höllo de ut, dessa »mot..: 

spänstiga» bönder, mot hela tsar
kyrkans och tsarrikets välde ! För 
att ej bli inskri\;'na sm;n scbisma
tici måste de avstå från vigsel, från 
kommunion, från dop och begfav
ning och ,blott leva sitt liv inför 
Guds . öga, ty stränga straff drab
bade varje romersk-katolsk präst, 
som vågade bistå en uniat, vare sig 
med religionsundervisning eller 
sakrament. För�ta gången var 
sfraffet ett års .suspension och, för
visning, andra gången Sibirien och 
tredje gången � döden ! 

Icke förty hände ' det, trots · de 
ryska popernas . . och gendarmernas 
vaksamhet, att katolska präster, 
.förklädda, lyckades smyga sig ige
nom bevalmingskordongerna och 
komma. i kontakt med befolkning
en. · Då gick budkavlen och folket 
samlades i tusental i de djupa sko-
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garna för att fira gudstj änst och 
mottaga sakramenten . .  

Bland dessa hjältemodiga präster 
kan nämnas en, vars hivn.ad helt 
är buren av den · högsta, renaste 
idealitet :  abbe Gis'card de Montau
ban. Son till en protestantisk rysk 
general av fransk härkomst och en 
baltisk godsägardoUer, uppfostrades 
han i pagekå,ren och . inträµde söm 
kadett i Petersburgs militärakade
mi. Av en kamrat, smn var polack, 
fick han höra talas om katoliker
nas grymma förtryck i 'Ryssland, 
började studera polsk historia. och 
blev så' gripen av konung .Stefan 
Bathoris ädelmod · eniot · h1an den 
I<'ö:rskräcklige, att han · b�slöt . ägna 
sitt liv åt gottgötels� av de begång
na oförrätterna. · Han avsvor sin 
protestantiska tro, ble,i präst o.ch 
kyrkoherde i' Riga, men �gnade sig 
med sådan iver åt religionsunder-. 
visning och predikning, att han 
suspenderade� på ett . år .o.ch för� 
,;fsades till det ryska klostret · Ag
lonå. ( Hans upplevelser där böra 
helst ej omnämnas. ) Efter .sin åter
komst fortsatte han sin verksamliet, 
särskilt bland cie foma unieiade i 
Kurland och Litauen, blev åte1: 
fängslad och dömd till straffa1;hete 
i Sibirien, nien lyckades fly och be.: . 
gav sig tiU Rom. · Därifrån reste 
han dock årligen under en eller an
nan förklädnad samt med falskt 
pass till de arma uniate'rna, . e�u�:ll 
han visste, att galgen väntade ho
nom; · om han upptäcktes. · Flere 
gånger tog han vägen över Sverige 
och Finland, . och besökte då i 
Stockholm bosatta polackar, som 
kunde lämna honom bistånd. Bön
·böcker och broschyrer, rosenkran·
sar och medaljer stoppades då i 
hans dubbelbottnade kappsäckar 
och voro, vid återkomsten, ersatta 
med hundratals katolska dop- och 
vigselattester, som han förde till 
Rom för att där förvaras i den He
lige Faderns särskilda arkiv. Ty 
oftast hände, att han samtidigt som 
han vigde föräldrarna, också döpte 
barnen, ·samt biktade och· komniu-



nicerade hela f�milj en. År 1 902 för
råddes han dock av en spion, blev· 
benådad till livet, men sändes till 
Sibirien, där han genast återtog sitt 
vanliga missiot).sarbete bland de de
porterade. Kqrt före kriget fick 
han likväl amnesti, och återvände 
till Riga, där ,han för några år se
dan slutade sina dagar. 

Hans bana karaktäriseras bäst · av 
det, som en av mina polska vänner 
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_: en renlärig protestant _:__ yttrade 
då jag .delgav henne hans arreste� 
ring: »Har Giscard gripits? Det är 
den sorgligaste nyhet, jag kunnat 
få höra. · Ty vi protestaiite\_· tro ju 
icke på helgon, men finnes det så
dana, då är han fÖI'visso en ai' 
dem ! »  

J. Armfelt. 
f. de Pomian-Haj dukiewicz. 

H O S  D O M I N I KA N E R N'A l O SLO. ,  
I. 

För oss, ättlingar av åttiotalets 
allra mest konservativå frisinne, är 
det första mötet med Kyrkan en 
underlig ting. Vi buro nog på en 
vidskepelse, m�n det mesta av sek
ternas vidskepliga föreställningar 
om Kyrkan hade i alla fall. jag bli
vit förskonad för. 

Och allt det som åttiotalets män 
och kvinnor gjorde uppror mot -
den tidens olidliga pietism och kvä
vande plyschatmosfär hade väl inte 

_ länge någon annan realitet för oss 
än ett arv, ett slagord soni mistat 
all mening. 

Och den dagen · ,1rnm ju - då ert 
del av oss i alla · fall -- upptäckte 
att vi utan all slags entusiasm, när
mast bara lydande fårets lag, tras
kade bakom något vi ansågo för 
givet vara en fana som förde oss 
mot en eller �nnan dunkel veten
skaplig utveckling, på en väg som 
en gång skulle leda oss upp på 
stora höjder. 

· Och så visade sig fanan vara bara 
en naken stång och vägen förde 
inte nånstans hän - den gick väl 
snarast i en oändlig cirkel. . 

När vi upptäckt det - vi efter
kristendomens hedningar - ja, en 
del traska väl vidare i sin cirkel 
och vänta kanske på att en eller 
annan skall idas hänga · en fana 
på den stången. Men andra börja 

leta efter något c--: och då slutar 
det ofta i underliga trånga båi;r som 
heta Antroposofi, Krisnamurti, Sufi 
eller spiritism eller vad det p:µ he;
ter alltsammans. Det är väl ofta 
en ärlig längtan, ett sökande. Men 
väl också en del högfärd, att följa 
Ii1ed tiden, att vara · modei·n: Att 
få en tidsgud, att liksom kräva att 
Kristus skall gå i smoking av sista· 
snitt och Jungfru Maria ha bobbat 
hår, för att kunna accepteras - i 
alla fall så länge det är modernt. 

Jag undgick att stöta på något 
av de skären ' �  skrubbade bara 
lätt vid ett eller annat ibland i 
fullständigt lidelsefria diskussio
ner. Bara med en svag undrnn 
ibland över att deh Gird : som dis
kuterades alltid var så lik de niäii
niskor som talade om honom. · 

Mitt första möte med Kyrkan 
blev på den gamla helgedomen -
i Norges första biskopssfol, ·Seija. 

Jag visste praktiskt talat ingen
ting om, i alla fall katolsk lära. 
Historiskt hade jag lärt kanna · en 
del av den - och · på · ett helt an-' 

nat sätt än det som stod i mina 
skolböcker. Det jag upplevde och 
fick se där, under :riågra allt för 
korta sommardagar, på denna för
underliga halvöde ön ute i havs'-



brynet ·med de väldiga kyrlrn- 9ch 
kl,osterruinerna, rövade, härjade, 
br-ända och mänskligt talat mest 
glömda nu, det rörde mig sedan 
ofta med en undrande .och lite ängs
lig . oro. Det stenarna vittnade om, 
legenden som blev historia - sä
kert med en stor kärna av sanning 
bakom som sedan fromma sinnen 
prydde med förunderliga ocl� skö
na ,blommor. · Det var ett enda väl
digt vittnesbörd om en stor, inner-
lig och evig tro. 

Och så pass visste jag i alla fall, 
att allt detta rest sig i ödemarken 
- kyrkor och kloster icke först 
och främst . föt den fromma -ir
ländska konungadottern · Sunniva 
och hennes följes skull som ledo 
ma:rlyi;,döden där under HåkonJarl. 
Med därför att Han som· är Gud 
ga�/ dei:n kraft att dö som . vittnen 
fof Slrt tro .. 

* 

·, 

'. Jag skall inte här komma in på 
va.cl ·en absolut hedning - ja inte 
det • engång; ty hedningarna ha i 
alla fall en eller annan symbol de 
offra till - och därtill odöpt -
företog sig på sin famlande väg till 
Kyrkan. Hälst näi· han hor i en av
sides fjord på Vestlandet i Norge 
- cirka femton mil från närmaste 
katolska menighet. 

Men· så .var det en gång jag var 
i Oslo, att Sigrid Undset erbjöd sig 
atLta niig med till högmässa i Do
minikanernas kapell. Det är nu 
visst ofta så, att en utanförstående 
har svårt för att första gången våga 
sig in i en katolsk kyrka utan det 
moraliska -stödet av en papistisk 
vän. -Kanske mest när man kom
mit därhän att man utan att vilja 
erkänna - det ändå vet ·· att det är 
dit vägen går för en ,själv. -

Jag hade aldrig deltagit i en 
mässa förr � kanske sett på den 
som. turist någon gång i utlandet 
bara . .  Jag . satt där och förstod icke 
s.tort. Jag såg prästen stå och knä
böja och stå igen. Han sjöng och 
koret svarade. Jag försökte följa 
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med i en mässbok, men klarade det 
inte. 

Jag reste mig när de andra reste 
sig och föll i samma snara jag se
dan med en viss skadeglädje sett 
andra fastna i: att resa sig under 
Credo och så plötsligt st:'.J_ inför den 
pinsamma omöjligheten att vara 
med vidare då alla omkring en böja· 
knä, men ett förstod jag. Att alla 
de som voro där, deras tankar och 
böner strömmade mot Det som bod-

__ de däruppe på altaret i tabernak
let. Den lilla runda tingesten, som 
prästen lyfte upp över sitt huvud. · 

.Jag blev bjuden in till munkarna 
efter mässan - där var bara tre 
den gången, nu 'äro de fem - alla 
fransmän - och ha alla mer än 
nog att göra och de ha alla med . 
stor energi lärt sig norska. · De togo 
mycket vänligt emot mig, fastän 
de hade ett fasligt knog med att 
förändra en del av kapellet till mat
sal igen. Men den stunden .var nog 
till att utrota de sista resterna av 
min nedärvda syn på klosterfolk. 

Och denna känsla har blivit till 
allt starkare visshet var gång jag 
mött dem sedan. 

0, dessa fromma, glada och osura 
män, som avstått från allt vad vi 
männi&ltor annars sätta pris på, för 
att lyda Hans bud, som sade till 
sina apostlar:· Gå ut i all världen ! 

Det var den enda gången jag var 
i det lilla kapellet, ty nästa gång 
jag kom dit var den nya vackra 
kyrkan färdig. -

Och där blev jag döpt och gick 
till min första kommunion. Jag gav 
mig över utan tvivel och utan oro. 
Det var närmast bara en del lättja 
och högfärd jag hade att kämpa 
med. Det är väl lättare för oss, som 
varit fullständigt tomma kar, än 
för dem som varit i en eller anna1i 
sekt, att låta sig fyllas. Hos oss är 
där inga gamla rester kvar, som 
kunna framkalla jäsning. 

Sedan dess har jag de gånger jag 
varit i Oslo haft den glädjen att .få 
ho som gäst i S :t Dominikus hus., 
Och när man glidit in som ett · led 



i detta stilla hus vanor, blir det en 
natul'lig orsak att icke gå ut mera 
än nödvändigt. Stadens rastlöshet 
glider långt bort, med all sin jäkt 
och oro. Och man börjar förstå att 
lystra vid detta : Bed och arbeta. 

Och man kan ta det med ro, att 
ens gamla vänner tycker man är 
konstig. Och som det hände mig 
en ;gång i den stil
la. veckah, då jag 
varit en tur upp
över .. Holmenkol
len med en av 
prästerna och ef
teråt fick höra av 
en vän, som sett 
oss, att i den stil
la veckan hade en 
katolik icke lov 
att gå ut utan i 
följe med sin 
skriftef ar. 

,15 .9 

S':tSunniva, S : t 'öistein - Nidaros� 
domens byggmästare, S :t Torf.inn 
- Hamar biskopen . och den norske 
målaren Schilling. - konvertiten, 
som kastade sitt målal'skrin i havet 
och blev präst och dog som en he
lig och älskad man i Mouscron i 
Belgien. 

· Till vänster inne i !gången är en 
bild av Den Kors
fäste. Sublimt en
kel, med något a:v 

f ,  

. de gamla kTusi:. 
fixens segrande 
högtidlighet över 
sig :Frälsaren som 
höj er sig på kor� . 
set i frivilligt li� 
dande. 

I nischerna öyer 
. sidoaltarna har 

Det första in
trycket av domi
nikanernas kyrka 
är ro. Den ström
mar ut från de . 
vitrappade mur
väggarna, från de 
höga, . rundbågade 
fönstren, från ko
ret där den eviga 
lampans tecken 
glöder över det 
sköna högaltaret 

Skiss till Mariabilden 1 
Dominikanerkyrka. 

Oslo 

pater Couturier 
målat till. vänster 
S : t  · Dominilqis 
omgiven av · S :t 
Katarina från Si,
ena med stig
mata på händer
na, S : t  Thotnas 
av Aquino, .· S..::t 
Petrus martyr med 
det stora såret öi 
huvudet, S :t L_u� 
dovicus Bel'tran
dus med sitt un
derliga stränga 
mediterande an
sikte under den 

av grågrön marmor, på bäg.ge- si-; 
dor flankerade av vävnader med 
dominikanernas gamla vapen . .  i 
svart och vitt � botenL färg. 
Samma. vapen pryder också '.skrift
stolarnas förhängen. 

Det som icke minst bidrager till 
kyTkans förnäma ro ä1;0 den .fran
ska dominikanerpatern Couturiers 
fresker. 
, Det första som möter en riär man 
trärler, in genom huvudingången är 
en stor freskomålning : Kristus med 
utbredda välkomnande armar och 
bakom honom hans vänner, de nor
ska. helgoneri,S:t Olav', s �t Halvard, 

uppslagna . hättan och den lilla B. 
Imelda, rörande vacker med hän
derna knäppta till bön. Det är som 
om hon bad os.s om att be . . · · 

. Till höger är .Mariaaltaret. 
Jag har sett . många·_ bilder · av 

Den Heliga Jungfrun. Många av 
dem ha varit . skönare, pompösare 
och konstnärer ha prytt henne med 
guld och · med ädla stenar. ·  

Men jag tror aldrig att jag sett 
någon ·bild av:henne som·· gripit mig 
så som denna. Jag har . alltid .en 
känsla av, att så hai· Maria sett ut. 
Den unga brmihyllta jungfrumdder 
som står där så: slank i sin fattiga 
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dräkt,) med en obeskrivligt rörande 
fromhet och stilla ödmjukhet lyf
tande Barnet mot oss. Och bakom 
henne stå Peter oi:;h Paulus på 
v�kt om detta mysterium : jungfru
modern - den skapade som håller 
sin Skapare som ett litet värnlfö;t 
barn. Och Joseph -- den ödmjuke 
står där med knäppta händer c.:___ 
och S : t  Stephanus, den första mar
tyren. Och vid Marias fötter står 
kqnµnuµionsbänl�en och bakom 
de1;as· gloriaprydda huvuden skym
ta ;vi tornet av S :t Dominikus kyr
ka, för att . minna oss oro vad Bar
net r:;l�all ge oss . . _Liksom nycklarna 

. soip. S :t Petrus trycker till sitt bröst 
minner oss oin· vem som skaU \rär- . 
na oin Hans Kyrka · här. på jorden. 
Det är icke lätt · att spå något · om 
vad- pater Couturier ännu skall ge 
oss av sin konst - han var Maurice 
Denis ,mest lovande elev. Han är 
ung � född 1897. Var alltså knappt 
trettio , år när ·· han målade detta. 
Men bai:a tacka honom för vad hap 
gett oss sedan nu ! · 

·X' 

Men S :t .I)ominicus kyrka är icke 
bara detta. Den är ett hem, och 
här är gott att vara . i detta som 
först. och främst är Guds hus så på 
ett , sätt som ingen utan förståelse 

kan fatta, men bara de som fått 
den gåvan att gå ut dch in där, icke 
som främmande meh som lemmar 
av Kyrkans väldiga menighet. -

Starkt lever man med. i detta un
der den stilla verkan som just gått 
förbi. I bild på bild och symboler 
visar vår Moder Kyrkan oss sina 
barn den stora .tragedien. Från 
Palmsöndagens jublande intåg i 
Jerusalem, och ångesten . som lig
ger under därför att vi vet vad Han 
går i möte. Passion.shistorien be
rättar oss om det. Fyra gånger höra 
vi samma skakande berättelse efter 
. de fyra evangelisterrta. Berättelsen 
om Guden och mannen som kom 
till jorden av kärlek till människor-

. na och människorna dräpte .honom 
i rasande hat. 

Och de vänner som lovat att gå 
i · fängelse och död med honom 
frukta och förneka honom. Under 
hans kor,s stå de bara kvar : Hans 
mor - och ett par kvinnor och en 
yngling, Johannes. 
, bet är :µiänniskosläktets eviga 
saga man upplever här - föräde
riet, hatet, modlösheten, · tvivlen, 
hånet och likgiltigheten i alla gra
der. I skarp och skärande relief 
mot allt detta stå de som flockat 
si� kring Hans kors. 

Gösta af Geijerstam. 

E N  I N D S I G E L S E  . 
. lkke for ·.doktor Perchs skyld, hel

ler ikke for. de . lreseres skyld, der 
kender Robert Hugh Bensons b�
ger og har fundet mere ånds og 
hj.ertes nrering i en enkelt af dem 
end -i måske tyve eller tredive an
dre, men for deres skyld, der ikke 
kender dem og nu måske heller 
i,kke har lyst ti1 å lrere dem å ken
de efter den affej ende dom, de har 
fundet om dem på side 125 i dette 

· tidsskrift, fremkommer disse linjer. 
Om smagen kan der ikke dispu

te_res -:_______ det ved jeg godt ---c-- men 

lige ubegribeligt er og blir det mig, 
hvordan doktor Perch kan frelde 
en sådan dom, som han gör, om 
digtervrerker, som jeg, der har 
kendt og lrest dem gang på gang i 
de sidste 25 år, finder å vrere det 
skönneste, mest frengslende, gri
bende, sindsoprivende af fortrelle
kunst, der nogen sinde er kommen 
på min vej . »Hvor mange af hans 
helte står egentlig levende for os 
blot en kort tid efter, at vi har 
taget en - ikke alt for sindsop
rivende - af sked med . dem» hed-
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der qet 'spottende . . på det nrevnte 
sted. Jeg kan .hertil kun sva:r.e, at 
mangfoldige af »hans helte» .. har 
jeg, efter först å ha stiftet bekend
skab. 111ed. 

dem, -ik:ke kuhnet slippe 
bort fra uger, ja 'månedei· igennem. 
Dette grelder; for bfot å nrevne een 
blandf niänge, Frank i None other 
Gods, der nresten synes mig å vrere 
deii vidundedigste skikl<.else, jeg 
nogen sinde ·:liar frreffet på i nogeri 
roinanlitteratur. Og lige1edes fore� · 
kommer det mig, �at hari hår tegnef 
nögle af de skarpeste, niesflevende 
prrestefysiognomier, jeg . har 'l_rert 
å kende� f. ex. hele galleriet af så
dåmie i' den fine samling vidiinder
lige historier, A Mii'ror of Shalott. 
I det

. 
hele forekommer personerne 

i Bensons höger mig å vrere tegnet 
skarpere 'og tydeligere end ·i mange 
l:lndre. Må jeg derf or indstrendig be 
dem, der ikke kender de höger, her 
har vreret tale om, personlig å prö
\re, hvem af os to de cynes. der har 
ret i sin dom. .J eg tror å ane en lille 

hitte· grund Jil, at mil! gode ven . ..:,..,,... 
iudlrendigheden ,som -jeg . s�v �, 
har skrevet,- som han. gjorde:· han 
har nemlig2 ineget lidt tilo:v:ers:,for. 
det, man _  k:;m finde alle :vegne .»Opc 
marsjeret i rrekkr og geled llos hver 
katolil, _ med ,bedsteborgerlig int,e� 
resse» . .  Deter ganske rigtigt, at for� 
dLvisse höger findes alle vegne,�k,an 
man ikke slutte, at . de derfor er 
gode ; men m,an kan heller . .  ikke 
heraf slutte, at de er dårlige, så 
kom. man Jet · til å kassere vel mes 
get, lige fra Bibelen og Tiiomas a 

1 Kempis til Sigrid Undset og Johan
nes Jörgensen, og en hel del. andet 
Lad mig slutte, med - for å vende 
tilbage til Benson - at det aller
mrerkvrerdigste ved_ .Bensons mange 
höger for mig personlig er, at jeg 
ikke blandt dem kan finde blot en 
eneste, jeg vilde betegne som »dår
lig», kun en enkelt, jeg vil nöjes 

, med å kalde blot en »god» hog, 
nemlig The Daiim of A ll. · · · 

. 
Niels Han.sen. 

SPAN I EN E L L E R  H :U R U ÄR  DET SOM 
N U  FÖ RSI OOAR-- -- 1 S PAN I E N. MÖJLIGT? 

! 

I .  
1 Vad som för närvarande .händer 

1 ,Spanien berör smärtsamt katoli
kerna öve1; hela världen · och för
vånar mången. Vi skulle gärna ön
ska veta och förstå litet mera där-. 
av. Därtill torde kunna bidraga en 
lugn överblick över Spaniens histo-
1:i!:1. i nyare _och nyaste Ud,. 

- 1 \ Def senaste seklets histoPia. 
/Det låter måhända soiri en pärå

dox, men är dock sant : ' Vad som 
inträffat i Spanien är · egentligen 
i:ngentirig miirkvärdigt · för .detta 
land: Sedan Mgot över 100 år 
(näful. 1820)  år det femte ·gången 
jesuiterna äro förvisade ur qet 

spanska riket Och huru talrilrn 
revolutioner där förekomniit, htiru 
ofta . och huru länge ma11 uppträtt 
mot Kyrkan och religionen, är d�t 
knappt niöjligt au beräkna. 

Varav kommer det sig då, ,att det 
som skett, väcker en sådan genklang 
och uppståndelse i hela den katol� 
ska världen oc.h träffar oss såsom 
någonting alldeles , oväntat ? ·. -Fö.r
modligen emedan viblivit vana att 
under det ·senaste halvseklet - och 
detta är ej · oriktigt - att . betrakta 
Spanien företrädesvis som .ett helt 
katolskt land ; eniedim vi ansågo 
- ej heller utan skäl - att det 
just av . denna orsak blev kr;tiserat 
av den liberala och . anti.katolska 
pressen; oupphör!igen _klandrat <;>chi 



smädat och ej så sällan - vi hop, 
pas i god tro - förtalat och hånat. 
Sedan 1875, således sedan ett halvt 
sekel tillbaka, härskade i Spanien 
under monarkistisk styrelse rela
tivt . lugn ordning och frid med 
Kyrkan, om det också icke sakna
des oroligheter. Måhända minnas 
ännu några blodveckan i Barcelona 
i juli 1 909, Ferrer-rörelsen, eller 
de kyrkofientliga åtgärderna under 
ministären Canalejas. I allmänhet 
var det dock ungefär såsom över
allt i världen. Detta har bidragit 
till eller gjort att man glömt, att 
Spanien är ett land, där . det städse 
gått häftiga vågor, vilka framkväll
de ur en rådande starkt revolutio
när och antikyrklig sinnesstäm
ning. 

' Vi nämna här revolutionär och 
abtikyrklig tillsammans, emedan 
båda städse gått hand i hand. Vi 
lämna till en början en kort över
blick över händelserna, för att se
nare koinma till en förklaring. -
Vilka omständigheterna än må 
vara : ras, klimat, historisk utveck
ling eller annat, fast står likväl, att 
det hos sydligare folkslag ligger i 
blodet att då och då ställa till revo
lution. Politiken föres där med 
häftig, ibland obehärskad lidelse, 
:varvid vapnen rätt ofta ej äro tal 
och övertygelse, utan handgriplig
het, _gevär, revolver, bomber. Spa
nien följer med i detta avseende. 

1814, då Napoleons makt gjorts 
om intet, återupprättades den span
ska monarkien under folkets jubel. 
Men redan 1820 utbröt revolution 
i Cadiz. Konungen blev avsatt och 
fientligheterna mot Kyrkan togo 
sin början. En del prästei· och bi
skopar blevo landsförvista och först 
och hårdast träffades jesuiterna. -
1 823 återinsattes konungen i sin 
värdighet och försoning · med Kyr
kan ägde rum, men 1 0  år senare, 
1 833, gjorde Carlisterna uppror och 
gåvo under 50 års tid trenne gån
ger upphov till inbördeskrig. Car
li.sterna voro ej emot Kyrkan, tvärt
om, men .regeringen· under drott-
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ningen-regentinnan Christina, vil
ken de voro emot, var antikyrklig 
� och regeringen segrade. 

i834 utbryter kolera och det dum
ma och elaka ryktet spreds ut, · att 
det var ordnarna, isynnerhet jesu
iterna, som voro skulden därtill, 
emedan de förgiftade vattenbrun
narna. 73 präster och andliga ble
vo dödade under ett upplopp. Jesu
iterna måste ånyo lämna landet, 
därpå följde andra ordensmän; sta
ten lade beslag på allt kyrkogods 
och utfärdade olika föreskrifter för 
att förtrycka kyrkan. Så t. ex. före
skrevs, att en präst föi" att höra 
bikt måste hava tillåtelse av världs
lig myndighet. En tioårig konflikt 
med Rom tager sin början. 1 845 
avtager jäsningen och börja under
handlingarna föt ett konkordat 
med Rom. Den hl. Fadern intager 
_en ytterst försonlig och. llledgörlig 
ställning, men först efter tunga och 
långa tider kommer· konkordatet 
till stånd år 185 l. 

Tre år senare är det återigen en 
kyrkofientlig revolution, som drab
bar hela riket och hotar att sönder
dela det fullständigt. Åtskilliga 
myndigheter i landsorten, isynnei':. 
het den s. k. »juntan», fungei'a som 
leda1:e, och en del av dessa rikta sig 
skyndsammast mot Jesu sällskap 
och åstadkomma att dess medlem
mar fördrivas, bl. a. i Valladolid 
och Burgos ID. m. En ny motrörel
se åstadkommer 1 856, att konungen 
kommer tillbaka och frid med Kyr
kan slutes. - Nu följer en tioårs
period av relativt lugn. 

För att göra sig en föreställning 
om den oroliga upprorsanda som 
härskade i Spanien, lämnas här en 
liten statistik. 

Från 1833-1858 - således un
der den korta tidrymden av 25  år 
- råknar man : 

17 allmänna val, 47 regeringar 
med 529 ministrar, 5 promulgerade 
nya konstitutioner ( utom dem som 
utarbetades, men · ej godkändes) ,  
5 genomförda ( lyckade?)  Tevolutio-



ner '( förutom de oräkneliga miss
lyckade) .  

1 0  år därpå följer åter ett nytt 
uppror, som bringar landet i stör
sta förvirring och oreda under 7 
år. Man var också emot religi
onen och jesuiterna voro de första 
offren (för fjärde gången sedan 
1820) , senare följde andra ordnar, 
medan de som fingo rättighet att 
stanna kvar, underkastades stränga, 
inskränkande förordningar. först 
1875 återinföres det nationella ko
nungadömet och därmed lugn bland 
folket och fred med Kyrkan. Denna 
fred har varat ( frånsett Primo de 
Riveras diktatur, som egentligen 
också är en revolution) tills i fjol 
- en lång tid för Spanien. Detta 
har förmodligen :hos många ingivit 
tanken att allt var gott och härligt, 
då plötsligt den gamla npprors
andan och hatet mot Kyrkan åter 
reste huvudet och förstörde mångas 
illusioner. 

Förhållandet me[lan. Kyrka och ·.stat 
i Spanien. 

Huru förhöll det sig med reli
gionen under dessa omväxlingar? 
Tvekande att kalla Spanien ett ka_. 
tolskt land - det finnes kanske 
icke mer något katolskt land, lika 
litet som potestantiskt, ty under 
dessa . enkla allmänna formler kan 
man ej samla det brokiga omväx
lande andelivet ' hos ett modärnt 
folk, sådana de överallt äro - tve
kande således att kalla Spanien ett 
katolskt land, är det likväl säkert, 
att alla spanjorer äro eller kallas 
för katoliker. På de 2.1 miljoner 
innevånare Spanien räknade, år 
1 920, hade icke 10,000 deklarerat 
sig som protestanter. Vi kunna så-· 
ledes med gott samvete säga, <1.tt i 
Spanien bekännes och kännes ingen 
annan religion än den katolska. -
I överensstämmelse . härmed blev 
o.ckså fastslaget i konkordatet 185 1 : 
»Den romerska och apostoliska, ka
tolska, religionen förblir, med ute
slutande av varje annan, den en.da 
religionen hos det spanska folket». 
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I normala tider, under · monarkin, 
var den officiella myndighetens 
ställningstagande i allmänhet i god 
överensstämmels� härmed. Så he
ter det i grundlagen av år 1875 
(under vilken Alfons XII och den 
nu i landsförvisning levande Alfons 
XIII regerade) : 

1. Den katolska, apostoliska, 
romerska religionen är statens re
ligion. 

2. Ingen skall besväras för sin 
religiösa övertygelses s,ki1ll och var 
och en får fritt utöva sin egen guds
tjänst, med iakttagande av den 
skyldiga vördnaden för den krist
liga sedelagen. · 

3. Offentliga ceremonier och 
processioner äro icke tillåtna an
norlunda än för religionen eller 
gudstjänsten (d. v. s. den katol
�ka) .  

Denna ställning såsom statskyrka· 
medförde för katolicismen många 
förmåner, men fol{e så få nack
delar. - Å ena sidan fick kyrkan, 
åtminstone på papperet, sig anför-· 
trodd tillsyn och övervakning av 
undervisningen, prästerna erhöllo 
lön av staten, i ersättning för den 
rövade kyrkoegendomen ; åtskilliga: 
världsliga handlingar vorö förena� 
de med religiösa .högtidligheter; 
gudstjänsten kunde firas i det of
fentliga med pomp och ståt o. s. v .  
Å andra sidan förbehöll sig staten 
ett stort inflytande vid utnämnan
det av biskopar och präster ; sfa-' 
ten fick behålla den rövade kyrko
egendomen och den ringa lön den 
hetalade åt prästerna gjorde dessa 
Ull proletärer i talar. Man framför"' , 
allt: genom att regeringen var offr, 
ciellt katolsk, blev varje politisk 
akt mot den bestående grundlagens 
riktning eller hållning samtidigt en 
akt mot Kyrkan. - .Vi hava �ett 
att uppror mot regeringen är :en 
periodisk företeelse i Spanien. Mon
arkin var den vanligen mest före
lrnmmande regeringsformen, allt 
som sålunda var repub1ikanskt eller 
strävade till omväxling : anarkister, 
kommunister, socialister, radikala, 



delvis också liberaler, allt detta var 
emot statens eller landets gällande 
regeringsform och följaktligen ock
så emot statens religion, således 
antikatolskt. 

Andra orsaker till aktionen riwt 
l{yrkan. 

En av de första och största or
safrer, varför kyrkan så ofta var 
utsatt för angrepp låg i att upp
. roren, vilka nästan regelbundet för
nyades efter olika tidsperioder, nöd
vändigtvis riktade sig ej blott mot 
staten utan också mot statsreligio
nen, katolicismen. Men även från 
annat håll komma svårigheter. 
Det är nyttigt att först fråga sig : 
Var då monarkin i regel så utom
ordentligt kyrkligt sinnad? 
Det kan man icke säga. Det fanns 
frihet och tillfällen tillräckligt 
för Kyrkan att utföra ett nyttigt, 
hälsosamt och utomordentligt ar
bete· på det religiösa och sociala 
området, föi- undervisningen. Det 
religiösa livet vann i allvar och 
djup, det senare även genom exer
citierna och missionerna, genom 
kongregationer och föreningar ; den 
katolska pressen utvecklade sig 
samtidigt kraftigt och förmånligt 
och det var icke utan skäl det ka
tolska aktiva dagbladet »El debate» 
av den revolutionära regeringen 
blev · nedtryckt och en tid indraget 
( utkoni igen för första gången 
Påsklördag 26/3 detta år) .  Otaliga 
·1ärokrafter, präster, bröder, systrar· 
voxo verksamma vid undervisning
en och i huru hög grad deras ar
bete fruktades av Kyrkans fiender 
bevisas bäst därigenom, att numera 
all undervisning genom klostermed
lemmar eller klosterelever är abso
lut förbjuden. - På det sociala öm
rådet kom redan år 1864 den för
sta katolska arbetarföreningen till 
stånd, långt . innari detta ,,ar fallet 
i andra länder. Kyrkan kunde så
ledes under ·monarkin i många av
seenden och på många områden 
göra sitt välsignelserika inflytande 
gällande. 
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Det finnes likväl knappt någon 
stat, som kan motstå frestrlsen att 
där tillfället är gynnsamt bianda 
sig i religiösa angelägenheter och 
detta framförallt i saker, som j äm
te den andliga även hava en världs" 
lig sida, varvid staten så myckel 
som möjligt strävar . efter att åtaga 
sig Kyrkans uppgift. Detta gäl�.er 
undervisning, äktenskapslagar, . for
valtning av kyrklig egendom, ut
nämnandet till andliga befattningar 
o. s. v. Det spanska hovet, allt se
dan Ferdinand och Isabella, · hade 
också detta fel. Det låter måhända: 
fö'rvånansvärt; men j ag skulle vilja 
påstå, att påvarna genom ingen ko

0
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nung lidit så mycket och haft sa 
mycket besvär till följd av inbland
ning i andliga: angelägenheter, som 
genom den för sin . varma katoli
cism och tillgivenhet allmänt kän
da Filip Il. Ännu under det 
19 :de århundradet var det delvis 
så. Genom konkordatet och grund
lagen var det ömsesidiga för
hållandet v;il och . noggrant ord
nat, men i praktiiten hade Kyrkan 
att utstå åtskilliga trakasserier och 
inskränkningar från statens sida. 
Man behöver endast hänvisa på 
�tatsundervisningen, som alltid blev 
befrämjad och som försökte 1�t
tränga den konfessionella under:v1s
ningen genom examensr�gl�rmg. 
Den konfessionella underv1smngen 
var dock den som mest anlitades 
av det spanska folket och den räk
nade under kungaväldet mer än 3 
gånger så många elever som statens 
skolor. De konfessionella skolorna 
nedtyngdes av ofantligt stora finan
siella bördor, emedan staten ej bi
drog med något understöd. Det är 
därför förvånansvärt, att den kon
fessionella undervisningen kunde 
blomstra såsom den gjorde det. De 
antikyrkliga elementen benyttjade 
sig för det mesta av statens skolor 
och voro mest anlitade såsom rege
ringens rådgivare då det gällde lag
förslag och kungliga beslut. 

Dessa voro i många avseenden 
fi�ntliga mot religion och fri lin-



dervisning. Vad statsskolornas an
hängare , icke med detsamma kun
de uppnå, uppställde de som ett 
eftersträvansvärt mål och medlen 
därtill voro ej alltid de vackraste. 
Sålunda fordrade ett möte av stats
skolelärare i januari 1930, att alla 
skolor, de fria inberäknade, bleve 
tvungna att använda av dem för
fattade läroböcker, att de fria sko
lornas skolplan och inrättning 
komme under uppsyn av en direk
tör för statsskolorna, och denne 
skall ha inspektionsrätt över alla 
konkurrerande fria skolor. 

Detta är endast ett exempel. Men 
genom andra kunde tydligt bevi
sas, att staten - t. o. m. när det 
rådde fred med kyrkan - alltid 
var hågad att förhindra och mot
arbeta Kyrkans fria och välgörande 
arbete bland folket, och att tillägna 
sig så mycket andlig makt som 
möjligt - och man förstår lätt att 
varje upprorsparti efter omstörtan
det av den bestående ordningen 
skyndade sig att gå längre, och så
som självklart är, gick ända till 
omedelbart förtryckande av Kyr
kans rättigheter. 

I sociala frågor voro andra or
saker verksamma för att förlama 
den .katolska religionens inflytande. 
Huvudskulden därtill, vilken tyvärr 
icke ens nu inses av katolikerna, 
var den stora söndringen i egna led. 
Medan den tilltagande socialismen 
mäktigt organiserade sig, hava de 
spanska katolikernas ledare ej hört 
tillräckligt på den stora sociala 
Påven Leo XIII :s förmaningar och 
föreskrifter. Den katolska arbeta1;
rörelsen kunde icke komma till 
blomstring till följd av oenighet, 
avoghet och motarbete från många• 
katolikers sida, vilka gingo i olika 
riktningar, då det icke gällde nå
gon fast tro_spunkt. 

Denna söndring uppenbarar sig 
starkast i politiken. Däri ligger väl 
huvudorsaken till katolicismens 
svaghet i Spanien gentemot fast
beslutna · och målmedvetna fiender. 
På det politiska området har det 
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alltid funnit alltför många partier. 
Då man betänker, huru, högt parti
härsklystnad kan yttra sig i syd
liga länder, huru den · isynnerhet 
där för till förhatliga intriger och 
påtryckningar och egennyttiga be
räkningar, förstår man att katoli
kerna, skilda genom politiska me
ningar och stående häftigt emot 
varandra, icke kunde uppträda så
som en man, en helhet, .då på ett 
eller annat sätt Kyrkans .rättigheter 
komma i trångmål. Vad den ene 
förargad och förolämpad avsade sig, 
blev av en annan tålmodigt antaget 
för att ej försvaga partiet. 

Så funnos i Spanien Integrister, 
anhängare av ett absolut kunga
välde och en överdrivet stark makt
ställning för kyrkan i staten och 
det sociala livet. De hava aldrig 
yarit talrika; för dem var politiken 
och katolicismen ett och detsamma. 
Den som ej var integrist, enligt 
deras program, yar för dem ej en 
god katolik. 

Efter dem komma de ännu för 
närvarande tämligen talrika Carli
sterna, vilka äro emot den parla
mentarisk-konstitutionella regimen 
såsom under Alfons XIII och hans 
företrädare. De kallade denna re
gim alltför liberal; de ville på tro
nen hava en av Don Carlos släkt, 
broder till Ferdinand VII, och med 
honom ett aristokratiskt orienterat 
kungadöme. Även dessa utgiva sig 
för de enda, soni mena det rätt och 
väl med kyrkan. 

Kring · Alfons' konstitutionella 
. ,monarki grupperade sig de konser

vativa, under lång tid ett mycket 
mäktigt parti, till vilket i alla tider 
hört rätt många katoliker. Ungefär 
lika i styrka stod i rak motsats till 
dem det libemla partiet, som om
fattades av ett stort antal katoliker 
1i1ed mera demokratisk läggning, 
men även av många fritänkare och 
motståndare till kyrkan. - Vidare 
finnas radikalister, socialister och 
senare även kommunister, alla 
principiellt republikaner och kyr
kofientliga. 
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·. Ew,mäktig orsak :: till ' splittring 
ligger i ,regionalismen, söm i Spa
nien är synnerligen utvecklad. Där
med förstår man den .stora inrotade 
förkärleken för gamla ; seder, och 
bruk . och · enskilda företräden och 
rättigheter .från forntiden; Katalo
nien, N avarra och de Baskiska pro.:. 

vinserna - de båda sistnämnda 
starkt prononcerat katolskt sinnade 
_,.... önska ett federativt-nationellt 
förbund med det övriga Spanien. 
Också · i Aragonien och V alencia 
påträffar man regionalister och 
bland deni de bästa katoliker. Vid 
sidan av dem stå naturligtvis alla 
som känna spansk-nationellt, i 
rakt motsats till den nuvarande 
regeringsvänliga. · 

IJärav kunna vi draga slutsatsen, 
atf alla de som vilja uppträda till 
förmån för kyrkan och monarkin 
äro mycket splittrade. Och de kraf
ter som riktas . emot dem äro i all
mänhet mycket starkt organiserade 
och känna sig ·· dessutom . styrkta 
och ledda genom en mycket livak
tig press och det aldrig vilande fri
mureriet. Detta sista, hurudant 
det än må vara i anglosaxiska och 
germanska länder, är och har all
tid varit bestämt och avgjort anti
klerikalt i de romanska länderna. 
Är det sålunda att förvåna sig över, 
att det · ofta gives tillfällen till häf
tiga utbrott och sammanstötningar 
och att faran låg och ligger förhan-

, . .  
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den, att man trampar kyrkan och 
kungadömet under fötterna. 

Man talar om kyrkans och -dess 
ledares fel: för ringa religionstiil
dervisning . bch ' ·  kunskap, · aU.tför 
stor skiHnåcF i 1.nko.mster mell�n 
högre . och lagre : '  ktående andliga, 
för liten social omsorg och mycket 
annat ; · skrtld genoihpartiintressen, 
splittring, envishet och ett inbitet 
fasthållande vid föråldrade eller 
gamla privilegier hos vissa katoli
ker, allt detta framgår tillräckligt 
tydligt av ovanstående. Icke �el��r 
behöver man förneka, att bnstfal
lig andlig 'ledning l�an ha .. funnits 
- där människor upptrada och 
leva, råda mänskliga .fel och brister. 
- Men svårt, för att icke säga 
omöjligt, är det ännu för närvar�n
de att rätt känna till de verkliga 
förhållandena och tillståndet och 
ännu svårare att opartiskt och rätt 
bedöma dem. Säkert skulle här den 
kända formeln: »Gor så eller så», 
så lättuttalad och nedskriven, synas 
vara ett universalmedel, men det är 
en fråga, om varje läkare sori1 trä
der fram med detta recept verkligen 
är kompetent - och om under ��v
na, historiskt utvecklade omstan
digheter och tillstånd �� -�örä�dring 
i praktik- en frontforandrmg -
är lika lätt och sl)abbt genomförd 
som angiven. 

J. van Gijs�l. · 
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. -
Pafer Hartmann Grisar S . .I. död. 

l j esuitkollegiet i Innsbruck har 
den beröinde historieforskaren P .  
Harlmann Grisar avlidit i en ålder 
av nära 87- år. Född i Koblenz. kom . . 
han tidigt till Rom, där han 1868 
prästvigctes och inträdde i jesuit
orden . .  Sedan 1 871  föreläste han i 
kyrkohistoria vid · Innsbrucks uni
versitet, men bereddes möj lighet att 
under · många år helt ägna sig åt 
sina forskningar utan att vara bun
den av någon läraregärning. Grisar 
-sysselsatte sig mest med påvarnas 
och Roms historia under den ticli
.sare medeltiden liksom 1�1ed refor
m ationens och motreformationens 
tidsål der. Han planerade att utgiva 
·en u tförlig påvehistoria, varav på 
grund av ogynnsamma tidsomstän
digheter bl ott första bandet kunde 
u tkomma. Detta band, som omfat
tar t.iden från 4 :e århundradets slut 
till början av Gregorius elen · stores 
po ntifikat, utkcin� även på engelska; 
franska och italienska och betrak
tas som ett klassiskt verk. Grisar's 
arnlra lrn,1uclarbete är ett verk i tre -
hand, betitlat »Luther» ,  som utkom 
I 9 1 1-1 9 1 2 .  Det anses som det mo
d erna · katolska huvudverket om 
Luther och · har vunnit erkännande 
även - i  protestantiska kretsar. Vik
tiga kompletteringar till det stora 
Lutherverket innehålla de sex häf'
tena »Li1 therstuclien» . , Utom en del 
mindre arbeten utgav Grisar vid -�e
kelskiftet i Rom de omfångsrika 
)) Airnlecta Romana», resultat av 
:årslånga historiskt-arkeologiska 
forskningar, i Rom, vidare Galilei-
1-,tudiei· och en mycket vi'ktig upp-

laga av den inflytelseri]rn _påvlige 
teologen Jakob Lainez' utlåtanden 
och undersökningar, vilka äro a:v 
största betydelse för tridentiska_ 
konciliet, under titeln »Disputa
tiones Tridentime» .  Pater Grisar 
hade i påvarna Leo XIII och Pius 
X föi·stående och verksamma gyn� 
nare. 

I J(aio[sk hjälp under en . ekonomisk 
kri.s på 1400-talet. 

Kardinalärkebiskop Verdier i P a,
ris har bestämt, att kyrkobyggnads
verksamhef i stor skala skall sättas 
i gång i Paris förorter för att av
hj älpa arbetslösheten. Detta för tan
ken tillb_aka till en annan stor or
ganisatör ifråga om kristlig kär
leksverksamhet, som i 15 : de år
hundradet_ på eU effektivt sätt lind
rade nöden bland småfolket genom 
inrättande av lånekassor (kallade 
�Iontes pietatis ) ,  skiver » Croix)> .  
Det gäller den salige Bernhardin 
de Feltre, en av de fattiga klasser
nas försvarare gentemot ränteock-

1 rare på den tiden. Italien genom
gick på 1 400-talet, då socialpoliti
kern de F eltre uppträdde, en . eko
nomisk kris, som i många avseen
den . liknar vår tids.  De mindre 

· h antverkarna befunno sig i största 
tänkbara nöd och kunde blott ge
nom att skaffa sig kredit mot 
ockerräntor göra det möjligt att 
hålla sin affärsverksamhet i gång. 
Räntefoten uppgick ända till 40 % . 
Bernhardin de Feltre predikade i 
kyrkan i -Cre1nona mot ockrarna, 
1nen han icke blott predikade,- han 
ingrep också organisatoriskt, i - det 
han understödde och vidarebeford
rade de båda franciskanerna Bar-
1iabas de Ternis och FortuU:atus de 
Capolis - försök att grunda anstal-
ter för räntefri folkkredit. Så upp
stodo 1 484� 1 492 22 Montes pieta
tis. Ockrarna blevo upprörda över 
att man berövade dem deras kund
krets och försökte genom att be
sticka stadssenaten få Montes pie
tatis förbjudna. Också till Bern
l�ardin sj älv vände de sig med sina 
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b�stickningsanbud. När de miss
lyckades . härutinnan, fö.rsökte de 
mörda honom. Då det icke gick 
att . omintetgöra Montes pietatis, 
sjönk räntesatsen inom några år 
till 6 % . Exemplet att inrätta Mon
tes pietatis, vilka kommit . till stancl 
på karitativ väg, följdes av flera 
andra länder under den närmaste ti1. 
den. ·1 Frankrike blevo de förstat
ligade omkring år 1850, varigenom 
de förlorade sin ursprungliga ka
rak tär. 

Katolsk, författar kongress i . Polen. 
Polens katolska författare hava 

enligt »Osservatore RomanO>> nyli
gen varit samlade i ,v arschau till 
sin första kongress, vari över 400 
författare och journalister deltogo. 
Kardinalärkebiskop · Kakowsky av 
vVai·schau betonade i sitt häls
ningstal huru som tidsläget ovill
korligen fordrade ett fast organi-· 
serande av alla litterärt verksamma· 
katolska krafter i Polen. Hittills 
har deras uppträdande - varit allt
för splittrat och har därför icke 
kunnat leda till önskvärda resultat. 
De katolska författarnas främsta 
uppgift vore att hålla det katolska 
samvetslivet vaket, att mana kato
likerna till religiös och kyrklig 
pliktuppfyllelse och att av repre
sentanterna i parlamentet oavlåt
ligen fordra, att de vaka över de 
katolslrn principernas tillämpning i 
det offentliga livet. För närvarande 
äro de antikyrkliga krafterna åter 
i verksamhet för att sekularisera 
det offentliga livet, d. v. s. skilja 
kyrka och stat. Härvidlag måste 
de katolska författarna uppträda 
som försvarare av traditionen, som 
de kyrkliga Tåttigheternas väktare. 

Efter ett föredrag av professor 
Halecki om »de katolska författar
na som försvarare av de katolska 
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principerna» , antogs följande . ak
tionsprogr�IT\: 1 )  N ödvändig�etcn. 
av att vidmakthålla Polen sörp. en 
förpost för den katolska Kydrnn.. 
och kulturen. 2) StäUningsfagande 
till de planerride kyrko.fien:tligi l(1-
gå1'na. 3) Ställningstagande till .ii1)
låtelsen att avbryta havandeskap. 
4) Verksam kamp mot den offent
liga osedligheten å teatrar, biogra
fer och i · litteraturen. 5 )  Proph-, 
gamla för den katolska pressen och 
litteraturen. Nästa kongress k om
mer att äga rum i \Vilna. 

Det - vatikanska · bibliotekets för-: 
luster 

genom raset i december i fjol- hava 
nu definitivt fastslagits. Det har 
visat sig, att de . icke på långt na1· 
äro så stora, som man · strax �fter: 
olyckan antog. Den huvudsakliga 
skadan åstadkoms i biblioteket för 
uppslagsverk, som innehöll 65,000, 
band. 1 5,000 böcker blevo där be� 
gravna under <le sammanstörtande 
stenmassorna. De tillhörde huvud
sakligen avdelningarna Tyskland, 
England, staden Rom, kanonisk och. 
borgerlig rätt, historiska tidskrif
ter, påvarnas och kardinalernas h i
storia. 5�6,000 band hava totalt 
förlorats, de övriga hava kunnat 
utgrävas och återställas. De 60,llOO 
band, som tillhöra bibliotek,et för 
uppslagsverk, hava nu · placerats i 
nya skåp mec'j. , )hodcrnaste kon
struktion. Sammanlagt äger det 
vatikanska biblioteket nu ameri� 
kanska skåp till en utsträckning av 
1 0,000 meter, vilka kunna rymma 
mer än 400,000 band. Inkunabler-· 
na och särskilt värdefulla manu
skript hava placerats i specialrum. 
Under Pius XI :s tioåriga pontifi
kat har biblioteket ökats med i ' I'unt 
tal 1 00,000 nya band och on1kring 
1 , 000 manuskript. 
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