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söTVSTAGERNE.
EN HISTORISK

SKITSE.

Solen kaster sit gyldne Lys over Byen Florenz. Skarpt tegnet mod den blaa
Efteraarshimmel knejser Palazzo Vecchio's Mure.
Ud fra en sn€ver Sidegade tumler en Flok sorthaarede Unler og setter Kurs
mod Bröndens Kumme, hvor de tranger sig sammen. De slaas om at komme
til at svale sig. De drikker af Vandet, og de leger med det. De stikker de
uvaskede Nrver ind i de flimrende Straaler. Kan de komme til det, sender de
et Skvrt op i en Kammerats Ansigt, hvor de afstedkommer en ren Stribe. Naar
sligt sker, löfter der sig et Hyl af Fryd, medens den trufne bereder sig til at
göre Gengrld. Under denne lille Krig faar Ungerne den Vask, de haardt kunde
trenge til, men som de n€ppe ellers vilde f aa, og den Motion, som deres smaa

Legemer aldrig synes at kunne faa for meget af.
. Men en Gang tager Vandstraalen en forkert Vej. Den fiuser forbi Knrgten,
som den var tiltankt, og rammer en Herre, som kommer spadserende forbi.

Straalen slaar imod hans Baret og risler i et Vald af Draaber ned ad hans
Haar og hans Krave.
Overrasket vender Flerren sig om. Hans Ansigt, som indrammes af brunt
Haar, er ungt og smukt. Dets Kinder har blöde Linjer, og Brynene over et
Par kloge Ojne er som tegnede efter en klassisk Bue. Den udtryksfulde Mund
aabner sig i et halvt fortrydeligt og halvt muntert Smil, Men inden han har
faaet sagt et Ord, er Ungeskaren forsvundet som en Flok Spurve, man har
sagt "Hyss!" til.
Manden löfter sin höjre, slanke Haand og slaar Haarer ud fra Kraven med
et let 5ast, saa Draaberne strnker ned paa den solhede Sten. Saa ryster han
smilende paa Flovedet og gaar videre. Han fortsrtter sin Gang ned mod Ponte

Vecchio, gaar over Arnoen, forbr Palazzo Pitti og ind i äen snevre Via
Sr. Maria.
Ha_n morer- sig endnu over. IJngernes Adferd, da han drejer om Hjörnet
ved Guldsmedens Bod,. hvor der indenfor Dören er arrangerei den nydåligste
opstilling af kgnsrferdige Ting. Der er Helgenbilder og smukt ciselerede Sdlvstobe, der er skönne Spender, og der er et ;delstensbesat Brystsmykke, Mage
til_ et, han har set glittre paa Fru Lavinias Kjole. Men bagest paa Bordät,
anbragt paa en lille Forhöjning, ser han to Sölvsager, edlä af-Form, forarbejdede, som kun den Mester, der elsker sit Ijaandvark som sin egen Sjrl,
kan göre det.
Nicolaus Steno kan bedömme det. Han er selr. en Guldsmeds sön oe har i
sine .Barndomsdage i Kongens Köbenhavn ser meget skönt Guld- og" Sö1"arbejde

blive til.

H.ans Blik frngsles af Smeden Giottos
gende omkring hans Lrber.

Udstilling. Men Smilet er blevet lig-

Som skudt op af Jorden staar Mesteren ved Stenos Side. Giotto elsker sin
Kunst; men han elsker ogsaa at omsrtre sine Handers vrerk i klingende Mönt.
Og han er ikke ueffen til at se sig sine Kunder an.
Mand, og tilmed en smuk Mand, falder i Staver over gyldne Smyk.kerNaar.en
og betragter dem med Smil, kan det kun betyde, at han träk.r paa den
Crcdo, r9:e årg. Jan.

1938,

,
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Kvinde, som ene af alle er verdig til at bere dem. Og saa plejer den köbelystne at v€re som Voks i Mester Giottos Hender.
Med en snar Bevagelse lader han en Medaillon glimte i Solen. Han hgger
sin ene Haand fortroligt paa Stenos Arm:
"En Dronning verdig, Signor? Det dobbelte vcrd af, hvad den koster! Et
Lejlighedsköb! For en ringe Sum vil I faa de skönneste Ojne til at straale!
Slaa til straks! Kun
-"
flytter sig, saa Mester Giottos Haand faider
Steno ryster let paa- Hovedet,
ned fra hans Arm, og siger, idet han afbryder den andens Taleström:
"ikke i Dag! I har mange herlige Ting; men i Dag er jeg ikke kommet til
Via St. Maria for at handle om Smykker."
Mester Giotto har snedigt fulgt hans Blik, der endnu en Gang strejfer de

to

Lysestager:

"Maaske hellere disse! De er, om jeg saa maa sige det, for en krrsnere
Smag. Selv i en Flertugs Sale vilde de
Atter ryster Steno paa Hovedet, denne Gang mere energisk, og gör Mine

til at fortsrtte sin Gang.
"Ikke nu i alt Fald. Men skönne er de! Farvel Mester Giotto!"
"Naar I synes det, saa ved jeg, I henter dem, naar eders Dronning har bön-

hört eder!"
Der gaar et srlsomt Drag over den unge Videnskabsmands Ansigt. Giotto
begriber det ikke rigtigt. Endnu har han aldrig taget fejl af -en Situation.
Skönt han hverken kan lase eiler skrive, saa har han altid kunnet stave og
legge sammen. Han har i Uger og Maaneder set den lrrde unge Herre gaa til
Annalena-Klosterets Urtebod. Hvad gaar en ung Flerre til Söster Maria Flavia
for? Naturligvis for at köbe Pomader til Ha.aret og vellugtende Salver til
Hrnder og Ansigt! Og selv om det hedder sig, at denne Storhertugens Grst
kun lever og aander for de Studier, han saa saare berömmes for, saa er han
vel af Köd og Blod som andre Mennesker! Aa, gaa vrk! Naar man er under
tredive Aar og ser saa godt ud som denne Nordbo, saa har man vel ogsaa Sans
for andet end for stövede Böger, for at grave i dödt Köd, som man siger, han
gör, eiler samle Sten og Jord fra Toskanas Bjerge.
Mester .Giotto forts€tter sine Betragtninger. medens Steno styrer sine Skridt
mod Annaleha-Kiosterets Psrt.
Kunstsmedens Slutningsreplik har faaet hans Sind til at böige:
eders Dronning har bönhört eder!"
Hans Lrber siger Ordene eFter, og det sitrer svagt om hans Mund. Giottos
profane Ord klinger igen som fra en skjult Sangbund dybt i hans Sjrl. De er
ment anderledes. Men de udtrykker det, der er sket!
Steno har lagt sin Haand paa Dörgrebet for at vxde ind i Urteboden. Men
han bliver staaende. Som saa ofte för i Dag strömmer Tankerne ind paa ham
med en Valde, saa han föler, han maa samle sig lidt, inden han skal stedes
for Maria Flavias rene, rolige Ansigt.
I Dag er hans Sind saa modtageligt for Indtryk. Först lJngerne ved Brönden. Og nu Mester Giottos Svada!
Ikke i mange Aar har han fornummet en saa umiddelbar Fornöjelse ved
noget som ved den Skarnsstreg, Rollingerne spillede ham, endda det gik ud
over hans smukkeste Krave. Og sjeldent mindes han, at noget Ord har rört
ham strrkere end den nrsvise Guldsmeds
Det er ikke, fordi lJngerne i Dag har baaret sig anderledes ad, end Unger
i Florenz altid har baaret sig ad, og det er heller ikke, fordi Mester Giotto har
talt mere aandrigt til ham, end han plejer at tale til sine Kunder. Det hele
ligger hos ham selv. Det er ham, der er slcet noget med.
2
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Hans Sind er som en Ager, hvor Foraarsregnen er naaet helt ned til Planterhvor Jorden derfor er modtagelig for saa vel Sol som for Vede.
Nu skal han se Maria Flavia, den lille Fyrstinde, som for mange Aar.siden
opgav den Pragt og Herlighed, hun var födt til og blev- Nonne. Maria Flavia,
råÄ hrr v€ret hanis fortr6lige, hans Veninde, hans Vejlederske og Hjelperske
pa et Omraade, hvor han, den navnkundige Videnskabsmand, har vxret
uvidende som et Barn, ja, mere end uvidende, han har vrret vildfarende!
Maria Flavia, hvis Haand aldrig har rört ham' har i hele sit Vrsen imod
ham veret som er Par milde Modeihrnder. F{"endes Ord har lagt sig paa hans
urolige Sind som Balsam paa et Saar, som kölige Haandflader om et tr€t og
vrret vred paa ham og sat ham strengt i Rette.
Steno ser det hele for sig og
Som dan Gang for n&sten et Aar siden
- -.
vrrkende Hoved.
Derfor er han kommet til hende igen og igen, selv om hun undertiden har
nes Rödder, og

det paany:
oplever
^
Angelus Kiokkån har lydt over Florenz. Den lyder ogsaa over hans Hoved,
just säm han'er traadt ind i Urteboden. Han venter. Men inde bag Gitteret
iort-rereder Söster Maria Flavia sin Andagt. Han kan faa Lov til at staa, indtil hun er frrdig med sin Bön, og da bebieider hun ham, at han ikke som hun
er .knrlet ned ög har sagt Angålus-Bönnens Ord. Hendes hvide Ansigt har
faaet Rödme, og over hendes Leber strömmer Ordene:
"I vil ikke böjc eder! I kommer her stadig og- vil tale om det, der rörer
eders Sind. I har ingen Fred, fordi I stadigt kredser om det samme. Mine
Ord har ingen Virkning. IUen det er vel, fordi de er for enfoldige -"
Han havde afbrudt hende ved at sige, at hun var den eneste, overfor hvem
han fölte fuld Tryghed.
"Eders Ord er ikke enfoldige. Naar I taler til mig, föler jeg noget af det
jeg iust vil bede eder
samme, som foresvrver mig, naar mine Hrnder
-, som af Slim
og stinkende
give mig lidt Salve til
naar mine Flender, oversmurte
-,
Vedskei graver i Dyrehoveders
halvt oplöste Köd og fölger de underfulde Vrv
og lönligå Gange, hvoraf levende Vrseners Legemer bestaar, eller naar jeg
gianskeiF'lodlejers og Bjerges Beskaffenhed og ier det skönne Land rulle sig
öp for mine og mine Ledsågeres Ojne, eftersom vi reiser frem. Det er den
samme Höitid, den samme Andagt, den samme stille Undren."
Maria Flavia havde tiet. FIan havde hevet sin Haand op mod Lvset, og han
huskede, hvorledes dens Köd havde skinnet lyserödt i Skrret fra Vinduet. Saa
havde han fortsar:
"Det hele er sorr saadan en Vandring i Bjergene. Fra hver ny Top, man
naar, falder et nyt Lys over Landskabet. Naar I skender paa mig, naar I
tröster mig, naar I taler Fornuft til mig, saa er det, som om I tog mig med
op paa en Bakke, hvorfra I viste mig det. jeg aldrig för har set."
Steno husker deres Samtale den Dag Ord til andet. For saaledes havde han
indtil da aldrig kunnet tale med nogen anden. Sine Kolleger kunde han dröfte
saglige og teoretiske Emner med. Med dem kunde han diikutere. Men Fölelrernei mirkelige, stora, rike Verden kunde han ikke lukke dem ind i. En
l!{and vilde aldrig forstaa det. Maria Flavia vilde og kunde.
FIun var hans Sjals Söster. Den ene af dem.
Nu i Dag, mangc Maaneder efter denne Samtale, skulde han fortelle hende
om det store, som var handt ham.
Dören piber lidt paa sine Hengsler, idet han gaar ind.
Svagt skimter han i det skumrende Lys en hvid Brystdug bag Gitteret. Men
Maria Flavia, hvis Ojne 'er vasnnet til Dunkelheden, ser hans Ansigt klart i
Dagske ret.
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"I behöver intet at sige", lyder det med hendes tyste Stemme. "Jeg laser
det paa eders Ansigt. Jeg ser det i eders Bevrgelser, jeg har hört det i eders
Fodslag mod Fliserne."
Men Steno forteller'hende det alligevel.
Egentlig er det Maria Flavia selv, der har sendt ham till Fru Lavinia. Men
forinden har han vrret den skönne Frues Grst ved et Par officielle Middage,
som hendes Mand, Gesandten, har afholdt for sine Venner ved Hoffet og nogle
videnskabelige Berömtheder. Cg Steno har talt med hende, beundret hendes
Klögt og har ghdet sig over hendes Skönhed og hendes Aand.
F{endes rdle Profil, hendes Ansigts blöde Oval og hendes Skikkelses Rejsning vilde henrykke en Kunstner, og hendes Röst er som Solsortflöjt paa en
nordisk Foraarsaften eller som de dyls Orgeltoner i St. Lorenzos Kirke. Naar
hun taler til ham, er det, som om hvert Ord faar en tilsvarende Tone i hans
Sind til at klinge med.
. De har talt om hans videnskabelige Resultater, og han har undret sig over
hendes Viden. Ikke alene hans berömmelige "Stenos Gang", som först har
bragt hans Navn ud over Verden, ved hun Besked om, men ogsaa hans Vrrk
om Taarekirtlerne, om Hjertets Muskulatur og om Hjernens Bygning har hun
Kendskab til. Hun er interesseret i de Forskninger om Jordbundslagene, som
han driver paa med, og spaar, at disse vil kaste ny Glans over hans Navn.
Om hende ved han, at.hun bekhder en Gesandtfrues Stilling med den fuldkomneste Vrrdighed. Hun er et Mönster paa en Hustru og Moder. Hun er
sit Tyendes tilbedte Frue. Blandt Florenz's skönne Kvinder er hun en Juvel
af en egen straalende Glans. FIun er en Karte, der oplyser alt i hendes Nahed.
Maria Flavia har villet, at de to skulde traffes paa Tomandshaand.
Hvad den lille Nonne med sine "enfoldige" Ord ikke har formaaet overfor
den nordiske Videnskabsmand, det skal Fru Lavinia med sine rige Gaver udrette.

Mod al Srdvane har Fru Lavinia ladet ham komme til sig i sit Hjem og
har modtaget ham alene.
Han, der har talt Religionsfilosofi med Spinoza, og som har faaet sine Anskuelser paavirket af Cartesianerne, 'dröfter nu den katolske Tro med en
Kvinde, for hvem denne Tro er selve Livets Sandhed, en Kvinde, der er hans

Lige i Aand og i Alder, en Kvinde, som möder ham paa lige Fod, og som kan
tale hans egen Sjrls Sprog.
Hun er et Lys!
Han faar det at fornemme, isrr naar han er borte fra hende. Naar han
frrdes med Storhertugen paa Rejser Landet rundt, eller naar han ved Havet
eller i Toskanas Bjerge er paa Jagt efter Resultater for Videnskaben, da maa
han tenke med en Slags Hjemve paa hende. FIun er et Lys. Bedre Sammenligning kan han ikke finde. Mer af de Lys, der baade skenker Klarhed og
Varme. Ikke et af dem, i hvis Flammer man svider sine Vinger og sryrrer
ned som et. forbrrndt Möl. F{un er at ligne ved et Lys bag en Rude, hvis
Skrr man styrer efter paa en snehvid Vinternat.
Hver Gang h.an er kommet tilbage, har de taltes ved. De har taget Brydetag om. Sandheden. Han har strittet imod
hende og imod äet indeni
- imod
ham selv, som vilde den samme Vej, hun vilde.
Han har givet efter og givet
sig til_ at,studere Problemerne fra Grunden af. Bibelen paa Grrsk ög-paa
Latin har han gransket. Kyndig Hjelp hos kloge Teologer hår han sögt. Somme
Tider har han vrret tvivlende, somme Tider troende. Ofte fast, men ligesaa
ofte vaklende.
,T Gaar, paa Allehelgensdag, da Gadernq var fyldt af Mennesker, der bar
Blomster til Kirkegaardene, g;k han til hende.
4
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Han havde haft en af sine tunge Dage.
Foran Madonnas Alter i Annalena-Kiosterets Kapel troede han at have fundet Fred. Men bagefter var Uroen vendt tilbage. Han havde fölt sig dobbelt
forladt, dobbelt tvivlende, dobbelt hjemlös.
Saa var han traadt ind i Fru Lavinias Stue.
Hendes Ojne havde lyst imod ham, som vilde hurr sige:
"Kommer du endelig?"
Men hun, som var hans Sjels anden Söster, havde lrst et nedslaaende Svar
i hans Miner. Og der trndtes et andet Glimt i hendes Blik.
I Stedet for glad Velkomst tog hun imod ham med vrede Ord.
Siden Nicolaus Steno var Dreng, mindedes han ikke, at.nogen havde skaldt
ham saa forfrrdeligt ud. Det var ikke st€rke Ord, men bitre Bebrejdelser.
De sidste Setninger rrar som Pile, der ramte ham, hvor det gjorde mest ondt.
"Gaa,gaa dog!" havde hun sagt. "Og kom ikke igen! Ingen af os kan holde
dette ud! Den, der med Vilje forherder sit Hjerte, kan selv den bedste Ven
ikke hjelpe. Gaa, og lad os ikke före flere örkeslöse Samtaler! For disse Timers

Skyld har jeg brudt med Skik og Brug
Eftermiddagen

-

tii

ingen Nytte!"

i Gaar havde han tilbragt paa Kirkegaarden. Hans

Sind

havde veret mörkt som aldrig för.
Som et Ekko lc;d i hans Ore Fru Lavinias Afskedsord:
"Vi ses, naar De er kommet till Klarhed, ikke för!"
Skönt hun havde v€ret heftig, skönt hele hendes sterke Temperament havde
rejst sig i sin Valde overfor hans Vankelmod, havde hendes Stemme dog sitret,
og han forstod, at hendes Sorg var dyb og inderlig.
Hvem var han, at han kastede Yrag paa sadan en Hjxlp, paa saa stor en
menneskelig Godhed?

Hans Blik gled hen over de pyntede Grave. Det standsede ved Blomsternes
luende Pragt.
Alle disse Blomster var ligesaa mange Hilsener, ligesaa mange Tanker, ligesaa mange Suk fra karlige Sjrle til andre Sjele.
Men var de ikke mere end det?

Var de ikke tillige Symbol paa noget andet og mere? Var de ikke selve
af de tre Ting, som var Grundpillerne i al Religion? Troen,

Manifestationen

Haabet og Krrligheden!
Troen paa den evige Magt, som styrer alt, og hvis Spor han i sin Forskergerning havde haft Anledning til at erkende, saa han ofte med Sokrates havde
kunnet sige: "Godt var det, jeg forstocl; godt er vel ogsaa det, jeg ikke forstaar". Troen talte jo ud af Blomstergaverne til dem, der var i den evige
Magts Varetrgt.
Haabet om, at Livet evigt skal forny sig og gro, saaledes som Narurens
Vekster hvert Aar siden Klodens Skabelse har fornyet sig og er genopstaaet,
lyste ham i Möde fra det straalende Blomsteroffer.
Karligbeden, som aldrig tr€ttes, men som selv i sin menneskelige og ufuldkomne Form rrkker ud over enhver Afstand i Tid og Rum, endogsaa ud over
Gravens Klöft, afspejlede sig i dette rige Flor.
Den duftende Pragt her i de dödes Have var et Vidnesbyrd om en eld-

gammelLere,somSlegterhavdeturdetleveogdöpaa
Paa een Gang fölte han Stilhed i sit Sind.
Han begyndte ar gaa, og hans Födder förte ham til Annalena-Klostrets lille
Kapel.

Foran l\4adonnas Alter tilbragte han Dagens sidste Timer,

A. Menzinger

S. J.

Sydens blöde Mörke havde allerede svöbt sig om Palazzo Vecchio's Tinder,
da Steno vendte tilbage til sin Bolig. Men da havde en Dronning
- Himmelbönhört ham.
dronningen

-

Det var den Nyhed, han först havde bragt Fru Lavinia, og det var den, han
nu maatte fortelle Maria Flavia.
Det var ogsaa den, som havd-e gjort hans Sind friskt som en Drengs og gjort
det modtageligt, som en Skiftertavle er det for en Griffels Skrift.

En lille Maaned senere, da det led mod Jul, fik Giotto Handsel paa Sölvsragerne. Som den fuldblods Kunstner, Mester Giotto var, lagde han hele sin
Sie I i Arbejdet med den Indskrift, som i over to Aarhundreder stod'at lase
paa Fodstykket af de to Stagerz"Di Niccolo Stenone. Di Annalena per il coro
'uecchio."

Om den danskc Niels Steensen, Storhertugen af Toskanas Ven, Dr. Niccolo
Stenone, ved Köbet af de skönne Sölvstager har villet mindes og takke de to
Kvinder, som hver paa sin Vis havde tendt Lys paa hans Vej, staar der ingen
Steder noget om.
Men i Annalena-Klosterets Mariakapel har Guldsmeden Giottos Mesterstykke nu og da i Tidernes f.öb mindet Niels Steensens Landsmrnd og andre
om den Stund, da han, der som'Iaa var bevandret i denne Verdcns Visdom,
for förste Gang i Tryghed skuede mod det himmelske Lys.

Karen Ploztgaard.

NIELS STEENSEN SOM NATURFORSKER.
FODT rr. JANUAR

r638.

Da Niels Steensenl') gjorde sine förste Opdagelser, var Menneskehedens Viden
paa Anatomiens, Fysiologiens og Geologiens Omraade endnu nrrmest middelalderlig. De flestc Naturforskere var Lcger, der betragtede hine Videnskaber
som kun ancille medicine
Hjrlpediscipliner. Det var af
- som Legekunstens
Betydning for Steensens Forskerarbejde,
at han aldrig havde nogen egentlig
Legepraksis. Ganske vist blev han Storhertugen af Toscanas Livkge, men det
var vel kun en Titel; heller ikke var hans Stilling ved Spedale de santa Maria
nuooa andet end en Anatoms. Flans Undersögelser befatter sig kun sjrldent
med rent medicinske Spörgsmaal. Saaledes kan man forstaa hans videnskabe-

lige Interesse ved Stoffet, der kun fulgte Aristoteles'Ord: "Sög Sandheden
uden Hensyn til dens Nytte", og hans vidtskuende Fölgeslutninger, som hans
Samtid ikke begreb Rrkkevidden af. Steensens Opdagelser overrasker ikke blot
ved deres Mrngde, men nok saa meget ved deres nögterne, klare Videnskabelighed. Med Harvey, Borelli, Sylvius, Malpighi og Swammerdam hörer Steensen til de förste, der virkeligt anstillede direkte anatomiske og fysiologiske
Iagttagelser paa eksperimentelt Grundlag.
Med alt dette har, som Vilhelm Maar (Nicolai Stenonis opera pbilosopbica,
Vol. I pag. XI) gör opmerksom paa, hans Undersögelser et vist Tilfeldighedens
Prxg. FIan var ikke altid Flerre over Valget af det Materiale, han skulde
undersöge. I den förste Tid, i Holland, tog han det, der var lettest og billigst at
") S. J. B. Metzler: NielSteensen,
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fremskaffe. Endnu i 1663 klager han i et Brev til Thomas Bartholin: "Denegatus mihi Pluti faaor" (Guldets Gunst er mig n€gter). I Florens var der mest,
hvad Storhertugell som Kuriositeter gav ham til at undersöge. Selv som Anatomicus regiws i Köbenhavn maatte han nöjes med, hvad der efter Omstrndighederne fremböd sig. Steensens geologiske Opdagclser skere i Tilknytning til
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vermehren.
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Frederiksborg

"l^iåli?l;
Storhertugens Rejser. Dertil komrner, at
hans Forskninger tit afbrödes ved
ydre Omskiftelser. Hans Publikationer bliver da n€rmest til Lejlighedsskrifter.
Han forfölger sjrldent i samme Afhandling et Problem til dets endelige Lösning, men kommer gerne tilbage til det i et fölgende Skrift. Dermed henger
ogsaa sammen, at han lejlighedsvis behandler Spörgsmaal, der er uden nrrmere Beröring med hans Hovedinteresser.
De Emner, han serligt fölte sig draget til, var Undersögelsen af Kirtlerne og
Lymfekarrene, Hjernen, Hjertet som Muskel, Fosterets Udvikling samr Könsorganerne, og dette i saavel anatornisk som fysiologisk Henseende. Srrskilt
derfra nerede han Interesse for geologiske Problemer: Forekomsten og Tilblivelsen af Forstoninger og Krystaller samt selve Jordskorpens Dannelse.

A. Menzinger

S. J.

Forsvar for hans Undersögelse af saa forSom Apologia swi ipsius
- som lyder de Setninger, med hvilke han indagtelige Ting som f. Eks. Spyttet

- etc. (166r). De er ikke blot Udtryk for
leder sin Disputatio de glandwlis oris
et troende Sind, men giver os tillige en Anelse om Steensens storslaaede Syn

paa Naturen. Han tabte ikke over Enkeltundersögelserne Helhedsblikket o3
fandt i Troen paa Naturens Flensigtsmessighed en Borgen for sin Forskertillid.
Stedet lyder:
"Enhver, som indrömmer, hvad alle, der har sund Sans, maa indrömme, at
nemlig Dyrenes Legeme er et V€rk af en Verdensbygmester, der er vis og
elsker det levende, vil ikke kunne n€gte, at saa at sige alle dets Lemmer og
deres Dele höjlydt bökender, hvor hensigtsmessigt de er indrettede. Der findes ikke noget saa ubetydeligt, at det ikke har sin Bestemme'lse, intet saa for"det
agteligt, at
ikke aabenbärer Skaberens Visdom. Saaledes röbede fordum
et eneste Penselströg, om det saa syntes den ukundige at vete rneningslöst,
Apelles' Kunst. Naar nemlig de, der fremstiller Gudebilleder, der dog er uden
Liv og Bevrgelse, omhyggeligt sörger for, at intet mangler, intet er for meget,
at a|t, selv det mindste, fremtreder for Ojet som udsögt Kunst; naar en Bygmester vil holde det for en Fejl, om der fandtes i hans Bygning saa meget som
en Krog, han havde ladet vx.re uden Formaal, hvo vilde da tro om ham, der
rigtignok et uopn?aet Fortjener selv de höjeste Kunstnere som Forbillede
- have spildt
sin Umage til
at han paa nogetsomhelst Punkt skulde
billede
idet han skabte noget uhensigtsmessigt? Hvo vil ikke snarere
ingen Nytte,
forudsette, at selv i de ringeste Ting skjuler sig et stort, ja beundrinsvrrdigt
Kunstvrrk. Derfor maa man beklage, at der har veret Folk af stort Navn,
der vovede den Paastand, at ikke saa lidt i det dyriske Legeme er gjort som
Kuriositet, for Merkvardighedens Skyld, skönt intet er mere i Strid med den
guddommelige Visdom. Endnu mere er det dog at beklage, at der er dem, der
om visse a,f Skaberens Frembringelser taenker saa ringe, at de betragter Undersögelsen af dem som uvardigt Tidsspil, ene og alene fordi disse Ting er uanselige, ja, at de endog i fornermende Udtryk dadler dem, der befatter sig dermed. . . Da var hin store Vismands (Sokrates) Tale dybsindigere, da man bad
ham sige sin Mening om en anden Vismands (Heraklit) Bog: Gode,var de Ting,
jeg forstod, derfor vistnok ogsaa de, jeg ikke forstod".
Den förste anatomiske Opdagelse gjorde Steensen den 7. April r66o i Amsterdam, da han dissekerede et Faarehoved. Meningen var egentlig, at han under
Ledelsen af sin Professor Gerard Blaes skulde undersöge Hjeinens Struktur. Af
bare Nysgerrighed gav Steensen sig imidlertid til med Sönden 'it gaa de Kar
efter, der forlöber gennem Ansigtet. Da pludseligt -stödte Sonden mod Trnderne. Med det samme yar Steensen klar over, at han havde opdaget erl naturlig, hidtil ukendt Udförselsgang. Han holdt paa sin Opfattelse, skönt Blaes
indvendte, at det drejede sig om en Abnormitet, eller at Aabningen var frembragt ved Disciplens Uforsigtighed. Det var den Kanal, der fra Orespytkirtlen
förer til Mundhulen og i Videnskaben förer Navnet Ductus Stenonianws. Da
Blaes ikke undsaa sig for at göre Krav paa Opdagelsen, kom der, som saa ofte
i Videnskaben, til en langvarig Prioritetsstrid.
Denne förste Succes efterfulgtes af Opdagelsen af en hel Rrkke andre Kirtler og deres Virkemaade. Steensen paaviste blandt andet, at Brystkirtlerne
ikke blot afsondrer Melken, men frembringer den; at Taarerne ikke fremkommer ved Sammentrrkning af Hjernen, men stammer fra Kirtler, hvis Afsondringer, saa knge de ikke er altfor rigelige, gennem pwncta lacrymalia har
Aflöb til Nrsehulen; at Hudens Fugtighed og Slibrighed hos mange Dyr skyldes
et Utal af smaabitte Kirtler; at Sveden udskilles af Kirtler i Huden; at N€se'
hulen staar i Forbindelse med Mundhulen gennem canales naso-palatini, nu
kaldet canales Stenoniani,
8
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I sin Afhandling om Hjernen (Paris fi69) kritiserer Steensen Descartes' Opfattelse af Koglekirtlen som ikke svarende til det, Anatomien oplyser. Steensens Landsmand Jacob \flinslöw, lig Steensen Anatom og Konvertit, siger om
dette Skrift, at det havde v&ret forham La source prirnitiv et le rnodele general
de toute rna conduite dans les traoaux Anatomiqwes. Samtidigt med at Steensen i denne Afhandling paa tgte videnskabelig Vis bekender sin Uvidenhed
dog positivt den bedste Fremgangsmaade
ie n'y connoi.s rien
-til ue
- viser han
den anatomiskc Undersögelse
af Hjernen, gör opmrrksom paa de Oplysninger, der er at vente fra den sammenlignende Anatomi, fra Embryologien og
Patologien; han anbefaler endog Forsög paa levende Dyr, iser ved Indspröjtning af Medikamcnter. Dog tilstaar han i et Brev til Bartholin $66r), at han
selv vammes ved slige Eksperimenter. Han vilde önske, han var Carthesianer.
(Carthesianerne larte nemlig, at Dyrene var "Automater",'Maskiner uden Sjrl
og Fölelse.) "Da havde jeg Sikkerhed for, at Dyrene ikke föler Smerte; da
vilde jeg undersöge dem med större Dristighed. Thi jeg vdd, her er meget, som
ikke kan iagttages paa anden Maade." I Port-Royal prövede da ogsaa
Descartes' Discipler deres Theorier ved ganske meningslöse Vivisektioner.
Stor Opsigt vakte Paavisningen af Hjertets Struktur (t66$. Selv efter
Harveys Opdagelse af Blodkredslöbet (r628) havde man betragtet Hjertet som
substantia swa generis, som et e;'endommeligt Organ i Lighed med Leveren og
Nyrerne. Steensen viite, at det ikke var andet end en Muskel og bragte dermed Hippokrates' forlengst glemte Opfattelse til Äre igen. Mindre heldig
var Steensens Forklaring af selve lvluskelvirksomheden. Han bekempede ganske vist med Rette den gengse Mening, at den arbejdende Muskels Fortykkelse
skyldtes Vrdskers Tilströmning, men som den dygtige Matematiker han var,
sögte han at klarlrgge Fortykkelsen gennem geometriske Konstruktioner, idet
han opfattede Musklen som et Parallelepipedon, dannet af Muskelfibre. Denne
Fejltagelse er dog saare tilgivelig, naar man husker paa, at Steensen manglede
nöjere Kendskab ril Muskeltr aadene
Mikroskopet var jo först nylig kommet
i

Brug.

-

I

Sammenheng med disse Undersögelser maa ogsaa n€vnes det saakaldte
Experintentwrn Stenonis, som bestaar i Underbindingen af den nedstigende Aorta
hos et levende Dyr med den Virkning, at Dyrets Bagben lammes, indtil Under-

bindingen atter fjernes.
Srrlig Interesse narede Steensen for den embryonale Anatomi. Det var ham,
der förste Gang glorde opmrrksom paa, at Nrringen tilföres Fosteret ved
Diffusion fra lVloderkagen. Ved at dissekere en nylig udklakket Kylling fandt
Sreensen den s,aakaldte ductus pitellinus, der leder Blommen umiddelbart ind i
Kyllingens Indvolcie. Allerede Aristoteles kendte dette Organ, men ansaa det
for en Aare. Volcherus Coiter havde endda tegnet det i sine anatomiske
Tabula (rSlZ), men derefter gik det i Glemme. Harvey lader saaledes NavleVenen före Blommen til Leveren. Steensens Opdagelse er altsaa en Genopdagelse. Ganske vist havde allerede Needham i ft54 fundet denne Ductus,
men han havde endnu ikke offentliggjort noget om den. Steensen viste ogsaa,
at det, man dengang kaldte for Flundyretres testes, i Virkeligheden var
Aggestokke. Som den förste efter Aristoteles, men uafhrngig af ham, giorde
Steensen opmerksom paa efi Hajart, hvis Foster var forsynet med Navlestreng
og Placenta
Haj-Undersögelserne dannede merkelig nok Overgangen til Steensens store
geologiske Opdägelser. Han har kun skrnket os it större Arbejde om Geologi,
der oveniköFet beskedent kalder sig en "Forstudie" t De solido intra solidum
natwraliter contento (Om det faste, der naturligt er indesluttet i det faste).
Dissertationis Prodromus Q66). Ved dette ene Skrift er Steensen blevet den
moderne Geologis Grundlegger. Allerede i ft67 havde han beskeftiget sig med
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de berömmelige Petroglossa fra Malta. I et Tillrg til Elernenta myologia
Q667) bekemper han den herskende Anskuelse, at disse "Stentunger" var lusus
natura, et Naturens Spil, tilfeldige uorganiske Dannelser af Naturens zjs
plastica, og erklerede dem for forstenede Hajtrnder af samme Herkomst som
dem, han havde iagttaget i det Hajhoved, som Storhertugen nylig havde sendt
ham til anatomisl( Undersögelse. Af den Omstrndighed, at de var blevet fundet langt .borte fra Havet, drager han den dengang dristige Fölgeslutning, at
Oen Malta altsaa engang maatte have vrret dekket af Havet. Saaledes förte
Petroglosse ham ind paa det omfattende Problem om Jordskorpens Dannelse.
Med utrrttelig Iver gav han sig nu til at udforske og samle alt, hvad der
kunde have med Geologi at göre. Snart haabede han at kunne love sin Velynder, Storhertug Ferdinand II af Toscana, en sanrlet Fremstilling paa Italiensk
af sine nye Opdagelser. Men alt som lJndersögelserne skred frem, dukkede
der stadig nye Spörgsmaal op. Steensen sammenligner sit Forskerarbejde med
Vandringen mod cn höjtliggende Stad. Man tror at vxre kommet den nrrnrere, men Vejen slaar siadig nye Bugtninger, og stadig staal' man foran nye
Klöfter og Afgrunde. Undersögelserne blev mere og mere omfattende. Som
i en Intuition stod Geologiens store Problemer for Steensens Aand, Problenrer,
som ingen för ham havde anet, og som det skulle tage Aarhundreder ar komme

til

Bunds

i. Til

disse saglige Vanskeligheder kom endvidere en siden

fi67

paa-

tenkt, men först i 167z udfört Rejse til Köbenhavn. Han viide da tage hele
Materialet med sig hjem til Danmark for der i Ro og lvlag at. bearbeide det.
Samtidig forudsaa han, at hans Tilbagevenden til Danmark vilde stille ham
nye og andre videnskabelige Opgaver. Han besluttede saa at give en forelöbig.Oversigt over de vundne Resultater for saa at overlade til F?emtiderL om
han nogensinde vilde komme tilbage til dem.
For förste Gang möder vi i denn e Prod.romur Tanken om Sedimenter med
deres Lede-Fossilier i Modsetning til Grundfjeldet, der ikke indeholder For-

steninger. De paa Grundfjelder ailejrede Lag var oprindelig parallele indbyrdes

og horisontalt lejrede. Först ved sekundrre Kraefter, meir- af vulkansk' Art,
opstod der Hrvninger og Senkninger, Foldninger og Forskydninger, saa at
man nu kan finde forstenede Resrer af Havdyr fjernt f ra Havet og höjt over
d.etteq.Niveau. Jordens nuvrrende Overfladeform er m. a. O. iklie den oprindelige.

Ved "det faste i det faste" forstod Steensen ikke blot Forsteninger, men ogfremfor alt de saakaldte ang,ulata corpora, Krystallerne.
Dengang mente man, at Krystallerne voksede i Fjeldets Hulheder ud af Matrix,
Moderbunden; hvis man brei'kede en Krystal af, voksede der en ny frem i
dens Sted. Steensen indrömmer, at han ikke vdd noget om den förste Begyndelse til en Krystals Vrkst; men, naar blot först Grundformen er til Stede, ailejres der fra den Krystallen omgivende \radske "Krystalsubstans" paa dens
Sider, indtil denne er opbrugt. Han giver en nöjagtig Beskrivelse med Afbildninger af de for hver Krystalart srregne Former, samtidig med at han gör
opmrrksom paa Vinklernes Konstans og de rnodstaaende Siders Parallelisme.
Steensens geologiske Theorier maa bedömmes ud fra hans Tid. Selvfölgelig
findes der Fejl og Mangler i dem. Han deler saaledes sin Tids Syn paa BiBlen
som Kilde ogsaa for naturvidenskabelig Viden. I Toscanas geologiske Udvikling tror han at senfinde Skabelsesberetningens "seks Dage". Han er yist den
förste "Periodist". Han mener at kunne nöjes med de bibelske yooo Aar til
hele den geologiske Udvikling og tager derfor hovedsageligt sin Tilflugt ril
Naturkatastrofer; navnlig Syndfloden. Hvor skulde han da ogsaa have- haft
Anelse om Jordskorpens langsomme Flrvninger og Srnkninger, öndsige om den
moderne Geologis Krnrpetidsrum? En Hovedmangel ved hans Hypotheser var,
at de var bygget op paa et altfor sn&verl Grundlag, nemlig Undersögelsen af
saa Malmgangene og
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Egnen mellem Arno og Tiber. Selv om denne Plet af Jorden er nok saa
inieressant netop i geologisk Henseende, saa var det dog voveligt paa Basis
heraf at grunde err Theori om hele Jordskorpens Dannelse. Naar Steensen
alligevel i det vrsentlige traf det rigtige, vidner det kun saa meget des rncre
om hans Geni. Havde han allerede paa daverende Tidspunkt udfört den planlagte Rejse til Danmark, havde han maaske v€ret den förste, der i Istidens
klassiske Land var blevet opmerksom paa den veldige geologiske Kraft,
Gletscher-Isen er.
Steensens Samtidige fejrede ham, uden dog helt at forstaa ham. I halvandet
hundrede Aar var han glem: i den Grad, at f. Eks. Goethe kunde tilkgge sig
Eren af at have rrret den förste, der havde set Forskellen paa Lag med Forsteninger og andre uden saadanne. Först r83z hliver nogle af hans Skrifter
oversat af Elie de Beaumont, og 1845 kalder Alexander v. Humboldt ham i
sin "Kosmos" for "Geologiens Fader".
Medens Steensen var optaget af sine geologiske Forskninger og stod paa sin
videnskabelige Berömmelses Höjde, gennemgik han en religiös Krise, der förte
til hans Konversion Q667). Man har vel Lov at sige, at hans intensive og
resultatrige Forskerarbejde ogsaa lader os se hans Kqnversion i Lyset af en
nögtern Saglighed, fjent fra Oversprndthed og Svarmeri. Endnu i fire Aar
fortsatte Steensen sine videnskabelige Undersögelser, indtil han 167o fölte er
höjere Kald: at blive Apostel for vildfarende og sögende Sjele. Fra den Tid
af betragtede han sin Beskrftigelse med Naturvidenskaben som Forfrngelighed
og Tidsspilde. Ganske vist holder han endnu fra 167z-74 Forelasninger i
Köbenhavn, men hans Tid og Interesse er her delt mellem Anatomi og religiöse Kontroverser. fi75 lader han sig vie til Prrst og siger dermed engang
for alle Videnskaben Farvel. En Sammenligning med Pascal ligger nrr. Begge
gik de ved deres religiöse Oplevelser tabt for Videnskaben. Pascal blev et
Offer for Jansenismens mörke, oversprndte Askese; Niels Steensen havde hört
det paulinske: "Ve mig, dersom jeg ikke forkynder" (r Kor. 9, 16).

A. Menzinger S.

J.

I

denna strid., sorn ae mörlerets maleter har blåsts upp rnot själva gudsidön,
vilja Vi bysa den tröstliga t'arboppningen, att det skall resat ett starkt motstånd, förutom av dent., som berömrna sig av Kristi narnn, järnväl av alla sont,
ännu tro på Gud ocb tillbedja bonorn
- ocb det är det ojämlörligt rnycket
större antalet rnännisleor. Vi t'örnya dart'ar den vädjan, som r.ti redan t'ör t'ent

år sedan i Vår rund,shriaelse Caritate Christi rihtade till den att aa upprihtigt
hjärta hjalpa till "lör att hålla på aastånd t'rån mänskligbeten den t'ara, som
hotar alla". "Enär"
- såsomVi då yttrade - "7vsy7 på Gud är den ot'örstörbara grunden lör varje social ordning ocb anwarighet på jorden, lör den skull
måste alla som az.,böja anarki ocb terror energislet sarnoerlea lör att religionens
t'iender icke skola nå det rnå|, som ap dem öppet f örlewnnAs".
(Pius

XI, "Divini Redemptoris", 19/)

32.)

II

J. Gerlach.

DET KATOLSKÄ

PRÄSTERSKAPETS

CELIBAT.

"I Ilngland gå diskussionens 1/ågor f. n. höga kring frågan om celibatets återinförande . . . Vad den breda engelska allmänhcten tycker om dessa planer är
ty sådan är historiens ironi - kommer snart
inte bekant. . . antaglig
något ljushuvud på idin att stämpla celibatet såsom osedligt. Den fullständiga
avhållsamheten skulle i så fall bli ungefär det enda i denna syndiga värld, som
'moderna' människor skulle betrakta som r-rsedligt.
Nu finns det onekligen en hel del, som talar för eit mera utbrett tillämpande
av celibatet, inte bara bland präster, utan över huvud bland folk, som helgat
sina liv år Sanningens eller något annat högt och omutligt ideals tiänst. Det
ö. även den fysiska
är inte bara det att äktenskapet splittrar den andliga
- f. ekonomiska
plikenergien; värre är, att de med äktenskapet förknippade
-terna i vårt kommersialiserade samhälle regelbundet lägga kapson på frondörerna och binda upp svansen på sprakfålarna. Detta år ingalunda enbart
av ondo; men man kan nog inte komma ifrän, att, det absoluta sanlringskravet
och den kompromisslösa rättfärdigheten ganska illa låta sig förenas med behovet av regelbundna, rikliga och säkra inkomster till mat och hyra och skatter och skor åt uogarna och de tusen andra saker äktenskapet drar med sig.
Alla världshistoriens stora moralister och sanningssägare ha varit ungkarlar
eller, om de voro gifta, dåliga familjefäder. 7. ex. både Sokrates och hans
moraliska motpol, Rousseau. Den s. k. fria kärleken löser f. ö. heller inte
problemet, ity att denna mångbeprisade form av förbindelse mellan man och
kvinna torde ställa till ännu mera trassel än de flesta rena Strindbergsäktenskap."
Sålunda skriver på

sitt vanliga friska sätt "Världen och vi" i Nya Dagligt

Allehanda (ry/rz 3). Dår beröras flera synpunkter. som kunna tjäna till att
förstå den katolska kyrkolag. vilken så ofta och så lidelsefullt blivit motsagd
samt så grundligt missförstådd som knappast någon annan, nämligen den lag
som stadgar: "De högre klerikerna (fr. o. m. subdiakon) äro till äktenskaps
ingående förbiudna och förpliktade till kyskhet, så att synd däremot betraktas
såsom helgerån" (C. J. C. t 3zt r). Det är sannerligen mycket högre tankar
än "ekonomiska arbetsgivaresynpunkter", som ha skapat denna kyrkolag och
som ännu i dag fullkomligt rättfärdiqa densamma.
Att bakom lagen om prästernas celibat måste iigga en stor, kristen tanke och
en mycket värdefull religiös id6, kunna vi ana redan ifrån början. Hur kunde
nämligen Kyrkan annars genom så många århundraden pålägga sina präster
en sådan förpliktelse, som utom allt tvivel fordrar många och stora offer, och
som betyder ett djupgående ingrepp i deras privata och helt personliga liv?
Att upoställa en sådan lag blott av maktlvstnad el{er, jag vet ej, av vilken
annan icke-religiös och icke-kristen inställning, vore verkligen en ohygglighet,
som snarast möjligt borde skaffas ur världen.
också detta faktum, att
- Men
genom så många århundraden intill vår moderna
tid, tallösa sunt tänkande,

livsdugliga män gärna och frivilligt ha fogat sig i samt gärna och frivilliqt
iakttaga denna lag, ja. ha gjort och göra det kyrkliga celibatet tiii sitt levnadsdetta
ideal, till sin levnadsform,
borde övertyga varje tän- redan celibatfaktum
kande människa om. att prästernas
måste medföra och innesluta för
både Kyrkan och prästerna sådana värden, som till fullo uppväga alla svårigheter och off er, ja t. o. m. alla risker, som denna lag visserligen alltid innebär
och i viss mån nödvändigt måste föra med sig.
Det som Kyrkan fordrar här, i kraft av den auktoritet som hon fätt av
Kristus, är denna försakelse och denna återhållsamhet, som vår Flerre menar,
T2
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då han säger: "somliga finnas, som för himmelrikets skull siälvmant hava
giort sig oskickliga till äktenskap" (Matt. rg: rz). Kyrkan förstår väl att tolka
Kristi tankar och mer ån alla andra har hon mod att. i förtröstan på Kristi
allsmäktiga, övernaturliga bistånd och hiälp, ställa de högsta och mest ideala
krav på sina barn. Och därför vill hon blott ha sådana män till präster, som
präster och
mänsklig svaqhet med Guds nåd förmår
- så långtannat,
- äro endast
ingenting
blott förmedlare mellan Gud och människor,
tillika på det
innerligaste förenade med Gud och de troendes mest hängivna tjänare; kort
sagt: så långt det är möjligt, lika Kristus, den evige Oversteprästen.
Prästerna skola vara fria frän all,a intima mänskliga band, för att
kunna vara desto innerligare förbundna med Gud.
"Det är", säger de Maistre't), "en allmän åsikt". han menar allmän hos nästan alla folk i alla tider, "att i avhållsamheten ligeer något stort och himmelskt, som upphöjer människorna och gör dem Gud välbehagliga, samt att i
följd därav varje prästerlig handling, varje liturqisk förrättning och varje helig
ceremoni svårt eller icke alls kan förenas med det äktenskapliga samlivet, icke
ens med det legitima". f sin allmänna rundskrivelse om "Det katolska prästadömet" (zo dec. ry35) framhåver Pius X1 likaledes samma tanke, då han
skriver: "Redan de'. naturliga förnuftet förnimmer ett visst sammanhang mel-

lan kyskheten och prästämbetet. Emedan "Gud är ande" (Joh. 4: z4), synes
det vara skaligt att envar som ägnar sig och är vigd åt Hans tjänst, också frigör sig i viss 'mån från sin kropo". "Redan de gamla romarna". fortsätter
påven, "hade insert art detta år tillbörliqt". En av deras lagar lvdde därför:
"Kyskt skall man träda fram inför gudarna". En viss avhållsamhet, åtminstone för bestämda begränsade tider. fordrades därför också verkliqen av
prästerna hos många folk. I det Gamla Förbundet befallde t. ex. Moses i
Guds uppdrag Arori och bans söner, att icke lämna det heliga tältet
så- ochfullledes iakttaga återhållsamhet
under de siu daqar. då deras invigning
bordades, och.överhuvud taget- förpliktades det Gamla Förbundets präster till
avhållsamhet. så länge deras tiänstgöring i templet varade. "Men det kristliga
prästadömet". säger åter Pius XI. "vilket är mycket mera upphöir än det qammaltestamentliea, fordrar en mvcket större renhet. Så finna vi också den första
skriftliga antydan om det kyrkliga celihatet i en Canon av kyrkomötet i Elvira,
i början av 3oo-talet. alltså på en tid då kristenförföljelsen ännu rasade". (Det
är för övrigt de tidigaste hittills kända konciliiakterna. och de tala redan om
celibatets laq!) "Men denna antydan förutsätter uppenbarligen", fortsätter påven, "att celibatet redan tidigare varit i bnrk. Denna kyrkolag gör iu slutligen
ingenting annat än att oälågga såsom förpliktelse den liksom moraliska fordrän,
.som har sitt ursprung i evangelium och i apostlarnas predikan".
Det är ju först och främst till apostiarna och läriungarna och deras efterträdare, biskoparna och prästerna. som Frerrens ord riktaJ: "Den som älskar fader
eller moder mer än mig, han är mig icke värdis. och den, som älskar son eller
dotter mer än mie. han är mig icke värdig; och den, som icke tager sitt kors
på s-i.g och efte_rföljer mie. han är mig icke värdig" (Matr. ro: 3z). Att avsäga
sig ljuva och kära familjeband, att försaka och icke tillfredssiälla det natu-rliqa, sensuella livets önskningar och böjelser, att tas.a på sig offer och mödor,
för att desto mera uteslutande och oförbehållsamt tillhöra och efterfölia Herren,
detta är orästlivets utmärkande signatur efter Jesu vil ia. Dewa förstod S:t
Paulus. då han för sig_ själv valde
-celibatet såsom sin levnadsform och upomanade de troende. och siälvklart framför alla andra Drästerna, att de helst
skulle leva liksom han, nämligen ogifta. "Jag skulle gärna vilja, atr I voren
't) Dur Pape
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frra ifrän omsorger. Den man som icke är gift, ägnar nämligen sin omsorg
åt vad som hör Herren till, hur han skall behaga Herren: men den gifte mannen ägnar sin omsorg ät vad som hör världen till, huru han skall behaga sin
hustru, och så är hans hiärta delat" (r Kor. 7:12. f.\. Eller skulle det kanske
blott vara bättre för alla andra att för himmelrikets skull på detta sätt helt
och hållet tillhöra Gud, för prästerna däremot, vilkas levnadskall det är att
tjäna Gud och själarna, skulle det vara gaqneligt och tillrådligr att dela sirt
intresse och sitt hiärta mellan Gud och världen?") S:t Paulus tillråder vidare
t. o. m. de i äktenskap levande, att tidvis öva avhållsamhet, för att bättre
och lättare kunna ägna sig åt religiösa övningar. åt innerligare och mera ostört
umgänge med Gud i bönen (if. r Kor. 7: y). Men prästen skall och måste såsom medlare mellan Gud och människor, dagligen tråda fram till Gud i bön
och åkallan. Skall då icke en daglig och ständis avhållsamhet önskas hos
honom? Prästen skall också visa vägen och leda de troende till det kristliga
idealets höjder. Han måste därför, om icke hans ord skola vara tomma oclr
fäfånga, i högsta möjliga mån förkroppsliga idealet. Han siälv skall först
fatta det, som ban skall lära andra att {atta. Han skall predika evangelium
med dessa föreskrifter och råd, därför måste han siälv först bemöda sig att
uppfylla dem. "Ord beveka, men exempel hänföra", säger ett qammalt ordspråk. "Ähöraren", menar S:t Gregor den Store. "öppnar sitt hjärta hellre åt
de ord som talarens levnadsvandel anbefaller. Ty vad han fordrar genom sitt
ord, hjälper han redan att förverkliga genom sitt föredöme".
Men för varie präst, som vill vara sina löften trogen och verklieen motsvara
K;'rkans höga förväntningar. nämligen att han för ett fullständigt rent och
kyskt liv, är celibatet utom allt tvivel en skola av kristliq självtukt och manlig
offeranda. Bevarandet av en sådan renhet, som det kyrkliga celibatet fordrar,
måste föra till ett särskilt intensivt relieiöst liv och till ett konsekvent strävande efter all kristlie fullkomlighet och dygd. Och det år även just detta,
som Kyrkan vill uppnå genom denna lag. Hon vill därigenorn fostra sina präster till storsinnade och offerstarka, helt igenom kristliga karaktärer. Celibatet
är därvid, såsom S:t Augustinus en gång uttrycker det "det lyckliga tvånget
som nödgar till det som är bättre".
Men mera än all'. dessa allmänt religiösa och allmänt leristliga skäI, måste det
katolska prästadömets säregna karabtär .och upphöjda värdighet sägas vara
bestämmande och utslagsqivande för Kyrkan vid stadgandet av celibatets lag.
Att rätt förstå den katolska uppfattningen om det Nya Förbundets prästadöme,
betyder därför att även fatta celibatets mening, tillbörlighet, ja i viss mån
nödvändighet. Att däremot icke kunna begripa eller ej vilja qodtaga denna
upnfattning, måste föra till att m4n heller icke förstår det andra.
Efter den katolska trosläran är en giltigt vigd präst försr och främst offerpräst i Kristi ställe samt Kristi verktyg vid sakramentens meddelande. "Var
och en, som skall bliva överstepräst, uttages bJand människor och tilisättes för
att till människors bästa göra tjänst inför Gud. genom att frambåra gåvor och
offer för synder" (Hebr. y: r). Dessa S:t Pauli ord gälla även om de kristna
biskopar och deras prästerliga medhjäloare. som på rättmätigt sätt deltaga i
Kristi eviga översteprästadöme. Den katolske prästen är i kraft av prästvigningens heliga sakrament "Kristi tiänare och förvaltare av Guds hemligheter" (r Kor.4: r). "Prästen är fesu Kristi tjänare", säger Pius XI i sin förut
nämnda rundskrivelse, "han är alltså ett verktyg i Kristi, den gudomlige Frälsarens hand för att fortsätta hans frälsningsverk i hela dess världsomfamnande
vidd och gudomliga verkningskraft. för att fortsätta det underverk som har
omdanat världen. Ja, prästen är, såsom man med full rätt brukar säga, verk'r) Jf. Ries, Kirche und Keuschheit, Kath. Lebenswerte Bd. 7, s. zo6, I.
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ligen 'alter Christus', 'en andre Kristus', enredan han i viss mån står i stället för
Jesus Kristus själv, enligt de örd: 'Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ja3
ock eder' (Joh. zo: zr)".
Prästerna skola, såsom apostlarnas efterträdare i deras prästämbete, som
Kristus meddelat åt dessa vid sista nattvarden före sitt lidande, alltiämt på
nytt frambära denna oändligt rena och Gud oändligt välbehagliqa offergåva,
detta det Nya
som Kristus själv framburit på nattvardssalens heliga bord,
Förbundets oblodiga offer, Klisti heliga Lekamen och heliga- Blod under brödets och vinets gestalter, varigenom och i vilket Jesu blodiga offer på korsets
altare ständigt förnyas och i avseende på dess verkan ständigt fullkomnas.
Prästen åligger, såsom förvaltare av Guds hemligheter. uppdraget och uppqiften,
att, i kraft av sitt ämbete, såsom Kriiti verktyg meddela nästan alla av Kristus
instiftade heliga sakrament, genom och i vilka Frälsningens'nåd tillkommer de
troende.

Denna katolska lära om det kristna prästadömets säregna karaktär och värdighet måste man framför allt taga i betraktande, när man vill fälla ett omdöme om det prästerliga celibateti lag. Om prästen är "alter Christus", liksom en andre Kristus. då är det även tillbörligt, att han i sitt sedliga liv och
i sin levnadsform är lik Honom så långt som möjligt. Men det kan ei vara
något tvivel om: Kristus, den renaste Jungfruns Son, var både själv på särskilt
sätt upphöjd över allt som hör världen till samt bevisade klart en förkärlek
för rena själar.
Om vidare det Gamla Förbundets präster varit förpliktade

- de utövade offertjänsten i templet, raktaga avhållsamhet,
att för tiden, då
vad skall man då förvänta av det Nya Förbundets präster som, enligt S:t

Krysostomos, "frambära det mest ärevördiga och vördnadsbjudande offer.'vilka
nedkalla den Helige Ande och oavlåtligen med sina händer vidröra världens
Herre? Huru måste de händer vara beskaffade, som komma i beröring med
så heliga ting, och huru måste tungan vara beskaffad, som uttalar sådana
ord?"'r).
"Det betyder ingalunda en ren tillfällighet att Luther med celibatets avskaffande likaledes prisgav mässoffret,
skola vi hellre säga tvärtom?
- eller
Bådadera är rätt, emedan dessa båda ting
sammanhänga på det innerligaste
med varandra. Den helige Gregor av Nazianz fordrar, arr ingen får nalkas
detta vördnadsbjudande mysterium samt frambära detta upphöida offer, vilken icke tillförne har framburit sig själv till ett offer åt Gud. Endast den
deltager fullkomligt i det ständigt varande ofirets verkan och nåd, vilken i
kraft av detta offer och i anslutnins till detsamma av kärlek offrar sig själv,
sin kropp och sin siäl åt Gud. Tillsammans med det verkliga eukaristiska
offret har protestantismen förlorat styrkan till det moraliska offret, tillsammans med mässoffret har den mäktigaste sDorren till den prästerliqa avhållsamheten gått förlorad
eller låt oss hellre säga: genom att införa prästäktenskapet måste Luther- prisgiva prästens mest väsentliga handling: dei Nya
Förbundets oblodiga offer. Det var blott konsekvenr: när han förnekade ett
särskilt och förkunnade ett allmänt prästadöme. måste han också uopgiva
celibatets lag. I fall prästen ingentinq annat är och ingenting annat förmår
än varje annan kristen. då kan man heller icke fordra av honom en särskild
förpliktelse, som överqår den allmänna. Altarets offer och livets offer äro
oupplösligt förkniopade med varandra, de kunna blott gemensamt bestå eller
gemensamt Bå under!"'r'r;
Om än denna framställning kan sägas gå något till överdrift. så belyser
den dock klart den väsentliga skillnaden mellan vår katolska uppfattning om
det Nya Förbundets prästadöme och andras mening därom sämt den skill't) De Sacerd.
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nad

i

omdömet om celibatets tillbörlighet och berättigandc, vilken följer där-

av. För oss katoiska kristna är prästen medlaren mellan Gud och människor
i Kristi uppdrag och stäIle. Vid vår religions heligaste handlingar träder han

i

den innerligaste förbindelse med Kristus, den renaste och heligaste.

I

mäss-

offret bär han i "^ina händer Guds rena Lamm, som för oss har blivit offrat
på korset och dagligen offras på nytt på våra altaren. Vid de heliga sakramentens meddelande är prästen Kristi verktyg till vår själs renande och helgande. Intet under alltså att både det katolska folket och det katolska prästerskapet i allmänhet och i största utsträckning förstå. uppskatta och gilia kyrkolagen om celibatet och dess stora tanke: Den katolske prästen måste på särskilt
sätt träda in i det andligas och övernaturligas sfär, därför bör han på särskilt
sätr vara upphöjd över det materiella och jordiska. För att desto innerligare
kunna vara förenad med Gud, skall han, så långt som möjligt, göra sig fri
från intima mänskliga band.

Prästerna skola fritagas från dagligt bekymmer för några få, för att
dagligen och stundligen kunna stå till förfogande för alla.
"Den gifte mannen ägnar sig åt vad som hör världen till, huru han skall
är hans hjårta delat." Omsorg för sin egen famiijs
väl och framgång, barnens uppfostran och säkerställandet av deras framtid,
allt detta kan taga en mans bästa krafter helt och hållet i anspråk, i syrrnerhet
under allmänt svåra tider elier när enskilt lidande och olycka hemsöker familj..r.
ha apostlarna, när de övertogo sitt ämbete, skilt sig från sina
- Varför
familjer?
Den väldiga uppgiften, att gä ut i hela världen för att predika evangelium ät al7a, krävde hela deras person och alla deras krafter. De måste hålla
sig fria från världsliga omsorger och bekymmer. Ja. de ville och kunde icke
ens taga på sie de mera materiella bestyren inom den kristna församlingen.
"Det är icke tillbörligt, att vi försumma Guds ord för att. göra tjänst vid borden." Därtill skulle andra, som icke voro präster. diakonerna, utvälias. "Vi
skola då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst" (Apg. 6: z, ff). Eller
hade det varit möjligt för S:t Paulus, att arbeta ännu mera för trons utbredande än de andra apostlarna, att pä detta sätt. som han gjorde det, insätt?
hela sin personlighet till själarnas bdsta, om han hade haft en egen familj?
På liknande sätt gör celibatet prästens fulla arbetskraft och arbetstid fria för
omsorgen om de åt honom anförtrodda själarna. Genom celibatet blir det möjligt för honom att vara allt för alla, för att på så sätt vinna alla för Kristus.
Upphöjd över det dagliga familielivets små och ofta småaktiga bekymmgr och
intiessen och icke så mycket inskränkt och hindrad av hänsyn till familj och
släkt, kan han lättare, "utan hänseende på personen", vara sanningens och rättvisans samt den alla omfattande kärlekens tiänare och förkunnare. "De som
lära och predika. böra iakttaea avhållsamhet", säger redan den förste kyrkohistorikern Eusebius, "för att kunna ägna sig åt högre tjänst. De fostra andliga
efterkommande och nöia sig icke att uppfostra ett eller två barn. utan upofostra
tallösa. Denna Guds tjänsi låter siq icke förenas med omsorg för familien"'r').
Den katolske prästen skall och får vidare icke vara Ordets tiänare blott på
helgdagarna och-församlingens herde blott under några expeditionstimmar undeiveikan. Han skall rrtörra r.erklig siälavård, alltid vårda sig om själarna,
pä allt sätt söka att komma i personlie förbindelse med alla. och envar, föt
itt kunna hiälpa alla pä ett individuellt avpassat sätt framåt på vägen till
Gud. Framför alk bibtens heliEa sakrarnent, som är av så stor och oskattbar
betydelse för den enskilda själavården, gör prästens celibat nästan oundgängbehaga sin hustru, och så

'r') Demonstr. evang.
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ligt:

t. ex., där prästerna i regel
äktenskap, bevisa, att den gifte prästen lätt förlorar folkets förtroenäe
såsom biktf ar. Där går man i allmänhet blott till de ogifta ordensmännen för
att bikta sig. Ävcn "Luther måsre", säger Nietzsche, "fråntaga prästen den
enskilda bikten, sedan han givit honom kvinnan. Detta var piykölogiskt sett
riktigt. Men därmed hade egentligen den kristne prästen arrlkaffats, vilkens
största ny-tta alltid hestått däri, att han var ett heligt öra, en rystlåten brunn,
en grav för hemligherer"'t).
f)en katolske prästen är vidare förpliktad att ätaga sig särskilt de sjukas
andliga väl och är.en med fara för sin egen hälsa oih siit eget liv bisiå de
döende. I tider av allmänna farsoter har också det katolski prästerskapets
offervilja alltid bestått provet, tack vare celibatet. Gifta prästår skulle åäremot allt för lätt hållas tillbaka av tanken på sin egen farnilj och av fruktan
att kanske efterlämna hustru och barn oförsörjda.
Den ogifte prästen behöver, för att slutligen tillfoga även detta, heller icke
en sä stor materielL lön som den gifte och har tots-detta i allmänhet Lättare
möjlighet att öva välgörenhet, då han kan leva enklare. På detta sätt kunde
det katolska prästerskapet, i synnerhet de katolska biskoparna under århundradenas lopp stifta många universitet och skolor, sjukhus och hem för gamla, för
fattiga och föräldralösa, prästseminarier osv., och de räknas nu för iiden alltjämt till mänsklighetens största välgörare också i detta avseende. Der är i
alhnänhet till kyrkliga institutioner och de fattig.a, som, efter en katolsk biskops
eller prästs frånfälle, dessas kvarlåtenskap överlåtes, om det över huvud taget
finnes en sådan och icke redan under deras livstid den privata förmögenheten
och alla besparingar ha åtgått för goda, allmännyttiga åndamäL Om däremot
prästerskapet skulle leva i äktenskap, då vore faran sror, art det, som under
tider av celibatets förfall var till stor skada för hela Kyrkan, skulle bliva allmän regel för alltid: nämligen att Kyrkans ägodelar och de troendes gåvor
alltjämt förbrukades huvudsakligen för icke kyrkliga ändamå1, ja kanske ilösades bort för mycket egoistiska och den egna familjen tjänande syften.
Det var blott några korta antydningar, som vi lämnade för att bevisa, vilken betydelse celibatets lag har även i avseende på prästernas ställning till de
troende. Det vore otänkbart, att de katolska prästerna över huvud taget kunde
för det katolska folket betyda det som de nu faktiskt betyda, i fall de levde
i äktenskap; det vore otänkbart att de på samma sätt som nu kunde vara till
för alla, om bekymret för en egen familj skulle åligga dem såsom första och
leva

Förhållandena. inom den österländska Kyrkan

i

främsta plikt.
Sammanfattande kunna vi alltså med Pius XI säga: "Der kristna.
prästadömets upphöjda värdighet 1är oss förstå, att både celibatet och
den l"g, som gör densamma till en plikt för altarers tjånare, äro.
högeligen tiiibörliga. Om någon innehar em änilrere, sorn i viss mån t. o. m.
överträffar den tjänst, som utövas av de himmelska andarna, vilka stå inför,
Herren, är det då icke passande att han efter bästa förmåga bör leva som
en ren ande? Någon som helt och hållet måste vara "i det som hör Herren
till", bör icke han på motsvarande sätt göra sig helt fri från jordiska ting, och
bör hans vandel icke alltid vara i himmelen? Om någon, för att fortsätta
Frälsarens verk, med all iver skall bära omsorg för själarnas frälsning, bör han
då icke vara befriad från omsorgen för en egen familj, som skulle taga en icke
obetydlig del av hans levnadsgärning i anspråk?" "Men vad Vi ha sagt till
det kyrkliga celibatets förmån", fortsätter påven, "skall ändock icke uppfattas
i den meningen, att Vi på något sätt velat rikta klander eller förebråelser mot
't) Fr. Nietzsche: "Fröhliche Vissenschaf{' s. 2gt.
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det motsatta bruket, som inom den österländska Kyrkan på laglig väg tiilkommit. Utan Vår avsikt i Herren var blott att lovorda den sanning som vi
anse utgöra en av det katolska prästerskapets mest ärorika berömmelser, och
som synes Oss på värdigare och mera tillbOrligt sätt motsvara Jesu heliga
Hjärtas avsikter och önskningar angående prästernas liv och sinnelag".

I ljuset av det kyrktiga celibatets stora tanke och idd förstå vi bättre
dess historia.

Vi förstå lättare att denna kyrkolag,

såsom Pius

XI

framhåller, blott pålade

"såsom allmän förpliktelse den liksom moraliska fordran, som hade sitt ursprung i evangelium och i apostlarnas predikan". Prästcelibatet har egentligen
icke uppfunnits av människor utan av Kristus själv. Allt detta; som Han och
Hans apostlar genom ord och föredöme hade lärt angående den sedliga renhetens och avhållsamhetens religiösa värde, måste, säsom Pius XI titlägger,
"hava den verkan att det Nya Förbundets präster kände denna upphöjda
dygds dragning och således bemödade sig, att också höra till dem, ät vilka
det är givet att förstå detta ord". Och verkligen: Den som fördomsfritt forskar i Kyrkans historia, skall komma till den insikt, att övertygelsen om celibatets tillbörlighet icke så småningom uppstått inom Kyrkan, utan att den
tvärtom, ju närmare man kommer kristendornens ursprung, framstår desto
renare och fullkomligare. Det var i början visserligen icke så lätt att kunne
få tillräckligt många ogifta män till biskopar och präster. Men också hos de
gifta sökte Kyrkan att så långt som möjligt förverkliga sina höga uppfattningar. Det var icke tillåtet 'för sådana att efter vigningen ingå ett annat
äktenskap, om. deras hustrur dogo. Många av dem iakttogo för övrigt av sig
själva genast ständig och fullkomiig avhållsamhet. Ju mera Kyrkan utbredde
sig och ju mera hon själv hade möjlighet att sprida sina tankar och att själv
uppfostra unga människor till sina tjänare, desto mindre blev antalet av de

gifta prästcrna. Det föreligger klara vittnesbörd om att ännu på slutet av
3oo-talet och vid början av 4oo-talet både i den västerländska och den österländska Kyrkan, åtminstone i stora dclar av dcn sista, celib,atet betraktades
såsom en helig förpliktelse för diakoner och präster och att man i allmänhet
blott i nödfaIl tog gifta män till präster samt ansåg det icke riktigt stämma
överens med kyrkolagen att sådana präster efter vigningen fortsatte sitt tidigare äktenskap. Det andra kyrkomötet av Kärtago på slutet av 3oo-talet.
kunde dårför med rätta hänvisa på denna är'evördiga tradition, för att giva
celibatets lag större auktoritet och betydelse: "Även vi iakttaga vad redan
apostlarna lärde och vad redan den gamla tiden iakttog".
Medan den västerländska Kyrkan alltid höll principiellt fast

vid

celibatets

allmänna förpliktelse, började i deo österlandslea Kyrkan med 4oo-talet en
annan utveckling, som på 6oo-talet kom till avslutning med den ännu i dag
gällande kyrkolagen: Klerikerna i den österländska Kyrkan få ingå äktenskap
före subdiakonatsvigningen och efter de högre vigningarna fortsätta detta sitt
äktenskap. Men de få icke mera ingå ett nytt äktenskap, om det första upplöses t. ex. genom hustruns död. Biskoparna tagas däremot vaniigast bland de
ogifta prästerna eller, om de förut varit gifta, måste de efter biskopsvigningen
skilja sig från sina hustrur.
Celibatem historia i den ztästerländska Kyrkan uppvisar, liksom alla inrättningar, som äro beroende av människornai fria vilja och svaghet, ljusa och
mörka sidor. Men båda dessa bevisa, när allt kommer omkring, på sitt sätt
celibatets höga idd och berättigande. Under tider av celibatets förfall, i synnerhet vid slutet av det gamla romerska riket och senare vid det merovingiska
rikets upplösning samt på r4oo-talet, var vid sidan om den allmänna sedliga

I8

Det katolska prästerskapets celibat.

förvirringen och det sedliga livets förvildande just avfallet från den ursprungliga höga och ideala tanken om det krisma prästadömets värdighet och egentliga
uppgift orsaken till att även prästerna själva icke mera hade sinne för ett rent
och återhållsamt liv. Därtill kommo i regel andra för Kyrkan och fullkomligt

kyrkligt liv ogynnsamma sociala omständigheter, framför allt statsmaktens och
furstehusens övergrepp, som påtvingade Kyrkan präster, biskopar, ja t. o. m.
påvar, som varken hade den uppriktiga viljan eller den sedliga förutsättningen
för att kunna vara Kristi värdiga medhjälpare och verktyg i prästämbetet. Att
sådana heller icke ville foga sig i celibatets lag, är självklart, och att det lägre
prästerskapet följde dessa mera världsliga än andliga herrars däliga exempel,
kan man lätt förstå. Det var, såsom kyrkohistorien klart bevisar, sannerligen
aldrig en större religiös idealism eller en större religiös och prästerlig iver, som
framkallade mo$tånd och motvilja mot celibater, utan tvärtom trons och det
övernaturliga tänkandets och kännandets förfall, till icke ringa del även avoghet och uppstudsighet mot den översta kyrkliga ledningen i Rom. Att principiellt taga avstånd från celibatets lag, betydde i alla tider detsamma som att
taga aYständ från påven i R om.
De tider inom kyrkohistorien, då celibatets lag mer eller mindre allmänt misstill de i religiöst avseende mest lysande. Det har över
huvud taget ännu aldrig kunnat bevisas, att präster, som leva i det äktenskapliga ståndet, därf ör äro bättre präster och mer ideala "Kristi tjånarc och förvaltare av Guds hemligheter". Den så kaliade reforrnationen har infört prästäktenskapet inom den protestantiska världen, men också lagt grundvalen för
att därstädes det egentliga prästadömet avskatfades. Inom den österländska
Kyrkan hade under århundradernas lopp det gifta prästerskapet allt mera förlorat sin betydelse som självständig, kulturskapande makt och hade, såsom t. ex.
i Ryssland, blivit ctt nästan viljelöst och maktlöst verktyg i caesaropapismens
och statsmaktens händer. Historien själv vittnar alltså på så sätt för riktigheten av den katolska uppfattningen: Prästäktenskap betyder alltid en minskning i uppfattningen av det kristna prästadömets värdighet och betydelse samt
en inskränkning i den prästerliga verksamheten. "Man undrar på icke-katolskt
håll här och var, varifrån det enastående och starka inflytande samt det höga
anseende må komma, som det katolska prästerskapet åtnjut:r hos det katolsf,a
folket. Man har sökt det sanna skälet icke där, varest det är att finna, nämaktades, höra knappast

ligen i celibatet. Det behöves icke "samvetstvång", "folkets förslöande" och
dylika ting för att förklara detta faktum. Det katolska folket hyser högaktning
och tillgivenhet för sina präster, emedan det känner prästernas hängivåhet fdi
det katolska folket.,"r). (Forts.)

J.

Gerlacb.

'r) Ries. ibid. s. 36r.

Ingen tro på Gud kan i längden bevaras ren ocb ofArt'alskad, orn den iclee
stödjes ar) tron på Kristus. "Ingen känner Sonen utom Fad.ern, ej beller bänner någon Fadern utom Sonen ocb den, t'ör r.,ilben Sonen aill uppenbara Hononf'
(Mattb. r!, ?7). "Detta är det eaiga livet, att de känna di[ den ende sanne
Guden och d.en d.u bar sän,t, Jesus Kristus" (Job. 17, j). Ingin t'år alltså säga:
"Jag tror på Gud., det rächer lör mitt religiösa bebov". Frälsarens ord lämiar
ingen plats t'ör undant'lyhter ao detta slag. "Den sonl. lörnelear Sonen, bar
icke heller Fadern; den som bekänner Sonen bar äaen Fadern" (t !ob. 2, 23).
(Pius

XI, "Mit

brennender Sorge",

r4/3

37.)
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FLYKTEN TILL EGYPTEN.
UR GAMLA LEGENDER.
På samma sätt som husdjuren vid krubban och ormbunkarna och ängsblommorna i det fridfulla stallet invid Betlehem, så fOrhc;llo sig senare många
andra djur och växter under den heliga familjens flykt till Nilens land, allt
efter sitt'väsens art,. i dsg att somliga ibland dem igenkände skapelsens Herre
i gestalten av ett ringa, jagat barn samt hyllade och tjänade honom, medan
andra, som voro förstockade av högfärd, visade honom sidovördnad eller voro
otjänstaktiga. På dem alla har deras förfaringssätt tryckt en omisskännelig
stämpel: Aspens märg år förtvinad, emedan hans hjärta var utan förbarmande med Guds moders kvalda hjärta. I{an darrar beständigt av skam, såsom
arma landsflyktingar bäva frän huvud till fot i farans stunder, ty blygseln
över hans inbilska beteende gentemot alla herrars Herre i hans förnedring
gnager natt och dag på hans innersta såsom en mask. Och han skälver vid
minnet av det fasansfulla ögonblick, då han allena av allt levande i naturen
stod utpekad såsom det förbannelsens träd, varpå världens Frälsare skulle
upphängas, och korset timrades av en aspstam.
Men pinjen lyfter sitt huvud så oåtkomlig och fridfull som ett gott samvete
och vajar sina yviga grenar med upphöjt och stilla brusande. Han breder sin
dunkla, stolta krona i rymden som ett tempelvalv, och han är alltid högtidlig
till mods, ty han vet, att han under sitt vida tak har beskärmat Flerren. Den
nåden beteddes honom en osedvanligt het dag i själva middagstimmen, då flyktingarna från Betlehem tydde sig till pinjen för att njuta en smula skugga.
Det mäktiga trädet tog då lugnt hela solhettan i sin famn, och så snart en
nyfiken blick ur det glc;dand. ögat i zenith stal sig in genom någon strimma i
bairtaket för att bekika det obetäckta gossehuvudet invid moderns barm, sköt
det strax för en av sina ogenomträngliga grenar. Och det sände ned en våg
av harpixånga till de vilande, så att de sövdes och fingo förgäta sin oro under
en timmas djup och vederkvickande sömn. För visso är pinjen ett välsignat
träd. Dess kraTtiga växt och sköna, stilla uppsyn borga därför. Men hemligheten med dess förträffliga trivsel ligger gömd i dess frukter, varom en var
kan övertyga sig, endast han vill göra sig det lilla besväret att skära en pinjekotte mitt itu. På snittet avtecknar sig Jesusbarnets hand med alla fingrarna
beskäftigt utspärrade. Den lätta lilla ådringen är de majestätiska pinjeskogarnas minne av dessa underfulla dagar, då Jesus, Maria och Josef skyndade från
skrämsel till skrämsel och från fröjd till fröjd, ty den allsmäktige Gud i höjden yar med de sina och vände med sin starka hand ont till gott. Och den
är ett av de tecken i naturen, som hava sin motsvarighet i människornas värld,
inom vilken det förhåller sig så, att mången man med högst allvarsam uppsyn
bär ett troskyldigt barn i hjärtats förborgade djup.
En annan gång vilade de tre under ett olivträd. Over deras huvuden satt
en liten grä fägel på en gren och jublade. Men jungfru Maria var förbi av
resans mddor och frågade sig modfälld, om det väl någonsin mera skulle förunnas henne att fästa sin boning i trygghet på denna jorden. Lovsången passade därför föga samman med hennes betryckta sinnesstämning. "Lilla vän
däruppe ibland bladen", vände hon sig på sitt vänliga, milda sätt till den outtröttlige vissångaren, "'ditt jubel skär mig i hjärtat. Var snäll och väli dig en
annan sittplats för den korta stund vi rasta här". Men fågeln var så inne i
sitt, att han ej uppfattade den bedrövade kvinnans ord, utan slog drill på drill
i fortsättning. Emellertid är det en beprövad erfarenhet i denna värld, att
sorg fräter skarpast i glädjens grannskap. Guds moders hjärta blev så rungt
därvid som en ster-r i hennes bröst.' "Här sitter jag så nedslagen och sjuk i mitt
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sinne", snyftade hon till, "och du bara skrattar och sjunger. Du passar ej i
närheten av mip;, arma. Flyg bort till vetefältet där och göm din ohejdade
glädje bland sädesstråna eller bär upp den i himmelen. Det är bättre du spelar
dina fröjdevisor för de sälla i änglarnas boning än för oss landsflyktiga, som
irra omkring på jorden utan hern". Och lärkan hörsammade den bedjande rös-

Den heliga familjen på

flykten. A. v. Volborth.

ten. Sitt hjärtas

jt bel förmår hon aldrig betvinga, så länge den himmelske
Fadern låter fälten grönska om våren och den kära solen lysa på sommaren.
IVIen hon plågar ej mera en bekymrad människa med närgångenhet och sätter
sig aldrig att vila på en gren. Hon stiger och stiger på sitt jubels osynliga
tonstege, från jord till himmel, utan att hennes små vingar förtröttas eller
hennes sångarhjärta så mycket som skälver i ansträngningen därvid. Så lätt
som ett vinddrivet blad kretsar hon ibland molnen, och ju närmare hon når
intill salighetens rike, desto mera sväller hennes stämma ut och desto hänfördare klingar hennes smältande silversång. En enda gång har den förstummats. När Jesus Kristus. blödde för alla sjuka och jämrande sinnen i världen,
satt lärkan med förlamade vingar och hopsnörd strupe som en livlös grå lerklump vid korsets fot. Men den lidande Frälsaren såg med sina tårskymda
ögon ped på den tysta lilla fågeln och sade: "Du kära, kära lilla lärka, var
vid gott mod. Dina klara ögon skola dagligen skåda in i paradiset, dit jag
går, och dina vingar skola bära dig upp emot stjärnorna, dit alla hemlösa.hjärtan på jorden längta".
Emellertid var det blott sällan och i yttersta nöd, som Herrens moder dristade
att stanna, medan hon var stadd på flykt med sitt himmelska lån. I hasselns
gröna lilla hus dröjde hon nätt och jämt den stirnd, som åtgick, för att ert
åskväder skulle hinna urladda sig och draga över. Störtregnet vällde ned ur
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skyarna, jättelika träd klövos från hjässan till roten'såsom ved, och nejden
stod i. lågor. Men_hasselbusken, under vilken' jungfru Maria bidade utgången
med det darrande barnet tryckt inriil sig, förbiev oberörd av ljungeldetr". Nr-sin
mera tar en var, som i skog och mark överraskas av ett åskväder,
tillflykt
under en hassel, viss om att hasseln värjer sig emot blixten. Det är vår Frus
avskedsgåva till tack för gott husrum på resan.
. Eljest skynda-de'den flyktande så snabbt utför bergens slurtnitrgat med sin
hjärteskatt, att träden förnummo hennes närvaro endast såsom en mild fläkt.
.som drog dem förbi. Säkert hade de annars samt och synnerligen bugat sig tili
iorden och sopat marken undel madonnans fötter likasom popplarni, då himmelens hårda väder trycker deras kronor i sroftet. Som det nu var; fingo de
nöja sig med att sända ett sakta sus i de bortilandes spår såsom en"suck.
'oftast
rEmellertid högg hagtornet förstulet en tagg i ett flygande veik på den blåa
.manteln. Ett ögonblick hejdade. den flyende Jungfrun sitt' lopp för att försiktigt frigöra sig och vände sig om. Därvid föll en droppe av den. klara
ångestsvett, som frampärlat pä hennes panna och kornmit hennes släta hår, vilket låg kammat år sidorna, att krusa sig vid tinningarna. Den ensamma svetrdroppen trängde den intet ont menande busken ända in till märgen och mängde
sig med hennes innersta safter. I vårens tid, då hagtornet höljer sin svarta
vanskaplighet i skära och vita slöjor såsom en brud, doftar därför hennes
blomsterskrud så hemlighetsfullt och så ljuvt som en ungmös lemmar. Den
sällsamma vällukten sprider sig med saven till blad och kvistar, ja, ännu mitt
i vintern, då all vårlig fägring för längesedan flytt sin kos, utsänder själva
barken på hagtornsbusken en narkotisk doft. Den mystiska, bedövande vällukten tröstar oroliga sinnen och söver ängsliga hjärtan, så att de kunna vila
i frid. Därför är det sed i främmande land att bränna hagornsved vid vaggan
och båren.
Men när flyktens dagar vöro,,till ända, timrade Josef en boning ät sina kära
på Nilens strand i närheten av den gamla staden Memfis. Hände sig så en
aftonstund, då dagen svalkats, att Maria stod med barnet på armen i sin grannhustrus örtagård och njöt av lugnet och andades doften- från de främmande
träden och växterna. Den lilles ögon glänste likt milda'stjärnor, ty han gladdes åt den sköna blomsterprakten. Vid åsynen av en osedvanligt stor blomknopp, som hängdc tungt vid sin stjälk, räckte han undrande fram sin hand.
Såsom för en solstråles kyss brast det gröna höliet och lät den scharlakansröda
kalken _framskymta. Sakta blottade passionsblomman sitt inres hemligheter,
den undersköna miniatyren av de heliga sju namnlösa kvalen: gisslet och marterpålen, spjutet, hammaren och spikarna, korser och törnekronän. Gossen vände
sitt ansikte emor moderns, och ett soligt leende lekte kring hans läppar. "Moder",
viskade han, "så vackert, ack, så v1ike.q". IVen genom de" håliga Jungfruni
gial gjgk likt ett_ svärd en aning, och blek som en död tryckte dÅ vals;gnade
bland kvinnor det ljuvliga barnet intill sitt h1årta.
:t

Den fromma le-gendfantasien smyger sig ej längre intimt och levandegörande
utefter tingen och företeelserna. Den gåneration, som i barnkammar"en fått
sin up_pfinningsförmåga inställd i mekanikens recken, diktar inga naiva just-sålegender. Dess.inbillning är tryggad emot alla fantasier g.ro- den båvisliga
erfarenhetskunskapen, att det var just så det inte gick iill. Den föredragär
negerandets svältkost och det andligen utarmade tvivlet framför rillitens överflödande förrådshus. Och den ler sitt kyliga, förlåtande översittareleende in1ör folktrons enfaldiga hopställningar.
t)
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Dock är legenden såsom all äkta konst sublim

i

sin naivitet.

I våra fäders

dagar svepte den sin doft av poesi och äventyr omkring också mycket triviala

ting, den upplyfte hjårtana under söckendagarnas enformiga sysslande, och
den gav symbolens form åt själarnas trevande andakt och formlösa skrämselföreställningar inför naturen. Och den skänkte på sin tid åt människan en
plats i det stora sammanhanget genom att yåcka och underhålla hennes känsla
av samhörighet med allt skapat. Sitt klassiska och skönaste uttryck har denna
legendernas universala frändskapsaning fått i den franciskanska Solsångens lovprisningar av Skaparen och dess maningar till allt och alia att ställa in sina
skilda gåvor i den gemensamme Faderns tjänst, den allrahögste, allsmäktige
och gode Flerres, som danat
"syster Jorden, r,år moder, vilken uppehåller oss och giver oss näring och
frarnalstrar allehanda frukter och färgrika blomster och gräsen."
Lisa Lundb.

Kristustron ban icke ber.,aras ren och olArt'alskad, om den icke stödjes ocb
omoårdas ae tron på Kyrhan, "sanningens pelare och grundt'äste" (r Tim.
3, r t). Kristws jälv, Gwd den högtloaade i evigbet, bar upprättat denna trans
pelare. Hans bud att böra Kyrban (AIatt. 18, r7), att lyssna till Hans egna
ord ocb bwd genom Kyrleans ord ocb bud (Luk. ro, 16) gälla t'ör männisl<orna
i alla tider ocb i alla länder. Den av Frälsaren stiftade Kyrkan är en för
aLla t'olk och nationer. (Jnder hennes bupolbyggnad, som Libt Gwds t'irrnament
omspänner bela jorden, är plats och bem t'ör alla t'olk ocb språb, där t'innes
rum t'ör utveckling av alla de särsbilda egenskaper, t'öreträden, wppgifter och
hallelser, som Sleaparen och Frälsaren rneddelat åt den ensbilde ocb åt folbgemenskaperna. Kyrkans modershjärta är tiilräcleligt stort och ryrnligt för att
snArare betrakta utoecklandet av sådane egena.rter och särskilda går.tor so?t7 en
rihedorn och en mångt'ald än sorn en t'ara t'ör splittring. Hon gläder sig öoer
den enskildes ocb över t'olbens andliga välstånd. Med. modersglädje ocb modersstolthet betrabtar bon det värdet'ulla de wtrtitta som ,tppfottrans lruleter och
som t'ramsteg, dent bon oälsignar ocb fränjar, när belst bennes satnpete tilllåter det. Men bon vet tillilea, att en gräns bliztit satt för denna t'rihet genom
Gudsbudets majestät, sorn oelat gruncla denna Kyrlea till en osbiljaktig enbet
i alla oäsentliga ting. Den sorn antastar denna enbet ocb oskiljahiighet, berö,uar.Kristi Brwd ett ap de diadem, med dlka Gwd själo krönt henne. Hennes gudsbyggnad, som vilar på eviga t'undarnent, wnderbastar ban ompröoning
ocb omgestaltning genom byggmästdre, åt vilka Fadern i bimlen icbe givit
någon t'wllrnakt att bygga.
(Pius XI, "Mit brcnnender Sorge", t+/l tZ.)
s
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CREDOS BOCKER.
Nils Ericsson Grön Gustape Vasa et I'Eglise de
Suåde. Louvain 1937.
Drottning Astrids ljusa gestalt bi-

drager fortfarande till att i Belgien
intresset för Sverige växer. Föreliggande lilla skrift är ännu ett bevis
därför. Broschyren ingår i samlingen
Xaveriana, som redan omfattar ett
r6o-tal skrifter, vilka syfta pä att
sprida kunskap om och väcka intresse för allt som berör Kyrkans apostoliska uppgifter. Här skildras på
grund av J. Martins större verk reformationens införande i Sverige.
Författaren ansluter sig, som rätt är,
till Martins modererade omdöme
över Gustav Vasa. Skriftens slut,
som ordagrant återfinnes hos Martin, torde betecknas som citat. Ett
större tryckfel har smugit sig in vid
övergången från sid. zo till sid. zr.
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'oan Haag.

Elisabeth Leseur: Dagbob

ocb tanbar t'ör varje

dag.

Petrus de Dacia-Föreningen,

Stockholm 1937. Kr. 4:5o.
Vi kunna med glädje hälsa ett nytt
bidrag till vår katolska litteratur, i
en dagbok skriven av fru Elisabeth
Leseur, som dog r9r4, ty häri framträder bilden av en kvinna av ovanlig karaktärsstyrka och uppriktig
fromhet, väl vä,rd att bliva ett exempel för vår tids kristna kvinnor.
Dagboken och anteckningarna voro
aldrig avsedda för publikation, uran
endast för hennes make, Fdlix Leseur,
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men denne beslöt sig efter hennes död
att utgiva dem; skälen härtill an-

giver han i företalet, -vari han bl. a.
att "den
dagboken
- andliga
- mot-i
svarar de djupa
behoven
den trägiska tid, som vi nu genomleva".
Man gripes oviiikorligen av hennes ödmjuka allvar i självrannsakan
och pliktutövning samt av den varma kärlek hon hyser till Gud och till
sin nästa. En långvarig sjukdom.
buren med stort tålamod, berövar
henne möjligheten till det verksamma liv, hon helst ville föra, men vid
hennes sjukbädd finna många tröst
och stöd. Cmgivningen var till stor
del fientligt inställd mot kristendomen, till och n-red hennes man under större delen av deras i övrigr
harmoniska äktenskap; men han blev
alltmer förstående för hennes andliga
liv. Först vid hennes död återvann
han sin tro och inträdde senare i
säger

dominikanorden.
Hon skriver en gång: "Älska Kris-

tus, sofn älskat mie ända till offret
av sig själv, ända till törnekröningen,

ända till döden. Älska själarna för
Honom och i Honom, och ödmjukt,
'dem
glatt, i tysthet offra mig för
genom bön, lidande och verksamher".
Ovetsättningen är väl utförd: det
är en tillfredsställelse att läsa boken,
tack vare den läaflytande stilen och
det gedigna innehållet. Fina, psykologiska iakttagelser, som vitrna om
författarinnans rika intelligens, göra
boken särskilt intressant och värde-

full'
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Hjelp att sprida katolsk litteratur.
KATOLSKA BOKFORLAGET OCH
ANSGARIUS.FORLAGET.

A. Mever: Maria
frelsningsrcrk
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