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I ) Den svcnska bokmarknaden
har i år riktats med ett arbete, som
helt ervviker från den hävdvunna,
negativa, för att inte säga fientliga
inställningen p;entemot katolicismen. Författaren, Gunrtar Aspelin,
är ingen katolik. Han innehar en
professur vid Göteborgs högskola
och är genom sina velk på filosofiskt historiska områclen inte något
okänt namn för svensk publik.
Hans senaste publikation har utkon-rmit i serien "Itår. egen tids
historia", utgiven av l'ngue Lorents
och är en stor revy över "Tankelinjer och trosformet" under de sista
decennierna intill våra dagars aktuella problem. Aspelin gör ett genomsnitt ay "l'etenskap och uärldsåskådning", upprullande fysikens
och biologiens moderna världsbild
och ntbredande sig ör'er naturvetenskapcns filosofi sarnt rnänniskooch samhällskunskapens problem
för att sedan i en annan del behandla "Vcir tids religiösa huuudriktningar".
I denna del behandlar författaren ingående den "romerska katoli-

cisnten" på ett sätt,sorn rnycket mel
än vanligt låter rättvisa vederfaras
katolskt tankeliv och hatolska tros-

former. Han framkallar där

en

bild av Kyrkan, som lnan här i landet sannerligen inte är van att se:
i motsats till den grekisk-ortodoxa
kyrkan, säger han, lever den katolska kyrkan i innerlig och omedelbar kontakt rned det rnoderna
livet och nutidens alla strömningar.
Ingen kan enligt honom beskylla
henne för dimmig forntidsromantik
och obekantskap med moderna förhållanden. Den ger fastmer svar på
tankens och handlingslivets växlande problem, på mänsklighetens
yttersta frågor på ett sätt, som tillfredsställer även de modernasto
intcllektuella kraven. Den står där
som en väl organiserad trrrn6 på

Europas andliga krigsskådeplats
med en offensivanda lika stark som

vid kristendolnens storhetstider under Gregorius VII och Innocentius

III.

2) I olika avsnitt behandlar Aspelin Kyrkans id6värld, dess historiska förutsättningar, dess filosofi,

-122sanlhällsuppfattning samt dess'religiösa åskådning. Hans första kapitel: den id6historiska översikten är
en uppgörelse mellan liberalismen
och rnodernismen och deras upplösande tendenser å ena sidan, Kyrkan och påvarna å andra sidan.
Med berömvärd förståelse återger
författaren de olika påvarnas bild,
deras hållning och kamp i det sista
århundradets hetsiga, andliga strider. Med en berömvärd objektivitet
frarnför han nästan jämt till försvar för I(yrkan hennes religiösa
inställning mot tidens växlande
system. En utomordentligt fin karakteristik ger han Leo III:s personlighet. Han skildrar honom som
en nykter, illusionsfri iakttagare, en
kyrkofurste och statsman av stora rnått. Han säger om honom, att
han inte nöjde sig med rena nega-

tioner utan ville ge positiva riktlinjer för de nya kulturproblemens

lösning. Han försvarar honom även
mot den gäng;se meningen om hans
liberala sympatier, emedan han
ofta visat både förtrogenhet med
och förståelse för det moderna
tankelivet. För teologisk liberalism, säger Asllelin, r'ar denne kloke
och koncilliante kyrkofurste ganska främmande. Ilans hållning och
handlingssätt vilade på en fast och
klart genomtänkt grundåskådning.
NIed lika psykologisk blick beskriver Aspelin också Pius X som en
helt annan typ än företrädaren: han
var prästen och själasörjaren på
påvestolen. Men hur olika påvarna
alla än ha varit, från vilken värld
de än ha kommit, Aspelin framhåller mycket klart, hur alla gingo
sarnnla väg i obruten konsekvens,
hur den ene byp;gde på den andre i

1800-talets fruktansvärda andekamp, sorn det a'v utrymmesskäl
är omöjligt att här närmare ingå
på. Gregor XVI, skriver Aspelin,
hade uttalat sitt anatema över den
katolska libetalismen med Lamennais sorn förgrundsgestalt. Pius IX
hade i auktoritetstankens namn
brutit staven över alla liberala
doktriner och avvisat varje tanke

på försoning mellan kyrkan och
tidsandan. Leo XIII:s encyklika,
"Aeterni Patris", hade hänvisat till

den klassiska skolastiken sorn det
säkraste botemedlet mot tidens in-

tellektuella upplösningstendenser.
Pius X satte kronan på verket, då
han förklarade oförsonligt krig mot
den moderna teologien i alla dess
former och var den än fanns.
Att Kyrkan trots denna sin
"järnhårda" ortodoxi inte blev

till andlig isolering och maktlöshet beror enligt Aspelin inte så
mycket på riktigheten och rättvisan
i påvarnas ställning mot dessa tiders modernistiska strörnningar
och villfarelser; i alla händelser påpekar Aspelin icke detta men förnekar det ej heller. Han tillskriver
det fastmer den nuvarande tidens
intellektuella osäkerhetstillstånd,
som i vida kretsar har förlorat all
entusiasmerande kraft för "framåtskridandet, liberalismen och den
moderna bildningsformen". Han
observerar överallt ett starkt behov
av en auktoritativ ledning, som ger
svar på tankens och handlingslivets problem. Och katolicismen,
säger Aspelin, har de bästa förutsättningar att tillgodose detta behov; dess trosläror och moralbud
göra ju anspråk på absolut visshet,
"emedan den eviga sanningen, som
varken kan bedragas eller bedraga",
har uppenbarat dem.
3 ) Efter att ha givit en id6historisk översikt över Kyrkans segerrika kamp i förua århundradets
andliga strider övergår Aspelin nu
dörnd

till att framhålla Kyrkans krafter
och skatter för vår tid. En av hen-

nes mest givande kraftkällor och
starkaste försvarsvapen är "thomismen som Kyrkans filosofi". Den
blev pånyttfödd genom Leo XIII:s
rundskrivelse, "Aeterni Patris".
Påven, så säger Aspelin, betonade
vikten av en filosofi, som harrnonierar med trons sanningar och på
samma gång övetensstämmer med
de rnänskliga vetenskapernas resul-

tat, särskilt också där för att falska läror och åsikter inverka på

--123vilje- och handlingslivet och för-

vända det. Som motgift mot detta
är den helige Thomas' visdom det
bästa skydd och värn.

Aspelin erkänner, att den av
XIII på nytt inspirerade thomistiska strömningen gjorde sif4
gällande långt utanför de katolska
Leo

kretsarna. Det därmed givna bearbetandet av det rika källrnaterialet
efter den klassiska teologiens
stränga metod, som länpJe haft gamla anor i katolsk forskning, ådagalade tillika det rikt nyanserade
tankelivet i medeltidens kloster och
skolor, som annårs betecknas som
en tid av andligt rnörker, och frantkallade en verklighetstrogen bild
av den sk<llastik, som i regel avfärdats som dialektisk jonglörkonst.
Den i vida kretsar utbredda meningen att skolastikens återupplivande var en reaktionär utopi och
en orimlighet för nutidstänkandet
har, säger Aspelin, av nythomisrnens anhängare besvarats på olika

sätt: genom motoffensiv mot

de

rnoderna världsåskådningarna, som

i sitt oroliga oscillerande

mellan

rnotsatta tankemöjligheter starkt
kontrastera mot skolastikens lugna
framåtskridande, samt genom posi-

tiva anknytningar av aktuella
strömningar inom naturfilosofi,
psykologi, sociologi m. m. till för-

fattaren av "Summa Theologica".
Aspelin räknar upp ett stort antal
högt framstående katolska vetenskapsmän, som tillämpade mästarens synpunkter på dessa olika vetenskapers fält. Särskilt påpekas,
att thomisrnens Iedande män inte
mekaniskt kopiera Akvinatens filosofi utan bygga på hans principer
och utveckla dem i anslutning till
vetenskapens framåtskridande, frigörande dern från föråldrade föreställningskomplex. Så är denna
"Philosophia Perennis" inte något
färdigt system utan en levande organism stadd i utveckling.
För att Iära förstå denna dominerande strömning i katolicismens
andeliv ger Aspelin en resumö av
Akvinatens tankebyggnad. trörnuf-

tet blir däri högsta domare i alla
frågor, som kunna av€iöras med
våra naturliga hjälprneclel. Det
tränger även bakom de skapade
tingens värld och vinner en viss,
låt vara ofullständig kunskap om
Gud. Men över det naturliga vetandets värld står de övernaturliga
sanningarnas rike. Där upphör förnuftets suveränitet, där är uppenbarelsen enda kunskapskällan.
D<lck mellan dessa båda världar
finns ingen rnotsättning: en sanning inför filos<lfiens forum kan
inte vara en lögn inför teologiens
och tvärtorn. Förnuftet kan även
klargöra rnysterierna så långt som
möjligt och framställer trosläran.
Det må här vara nog med detta,
som Aspelin framhåller ont thornisrnen som Kyrkans filosofi, fastän det är inte allt, som han säger.
Han redogör också för Thomas'
tankesystem med hänsyn till den
naturliga etiken, till staten, sanrhället och dess rika mångfald av korporationer. Han karakteriserar Ccn
helige Thomas soln en av mänskIighetens stora lärare, som förenade sin tids olika tankemotiv till
rnäktiga tankesymfonier. Författaren vet väI, att det kostade Thomas
bitter kamp att försona dåtida kyrkomän rned den aristoteliska kyrkofilosofien, tills han visat, att förnuftet icke hotade tron utan tjänade den.

4) När rnan läser

Aspelins

framställning av " Kutolsk .rdnlhällsuppfattning", fastställer man
en uppriktig uppskattning för denna. IIan erkänner, att Kyrkans ledning är uppburen av realpolitiskt
sinne, att den inte valt sin plats
ovan stridsvimlet utan mitt i tidens
brytningar samt anvisar riktlinjer,
som vittna om principfast hållning
i förening med intelligent anpassning efter skiftande lägen. Han ser

klart; att hennes ställningstagande
är helt bestämt av själasörjarens
ståndpunkt och att hon har obestridlig förmåga att avgöra de principiella spörsmålen med den krist-

-124na etikens och den naturliga rättens värdemåttstock och lägger till,
att hennes samfunds etik vilar ej

endast på dekalogen och bergspredikan utan även på hennes tusenåriga erfarenhet. Som grundval för
sin skissering tager författaren

Leo XIII:s encyklika "Rerum nouarltnr" från år 1891 och den nuvarande påvens Pius XI:s "Quadragesimo anno"; vilken sistnämnda
endast ville närmare utveckla den
förras reformid6er.
Vi kunna här endast ingå på
några väsentliga drag från Aspelins

syn på katolsk samhällsuppfatt-

ning. Aspelin lägger märke till, att
påvarna skildra det sociala läget
i ganska mörka färg;er. Men dettr
hindrar dern inte, att å ena sidan
på allt sätt mot den socialistiska,
rörelsen hävda äganderätten såsom
förankrad i naturens lag, skyddad
genom sjunde budet och enbart förenlig rned personlig frihet och samhällets vidmakthållande och å andra sidan gendriva Laisser-aller-filosofien, som överlämnar arbetarna
åt obarmhä,rtiga herrars godtycke
och den hänsynslösa konkurrensens .,'inningslystnad. Trots detta
ser Kyrkans ledning möjligheten
till fred och samförstånd, emedan
båda grupperna ju inte äro utrustade av naturen till oavbruten tvekamp utan avpassade till en harrnonisk motsvarighet, som alstrar
skönhet och ordning, förutsatt att
de rätta sig efter evangeliernas Iärdomar, sorn antingen förmå bilägga

striderna eller dock lindra deras
bitterhet. Som ett rättvisans krav
ställa båda encyklikorna upp, att
arbetslönen måste giva en rättskaffens arbetare det, som är nödvändigt till livets uppehälle, bestämd

av en levnadsstandard, som ligger
inom en rnänniskovärdig tillvaros
p;ränser, så att arbetaren befrias
f

rån sitt ekonomiska

osäkerhets-

tillstånd, blir delaktig av kultursamhällets andliga värden, kan

fullkomna sina givna anlag och sålunda tjäna Guds ära och sin eviga
välfärd.

För att få fram en verklig lösning av den sociala frågan skulle
lagstiftningen även gynna rätt och
syfta till, att så många medborgare
som möjligt förvärva sig enskild
egendom och arbetarna från blott
och bart löntagare förvandlas till
delägare i företaget. Staten måste

alltså eftersträva en rättvisare fördelning a.i, de jordiska ägodelarna
och får inte tolerera den ofantliga
klyftan mellan två klasser, å ena
sidan fåtalet, som behärska näringslivet och bemäktiga sig statsstyrelsen, å andra sidan de fattiga,
missnöjda och omstörtningslystna
folkmassorna. Den måste ingripa,
när arbetslönens överenskommelser stil i motsats till rättvisans
krar,, vaka över att dagsarbetena,
icke utsträckas över flera timmar
än krafterna räcka till och få icke
motsätta sig arbetarnas rätt att
sammansluta sig till försvar för
sina gemensalnrna intressen.
I andra delen framlägger Aspelin
Kyrkans kooperatiua samhiillsideeologi. Samhällsmedlemmarna med

sina olika funktioner i det helas
tjänst skulle bilda bestämda yrkesgrupper, utan att dock utesluta
fackliga organisationer vid sidan av
dessa för att tillgodose sina medlernmars speciella intressen. De
stora yrkesförbund nu, i vilka varje
medborgare tillhör sitt, skulle liksom lands- eller statskommun inne-

ha offentlig karaktär och självförvaltningsrätt under statens överinseende. Under denna samhällets
organisation bör rnotsättningen
mellan klasserna kunna ersättas av
ståndens eniga samarbete, och cn
mångfald av sociala uppgifter kan
statsförvaltningen överlämna till
korporationernas självverksamhet.
I motsats till den fascistiska
statslärans kooperativa id6 anser
Aspelin, att kyrkan med sitt ideal
av korporationernas självständighet inom vissa gränser företräder
energiskt decentralisationsprincip,
emedan fascismen representerar
den stränga och strarna centralisrnen.

*r25Sedan förtattaren ännu framhålgentemot konl<urlit, att Kyrkan
rensens oduglighet
som näringslivets dirigerande princip och den
garnmal-liberala laisscr-aller-förkunnelsens fara för sarnmanslutningar av trusternas typ rned deras
ekonomiska cesarisrn
ställer kra- överhöghet
vet på det allmännas
över mäktiga privatintressen rned
eventuell nationalisering och social
kontroll, finner han i encyklikornas allrnänna riktlinjer rnycket,
som hunde tillärnpas i praktiken
och rnånga påtagliga beröringspunkter med hävdvunna tanhegångar inorn den sociala reformrörelsens skilda riktningar. Han är
också böjd att antaga, att den moderna socialdemokratien av t. ex.
skandinavisk typ faller utanför den

egentliga socialismcns rsm även om

den hänföres dit i vanligt språkbruk och eventuellt själv begagnar
denna beteckning. För den engelska
Labour Parties del åberopar sig för-

fattaren på kardinal Boyrnes' utläggning av encyklikan.
5) Aspelins redogörelse för katolicismen som religiös åskådning
är i ännu högre grad än de föregående en alldeles djup och alltigenom rättvis upprättelse för katolskt
trosliv. Han stöder sig på den framstående katolske Tiibingprofessorns, Karl Adams, bok: "Das Wesen des Katholizismus". Som mest
väsentliga drag för katolsk troslära
och livsform framhåller han därur:
Kyrkan såsom den fortlevande
Kristus, såsom gemenskap, såsom
den enda saliggörande Kyrkan.
C)van allt står enligt Pauli lära
den fullkornliga enheten mellan
liristrrs och Kgrkan Dogmer och
trosläran äro ingenting annat än
den hegreppsmässiga utformningen
av Kristi glada budskap, moral och

kyrkodisciplin åsyfta endast att

närma människan till Kristusidealet och sakramenten och kulten
hänsyfta just på denna Kristi och
församlingens organiska gemenskap. Denna enhet mellan Kristus
och Kyrkan, en enhet liksom sjä-

lens och krotrlpcns, gör begripligt,
att dcn l<yrkliga auktoritctcn härstarnntar {rån Kristus själv, att
Han lcver i den och leder den än.
Dcn låter förstå, att Kristus själv
är alla kyrkliga funktionernas huvudorsak, att dct är Han som lär,
helgar och regerar i Kyrkan, så att
å ena sidan biskoparnas och prästernas personliga fel och förtjänster och sakramentsrnottagarens aktivitet å andra sidan i principen betyda ingenting och att det är förtal

att tala om katolsk sakramentstnagi; ty Kristus ensarn skänker nåden och sakrarnenten äro blott redskap för Hans frälsande makt, lag;da i Hans ställföreträdares, Kyrkans invigda tjänares händer. Och
denna kristocentriska åskådning
förklarar Kyrkans oböjliga fasthållande vid Kristi budskap i den till
henne ör'erlämnade formen och
hennes obevekliga rnotstånd mot
alla, sont den egna lilla upplevelsen
och det egnå begränsande jaget
göra till sitt budskaps bärare.
Den andra tanken omKArkan som
gemenskap återger Aspelin kort så:
Kyrkan är en högre organism, i
vilken individerna ingå; dock är
dessa det sekundära, medan gemenskapen är det primära. Kyrkan var
given
som anlag och frö,
in- tronan Petrus
och Johannes blivit
ende och hon är som helhet, gemenskap och organism en gudomlig
institution. Det katolska kyrkobegreppet bygger på id6en om människosläktet som andlig organism
i enlighet med Kyrkans lärare alltsedan Paulus. Människorna äro så
intimt förbundna med varandra i
sitt naturliga väsen, i så hög grad
kedjade samman i sitt tänkande
och viljande, att varje enskild människas skuld och öde berör hela
rnänskligheten efter det mått av
betydelse, som tillkommer henne i
mänsklighetsorganismens samspel.
För den skull är det förståeligt, att
den första människan stod icke
blott som enskild utan sorn representant för hela släktet, att i

Adams, urmänniskans fader, hela

tnänsklip;hcten Iösgjorts från sitt
ul'sprungliga, ör'ernaturliga livsinål. Och så innebär även frälsningsverket släktets, och inte ett
antal isolerade individers, upprättelse. Uppträdde Kristus cnligt
Guds kärleksfulla rådslut sorn den
nya människan, är Han i sin gudarnänskliga person den nya mänskligheten, den nya begynnelsen, den
hela människan i detta ords fulla
rnening.

I ljuset av samrna grundtankc
måste Kyrkan också hävda sin särställning som den enda saliggörande Kyrkan. Lika litet sorn det kan
f

innas en annan Kristus, Iika litet

kan det finnas en ånnan Kristi
kropp, ett annat synbart uttryck

för Hans ande. "En Gud, en Kristus, ett dop, en Kyrka", lyder i
Pauli ord den äkta katolicismens
paroll. Men icke desto mindre kan
ett sant övernaturligt liv utvecklas
även inom de okatolska samfunden,

så tillvida de icke blott äro okatolska och antikatolska, då de behöllo en del av den hatolska trosskatten och några av dess nådemedel.

Till slut anför Aspelin enligt
Adam, att katolicismen i två bcrnärkelscr är en fullkomlig mänsklighetsreligion; den vill visa en
friilsningsväg för alla folk på vilket
kulturstudiun de än rnå befinna sig
och dcn bcjakar hela den mänskliga naturen med dess sinnliga anlag

och behov, dess förnuft och

fritt

dess

bcstämrnande vilja. Människans naturliga anlag blevo även
efter syndafallet i sig själva oberörda och kunna förvandlas till rnaterial för Guds rikes uppbyggande.
I synnerhet håller förnuftet oinshränkt kvar sin självständighet på
sitt eget område. När Kyrkan kallar det en trons "ödmjuk tjänarinna", hävdar hon blott, att dct
kan nå fram till en viss kunskap
orn tingcns gudornliga grund och
sålunda fastställa förutsättningarna för det uppenbarade sanningsinnehållet-
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6) Så ter sig i grova drag Aslrelins syn på rrlmersk katolicism.
Boken rnåste glädja varje katolik
som rnest ser sin l(yrka förvrängt
framställd. Författaren frarnhåller
alldeles träffande, utrnärkande
drag för våra dagars Kyrka. Det
ofta upprepade uttryck: "vill man
göra rättvisa åt katolsk åskådning,
får man inte glörnma . . ." eller dyl.
är hos Aspelin inte en tom fras;
han bemöder sig allvarligt att själv
finna och giva den.

Visserligen märkcr man, att författaren inte är katolik och ej heller
'iill vara det; de olika avdelningars
ämne är ju valt från en utomståendes ståndpunkt (och om aktuella
inomkyrkliga problem finns knappt
något sagt). Dock är det ju inget
fel. Tvärto
Visserligen tröttnar man ibland att i denna bok
med sin för övrigt trots tematets

tyngd utornordentligt lättfattliga

och angenäma stilen och tonen så
<lfta träffa på ord och uttryck sorn
den kyrkliga "konsolideringsprocessen", vissa människors "auktoritetsbehov", på någon saks oförenIighet rxed den "traditionella" katolicisnren eller på en ofla upprepad
sats som den: att t. ex. encyklikan
byggcr på en filosofi från "trettonhundatalet", sonl "vill" taga ställning till "våra" dagars aktuella
problern. Aspelin skulle veta, att
det finns tankar, ordningar och
förhållanden som äro alhnänskliga
och allmängiltiga för alla tider,
särskilt på det filosofiska områdct;
att Kyrkan hållcr så styvt på "trnditionen" inte av envishet utan fiir
sanningens skull sorn i och rned
traditionen är tillförsäkrad; att
"auktoritetbehov" högst sällan, fitminstone i vår tid, beror på människornas känsla eller längtan, utan
på en nödvändighet som till sist har
sin grund i Guds uttryckliga vilja
och att man inte gärna kan tala
om en kyrklig "honsolideringsprocess" i egentlig rnening. Men det
må bara ha blivit sagt i för'bigåen-

de; (det gäller ju mindre saker,

*oTom Inån får säga så: uraktlåtande
av srnå artigheter).

Något allvarligare syncs

mig

dock det I'aktum att Aspelin trots
all sin åtlaS4alagda kännedom om
katolsk åskridning visar sfi litet
llörståelse för ofelbarhetens dognt.
Visserligen lägger han fram den
oklanderligt,
åtrninstone orn
- den gansha rnissman frånser från
visande felöversättningen, att den
ronerska biskopen är ofelllar på
grund av gudomligt bistånd, som
blivit honom utlovat av den hel.
Petrus. I verkligheten heter det:
på grund av gudomligt bistånd som
blivit hon<lrn utlovat i och med den
hel. Petrus d. v. s. i och med det
löfte sorn Petrus fick direkt av
Kristus ( jfr. Conc. Vat. sess. IV
cap. 4 vid slutet; N,It. 16, 16; Lk.
NIen ornedel22, 32; Jo. 21, 15)
bart efter dess framliiggning
uttalar
han sig ganska avvisande, för att
inte säga hädiskt
visserligen
föregivitvis ur protestantisk
synpunkt - - rnot dess väsen och tilllämpning. Orn ofelbarheten verkligen komrner från Kristus själv,
såsom Aspelin vet att Kyrkan är
inncrligt övertygad om, kan hon
även orn hon ville icke avvisa detta
privilegium för sig, måste hon,
när tillfällen gives, hävda och proklamera det.
Kanske ännu en
- slutet av sitt kaanrnärkning. Vid
pitel om Thomisrnen som Kyrkans

filosofi, uttalar författaren

sina
farhågor, om Kyrkan trots alla sina
lysande krafter och hjälpmedel kan
klara sig undan de utomordentliga
sr'årigheter son"r ligga i vår tids
upplösande tendenser. Med sin vetskap om katolsk livsåskådning
kundc Aspelin själv svara härpå"
att hon kan; ty hon vet åt sig utlovat att tidens mtrhter och helvetets portar icke kunna överr'äldiga
henne. Hon går sin viig i cn gttdomlig säl<erhet och med en av Gucl
själv garanterad visshet orn detta

sin Herres löfte och sin betydelse
och uppgift hiir i världen.
XIen trots dessa anmärkningar,
sorn nlan här och där kan göra mot
Aspelins "Romersk Katolicism",
rnåste tnan dock vara hononr tacksarrr. 'l'rots cle gjorda inkast förblir sant, att han försöker vara och
i clet hela taget är en objektiv, sakIig bedömare av katolskt trosliv.
Denna hans hållning kontrasterar
mycket mot den, soln man nästan
dagligen kan bevittna i svenska tidningar och på svenska bokrnarknader. När blir det annorlunda? ! Då
synes det ännu i någon mån hyggligt, niir man tiger och icke utlåter
sig formellt negativt såsom Aspelins recensent gjorde i Sv. D. 2614
1937. Denne hade höga Iovord för
författaren; nen inte med ett ord
ornnämnde han något om hans behandling av katolicismen, fastän de
med de nästföljande kapitlens angränsande frågor utgör en tredje
del av boken. Men kanske var det
redan mycket, att recensenten inte
förhastade boken just på grund av
Aspelins så objektiva ställningstagande?

!

Så kan rnan verkligen gläclja sig

åt denna tankeproduktion och i
viss rnån även se i denne'ett be-

styrkande av Kyrkans trossats, att
hon i sig själv redan är en storartad bevisgrund för sin gudornliga
sändning. Ty när man ser Kyrkans
hållning, hur hon hävdar sig bland
tidens upplösande id6er, krafter
och strömningar, som i dag uppstå
och i rnorgon lägges i graven eller
försvinna och om vilka Aspelin på
så digert sätt redogör i sin bok,
då får man verkligen intryckct av
att Kyrkan är fruktb:rr i allt gott,
universell, enhetlig, helig och oör'ervinnelig sorn ingenting annat och
fördenskull måste vara gudornlig.
P. Hermun Kreutzer.
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MARIA, AL NAADES MIDLERINDE.
II.

(Traditionen).

Det reldste Vidnesbyrd om Marias Midlerskab starnrner fra det 4.
Aarhundrede. Fra de tre forstc

vi ikke vente
nogen udtrykkelig Bekrreftelse.
Aarhundreder kan

Ikke blot er Kilderne for tilfreldige
og fattige, men navnlig stod Laren
orn Maria overhovcdet endnu ikke
i Forgrunden for den kirkelige Bevidsthed. Alligevel er Nlarias Midlerskab allerede antydet bl. a. hos
Irenreus (t 202), der siger, at Maria i Modsretning til Eva ved sin
Lydighed er blevet "causa salutis"

(Frelsens Aarsag) ". Den f orste.
der bruger Udtrykket "Midlerin-

de", er den reldste af Kirkelrererne,
Efrrem, Syreren (f 373), f. Eks.:
Maria er "nestefter Trosteren en
anden Troster, nrestefter Midleren
en Midlerinde, et Vrern for hele
Verden," eller "Nfine Misgerningers
Mrengde er til Hinder for, at jeg
tor se Kristus under Ojne og bede om Tilgivelse; j"g sretter dig
imellem sorn F orbederske og Midlerske tillige." Fra Efrrem og nedefter i Tiden finde:s Vidnesbyrdene
i den grcsÄe Kirke i stadig stigende Tal og Tydelighed.
Som forste Vidnesbyrd i den
uesterlendslce Kirke kunde man betragte Hierongmus' (t 420) OuersrYttelse af 1 Mos. 3, 15: ipsa conteret caput fuum ("hun vil knuse
dit Hoved") . Denne Oversrettelse
er hverken nogen Forfalskning eller Fejltagelse, men en fortolkende
Gengivelse. Hieronyrnus kendte
den hebraiske Text: "han knuste",
men forefandt Lresemaaden "hun"
i den gamle latinske Bibeloversrttelse. Han frygtede, at den bogst:rvrette Oversrttelse vilde vrekke
Anstsd hos Lreserne, der var vokset op med den gamle. Han kunde
bibeholde den, fordi "hun.knuste"
netop gav den rigtige Fortolkning
af Stedet, nernlig at Marias Syndefrihed er den strarste Sejr, som Frelseren har vundet over Slangen.

Denne frie Oversrettelse vidner ikke

blot om Oldkirkens Opf:rttelse af,
at Protoevangeliets Kvinde er den

ubesmittet undfangne Jomfru Maria, men ogsaa om, at man troede
paa Marias aktive Tagen Del i
F orlosningen. Ellers er det reldste
vesterlandske Vidnesbyrd . den
smukke, fra det 9. eller senest 10.
Aarh. stammende Bon, i hvilken

hele Kristenheden anbefales til
Marias Forbon: Sancta Mariu,
succurre rniseris. . . . ("Hellige Ma-

ria, hjalp de vaadestedte, bistaa de
forsagte, vederkvreg de grredende,
bed for Folket, antag dig Gejstlighedens Sag, gaa i Forbon for det
fromme Kvindekon; maatte alle erfare din Hjrelp, som fejrer din hellige Ihukommelse) ".
Korstogene medfsrte et nyt Opsving i Fromhedslivet. Kendskabet
til de hellige Steder i Palestina bragte en Fordybelse i Jesu Jordelivs
Hemmeligheder, der ogsaa kom
Mariaandagten til gode. Medens
Maria for den osterlandske Kirke
mere havde vreret Guds Moder end

vor Moder, steg hun for

Korstogs-

tidcns Kristne ligesom ned fra sin
hoje Trone og blev den moderlige
I{ejserinde, under hvis Kaabes Folder alle Kristenhedens Strender
sogte Tilflugt i deres jordiske
Irrengsler og i Angst for Dommerens Vrede. Maria blev fremfor
alt ll[ater dolorosa, hvis Kvide under Korset den rnysliske Fnrmhcd
ikke blev trret af at betragte. Der
aabnedes Ajet for den Andel, den
smertefulde Moder havde i Forlosningen. Under disse Indflydelser
maatte Tanken paa Marias Midlerskab brede sig og vokse til en af
Kristentroens uomtvistelige Overbevisninger.

Vi vil her noies med at undersoge, hvilken Genklang Medirttrir

gratiarum fandt i den germanske

Verden og ogsaa da indskrrenke os
til det skqndinauiske, forrelorntatoriske Norden. Fuldstnndighed
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Vidnesbyrd marr viere tilstrnkkelige.

Til den h. Birgitta siger Maria
(llevelationes I 29) : "Skont jeg indtager saa ophojet et Srede, horer jeg
dog mine Venner paa Jorden, sonl
daglig udgyder for rnig deres Sukkc og Taarer." I Revelat. I. 35 siger
Gudsmoder: "trIin Son og jeg har

forlsst Verden ligesom med et
Hierte." Hamnrerich, Den lt. Birgitta og Kirken i Norden S. 246

anforer folgende strerke Ord, der
uden tydelig Kildeangivelse turde
findes Revelat. I 42, 3: "Faderett
har underlagt hende alt. Kristi
Vrcrk og Hjerte er Marias. Hun
kan ikke skilles fra Guddommen,
og hvo som ser hende, ser' (iud".
(Efter Sammenhrengen betSrder det
sidste: Gud scs i iVlaria som i det
fuldkomneste. Spejl.) I Revelat.
I 50 siger Jesus til Maria: "Ingen
Ilon, som du henvender til rnig,

sknl blive uhort. og gennern dig
skal alle, som beder om Barmhicrtighed og har Viljen til att forbedre
sig, opnaa Naade. Thi som Varnren udgaar fra Solen, sic lter te
misericordia dabitur (saaledes skal
der gives Barmhjertighcd gennern
dig). Du er den rige Kilde, af hvilken der flyder Barmhjertighed til
de ulykkelige." Til den h. Birgitta siger Maria (Revelat. extravag.
c. 80): "Jeg er den, til hvem Englen
sagde: Hil dig, fuld af Naade. Derfor meddeler jeg min Naade til
alle, som begrrer den i deres Nod."
En Fundgrube for Vidne.sbyrd
om Marias l\{idlerskab er N{ariaviserne og l\Iariabsnnerne fra den
katholske N{iddelalder i Danmark.

Der findes javnlig

Benrevnelser

som "Du klare Naadens Kilde, Paradisets Port, Noas Ark, Levendes
og Dodes Husvalerske, mater misericordire, reparatrix, liberatrix,
reformatrix, salvatrix, placatrix."
Nlaria paakaldes tit sorn Midlerinde mellem Svnderne og Dommeren. I det danske Stabat rnater
("Hoss korssens tree" Brandt og
Helweg n. XV) gengives det gri-

bendc "per te Virgo sim defensus"
saaledes (i moderne Retskrivning.
for det meste e fter P. L). Steicll,
Vor Frues Sange fra Danmarks
Middelalder):
"Jeg beder dig nu
af Hjerte
paa strenge- Dom
du
og Hu
til rnig -kom mit Forsvar -da at
du
v&!re.
Fra-Djrevlens Svig
- mig lnd hannurn -ei da
frels da
tr'Iagt med- mig faa
for din
-I\{isktrnd og Naade." I "Hell malia, rverdens trost"
(B. & H. III) hedrler det: "Trost
at din
mig i din helge Tjenest
Son vil mig Bonner vide- (: lr,lnhore)
mit Hjerte skrelver for
hans Vrede."
En Oversrettelse af Karthäusermunken Konrad von Haimburgs
Rosarium i Anna Brahes Bonnebog
(Il. Frandsen, Mariuuiserrre S. 150)
har l'olgende Setning: "O Mari:t,
du s:rnde Konning Assueri gyldne
llis, du kanst blidgsre den retvise,
ubojelige Domrner, saa at han hcllere vil lrege til Livs cnd drrebe til
Doden." "Frels mig fra dilr
Sons Jesu Kristi Vrede paa Domrnedag" siger en tssn, der muligvis
er oversat efter Ansehn af Cantcrbury. (F. S. 90). En latinsk IIymne "O Maria generosn" (Marius
Kristensen, En Klosterbog lru Miclclelalclerens Slutning S. 207) kalder
N'Iaria "interuentri:r ad Filiurn". I
god Overensstemmelse med dissc
Tanker ser vi påa rnange middelalderlige Altertavlers Dommedagsbilleder f. Ex. fra Birket, Tjrereby og
Hagenbjerg (P. D. Steidl, Vor Frues Billedbog S. 22) Maria ved Sidern
af Domrneren, pegende paa sit blottede Bryst for at minde ham orn sirre
Fortjenester som N{oder, samtidig
rned at hun viser hen til N{ennesket,
som stedes for Dommeren. I en
Pracliken til Jomfru N'Iarire Irodsel
(K. S. 199) finder vi den sksnne
Sammenligning: "Saa som en N{orgenstjerne er en Meklere mellem
Natten og Da[4en, saa er og Jornfm
sanctrr X'Iaria rnellem svndige N{enneslier og din siguede Ssn Jesus

Kristus". "Hel maiia, fwl mz

na-
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frels min
taalte det uskyldelig
Sjrel evindelig" og "Maria,
det var
IJnder, at dit Hjerte ikke brast
den Tid du under Korset warst og horte de Ord, som Jesus taled
den Tid han dig sin Discipel
lrefaled;
saa befal mig din Son
- han mig frelser af Syncl
att
igen
og NIen."
Srerlig dristigc Vendinger har vi
i Klosterbogen: S. 18: quod animo:
Iiclelium per nte redimuntur, itrt
quod infernales penas nullus 1,tucientur. Mater ego f actu surl
propter peccatores... (der skrives
og synges om mig, "at ved rnig bliver de troendes Sjrele frelst, saa :rt
de ikke kommer til :tt lide Hclvedcs
Kvaler. N{oder er jeg blevet lt-rr
Syndernes Skyld) ". S. 17.3: O noöilfs

mundi tu
et ntortrtliuttt

pLretperut,

sceleru. . .

luuas
g1eneri

cluusisti porttrs inferi uectesque coltfregle.sti (O redle Moder, du aftvrctter Vcrdens Brolde. . . og har lukhet
Helvedes Ilorte i lor de dodcligcs
Slregt o5; sondcrbrudt dcts Vnnr) ."
Som "Naadens Kilde" skildres
N,Iaria i " Psullat lidelis concio"

(K. 175): "af dig flyder Naade,
Fred og Miskundhed". Samrne
"Prosa" kaldcr Maria for "Stritrci-

piunt saluationis", hvilket nok bor

med "Re;4l,ndelsen til
I.'relsen". "Gudh fadhers makth"
(B. ct H. XII) af Peder Rreff Lille
oversrettes

beskriver N{nriars Virksomhcd saaledes: "l)u skifter ud rnindelig din
Naade, sorn Lilicn spredcr ud sine
Blade. . . soln Lilien giver fra sig
sin Don (: Duft) , saa gor du mcd
din vrerdige Bon; for N{ennesker
beder du saare." Og samme ,Rclf
Lille synger i Blandingssalmen
"N{ith hierthre brendher heth sorn
boll" (B. & H. IX) i "De nobi.s .so-

krcium et goudium med Mrtgt og
fuldgod Vilje". I F. P. (Frater Peder Rcef [)s N{ariavise "Crist undhn
megh" (8. & H. VII) kaldes Maria
"den Sol, os dag^lig skin, vi kunne
hendes Naade ej miste (: undva:re) ", og vi lrescr: "I al vor Nod
er hun fuld fin
fra Ilelved han

-

hun os skille..... Hun hjrelper
os gcrne af al sin Mue
hendes
Navn det kaldes Nlaria."- (P. D.

Steidl s. S. S. 16).
I den hos Hans Thomisson kristeligt forvendte: "Jeg vil rnig Herren (en Jomfru) love" hed det (efter P. D. Steidl s. S. S. 53): "Nu tyr
jeg til din Naade
jcg giver mig
i din Haand du- rnaatte vel over.
mig raade - alt baade til Land
og Vand. - Den Stund icg er i

- trostel mig ved dirr
jeg
Magt
tro dig jeg altid vil blive
-- til -dig stander al min A5;1."
Den gamle, ligcledes kristeligt
Live,

forvendte Vise "N{arieskjold" havde som Omkvred: "Saa vordc jo
Nfaria vort Skjold i hverende Vaadc!" (P. I). Steidl s. S. S.l-r4).
I Kristjern Pederscns Tidebog
fremhreves Nlarias Hjrelpsomhed
(P. l). Steidl s. S. S. 13i3): "Hil l\'Iaria, solll altid er redcbotr til at
hjrclpe og husvale alle, baade levende

ogl^

dode."

Anders Sunesen sammanligner

i

sit lreromte Herrörneron (Vers
6081 ff.) Maria rncd Eva: "Saale-

des blev en lykkelig Kvinde Livets
Aarsag, som en ulykkelig Kvindt:
havde vreret Dodens Aarsapl. Saa-

ledes skulde en Kvinde ved (sin)
Frugt frelse Menneskeslregten, solll
en Kvinde ved cn Frugt havde
bragt Fordommelse over Slregten."
Odcnseprresten, Herr Miclvrel siger i "Ont Jomfru Nlarias RosenI(rands" (1496) : "Hun er alle N{enneskers l{jrclp og Haalr," (Chr.
Nlolbechs Udgave S. 18) og "Jeg er
den Sol, som altid skin,
det
Vand, som Gud vendte orn til
Vin,
Paradisets rindende Kilde.
- jeg vil gore paa Himmel
Hvad

-og paa Jord, den Magt staar altid til mine Ord,
Gud haver mig
- (P. D. Steidl
givet stor Valde"
s.

S. S. 80).

Orn det saa er PouI Helgesen,
kender han til N{arias N{idlerskab:
"O N{aria, Jomfru fin
hor, hvad
icg beder dig. Og du- est Trostelinde rnin orn du vilt lrore mig:
-- Gud vil min Synd fordrive

-

-naar du monne for mig bede -alt efter gamle Sred." ("En liiden
Wiise om Jomfru X{aria" B. & H.
XXV) . Den sidste Linie lyder sorr
en Protest mod dcn nye Lare, der
afskaffede den samle marianske
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Ber saa frem

med blide Lreber
Male for kristne Sjrele!
Kom os i Hu, Du herligste Moder,
hgr os, Maria! fra Undergang
BPnnens

90)

Fromhed.

Fleller ikke for den islandskt:
N'Iunk Easteinn Asgrimson, dcr c.
1350 digtede den berorntc f)rap:r

"Lilju", var Tanken om

Brud,

Lykkens

N{arias

56)

til

Glemsel,

Verden,

Moderen,

for

Menneskens

For Din Mors, Marias, milde
Miskund og Bgn, o Jesus Kristus,
med Tro jeg beder, at Trlsten
ydes os:

til os arme I har

Forbarmelse.

86) }JAr Du mig nu, Himlens og Jordens

hlje Slot for alt,

som er godt,
magtige Dronning for Mand

og

Engle,

Moder

87)

til

Gud og Folk, der er gode.

Naar i den bitre Nld jeC stedes,
ner ved min stakkels Sjrel Du vare.
Yd os Din Hjelp! Skerm os arrale
under din Kaabe, vort sande Haab!
Moder! For dit Barn at mildne
Melken kryst af Dine Bryster;
Marias Sln! Lad Din Fader se
de Saar, som Naglerne blodigt har
skaaret.

OS jeg

tror, at Eders Tjener
tranges ikke af Pinsler lange,
naar saadanne milde Miskundheds
Tegn

meldes oppe

i

Himmel-Valdet.

88) Du, som fddte Hetren, staa frem
foran Din Sln, den straalende
skgnne!

Bed, at hvert Menneske Miskundhed

mildt maa finde, mens
svinder,

e1)

Taarer,
se til min Ve!
Maria, salv mig, hvor man mig

Maria,

tilgiv! og

saateT,

Frelse.
82)

Ml, Engle-Behersker!
Maria, Mor og Ml den skereste,
Maria, mest Dig .4Ere vare!**
Maria, Kvinde for Herren krereste,
Maria, Kraft mig ler at baere!
Maria, trlst mig, som treres med
prisvrerdige

Mlen:

"Ave Maria.'
mildeste Jomfru, tag min Hilsen
Lyt til mit Ord, Du, som jo ejer
Yndest som Naadens fyldte Brlnd."
.... og Smerten krysted
Ham, der var Sln, og hende,
de Hellige to,

Straale,

Gladen Du flder, Lasten Du lder!
Frelsende Vreld, Livskraft for

Rathlou, N{anuskript 1936):
Vers

Vej og Luftens

Lys for Kvinder, Himlens Gudinde.*
Herberg for Gud, Sorgernes

N{idlerskab fremmed. L)er lrcser vi
(Ovcrsrettelse af V. .I. von Holstcin
28) Han (Englen) maled

flr os!
Du er Kyskhedens dydige Due,
Datter af Gud, som lager hvert

Synden

Maria, se, lad Din Naade ske!

Ved denne Ovcrsigt skal ikkc
vrerc sagt, at vi snsker alle disse
Udtryk geninfort i katholsk Sprogbrug. Paa adskillige af dem liuttde
man anvende Newrnans Ord (Niels
Flansen, Kardinal Ncwman S. 71) :
"Er nogle af dern virkelig Udbrud
af Helgener i Henrykkelsens Tilstand, maa de have en god Mening;

dog vilde jeg ikke selv
dcnl." I hvert Fald rnaatte

gentage

de bruges med Forbehold og Anvcndelse
af al den Analogi, der var Tale om

i forste Artikel. Men hvad nau

end mener onr disse dristige Vendinger, dc er uden Tvivcl Udtrvli
for en dyb Overbevisning om l arias Indflydelse hos Gud og Tillid
til hendes Midlerskab. Og man vil
nnppc kunne kalde disse Udtalclser
for "ugermanske" eller "unordiske".
Hvis Peder Rpff Lille, Herr Michael fra Odensc, Poul Helgesen
eller \'lunken Eysteinn stod op af
Graven og kom ind i cn katholsk
Kirke og hortc os s-vnge og tale om
N{aria, al N:rades l{icllerinde, dr
'r egentlig ordret "Fyrstinde"

+'r evig skal din Heder vrre.

-132vilde de nreppe i Forargelse ryste
Stovet af deres Fodder og ty til den
nrermeste protestantiske Kirke for
at takke Gud for, :rt han sendte
\[olten Luther og to<-l ltam u<Irt:ttsc
alt dette Hedenskab
n"j, de vilde

hlive og hore paa Mariaprredikenen
og synge med i Mariasangene og
sigc: "I)et var netop <let, vi mente!"
Og de vilde glrede sig over at dc
Tanker, som de sogte at udtrvkke,
nu havde faaet Thcologisk Fasthccl
og Bestcrnthed.
Til Slut cn persotrlig Bcrnrrlifor at lette min Samvittigning
hed.-Da jeg i 1914 var afdode I):rter Giinthers Medarbejder ved I3earbejdelsen

af

foranledigede jeg folgende Sretning
vedfojet i Afsnittet om X''Iarias Gudsmodervrerdighed (Side 54): "I)er
findcs hos enkclte Forfattere Ud-

trvk om Maria, der tager sig ucl

sorn Overdlivelser og

lian give An-

ledning til Misforstaaelse,

sonr

1. Eks. naar Herren:s Moder kaldcs

for "Medfotlosrrrinde". Ordet er
uhcldigt. . . ." I Lighed med store

Irorbilleder (Augustin!) onsker ieg
nu efter at vrere kommct til bedre
Ilrliendelse at fremsette en Retructtrtio (Tilbagekaldelse) of{ beder
ovcnstaaende Artikel oltfattct som
saadan.

A. Menzinger S.

Rtruschens T'roslere,

J.

HELGE RODE.
+ 23 MARTS
I

II.

"Dybe Liv, som i din Risdom

Helge Rodes Kritik har sarnrne
Fundament sonr hans Digtning:
hans Ungdoms m;rstiske Oplevelse
af Aandsvirkelighed -- en Tilstand,
hvori Sjrelen crkender sin egen
Vreren, erkender at Livet er til i
og med Aandens Eksistens; ja
rnere end erkender;

19s7.

e1 Tilstand,

- Erkendelse
hvor Sjrelen er, hvad
blot kan afspejle.

ogsaa

Dldens Vanvid runrmer.

I)ybe Dld, som evig enson
drlmmer Livet i din Slummer."
(Digtet om Obstfelder.)

"Ak,

disse dybe Skove

tcrvcnner, Sigbi@rn

Obstfelder,

Amalie Sftr'am, Viggo Stuckenbery
og andre. IIan besynger i disse
Digte Evighedslivet paa begge Sider af Legernets D/d. Han hmvmed
der Sj.rlens Nlanifestation
- ja af
clens Enhed af Gru og Fryd,
D/cl og Liv, af aandeligt Sarnfund
her og hinsides.

deres
hed

Derinde risled Strlmm"

mlrke Vild-

!

"f,V1.,:.
neo.

og Mild-

(Digret om Amalie Skram.)

Denne Tilstand og Erfaringen om

den kaldte Helge Rode "sjrcleligt
Gennembrud". Udfra den har han
i mzrrkelige, sk@nne N'Iindedigte
paa den analyserende og tillige
samlende Maade sorn ellers er clen
centrale Opgave for Kritik, givet
lyriske Skildringer af afdlde Dig-

i

"l)er

leves og lides,
der elskes og strides.
Der ldes, forblldes

-

vi rnldes!"

(Digtet om Stuckenberg.)

D:r Helge Rocle gik over til at
h.rr,dc det sarnrne i sin udprref4ct
essayistiske Kritik, gjordc han noget ligncnde, soln Johannes Jprgensen gjordc i sit store kritisklyriske Essay our, hvad han havde
oplevet af og; forstod r,ed "sjrclelige
Gcnnernbrud", nenrlig hans Selvbiografi "Mit [,ivs Legende".

-133Det er psykologisk set forkert,
naar Helge Rode vilde holde Johnnnes Jprgensen udcnfor den Kreds af
Aander, som i 1890'rnes Begyndelse, i Nietzscheanismens ekstatiske
G.y, udtrykte en ny Livshelysning{-). Forud for dem, siger Hclge
llode, gik "de tra.tte Nlrcnd"
i
Svcrigc Strindberp;, i Norge -Garbors
som fclrledt af Aandslivet
- 1890 "f@lte, at de var gaaet
fra f@r
vild, l/b Panden imod Mure, og
skrabcde imod Bunden; der var
ingen Vej for dern at finde; altsaa

tilbage til det g;arnle l" Til dem
vilde Rode henregne Johannes
Jlrgensen. Hvorimod det sjrele-

lige Gennembruds Mrend "allerede
i deres llarndom, ja maaske i Moders Liv til en vis Grad var blevet

frerdige med det foregaaende
Slregtleds Ideer". Men Johannes
Jprgensen fandt eller faldt saa aldeles afgjort ikke tilbage til noget
garnmelt. Tviertirnod er han den
eneste, der har rnanifesteret en i

nordisk Aandsliv ukendt og derfor
ny Aand, ja stundom en simpelthen
sorn racefremurcd hadet og ford0mt Aand. I sin Sclvbiografi
skildrer Johannes J6rgensen sin
Vej. Og han anlaegger blandt antlet det Synspunkt for sin Fremstilling, at han allerede i sin Barndorrt var bestelnt til den Vej. "Dcn
r@de Stjrerne" udtrykker hans
Sjrels tidligste Gennernbrud af den
Indespa:rrings-Gru og Higens-Fryd,
der i Eet udg/r hans Evne til inderlig Hengivelse i Livets Styrelse
og det er hans Elne til mystisk
Oplevelse. Det betyder baade at se
tilbage: fastholde sin oprindelige
Beskaffenhed
og at se frem:
- med sin Higens
s/ge Ligedannelse
Genstand. Det er baade Sentirnentalisme, der lader Viljen hensrnelte,
og Intellektualisrne, cler icg€{er
Viljen.
Ogsaa historisk sct er Helge
Rodes Placering af Johannes Jlrgensen forkert. Som tidligere
Sc "Det
<))")

s.j.tlelige Genneml'rud"

I

928,

i denne Studie er Forholdet
det, at da Helge Ilode havde udsendt "Huide Blorttster", forstod
Johannes .I/rgensen med det
samnle, hvad den Bog bragte af
nrcvnt

Nyt, 0g med sin ejendornmelige
Forening af Intelligens og F/l-

ikke egentlig efterligneclc,
rnen efterfulgte han og ligedaunedc han sig mcd n<lget af Fdlcmaaden i "Hvide Blomster". (Hven'r
sornhed

blandt nyere danske Aanclshar som han haft
den kritisk-digteriske Evne til at
g/re Litteratur til Livspoesi?) Paa
lignende Maade gik det til, da Helpersonligheder

ge Rode begyndte sin

kritiske Virk-

i 1913, at han
offentliggjorde den Afhandling,
somhed. Det var

med Titlen "Det sjrelelige Gennembrud", der femten Aar efter blev
optrykt sorn Hovedstykket i Essaysamlingen rned santme Titel. Jo-

hannes Jlrgensen var saa

at

sige

med det salnme paa Pletten og
skrev en Artikel om Afhandlingen
rned nesten selvforglemlncnde
-Tilslutning. Og det var just paa
den Tid, han forbercdte sig ofl s:lnrlede paa Tilskyndclser til at shrive

sin Selvbiografi; Helge Rodes Afhandling blev en af dern, vistnok
ikke nof{en uvresentlig. Det er
maaske for plumpt sagt, at han
fluks satte sig paa samrne Spor,
som Helge Rode rrrarkerede rned
sin Afhandling. Det laa i Luften -- sclm man siger; omkring
1913 begyndte de forskellige Slags
Opg/l med det aandelige Liv i de
foregaaende Aartier. Men Ligheden nrellem Johannes J/rgensen
og Helge Rode, da denne begyndte
den hritiske Virksomhed, han gav
Navnet "Regenerationen i uort
Aandsliu", strrekker sig ogsaa dertil, at Johannes J/rgensens "Mif
Lius Legende" er et Regenerations-

V:prk

et Vark om en

Sjrels

Higen, -der bryder gennen en Forhrerdelse i Indesperring, bryder
gennem et aandeligt Liv, som var
en Nedknugelse i Dridvande under
det danske Halvhedenskabs aandsfjendske Vilkaar.

Mod disse Vilkaar, disse Dldvande, denne Nedknugelsc, denne
F orhrcrdelse rettede Helge Rode
sin Kritik. Baade den og Jr,rhannes
J/rgensens Selvbiografr (der yderIigere i denne Forbindelse skal
sammenholdes med Bogen om den
hellige Katerina) er, hvad Litteraturhistorikeren Vilh. Andersen

noget uklart nedladende betcgner
saaledes: "Hvad der er blevet tilbage af Bebudelserne i Jr-rhannes
J/rgensens T'aarnet fra 1893 ser
tnan ved at lrese Rodes Regenerationen i uort Aandsliu"*/. Det var
rlog ikke noget ringe
hverken for
Helge fiodes eller Johannes
J@rgensens Vedkommende. Helge Rodes
Kritik fremkom i samlet Form og
blev en aktuel Indsats i 1920'rne,
efter de seks f/rste Bind af Johannes Jprgensens Selvbiografi; og
denncs sidste Bind fremkom efter
Helgc Rodes Kritik.
Indledningen til Helge Rodes Kritik er en Sarnling Betragtninger,
han udgav i 1917 med Titlen "Krig
og Aand". Dens f/rste Stykker er
fra Efteraarct 1914. Den er ligcsom en ikke legemlig, men sj:clelig
Krigsdeltagers Antegningsbog. Det

er utvivlsomt den rnrcrkeligste
Krigsbog i nordisk Litteratur. Dens

Krerne er Paradokset: Freden (Perioden fra "det moderne Gennembrud" i 1870 til 1914) var Krig
i Krigen (i Perioden fra 1914 fremefter) udfoldes de Krrcfter, der kan
bringe den dybe F'red. Tankef{angen
er ikke gennemflrt med en Viljens
og Tienkningens Kraft, men udtrykt,stundom natsten ironiserende,
i en Forstandens og Fllsomhcdens
Gnistren og Sitren. Man faar et lndtryk af, at en dyhtgrebet Sans for
det Tragiskc brydes som Lyset i en
Krystal af en usaarlig Overlegenhedsfplelse. Man f:rar et Indtryk
af en dyb Trang til X{edfllelse, der
krystalliseres ved at ru@de Beviclstheden om, at "clen dcr har drukket
sig en varig Rus i Ucndeligheden,
har det bedste Middel rnod at f/le
';) Ill. dansk Litt.-hist. IV, S, 619.

1.i4

--

sig knust af Verdens Storhed".
I)ennc Bevidsthed havde Helge

Ilode ornend ikke vundet sig, saa
fundet bekra:ftet i sit nietzscheansk opfattede Italien. Tankegangens hdjeste Spids i "Krig og Aand"
er Ideen om "den sympatctiske
Krig"; det vil sige at den, der kremper, brres hinsides Had og Angst af
Kampen som Livsviljens, Livselsko-

vensUdtryksform. Og dette er ogsaa
Tankegangens dybeste Spire, nem-

lig cn Forestilling om det primi-

tiveste, yngste Liv, hvor Kamp og
Elskov er Et (S. 191). "I Nationens Krigsjubel kan vi da maashe
lytte os til en srelsom Tone fra Livets flrste Dag
i Kraftoverskuddets Rus og Hadets
Vildskab ane
en gaadefuld glemt Sympati" (S.
193). Fra denne Tanke udgaar det
positive i "Krig og Aand"; det
er Frellesf/lelsen, Nationsf/lelsen,
organiserende Drift, Opbyggelsestrang, Udfoldelse af Eksistens
alt dctte i en saadan Grad, at sclvom Moralen omstyrtes derved, og
alle onde F'jender slippes lls derved, vil dette positive ornfavne @delregp;else og DOd for at mrette dem
med overv:ettes Fylde. Thi endogsaa Krig, det vrcrste af alt, cr Udslag af Livets Kraft og Aandens
Eksistens, og Krigsf/relsens Former cr vor egen Sjrels Vrereformer.
"Jo mere vi betragter Nationen i
Krig sorn den h/jeste Fuldbyrdelse
af Sarnmenslutningens Lov, dest<l
bedre forstaar vi vort eget Vrcsen"

(s.151).
Det er imidlertid det negative i
"Krig og Aand", sorn baade fremstillingsmressigt staar tydeligst og
historisk har virket strerkest. I
det store og hcle var det alleredc
formuleret af Helge Rode i de Ar-

tikler fra 1912 til 1916, som han
sarnlede rned en R:ckke Essays

fra

1920rne i Bogen "Regenerationen i
uort Aandslir.r". FIan vendcr sig mod
Georg; Brandes' Mangel paa Dybde

i Sindct o54 Dyrkelse af sin antipatiskc Indstilling overfor baade
sin llace, sin Nation og sine N{edmennesker overhovedet

og

deraf

- 135fllgende Uvilje og Blindhed over-

for alt religilst samt Forhcrligelse af Sindets Trods og Tankens Hovmod. Han peger paa
Johs. V. Jensens halsstarrige

Hrvdelse af den usammenhrcngende, flade, sjrelllse Verden, soln
hans forsnrevrede Tanke giver ham
i Form af den Darwinisme, han
har gjort sig til Talsmand for. Den
ene hadede Nationalisme, den anden lavcde et Surrogat for Religion.
Mcn Nationalisrne og; Religion har
rncget tilfrelles
"fsqgg bunder i
samlende Instinkter,
og de har
samlne Fjende: Intellektualismen"
(Krig og Aand S. 85). Den tydeligste regenerative Kraft, Helgc
Rode fremhrever, er "en uvilkaarlig religi/s Genialitet", som han anser for at vrere en srerlig dansk
Evne (Regenerationen, S. VIII).
N{od Intellektuelisme og for Enheden af Nationalaand og; Reli-

gion

rnod alle de

Religions-

Surrogater det 19. Aarhunclrede
hittede paa, og for den rnystiske Evighedsoplevelse, dcn frireli-

af Aandsvirkelighed, som Helge llode havde haft i
sin Ungdom, som han kaldte "sjeeleligt Gennembrud", og som hele
hans Produktion slgcr at udtrykke
- det cr Summen af hans Kritik.
Tydeligst og rnest positivt kommer
det frern i Boplen med den i rnange
Flenseender symbolske Titel "PIadsen nred de grlnne Trreer"*), hvor
gi14se Opler,else

'r) Havde H. R. fulgt det Vink om at
studere Filosofi, som G. Brandes gav ham i
sin Anmeldelse af hans "Hvide
s

t e r'",

saa havde

Blom-

man maaske kunnet tolke

Titlen "Pladsen med de grlnne Treer"
under platoniske Synspunkter. I Platos
"Faidros" prises just en saadan Plads lidt
udenfor Athens Stenbro
en Plads med
Plataner og Agnusbuske, -hvor Sokrates siger, han fornemmer en sagte Susen i Luften, der lyder "som om det er Sommeren
selv, der med sit Tonebrus ledsager Cikadernes Kor". Plato-Forskningen siger, at
"der skjuler sig maaske en Stump gammel

Folkereligion i Henleggelsen af disse Taler
i 'Faidros', hvor Platon meddeler sine dybeste Tanker om Sjelens Forhold til Evigheden, til Pladsen under Treerne". (HoltenBechtolsheims Overs. af Faidros, S. 132).

Jesus betegnes som den, der med
en saadan Vrclde, som det kun 6n
Gang er sket, har sat det sjrelelige
Gennernbrud ind i Verden.
Afg/rende for Opfattelsen af det
positive i Helge Rodes Kritik er det
Punkt (i "Pladsen med de gr/nne
'Irrcer" S. 107-08) hvor han indrfmrner, at Drlmmen orn at skabe
en Religion paa en Sjmls Oplevelse
af cn Tilstand, hvori Sjarlen erkender sin egen Vrcren, erkender, at
ja, nere end erkenLivet er til
der; en Tilstand,
hvor Sjelen viser
sig at vrere, hvad Erkendelsen bl<lt
afspejler
saadan Drlm er
dlmt til at svinde bort. Thi Drflmrnen er virkeliggjort
af Jesus.
- naar delr
Den er altsaa overflldig,
opfattes som et Maal.

Men som Vej har

den

mente Helge Rode
endnu sit
- Helg;e Rode
Vrcrd. I)esvierre var
ikke hjernme hverkcn i Trcnknin€iens eller Religi/sitetens Historie,
ellers vilde han have set, at h:rn
med sit "sjrelelige Gennernbrud"
rrekker Haanden til i det mindste
en af dansk Religilsitets Hoved-

skikkelser, Spren

Kierkegaard.

Helge Iiodes 'l'ankegang standser
ved det, der for Kierkegaard var
den religi/se Trenknings Nlgleproblern. Rode sp/rger nemlig:
hvad har Manden med det sjrelclige Gennembrud at forkynde? Han
har en Lrerc, til hvilken han peger
paa en Vej, der er i ham selt'. Men
en Forkyndelse, med hvilken det
forholder sig saaledes, at Forkynderen peger paa noget i sig selv

sorn Forudsretning for Sandhedens
Annamurelse, orn den har Kierkegaard (i "Filosofiske Smuler") vist,
at den kan kun Gud-Mennesket
bringe. Et er Belrcring om Sandheden, et andet Sandhedens Meddelelse * Forskellen er en lignende som mellem Lrere og Liv, mellem Kritik og Digtning (Poesi betyderSkabelse) . Det f/rste,sagde Kierkegaard, sker i den grreske Maade
at trenke og aandeligt handle paa;
og den forudsretter, at Sandheden
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vekkes; og i saa Tilfrelde er Lrereren blot den, der g/r opmrerksonl
paa Vejen til Sandhed i hvert Menneskes Bryst. Lrengere end dertil
kunde Helge Rode ikke komme. Han
saa ikke, at Jesus har vidnet om
det sjrclelige Gennembrud paa en
saadan Maade, at ikke blot overgaar hans Vidnesbyrds Vrelde alle
andre
thi derved behdver de ikke
- overflldigsiorte; men der
at blive
er tillige det Moment i Jesu Optraden, at han mere end forkynder, hvad alle Mystikere rnere eller

mindre forstaaeligt har talt til
Menneskeheden; han giver l\{enne-

skeheden Part i sin sjrelelige Vreren. Han ikke blot udtrykker Virkelighed; han skrenker Liv; han
skaber. Jesus var og er mere end
en Prrcdiker, mere end en Trenker,
han er
rnere end en Vismand
han
Helten, Tr<lens og B/nnens,
er Gud-Mennesket der hengiven-

dc sig for Verden drager den
der troer paa ham, rned sig4 til
Faderen, hvcm ingen, der i hans

Navn beder for sin Sjel og sit Liv,
beder fiorgeves. IVIen til at tenke
disse Tanker naaede Helge Rode
ikke.
Helge R<lde hrevdede, at Manden
med det sj:elelige Gennernbrud
"paa egen Haand, ad en hemmelig
Vej, er kommen til. at tro det samrnc som Jesus troede". Men under
denne Lighed ligger- den Forskel,
at det sjrelelige Gennembruds aandelige Tilstand ikke lader sig meddele uden Indstiftelsen af en Kultus. Overfor dette standsede Helge
Rode o€i holdt sig tilbage. Allc
Mystikere kan kun til et vist Punkt
betragtes i Analogi medJesus; deres
Forkyndelses eller Selvbevidstheds
stdrre eller mindre Vrelde er ligegyldig. NaarHelgeRode alligevel lod sin
Forkyndelse svinde hen overfor Jesu
Forkyndelse, blot fordi Jesus var
r'reldigere, saa ligger der heri enten
et aabenlyst falsk Synspunkt eller
en dunkel Anelse om Forskellen
mellern Jesus, Kristendornmens
Stifter, og alle andre Mystikere.

Men naar han ikke gjorde klart
for sig paa dettc Punkt, h:enger det
maaske sammen med en .lEngstelighed overfor Kultus, sorn vistnok er
et ligesaa karakteristisk Trrek ved
dansk Nationalaand som den uvilkaarlige religilse Genialitet, han
ansaa for at vrere en srrlig dansk
Evne.

Det positive i Helge Rodes Kritili
er dunkelt afgrrcnset, dets Omrids
flyder varsomt ud i Anelser og
Formodninger. Det negative derimod staar skarpt, skrevet med en
KIo. Saaledes Domrnene over Dar-

r,r'inismen den "har

svrckket
Aanden, brudt dens Kraft, tilsandet

dens \rej" -- over den filologiskhistoriske Religionsvidenskab
sorn beskyldes for at "forkaste
Vrrdier, nedbryde Ideer og forvanske Nlenneskehedens store Minder" -- over en Rrekke forhrerdede
Tankevaner, nedarvede fra det 19.
Aarhundrede. Han ka:rnpedc overhovedet imod Forhrerdelse. Hans
Holdning i det hele karakteriseres
bedst af den Formaning han p;av
en moderne, kirkefjendsk Mystiker
om at "vrere mindre overbrerende
rnod en Sarntid, der staar harn

fjernt, og mindre hastig til

Pole-

mik mod clen kristne Tro, som dog
har vreret Hjemsted for saa mange
store Forgrengere..."
Helge Rode var aldrig hastig til
Polemik imod Kirken, hverken den
katholske Kirke eller de protestantiske. Vi mindes med Taknemmelighed hans Ytringer om Katholicismen. Han havde sine Indvendinger. De er til syvende og sidst at
opfatte sorn ziEng;stelighedens dunkelt fortonende, vigende Afgrrensninger af hans strerkt positive Opfattelse af i hvert trald den katholske Kirkes Kald og Virksomhed.
Det var hos ham ikke saadan, at
Skepsis overfor Forskning og Videnskab f@rte til (en, paa den
Maade fremkommet, tcmmelig problernatisk) Agtelse for Kirken.
Snarere omvendt: en ikke gennemog hvem
fört Indf{ling i Kirken
- en Menved om den ikke krrever
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krd hans Vierdsettelse af den- fortone sig i Skepsis.

Han var en S/gcr, ledet af sin
mystiske Livsf/lelse. Maaske var
dens Kraft til at bryde hans F'orstaaelse Vej svekket af en ond Tid,
en formlrket Civilisation
maa- temske ogsaa derved, at han f/rst
melig sent kom i Gang ad intellektuelle Baner. Et Tegn i den Retning er, at han atter og atter talte
orn Frellesskab, Samfund, Almenmenneskelighed, om Udvidelse af
det aandelige Liv
men han
fandt aldrig eller nrerede yderst
ringe Interesse for Slregtskabet
mellem sine egne aandelige Vrerdier og Traditioner fra Fortiden,

Str/mninger i Samtiden.

Hans

"sjrelelige Gennembrud" var ret
beset noget, der minder overordentlig strerkt om lignende Oplevelser
hos Romantikerne, men han kom

aldrig ind paa dette

aandelige
Slregtskab. Hans Udtryk for Kendskab til Mystik er yderst faa. Han
nrcvnte ofte "Asiens Visdom"; det
blev dog ikke til mere end en sreregen Betoning :rf disse C)rd.

redos torn
Katholske Studenters
internationale Sammenslutning, Pae'
Romane, I'rolder sin 16. Kongres i
Paris, fta 21. Juli til 2. August.
Emnet, der skal behandles, er i Aar
"Arbejdslosheden blandt Akademikerne". Der bliver arrangeret Besog paa Verdensudstillingen, hvor
der vil blive lrest Messe og spillet
Friluftsteater paa den pavelige Pavillon, endvidere Udflugt til "Kar-

Men han lyttede €(erne og godt
beundrende Tale f. Eks. om de
store danske Romantikere. Han
havde en ejendommelig Evne til at
vare Tilh/rcr paa en saadan Maade, at et Ord, en l\{ine han ytrede,
virkede som Lysstrejf over dunkelt
anede eller af ham ligefrem suggererede Sammenhrenge. Han havde
en sjrelden forbindelsesvekkende
Maade at tale om Tanker og Inspirationer paa. I saadanne Samtaler, mere end i hans Produktion,
kom hans Forstaaelsesvilje og Sans
for aandelig Tradition for Dagen.
Derved viste han, at naar hans
Kritik kun i ringe Grad rummef
Udsyn i hans Samtid, Tilbageskuen
paa Fortiden, beroede det paa, at
han egentlig ikke f{Ite sig som
Kritiker og intellektuel Skribent.
Han skal findes i sin Poesi; det
vilde ogsaa vrere unaturligt andet.
Kritik er Lrere og Mulighed. Men
Digtning er Liv og Virkelighed.

til

Emil Frederiksen.

dinalens Byggepladser" i Forstrederne, Passionsspilopforelse foran
Notre-Dame osv. Blandt Talerne
bemrerker man isrer R. P. Marc
Dubois O. P., som beskreftiger sig
med de intellektuelles Arbejdsloshed i sin Egenskab af Indberetter
til de store internationale Sammenslutningers Frellesraad, endviderc
Dr. Wilh. Winkler, Professor vecl
Llniversitetet i Wien. En Aften bliver viet moderne fransk katholsk
Litteratur under Forsrde af Frangois Mauriac.
Fra de nordiske
Lande har der- allerede meldt sig
l)eltagere fra Danmark og Finland
der ikke ogsaa i Norge og
- mon er
Sverige
katholske Akademikere,
der agter sig til Paris? De vilde
sikkert blive modtaget paa det hjerteligste af Pax Romana, selv om
de ikke er organiserede, og vilde

-138faa Lejlighcd til at trreffe andrc
studercnde Skandinaviske Trosfreller. Interesserede bedes ltenvende sig til Academicum Catholicums Pax Romana. Delegcrede,
cand. mag. Ellen Nielsen, Carl
IJernhardsvej 15 3, Kobenh:rvn V.

Radiodiskussionen om Kyrkan
och det religiösa livet
som den 29 april anordnats "rnellan representanter för Sveriges
kyrka och frikyrka, för kyrkoreformsträvandcn av skilda märken

och för radik:rl intellektualism",
var en "sammanfattning, en avspegling av något som rör sig i
sinnena sedan långa tider tillbaka,
men med särskild intensitet just i
dessa dagar" (Srr. D. 30i4 37. S. 3).

Det var många religiösa octr
kyrkliga frågor, som behandlades
eller berördes, en brokig provkarta
av de mest skilda och motsatta
uppfattningarna orn religion och

kristendom, orn pelsonlig religiositet och kyrklig organisation. "I)et
f<irekom visserligen flera inlägg av
hög kvalitet. . . men det kan ej
hjiilpas, att man fick det intrycket,
att vederbörande i stor utsträckning icke talade om samma sak och
inlade vitt skildn betydelser i de
ord de använde" (N. D. A. 115 37.

s.

6).

NIotsättningarna och oklarheterna berörde icke blott religionens
och i synnerhet kristendornens ftistofiu, utan i hög grad även deras
uåsende och innebörd, och de framträdde icke blott hos "det rnoderna

liulturvetandets" företrädare och
förespråkare utan även hos sven-

ska kyrkans egna män. Huvudintrycket på lyssnarskaran var väl
det, som statsr'ådet Engberg till
slut träffande frarnhävde: "Kvällens meningsutbytc har icke löst,
rnen väl ställt några problem".
I)e problem som ställdes men
icke liistes, äro livsfrågor av största
vikt och betydelse icke blott fiir
svenska kyrkan utan fiir kristendomen över huvud taget. Det skym-

tades alltjänrt, ja blottades vid enstaka yttrandcn på skrämmande
sått den djupa motsiittning på det
religiösa och kulturella området,
sorn allt mera uppstått under de
sista decennierna, liksom i hela
Europa, ja hela världen, så även
här i Norden. På den en:r sidan
står "kristendomen", splittrad inorn sig i de rnest skiftande och sinscrnellan ofta direkt motsatta uppfattningar om "kristendomen"
siälv. På den andra sidan en, må
vara "politiskt" rnyckct olikt färgad, men i sin fientliga inställning
rnot den garnla kristendomen :rllt
rner-a enhetlig front av sådana, sorn
visserligen ännu tala om religion
och religiositet, ja till och med orn
"kristendorn", men blott mera i
"human bemärkelse, att män clch
kvinnor, icke förhäxade av en häg-

ring på andra sidan livets gräns"
kunna sätta in livet på sådant, som
de hålla heligt".

Nlåtte Gud giva, att allt detta, som
rör sig i vår djupt uppskakade tid,

för kristendomens frireträdare och
förfäktare blir till ett väckelserop,
som manar till allvarlig eftertanke
och ärlig självrannsakan. Enbart
den sahnn kristendomen, alltsir den

sanning och nåd sorn Kristus fiirmedlat och förmedlar för oss, kan
vinna seger även river den moderna
"världen". Blott ett alltigenont
konsekvent kristet liv kan iivertyga
om kristendomens odödliga kraft
att skapa sann kultur och bygga
upp sarnhället i rättvisa och frid.
'Iiden synes kräva, att vi låta oss
ledas
och om det behtives korrigerasi våra teoretiska uppfatt- religion och kristendom
ningar om
av lrändelsernas obönhörliga och
skarpa logik, liksom i enskilda re-

ligiösa och kyrkliga frågor Uf .
Credo, juli 1936. S. 149, ff.), så
framför allt angående religionens
och kristendomens våsende. Onr
någonsin så är nu tiden inne, att vi
rned ärlig vilja och omutlig konsekvens, i teori och praktih, för oss
själva begrunda och sedan öppet
förkunna religionens sanna väsen-
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är miinniskans fiirsta och heligaste uppgilt och plikt
att vara religiiis i ordcts sanna betydelse. Nu gäller det att vi låta
oss läras och ledas av dcn kristna
religionens grundläggare och stora
förebild .Icsus Kristus, att vi taga
Hans mening och vilj:r till vfirt enr1a rättesnöre i religiiisa och kyrkliga frågor, och rned hela vår person och vårt liv stå där, varcsi
Hans Kyrka är.
Kristi religion och Kristi Kyrka
gå heller icke under i de moderna
storm:rrn:r. utan de sliola bestå intill världcns ände, orn än kanske
mycket sorn syntes eller utgav sig
vara hristendom och Kristi Kyrka,
utplånas och förintas. Vår tids
händelser och deras logik skola, så
hoppas vi, alltrnera uppdaga, frir
den enskilde såväl som ftir folk
och nationer, var Kristus, I{ans ande oclr verk i uerklighet äro att
finna.
Kanske få vi åinnu fästa uppnrärksarnheten vid några linier av
denn:r logik, sorn efter vår meningsktinides just i den omtalade rade samt att det

diodebatten. f)et blir allt merfl
uppenbart, att det fiir varic liristen kyrka, solll på något sätt
iir och vill vala en "statskyrka",
ickc blott

i "diktaturländerna"

utan

iiven i de rnoderna demokratiska
statcrna, kan v:rr:r och bliva mycket svårt, ja till och mcd ornöjligt
att bevara "sin kristna halt och
sin andliga självständighet". Uppstår då icke frågan, om Kristus vid
betraktande av alla dessa risker
lirrrr ha velat denna intima ftirhindclse rnell:rn stat och kyrka, såsom
"statskyrkotanken" vill göra gällande? Var ickc hela den historiskn
utvecklingen i denna riktning sedan "reformaticlnen" en ödesdiger
villoväg?

Och vidare: Den unga svenska
tcologien har visserligen den iirliga
och posiliva vil,ian, alt hävda kristendomcns siiregna, historiska och

auktoritativa, karalitär gentemot
"den äldre generationens" rationalism och extrema sutrjektivism,

samt att få allt klarare och fasfarc
"grepp orn evangcliets innehfill".
I)etta är verliligen glädjandc, och
lianske är detrna övertygelsens och
bestärndhetens auktoritct, som tyvärr i de sista decenniern:r saknats
allt för mycket eller rent av helt
och hållet, ägnad till att giva den
garnla "follikyrk:rn" åter en starkare ställning i Sverige. Om den
unga prästgenerationen alltrnera
får ett avgörande inflytande i det

kyrkliga livet och ftilkunnar ett
vcrkligt positivt kristet budskap,
sådant det fordradcs av dcn akadä-

rnisk:r, iclie teologiska ungdornens
fiireträdare i debntten, alltså ,'en
hel förkunnelse om frälsning, hors-

fästelse och uppståndelse, synd och
nåd", ja, då kanske lyckas det att

åter vinna i större utsträckning

även den bildade lekntannavärlderr
för cn verkligt positiv och aktiv
kristendom.
N{en rnan får härvid icke frirbise,
att allt v:rd den tidigare och ännu
iche I'relt och lrållet utdöda ratio-

nalistiska eller helt relativistiskt in-

ställda religionshistoriska skolar-r
inon den protestantiska teologien

lärt från univcrsitetens katedrar såsom saltn religion och sann krister-rdom, numera är just den gängse
uppfattningen hos den protestantisk:r "bildade"
och förresten
ännu rnerer hos den "obildådg" __
lekmannen, och att det är just denna uppfattning, som av "intellektualismens" och "materialismens"
fiirfäktare mycket skickligt begagnas såsorn välkornna vapen mot
clen sanna religionen och kristcndornen.

Varmed vill nu dcn unga positiva teologien styrka sin auktoritet
gentemot de andras, äkta reformatoriska anspråk på "andlig frihet"
utan allt "lärotvång" och på en
"innerkylklig ekumenik", sorn tilllåter all:r kyrkans tjänare, att även
på predikstolen och vid altaret
"utan tysta förbehåll och utan ackord med samvetet" framlägga
"sina personliga uppfattningar" ?

--tuaEn stramare "kyrklig disciplin"

-förutsättel docli slutligcn etr auktoritet, som är mera än mänsklig
utan en fastmer absolut och gudornlig sådan. Endast cn dylik kan
förplikta sarnvetet till tron på sanningar, som l'ör det rnänskliga fiirnuftet äro och firbliva mysterier.
Men, har icke "rcformationen" försökt att just komma ifrån en .sdrlan
ahsolut och gudornlig auktclritet
här' på jorden?
Den nya teologien fiberopar såsom auktoritet "teologiens landvinningar", i synnerhet den "nya exegetiska forskningcns rcsultat", sotn
klart och t5rdligt fordra en "biblisk
realism", sarnt dcrr vctenskapliga
forskningen på dogmhistoriska området, som "med all tydlighet upp-

visat huru ohållbar den bild av
Jesu förkunnelse enligt evangelict
är, som man velat betrahta såsom
kristendomens utgångspunkt och
norm", och "att det här i stor utsträckning varit fråga orn ett inläsande i de nytestamentliga urkunderna av senare tiders tankar och
föreställningar". Men om man nu
även inom den nya teologien med!ler, att "denna bibliska realism
ståller nutiden inför betydande
svårigheter och för mången kan te
sig såsom ett krav på försanthållande av orimliga ting" och om
man försöker att lösa denna svårighet genorn att hänvisa på, att
den bibliska realismen måstc förstås "religiösl" (jl'. G. Aulön. Upplösning cller förnyelse. Sv. D. 2315
.37), ja, då spårrar rnan återigen
vägen för en enhetlig kristen
världssyn och för en lösning av
den skenbara motsättningen mellan
"religion och sanning". På detta
sätt bibehålles den oöverstigliga
skiljemur, som den rnoderna och
modernistiska filosofien och teologien upprättat rnellan "religiös livsbetraktelse" och "spekulativt tänkande", mellan "tro" och och "vetande". Så skapas på nytt grundvalen till antingen en cxtrem rationalism eller helt irrational mysticism.

Skullc vid dcnna praktiska konsekvens icke ligga tanlien nära, att
den uppfattning nv "religiöst tänkande" och "tro" sådan den mo-

derna protestantiska teologien på
den moderna filosofiens grundval
skapat den, .icke kctn vllra den
rätta, utan att fastmer genontiittkandet och det spekulativa ge
nornfolmandet av Kristi och Skriftcns liiror, såsorrr det redan påbiirjats i de allra fcirstn kristna århundradena och senare fortsatts
framfiir allt av "Skolastiken", var
och är den lösning av problemet
"r'etande och tro", sorn även i vår
tid kunde giva liristendomen åter
den rätta platsen och rätta uppgiften även inom den icke-religiösa
och icke-kyrkliga vetenskapen och
kulturen?

J,

G.

De tyska biskoparna om alkoholfrågan.
Av biskopskonferensen i trulda i
augusti 1936 har utgivits en skrift
orn de tvska biskoparnas ställning

till alkoholfrågan, vilken

fråga
ventileradcs vid närnnda konferens.

Skriften utgår från uppropet i Jesu
Hiärta
encyklikan av den 3 mai
- "hela kristenheten upp1932, vari
manas att göra en kraftig insats i
kampen mot den moderna niutningslystnaden, sorn betecknas sorn
en av huvudorsakerna till tidens
nöd. Som de bästa vapnen i detrna strid anbefallas bön och bot.
I encyklikan heter det: Boten är
ett vapen, som angriper roten till
allt ont, nämligen begäret efter materiell rikedom och tygellös livsglädje. Genom frivilliga offer, genom praktiskt inrättad askes, även
om den skulle kännas smärtsam.
genom olika botövningar besegrar
en aktiv kristen de lägre böjelser,
som vill förleda honom till iiverträdande av den sedliga ordningen!
Ett synnerligen tidsenligt sätt att
göra bot synes avståendet från njutandet av alkoholhaltiga drycker
vara. Alkoholmissbruket är en

-t4tkälla till många synder, framför
allt mot 5:te och 6;te buden. Nlyc-

ken olycka och nöd bringar alhoholnjutningen över både enskilda
och hela folk. Så mycket mera
borde präster och lekmän underhasta sig avhållsamhet som ett sätt
att göra bot, att bringa offer. Det
är önskvärt, att allt flera präster
och lekmän under faste,tiden avstå
från alkoholnjutning. Iliktfäderna
rnå vid utdelandet av dispens från
vanlig fasta uppmana de trclende
till detta sätt att fasta."
Biskoparna betona sålunda först
och främst vikten av temporär eller fullständigt abstinens, utan hänsyn till om alkoholmissbruk före-

ligger eller icke, och
densamma som

offer-

anbefalla
och botsätt.

Abstinensen löses härigenom från
den så vanliga sammankopplingen
med yttre omständigheter och häns1'n och sättes i omedelbart samband rned vårt l'örhållande till Gud,
blir ett nttryck för rnåttlighetcns
dygd på detta område, blir en gudstjänst.
I)en så för Guds skull övade avhållsamheten återverkar modererande och därigenom välgörande
på människans naturliga anlag och
bereder så vägen även för vidare
framåtskridande till fullkomlighet.
I)enna avhållsamhetens välgörande
utstrålning på det naturliga området gör sig mest gällande under

ungdomstiden. Biskoparna

säga

därför också: "Det alkoholfria
ungdornslivet är en förutsättning
för ungdomens sunda utveckling i
kroppsligt och andligt avseende.

Den principiella abstinensen synes
vara ett synnerligen lämpligt medel att bland ungdomen uppväcka
och befordra den apostoliska andan. Särskilt värde för ungdomen
har abstinensen som medel till viljans stärkande och uppnående av
större självständighet gentemot omgivningen." Erfarenheten har visat, att under arbetstjänsten, lantåret o. s. v. i Tyskland blott verkligt siälvständiga karaktärer, som
äro vana att icke genast anpassa

sig efter omgivningen utan förbliva trogna sin egen livsstil, kunna
vidrnakthålla sitt kristna liv och
skänka andra styrka.

Katolsk informationsbyrå i
England.
Ärkebiskopen av Westminster
\{sgr Hinsley har tillsatt en kommission, som fått till uppgift att
grunda dels ett katolskt journalistförbund

i

England, dels en katolsk

informationsbyrå. Ordförande i
denna kommission är den bekante
journalisten Denis Gwynn.

Den påvliga paviljongen

på
världsutställningen i Paris.
Till stor sorg för de franska katolikerna kommer den franska by,
som skall uppbyggas på världsutställningens område, att bliva utan
kyrka. Emellertid reser sig på en
dominerande plats den stort omlagda påvliga paviljongen med sitt
80 meter höga smäckra klocktorn.
vars förgyllda spets krönes av en
Guds Moders-staty. Genom huvudingången, varöver ett stort kors
höjer sig, kommer man i det rätt
låga baptisteriet, sinnebilden för
"den trånga porten", som leder till
livet. Bilder, föreställande de tre
gudomliga och fyra kardinaldy$derna och utförda av framstående
moderna konstnärer, smycka vä$garna. En sal härintill är ägnad
frälsningens hernlighet. Genom en
trappa kommer man upp i ett galleri, 40 metel i längd och 12 meter i bredd. Här visas allt som
från katolsk sida göres för de små
barnen: barnkrubba, barnhem, kindergarten, lek- och lässalar o. s. v.
Ett litet kapell bringar i erinratr
den första kommunionen.
Därefter följa salar, vilkas inredningar avse att belysa uppväxtåldern och de vuxnas arbete. Äktenskapet, familjen, hemmet med
deras mångfaldiga problem, så som
Kyrkan försöker lösa dem med sin
gudomliga kraft och sin under år-

hundraden samlade erfarenhet,
upptaga nästa sal. Ålderdomen,
den sjuka människan och den kristna barrnhärtigheten avsluta livets
kretslopp.

Efter att hava stigit ned fiir cn
trappa kommer rrran in i cn rrrt'd
träd bevuxen korsgång, i vilken ordenslivct framställes. I tolnet filrnas scener ur rnissionslivet. Besöket avslutas i hryptan
ägnad de
- framställdödas minne. Härmed är
ningen av "conmunis sanctorum",
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vari den kristnes liv inbegripes,
slutförd. Utställningskyrkan rvmmer 1,500 sittplatser och har 12
kapell för främmande nationer. De
12 fönstren, framställande Franlirikes stora helgon, skola senare inbyggas i Notre Damc i Paris.
På kolonialutställningen 1931 besöhte 8 miljoner människor rnissicltrskyrkan. NIan räknar denna
gång rrred ett ännu större besökarantal.

CRED O S BÖCKER.
Ferdinand Ebner: "\Uort
Liebe". (Verlag Fried-

u.nd

rich Pustet,

Regensburg

1935. 291 Sider.)

Der har dannet sig en Vennekreds omkring den 1931 afd/de
Ostrigske Filosof Ferdinancl Dbner.
Den udgiver ikke blot hans efter-

ladte Vrerker, nlen 96r ham ogsaa
den Bjlrnetjeneste at kalde hans
Filosofi for "die Kopernikanische
Revolution des Denkens". Det blev
sagt om Kant ogq kan nreppe vekke
Tillid til Ebnels Filosofi hos dem,
der holder paa 'fankningens evige
Love. Imidlertid turde denne "Anbefaling" ikke vrere ment erkendelsesteoretisk, rtren snarere soln en

Ornvurdering af hidtil "anerkendte" eller miskendte Vrerdier, altsaa

en Nyorientering i clen filosofiske
Verden
og den trrenger vor Tid
sandelig- til. Det virhede beroligen-

de paa mig, da jeg S. 202 lreste
den helt aquinatiske Sretning:
"San<lheden er 6n og rnaa altid og
i al Ilvighed forblive den samme".
Alligevel var jeg betenkelig ved
at anrnelde Bogen, indtil jeg
takket vrere Udgivernes upraktiske
nprog misvisende Redaktiqn I
mest tilfreldigt opdagede,-at den
falder i to ganske ulige vrerdifulde
Dele. Flrste Del: "\\/ort und Leben" er Aforismer, sarnlede ikke af
Filosofen selv, men uddraget af
lrans Dagbdg,er af en af hans Beundrere, Hildegard Jone. Det er en
Samling paa godt og ondt -- adskilligt, som Ebner sclv vildc havc
betragtet som umodent til Offent-

-liggfirelse. .Ieg kuqde med min
Vilje ikke anvendc derpaa,

bedste

hvad en grresk Vismand sagde, da
man spurgte ham,. hvad han syntes om en anden Vismands Bog:
"Gode var de Ting, jeg forstod;
derfor tror jeg, at ogsaa det var
godt, jeg ikke forstod". Da jeg
ornsider naaede til anden Del
(S. 191) "Wort und Liebe", var
det som at komme fra et Kunstnervrerksteds Virvar af Udkast og
Affald og trrede ind i et Udstilling;srurn, hvor der hersker Renlighed, Orden og kunstnerisk truldendthed.

Ebners Sprog minder om S/ren
Kierkegaards eller snarere Kants.
Man skal nyde hans Dybsindigheder i smaa Skefulde. Da vil Beskreftigelsen med denne Filosof
ikke blot blive til Nydelse, men til
Berigelse og ofte til Vekkelse.
Mange af de henved 1000 Aforismer er Fuldtrreffere. Nogle Exempler: S. 34: "At tro paa noget er
hvert @jeblik at regne med det".
S. 273: "Kommentarer til Evangeliet skal ikke skrives, men leves".
S. 192: "Vi taler om Guds Almagt,
Alvidenhed o. s. v., som om dermed
virkelig var sagt noget om Gud.
Alle disse Antropomorfismer er
Potenseringer
öbersteigerungen
- Egenskaber. De
af rnenneskelige
- intetsigende eller modsigende aner
vendte paa Gud.(?) Men ikke naar
det hedder: Gud er Krerligheden.
Er det overhovedet en Antropomorfisme? Hvis den er det, er den
tilsigtet af Gud selv. Da er den
nrgnneskelige Krerlighed i sin reneste og rdlestc Udfoldelse i Sandhed en Theomorfisme". S. 274:
"Hvordan vil et Menneske, hvis
Middagsbord bugner af de fineste
og dyreste Ret[er, blandt hvilke
der maaske kun mangler €n: et
Stykke t@rt Brfld
hvordan vil
- og oprigtigt
dctte Menneske erligt
kunne bede om det daglige Brfid"?
l\{ed Forkrerlighed fordyber den
skarptseende Filosof sig i "Ordets"
ikke Glosens
altbeherskende

-

-
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Betydning. F. Ex. skriver

han

S. 196: "Af Hjerneprocesser alene
resulterer der aldrig nogen Bevidsthed. Ligesaalidt er en Udvikling

trcnkelig fra f)yr til Mennesket
uden at antage et Spring. Dyret
skriger, hyler, br/ler og forbliver
alligevel stum derved. W. v. Hum.
boldt taler endog om Dyrets uhyre

Stumhed. Mennesket derimod har
Og kun fordi han har
Ordet, formaar han at tie . . ."
Af og til kan man dog hos Ebner konstatere en vis Bl/dsfldenhed. Han er Pacifist og Modstan.
der af D/dsstraffen. Flere Steder
forflygtiger han Dogmet orn den
evige Fortabelse, som, naar han
S. 284 skriver: "O Menneske paa
alle dit Livs krogede og forkerte
Veje kan du dog ikke gaa fortabt,
thi Gud er Krerligheden". Det er
Misbrug af 1 Joh. 4, 16. Med dette
Forbehold kan Bogen anbefales til
dem, der elsker d5rbe Tanker.
O r d e t.

A. Menzinger S. J.

Pastor dr. theol.

Johs.

van der Burg: "Den spunskc

borgerkfig og Kirken". St-

Olavs Forlag, Oslo
(Pris kr. 0,90).

1937.

Dcn flittige og årvåkne sogneprest i Stavanger har igjen skjenhet oss en hoist aktuell liten bok.
jn, hoist sannsynlig
FIer i Norge
også i våre naboland
har en stor
del av dagspressen tat{- avgjort parti
for den såkalte "lovlige" regjering
i Valencia og vist en uefterretlighet og urettferdighet i nyhetstjenesten som dypt må beklages. Når
hertil kommer at også den norske
Rikskringkasting i sine meldinger
fra Spania systematisk har svertet
"oprorerne" og fortiet eller undskyldt de rsdes oprorende odeleggelser av kirker og klostre, deres
masakrer av biskoper, prester, munker og nonner, er det naturlig at

*144den offentlige mening er
ledt i allerhoieste grad.

blitt vil-

Kortfattet og oversiktlig

soker

pastor v. d. Burg å gi sine lesere
en orientering, og det er forbausende hvor meget stoff han har
kunnet få plass til på 72 sider. Efter et yppeilig kapilel om "Ärsaken
til Spanias tilbakegang" behandler
han i en rekke lrererike avsnitt de
uanlige anklager mot den katolske
Kirke i Spania (Kirkerrs innflydelse, dens "rikdommer", dens stilling
til de sociale reformer, folkeoplysning, tyrefektninger o. s. v.) og

ruller tilslutt teppet op for en
rekke grufulle billeder fra kirkeforfolgelsen i det ulykkelige land.
Det er isrer oienvidners beretninger
han her gjengir, og de er hentet
fra de forskjelligste hold. Mange
er så forferdelige at kanskje sensible lesere vil dadle forfatteren for
at han gjengir dem. De horer
imidlertid med til fullstendi.ggjoring av skildringen, så forfatteren
måtte ta dem med, skulde hans
orientering bli tilstrekkelig underbygget med kjensgjerninger.
Pastor dr. van der Burg fortjener stor takk for dette h/ist opportune lille skrift som 'forhåpentlig
vil få den utbredelse det fortjener.

Det har virkelig en misjon å oPfylle, ti forestillingene om Spania,
og isrer om landets kirkelige for-

hold, er i allmindelighet hoist misvisende og ukorrekte, hvilket igjen
influerer på bedommelsen av de politiske og sociale omveltninger som
utspilles i landet. Srerlig bor våre
prester skaffe sig et passelig antall
eksemplarer

til

anbringelse

i

menig-

hetsbiblioteker, foreninger, lesesaler o" l. Ptisen er jo såre billig.
Et lite onske får nrervrerende anmelder kanskje lov å uttrykke. En
eventuell ny utgave bsr underkastes en liten sproglig revisjon. Enhelte fremmedord som det jevne
folk neppe forstår bor erstattes av
de tilsvarende norske, og noen
mindre gode sproglige vendinger
omarbeides av en kyndig nord'
mann. Disse mangler er imidler-

tid av så underordnet betydning af
man ikke av den grunn må vente
på en ny utgave. Boken er så aktuell og utfyller faktisk et så stort
savn at den dyktige og fortjenstfulle forfatter bor få den opmuntring at hans skrift går som "varmt
brod".
K. Kjelstrup.
Noppel, Constantin, S. J.:
Aedificatio Cor poris Christi.
Aufriss del Pastoral. Mit
einem Geleitwort von Erzbischof Dr. Conrad Gröber.
gr. 8o (X & 210 S.) Frei-

burg irn Breisgau 1937,
Herder. 2,60 M; in Leinen
3,80 M. (Priserne nedsret-

tes med 25olo, naar Bestillingen komrner fra Udlandet).

Hvor mange Krrefter ponser ikke
paa at nedrive den Bygning, som
vi kalder den rnystiske Kristus?
Det er derfor, at Pius XI Gang paa
Gang raaber Vagt i Gevrer. I)et er
ogsaa Grunden til, at P. Noppel
offentliggor sin Bog: "Aedificatio
Corporis Christi". Den er skrevet
ud fra et prresteligt Sindelag
0g
det er Kristi eget; den vejer -Nutidens og Nutidsrnenneskenes Srrpreg og Sreregenheder, og ved at
skille Avnerne fra Guldkornene soger den at forbinde Guldet med
Kirkens reldgamle Opdragelsessvstem og pastorel Visdom, saa at de
hierarkiske Tjenere ved Altret ligesom den katolske Aktions modige
og offervillige Apostle srettes bedre
i Stand til at virkeliggore Pauli
Ildsjrels Onske om "at Kristus
maatte vinde Skikkelse i alle".
(Gal. 4, 19).
Danske Lresere vil isrer vrere glade ved at lrese det meget vrerdi-

fulde Afsnit "Konversion und Konvertitten", der er skrevet af Pastor
Jacob Hjorth, og som har faaet
Optagelse i P. Noppels Bog.
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K. Pauli S. J.

Att tillgå

hos

Prenumerera Vaktmästaren

på CREDO!

N.

Smedjegatan

LEO XIII:

Rundskrivelse om arbetarfrågan.

Verka f ö r

Prrs 50 öre.
I{ARL ADAM:

-

tidskriftens

spridning!
för helår kr. 10:
-,
för halvår kr. 5:
och för hvarCredo kostar

tal hr. 2:50. -Lösnummerpris
kr. 1:
-.
Prenumeration han she å alla
postanstalter i rihet samt hos
Expeditionen.

Tro och kärlek.
-

Pris 1 kr.

-

N/IS BESI(OIV:
Livstecken eller dödstecken.

- Pris 50 öre GUSTAF ARtrIFELT:

Min väg till kyrkan.

Expeditionens adress:

NORRA TRÄDGÄRDSGATAN

24 - Stockholm

19,

HÄLSINGBORG.
Postgirokonto n:r 77876,

-

Pris 1 kr.

-

GUSTAF AR.MFELT:

Biskop Nils Ftermansson.

-

Prrs 50 öre

-

Sveriges Kalolska Ungdomsblad
Organ

för

Sveriges katolska Ungdoms-

förbund.

Lösnummer 25 öre.
Helt år Kr. 2: 50. Utlandet 3:

-.

Redaktion och Expedition:

Engelbrektsgat" 6 B, Stockholm.

I

Gudomens ljus.

Tankar och betraktelser över Johannesprologen. Av R. Vehner.
Första och andra delen ä Kr. 1:50.

N:a

Ansgariusförlaget
Smedjegatan 24, Stockholm

Guds seder.
Tillskriven den hel. Thomas av Aquino.

Kr. 2: 50.
Petrus de Dacia-föreningen
Engelbrektsg. 6 B, Stockholm

N:a Smedjegat. 2Bt, Stochholm,
öppet mdndagar kl. 3-5,30 em.
Nyförvärv:
Schindler: Mogens Ballin.
Stolzingen: Sankr Birgittens Heimkehr.
Undset: Den trofaste hustru.
Vyller: Paul Claudel.

Den engelska veckotidningen universe
finnes.

R.E

O/S TER,

Maria, al
"Romersk katolicism", av P. H. Krcutzer, s. 121.
Helge Rode, III,
Naades Midlerinde, av P. A. Menzinger, s. 128.
Från Credos -torn: Pax Rotnanaav Lektor E. trrederiksen, s. 132.
Kongres, s. 137; Radiodiskussionen- om Kyrkan och det religiösa livet,

s. 138; De tyska biskoparna om alkoholfrågan, s. 140; Katolsk informationsbyrå i trngland, s. 141; Den påvliga paviljongen på världsCredos böcker, av Ä. Menzinger,
utställningen i Paris, s. 141.
K. Kjelstrup, R. Pauli, s. 142.

MEDDELANDE AV REDAKTIOI{EN"

Credo utkommer såsom
dubbelhäfte för Juli och Augusti omkring
Nästa nummer aY
den 8 Juli.

Gnedcl
Katolsk tidskrift.
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Redaktör för Danmark: Pater A. Menzinger
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Redaktör för Finland: Fil. Mag. Jarl Gall6n, Lönnrotsgatan 3,
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