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EJ\ MÅLESTOI(K
Ditt liu ei nuiles slml nrcd dagl o17

natt,
nrcd tall pri år og timer som et

runnet.
Du ser så mangen liusdag endes

bratt
huor intet er for euigheten uunnet.
Den ene, Herren i sin nåde skjenket
ert liustlag strålencle au sol og seng,
dt;n annen bleu til sgkeleiet lenket,
et liu i ltamp med fattigclom og

trang.

FOR LIVSVERDIER.
Ditt liu er som en bolt, huis sonne

uerd
ei glyllent bind, ei sidetall forteller.
Der er en ntålestolik f or all tlin f ertl,
huor euighetens ltrau alene gjelder:
,Io mer du festet blikket mot det

hLie 
-uar liuets lal1natl ringe eller stor

jo mer du leuet hat med GutI for
öie,

jo rikere uar liuet her på .iord.

K. K.ielstrup.
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xÅcna RESEINTRYCK
I.

Få länder erbjuda så mycket se-
r'ärt som Polen, det återuppstånd-
rua Polen, med en befolkning av 33
miljoner invånare, men få äro så
föga besökta av turister, åtmin-
stone från Norden.

Främst bland sevärdheter står
Krakow (Krakart), vars historia
går tillbaka till 900-talet.

Krakau kan gott, vad medeltids-
lninnen beträffar, tävla med det av
turister så flitigt besökta Niirn-
bclg. Och Krakau överträffar i
visst avseende staden vid Pegnitz.
'fy Krakau var länge Polens huvud-
stad. Det äger vidare ett av Euro-
pas äldsta universitet, det vitt-
berömda Jagellonska, grundat 1364
i en medeltida byggnad, på vars
borggård står en stod av Koperni-
kus, den store polske astronornen,
och i vars salar finnas bokskatter
i mängd, bl. a. dyrbara rnanuskript,
.100,000 handskrifter m. m.

Krakau äger slutlig€n en medel-
tida konungaborg, Warvel, allena-
stående i sitt slag, en av de största
och mäktigaste i Europa, vilken
nu återställes i sin forna impone-
rande skönhet genom aldrig sinan-
de offervilja från Polens folk, det
tnesta på frivillig väg nu efter
återvunnen frihet, liksom även
I(rakaus rnus6er, rika på konst-
skatter, alla äro grundade av cn-
skilda i de tider. då landet ännu
lydde under utländsk spira.

Sida vid sida med konungabor-
gen ligger Krakaus domkyrka,
framför vars högaltare står en sil-
verkista med martyrbiskopen S:t
Stanislai reliker, och i vars mitt-
skepp finnas flera sarkofager, bl. a.
Jagellos och Kasirnir den stores, ett
av den världsberömde bildhugga-
ren Veit Stoss (Wit Stwosz) mäs-
terverk.

I kryptan vila flere av Pcllens
konungar, såsottr .Iohan Sobieski,
\\riens räddare, härskarne avWasa-
ätten, och berömdn rnän, sirsom Po-

N POLEI\.
lens nydanare, marskalk Jozef Pil-
sudski, som har med sig i kistan
den lilla bild av Madonnan i Ostro-
brama, vilken han ända från ung;-
domsåren bar på sitt bröst.

Bland de många minnesvårdarna
i kyrkan är det en, som fran-rför an-
clra är kär för det polska folket,
den över Polens helgonlika drott-
ning Jadwiga (t 1399). "Hon dog
blott 28-årig, den lilla ljuva drott-
ningen", heter det i en b<lk on-t
Polen (av J. Armfelt W. de Po-
mian, "Polen nu och i forna dagar",
sid. 116). "Men vad allt hade hon
ej rnedhunnit under sin korta lev-
nadsbana. Hon skänkte ett helt
folk kristendomens ljus, hon bygg-
de kyrkor och skolor, hon upprät-
tade domstolar, hon anlade vägar
och befästningar, och sanrtidigt
vak:rde hon rned oavlåtlig, rörande
örnhet över alla fattiga och för-
tryckta. Så älskas hon än i dag av
hela Polens folk och r'ördas som
ett helgon. Kring hennes nyligen i
domkyrkan uppställda bild i lit
lnarmor saknas aldrig blommor,
och många ses i smyg trycka sina
läppar rnot den kalla stenen." Allt
för länge kornmer det nog icke att
dröja, förrän drottning Jadwiga
blir kanoniserad.

Förutom dömen har Krakau en
nrängd kyrkor, bl. a. den härliga
Nl:rri:rkyrkan, med underbara rnål-
nin54ar av den stclre polske tuästa-
ren Jan N{atejko.

Ingenstädes i världen finrrer jag
r'åra katolska kyrkor så tillrlragan-
de som i Polen, där de äro fyllda
med andäktiga, icke endast i kyrk-
bänkarna, utan knäböjande över-
allt på stengolvet, med trängsel
kring biktstolar och kring altar-
runden under den heliga kornrnu-
nionen, med hyrnner <lch sånger,
sjungna rned liv och lust al hel:r
folket.

Utornordentligt besökta iiro de
polska lallfartortema. Kärast bland
deur är mig Ostrobrama i \Vilno,

FRÅ



där jag var första gången 1904, och
sedan vid flera andra tillfällen och
dit jag alltid längtar tillbaka.

'lre gånger har jag även varit i
Czestocholva (Czenstochowa), Po-
Iens största vallfartsclrt, som år-
Iigen besökes av mer än en miljon
pilgrimer från al-
la delar ar'llol-
ska riket.

Särskilt märk-
ligt var den aka-
demiska ungdo-
mens tåg till
Polens national-
helgedom för att
lova Guds Moder
trohet, och vid
hennes fötter
hämta kraft i
striden för höga
kristna ideal.
Vallfartskyrkan,

där sekel efter
sekel människor
sökt och funnit
tröst och kraft,
bjuder ständigt
till andakt, men
allra mest i tidig
arlastund, då Ma-
donnans bild ar'
täckes vid silver-
trumpeternas
klang, och otaliga
vid altarrunden
cukaristien.
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Domkyrkan på Vawel.

även i kyrkor i städer, som vuxit
rncd nästan "Arnerican rush". Så
är det i Gdynia, det forna fiskläget,
vilket inom mindre än tio år genom
polsk energi förvandlats till öster-
sjöns rnest betydande haurn, ut-
rustad med alla moderna anorcl-

ningar. Gdynia är
en av huvudorter-
na i det polska
område, som få-
kunnigheten kal-
lar "den polska
korridoren", rnen
sour i själva ver-
ket är en del ar'
ett urgamrnalt
polskt landskap.
Pomorze (: "vid
havet"), vilket se-
dan frr 960 till-
hörde Polen, och
nu utgör ett
polskt wojer,vod-
skap (landshöv-
dingedöme) mecl
en befolkning, vil-
ken till 80,9 proc.
utgöres av polac-
kar (Zehn Thesen
iiber Pomerellen.
Torun, 1933. Ver-
lag des tsaltischen
Institutes, s. 10).

fromma knäböja
för att mottaga

Klostret, som innehaves av Pau-
linermunkar med anor från S:t
Paulus Eremitens tider', är ett av
Europas stöt'sta monasterier, med
storartat bibliotek, tryckeri för
spridande av andaktsskrifter, här-
liga konstskatter, mäktiga pelar-
gångar, där talrika biktstolar stå
till tjänst för dem, sorn ej rynnlas
inne i kyrkan, och där altaren resa
sig ute i det fria, så att den heliga
mässan kan bevistas av hundra-
tusentals personer på en gång.

Den varna, medryckande an-
dakt, som når sin kuhnen i de pol-
ska 'i'allfartsorterna, möter man
också i vanliga kyrkor, icke blott
i gamla minnesrika sådana, utan

Är Gdynia Polens modernaste
stad, så får rnan ett intryck av
medeltid, då rnan kotntner till To-
run (Thorn) med dess ålderdom-
liga fästningsmurar och gamla
torn med skottgluggar.

Staden äger flera stärnningsfnlla
kyrkor, bl. a. S:t Johannesbasilikan
med en förtjusande statyett av den
Heliga Jungfrun, med skäl kallad
"Pienkna Nladonna" den sköna Ma-
clonnan.

'forun är säte för Das Baltische
Institut, som utger broschyrer på
engelska, fransha och tyska i ak-
tuella frågor angående Polen, t. ex.
"The Sociology of the struggle for
Pornerania", by F. Znaniecki, Ph.
D.; Elements of Polish Culture, by
Paul Super; Gdynia port national
de la Pologne, par J. Borowik; "Das
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KATHOLSK I(IRI(E. OG AANDSLIV
PAA REFORMATIONSTIDEI\.

AF PASTOR BERNHARD JENSEN (FREDERICIA).

(FOREDRAG HOLDT I ACADEMICUM CATHOLTCUM)

Polni-.che Pommern", von J. Boro-
wik etc., etc., samt en värdefull
kvartalstidskrift på engelska, ägnad
vetenskapliga österslöfrågor.

(Forts.)

II.
Kirkeligt, religi/st Liv kan na-

turligvis ikke dlmmes efter ydre
'fing, Kirkebygninger, Bfiger m. m.,
skg,nt disse Ting alligevel viser en
Del. Men ulige vigtigere er det at
faa at vide, hvilket Liv der levedes
under de mange Kirkehvrelv, og om
det bet/d noget for Menneskene paa
den Tid, naar der blev ringet fra
de mange Taarne. Sikkert betld det
umaadelig meget, ogsaa i Middel-
alderens sidste Tid.

Kirken var ogsaa dengang flrst
og fremmest det Sted, hvor Messen
holdtes. For mange af den Tids
Mennesker var det sikkert en na-
turlig Ting at h/re Messe hver Dag.
Christern 11 giver sin Hofkapellan
Instruks om, at han skal h<llde
Messe hver l\{orgen Kl. 8, og Kan-
sleren faar Ordre om at stille til
Referat hver Morgen, inden Kongen
gaar til Messe. I Christiern IIs
Landsret paabydes det enhverDom-
mer, inden han indtager sit Srede,
at hlre Messe. Christiern Pedersens
lille Bog orn Messen skildrer den
omtrent, som den forep;aar den Dag
i Dag. Han opfordrer ivrigt Folk
til at hdre Messe hver Dag. I sin
"Jrertegnspostil" (med Jrertegn d. v.
s. Eksempel for hver Dag) fortrel-
ler han om to Stalbr/dre, der var
paa Vandring sarnmen. Den ene
hprte hver Dag Messe og tog Vel-

I(ulla pr Odensviholm, Kalmar
län, S:t Stanislaus Kostkas dag,
13/11 1936.

Gustaf Armfelt.

signelse af Prresten, flr han gik
bort; den anden gjorde det ikke, og
derfor kom den sidste til Ulykke.
Dette med at tage Velsignelsen med
l:ngger Christiern Pedersen stor
Vzegt paa. Han klager over de ntan-
ge, "som llbe straks af Kirken, ef-
ter \rorherre er l/ftet, og gange
siden paa Kirkegaarden eller an-
densteds". De l\{ennesker, der gik
til Messe havde altsaa deres Ska-
vanker ligesom vi. Ogsaa en anden
af Chr. Pedersens Formaninger
kender vi fra vore egne Dage:
"Ingen b6,r forslmme sin Sogne-
liirke; dog om nogen ganger til an-
dre Kirker eller Klostre for Prre-
dikens eller anden Gudeligheds
Skyld, da synder han ikke, der-
rned". Vi finder forskellige Anvis-
ninger paa, hvorledes man skal
forholde sig under Messen. Saa
ofte Jesu Navn nrevnes, skal alle
b/je Knre og neje med deres Hoved.
Ved Evangeliet blr hvert kristent
Menneske stande over Ende. Srer-
lig skal rnan lregge Mrerke til, naar
der ringes ved Sanctus og For-
vandlingen. Efter Sanctus, siger
han, treder Presten i Skjul bag
Kortiner, "at han ej ser noget, som
hannem behindre kan". Dette skal
ikke forstaas saaledes, sorn om
Prresten var skjult for Menigheden
under hele Kanon, men som man
endnu kan se i Kirker i Udlandet,

I
l

.i
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at der blev trukket Gardiner for
paa Siden, saa at Prasten ikke for-
styrredes under den hellige Hand-
ling. Det har serlig sin Betydning,
hvor Altre i store Kirker findes
opad enhver Pille.

I Aaret 1517 holdt Bishop Laue
Urne en stor Synode i Rosltilde "lil
den almregtig;e Guds ,Ere og til
F-orbedring af vore Gejstliges Liv
og Sreder. Det er ganske med Urette,
at man har anf6rt Synodens Be-
slutninger som Tegn paa Daarlig-
dommen i Senmiddelalderens Kir-
ke. De er tvrcrtimod et godt Ek-
sempel paa 'fidens Strteben efter
gode Reformer. Bl. a. indskrerper
de strengt Prresternes Pligt til Bre-
viarbpn og fremhrever, hvorledes
Messens Rubriker skal overholdes.
Blandt disse sidste Bestemmelser
kan nrevnes et morsomt Eksempel
paa, hvorledes Historikere kan tage
fejl ved at fortolke noget, de ikke
forstaar. Der siges, at Prresterne,
naar de lreser Messe, ikke maa sige
det "hen i Luften", men skal lrese
Teksten op af Messebogen. Dette
har en moderne Historieskriver
faaet til, at Prresterne dengang alt-
saa simpelthen stod og mumlede
noget hen i Vejret, for Folk kunde
jo alligevel ikke forstaa det. Men
Meningen er, at Prresten skal lrese
Ordene i Bogen, ikke sige dem
udenad, for at der ikke skal ind-
snige sip; Fejl. Statuterne fastsret-
ter endvidere Bestemmelser for,
hvordan det hellige Sakramente
skal bringes til en syg, og giver
Aflad til dem, der f{lger Prresten,
bljer Knre for Sakramentet eller
stiller Lys i deres Vinduer, naar
Sakramentet breres forbi. Dette
giver os et Billede af den Sklnhed
og Andagt, der omgav Berettelsen
af de syge. Det kunde blive en lang
Procession forbi Huse, der var
illuminerede til'' Sakramentets .;Ere.

Statuterne omtaler ogsaa det for
Biskopen vanskelige Splrgsmaal
om, hvem der skal ordineres. Efter
at have anf4rt de sredvanlige ka-
noniske Betingelser, siges dcr:
"Super quibus conscientias domi-

norum archidiaconi et aliorum era-
minatorum districte onetamtrs"
(Derom betynger vi den Herre
-lErkediakons og de /vrige Eksami-
natorers Samvittighed paa det mest
eftertrykkelige ) .

Dette at lregge Afg@relsen over
paa andres Samvittighed, bebrejder
Poul Helgesen Biskoperne meget
strcrkt. Kan vrere nogle Biskoper
har forslmt deres Pligt paa dette
Punkt, men i Reglen vil det dog
vrere ganske umuligt, at Biskopen
selv skal kende alle dem, han skal
ordinere. Der maa han virkelig,
som Zaue Urne g@r det, stole paa
sine Embedsmrend.

Om Prresternes Liv, srcrlig C/li-
batets Overholdelse, taler disse
Statuter smukke og strenge Ord.
Men deraf fremgaar ikke, hvordan
Forholdene har vrcret paa dette
Punkt. Man maa heller ikke glem-
me, at de daarlige Prrester er dem,
der tales og skrives om; men de
mange, der har levet deres Liv
stille og pligtopfyldende, omtales
ikl<e i Arkiverne.

Hvor har vi h/rt meget om, at
Prtpdikenen var fors/mt f/r Refor-
mationen; ja mange tror, at der
ikke blev prrediket paa Dansk, ffi,r
Reformatorerne kom til ! Naturlig-
vis har Prredikenen ligesaa lidt som
nu vreret det centrale i Gudstjene-
sten. Alligevel hgrte den til Prre-
stens vigtigste Opgaver, ogsaa om-
kring Aar 1500. Dr. EIIen Jlrgen-
sen beklager, at den middelalderlige
Prrediken i Danmark endnu ikke
har vreret Genstand for en omfat-
tende Unders/gelse, "sk/nt 

- 
som

hun siger 
- 

et ikke ringe og ikke
uinteressant Materiale foreligger".
Den almindelige, den Dag i Dag
greldende Regel, at Prresten paa
S/n- og Helligdage skal holde en
Homili over Dagens Evangelium
indskrerpes atter og atter. Laue
Urnes Statuter fremhrever, at Prre-
sten, naar han prrediker, ikke maa
s/ge sig selv, men skal have en god
Hensip;t. Christiern IIs Lov bestem-
mer, at naar en Sogneprrest har to
Kirker, men ingen Kapellan, skal
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han ogsaa prredike Evangeliet om
Spndagen i den anden Kirke. Paa
Frederik /s Tid klages der ganske
vist fra nogle Steder i Jylland over,
at der kun prredikes hver tredje el-
ler fjerde S/ndag. Der manglede
ogsaa Prrcster, og visse Steder i
Jylland var de kirkelige Forhold i
Almindelighed daarlige, fordi Bi-
skoperne var daarlige. Men i det
store og hele blev Prredikenen
holdt. Paa en Landdag i Rendsborg
1525 klager Ridderskabet over, at
"de fleste Sogneprrster er uviden-
de og prrediker Fabler, men kan ej
tyde det hellige Evangelium". Det
vil naturligvis sige, at de ikke pre-
diker luthersk, men der klages ik-
ke over, at der slet ikke bliver prre-
diket' Prof . Oskor Ändersen siger
i sit store Vrcrk "Overfor Kirke-
bruddet", at Tiden omkring 1500
var "en Periode, da man interes-
serede sig strerkt for Prrediken",
og han fremhinver, at "det nye i
Tiden var ikke selve Prredikenen,
men det voksende Krav om dens
virkelig bibelske Karakter". Lreg
Mrcrke til, at det var f/r Reforma-
torernes Optrreden ! Det vil sige,
at Senkatholicismen i Danmark paa
dette Punkt viser det, som man har
gaaet og troet var Reformationens
store Fortjeneste. Mens man tid-
ligere holdt rent kateketiske og
Helgenprredikener og fortalte Le-
gender, kommer nu den bibelske
Prediken frem igen 

- 
et afgjort

Fremskridt. Oskar Andersen brin-
ger som Eksempel den f/r nrevnte
Jartegnspostil af Cåristiern Pedersen
og kalder denne Bog "et strerkt
Vidnesbyrd om dansk Interesse for
56ndagspr:rediken og Bibelkund-
skab inden Wittenbergernes Kom-
rne". Den blev nemlig trykt i Paris
;515, anden Gang i Leipzig 1518.
"Bogen er vel senere 

- 
fortsretter

den samme Forsker 
- 

blevet haa-
net som Jrertegnspostil, og Cftri-
stiern Pedersen har selv r,reret
blandt de f/rstc, der tog Afstand
fra den, men trods dette er den
unregtelig prreget af en dyb llespekt
for Biblen, og selv med sit middel-

:ldcrlige Islret flrer den en viite-
lig Kristusprrediken fren".

Glredelig var ogsaa den Fornyel-
sc eller lleform, der fandt Sted i
mange Klostre. For Benediktiner-
ordenens Vedkommende er det
Bu rsf elderkongregationens Relorm-
tanker, der prreger Tiden*). Da
N{trnken Johannes a/ Cismor kom
til Danmark for at se, om der var
nogen Jordbund for Reformen, og
saa de danske Klostre udbrdd han:
"Ulykkelige Danmark !" I sin Re-
formiver mente han, at fra det f/r-
ste Kloster, der var gaaet med til
Reformen Skouklostref ved
Nrestved (1458) 

- 
vilde Reformen

hurtig brede sig til de /vrige
Klostre. Men han blev skuffet,
hovedsagelig fordi Biskoperne svig-
tede ham. I Odense blev der gjort
Fors/g, men det blev slaaet ned.
Da kaldte Nonnerne i Sebber Klo-
ster i Viborg Stift paa Johannes og
modtog ham som en Engel fra
Himlen. I Aarhus kaldte Biskopen
paa ham for at reformere Voer
Kloster. Saa f/lger Gudum Nonne-
kloster i Ribe Stift, hvor Biskopen
til at begynde med havde modsat
sig. 1492 lykkedes de ogsaa at faa
Oclense Kloster genoprettet under
Observansen. Men det blev kun 5

af de 24 danske Benediktiner-
klostre, der sluttede sig til den
strengere Retning.

En lignende Bevregelse bragte
anderledes store Resultater inden-
for Franciskanerordenen**). Det
blev Guardianen i Kolding Laurids
Brandsen, der blev Observanternes
fgrste F/rer. Han hegyndte med
Reformen i sit eget Kloster, og un-
der store Kampe blev de fleste af
de danske Klostre reformeret i LP-
bet af 30 Aar. 1506 havde Obser-
vanterne 19 Klostre, Konventualer-
ne kun 8 l\Iunkeklostre og Clara-
klostret i Roskilde. Observantklost -

rene skilte sig of med al Jordejen-

'r) Se herom D. Steidl, Skt. Benedikts
Orden i Odense, Credo 1932 Side 95 ff.

't't) Se herom D. Steidl, Kongehusets Stil-
ling til Observanterne i Danmark, Credo
19,35 Side 241.

:

I
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d<lnr, de ltar'<{c crhven'et vetl Gave
eller K/b, og henviste t\Iunhcne til
sonr oprindeligt at leve i Fattigdorn
ved Alnrisser. 'Iil Prokuratorer
rnaatte kun tages Lrcgfolk. Arup
trnker sig, at "dette Oldenens eget
@nske er Baggrunden f<lr Reforma-
tionstidens hastige Konfiskation af
srerlig Fr-anciskanerordenens Ejen-
dom". "At Angrebene paa Tigger-
munkene 

- 
siger han 

- 
lor Do-

venskab, Uvidenhed og Penge-
begrerlighed var ganske uretfrer-
dige, kan der ikke \'åere nogen
Tvivl oln; C)bsen'anterne havdc
netop s/gt at frig@re 'I'iggerrnunke-
ordenerne for al Ejendorn, og det
r,ur vel netop, fordi dette ikke helt
Yar lykkedes dem, at Klostrets
uundgaaelige Indtregter i den sicl-
ste Tid var blevet omsat i Kloster-
bygninger."

Stor Betydning fik i denne Pe-
riode Karrneliterorrlenen. Den kom
til at virke i Danmark i godt 100
Aar, nren det er den, sorn er aande-
ligt og kulturclt fremtrrcdende i det
sidste l<atholske Aarhundrede. Det
var for Danrnark den nye Orden,
derfor ogsaa den mest levende, den,
dcr tydeligst trenker Tidens Tanker
og er helt besjrelet af dem. Det er
ikke tilfreld.igt, at Tidens st/rste
Persorrlighed,' Poul Helgesen, til-
h6rte denne Orden. Vel sjeldent
er nogen blevet saa rnishandlet af
sin Samtid og Eftertid og har faaet
saa fuldhomrnen Oprejsning Iangt,
langt senere. Poul Helgesen er net-
op Taler/r for det, man har kaldt
Reformkatholicismen. Den viser,
at der ogsaa i den senrniddelalder-
lige Kirke i Danmark r,ar Liv og
Kruefter af stor Vrcrdi. Det var
ikke en i Bund og Grund fordrervet
Kirke. Det mest utiltalende er alle
de Forhold, hvor Kirkens Sag blan-
des rned Politiken, naar det grelder
onl at klare sig overfor Konge-
magten og bevare Biskopernes po-
litiske og lkonomiske Magt. Dette
faar en moderne Historiker at
sige: "Sandelig, denne Kirke var
moden til Fald". Men ved Siden
af dct daarlige, var dcr alligcvel

mcgel r'n:r'tli{ukl[, sonl ogsaa lllaa
fremhu'es, vil rnan bed/mme Kir-
ken retfrrdigt.

.Ieg skal ikke omtale Poul Helge-
sens Liv og hans Vrcrker. Han
slog med lige Kraft til det, der
efter hans Nlening var galt i Kir-
ken, op; til dem der vilde bryde med
Kirken. Det Standpunkt, han ind-
tog, vidner om en overlegen Aand
og en stor Karakter. For os kan
det maaske se ganske naturligt ud,,
at han stod, hvor han stod. Men
for den, der er midt i Begiven-
hedernes voldsornme Str/m, er det
en hel anden Sag at finde sit Stade.
Der var dem, der afviste al Tale
clm stlrre Refortner, dels af Mage-
lighed og falsk Konservatisme, dels
fordi de var besatte af Magtstrreb.
Saa var der de reformivrige, til
Dels Poul Help;esens Elever og Or-
densbr/dre, som ganske lod sig
drive med den Strflm, der kom Sycl
fra fra \Ä/ittenberg. I dette at staa
fast dengang er en Bedrift.

Jeg vil slutte rned et Par Citater
af Poul Helgesen, der giver os klart
hans Mening. Han blev beskyldt
for i Hjertet at va:re Lutheraner;
han harde hilst Luthers Optrreden
rned Bifald og oversat hans Bede-
bog. Han protesterer rnod denne
Beskyldning og taler orn "visse
taabelige Gamle, som uafladelig
raaber mod Videnskabens Mrecener
og i den Grad sretter sig imod Gud-
frygtighedens Studier, at de hellere
vil, at Barbariet skal herske be-
standig, end at de, som forhen er
holdte for Rabbinere og Lrerere,
skal tabe nok saa lidet i deres An-
seelse. De indser ikke, at det er
Misundelse og lrreligi/sitet at hade
de Videnskaber, de ikke kender.
Rettroende er jeg, ikke Kretter.
Paulus kalder jeg mig, il<ke Luthe-
raner". Det er hans Ord til den ene
Side. NIen rnod llans Mikkelsen
skriver han onr "os fattige, sirnple
Mennesker, der udi en ret kristen
N{ening vil vrere udi Endrregtighed
med den hellige Romere og menige
Kirke, sorn er da en Mesterinde til
vor og vore Forieldrcs Tro og Sa-



ligherl. Alrlrig findcr tlirr I(rctter'
nogerl Kirke, der havcr saa lir:ngc
og saa lr/steligen standet i Troen
som den Rornere Kirke . . .

. . . Du rnaa skamme dig, din fule
Kietter, at du kalder saa ntangc
hellige lVlartyres {)f{ Confessores,
som nu regerer rne<l Gud, Bespot-
tere, sorn have rned deres hellige
Rlod og Lttrdom bestyrket og stad-
I'a'stet den ganske Kristendorn. I)e
haver sat Kirheloven og in€{en an-
rlcn, dcr din ledc Spotter kalder
luntikristcli6{e I}uller, nlcd llvilken

DEI\ LUNDENSIS
TE OL O GISI(

Den lundensiska humanisnen är
en typisk produkt av sin ur-
sprungsort, den lilla älskvärda uni-
versitetsstaden, sorn li.g.ger omgiven
al bördiga :ikrar och vida horison-
ter. Då r'i tala orn dess teologiska
fakultet, rnena vi ej den officiella
(den teologiska fakulteten vid
Lunds unive rsitet). C)m dennas lun-
densiska och humanistiska egen-
skaper vilja vi här ej uttala oss.
Vi åsyfta här den teologiska fakul-
tet, som är förlagd till Nlalrnö och
hetcr Albert Lysander.

Om dennas verksamhet påmin-
ner oss en nyligen utkommen bok
Iiring det heliga landet, som är ut-
given på Svenska Kyrkans Diakoni-
styrelses Bokförlag i Stockholm.
Här rnöter oss på varje sida den
lundensiske hunanisten, för vilken
intet mänskligt är främmande. Man
tnärker detta redan i den yttre for-
nrcn. Både i ordval och innehåll
sllränger Lysander de konventio-
nella ramarna för uppbygglig rese-
skildring. Hans intresse uppsöker
också allehanda s. k. världsliga om-
råden. Nled några rader tccknar
han "dcn för Galilöen typiska ut-
sil<tcn, l<ullar och berg, nll på sen-
hijsten kala och brunbrända, på
r,åren irter, eftel vad man försäk-

-272,
rlc lurr I'olklarc't o.q utltl'yk[ os dcn
hellige Skril'ts rene og sande I,[e-
ning." Det el Standpunktet, klart
og tydeligt. Men clet er ogsaa det
Standpunkt, sorn i voldsomrne Ti-
der er det for Hoben ruest ufor-
staaelige.

Rettelse:
I Novemberhefte, Side 253, venstre Spal-

te, Linie 18-19, er sprunget en Linie over.
Der skal staa: i Klbenhavns Univcrsitet,
mens dct flir den Tid nrrmc'sr var ct lillc
katholsk Presteseminarium.

KA HUMAI\ISMENS
A FAI( UL TE T.

rade oss, grönskande och blon-r-
sterhöljda". I\{ed några anekdoter
ger han en levande bild av den nu
rådande politisl<a situationen i Pa-
lestina, som ju sär'skilt präglas av
den eviga striden mellan juclar och
araber. Han r'isar en vacker, unik
bild nr, "ett rnosaikfält i Besltis-
ningsunclrets kyrka". Hans lilla
bok ornspänner så olikarlade ärn-
nen soln "kung Salornos stenbrott",
"strlrstrejk i Jcrusalem" och "lånp;-
fredagens dobblare". En dylik frisk
rnångsidighet är ganska siillsynt
hos representanterna för den svcn-
ska statskyrkan, sorn länge rnot-
tagit intryck både av kulturfientlig
pietisnr och av långtråkig moder-
nisrn. I själva verket finner rnan
hos Lysander mycket rner själv-
ständighet och vidsynthet än hos
hans ettriga opponenter i "Kristcn-
domcn <lch r'år tid", sollt lil<r'iil
hade både "frisinthet" och "kul-
tur" på tidninp;sprogrammet. På
ett ställe säger Ivar Harrie, att Ola
Hansson gjorcle Skåne till en pro-
r.ins -- icke i det dåtida ganska
bornerade Sverige utan 

- 
i Europa.

Lysnndcr tycks till och med vilja i
sin lunclensisl<a "europeisnr" in-
korporera delar av Asien och Af-
rika. 'l'y ocksir till cgyptiska nej-

I
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del striiclier hau rlenna gring sin
fär'd oclt sina studier.

Ett av den lundensiska httrtra-
nisrnens r,iktigaste karakteristika
tir humorn -- r'äl att märka en hu-
mor, soln cj blott f rarntages vid
högtidliga tillfällen utan soln in-
f{år som integlerande del i självn
livssynen och livsåskådningcr-r. På
tletta ornråcle fiiret'innes den skar-
paste g;ränsen till niirmaste kultur-
ornråde åt nordsidan. C)ckså i före-
liggande arbete visar sig Albert Ly-
sander som den bekännelsetrogne
humoristen. Han förefaller att
ständigt finna ett lika stort nöie i
de högtidliga haruelerna, som hatr
rnöter i Orienten, sorn i de små ås-
norna som inleda det Heliga Lan-
dets karnevaler. Han frarnhåller
rned stolthet, att han käntrer en
uerklig hederspascha (i Egypten
förstås). Han är lika road av de
arabiska chaufförernas livsfarligt
livliga gester som av arabflickor-
nas älskliga förvirring, då han oför-
rnodat inkornnrer i deras skolklass.
Hans hutnor är mången gång t:n
aning spjuveraktig. Härmed sam-
manhänger måhända också ltans
tramträdurde intresse för lturiosa
av alla slag. På sina europeiska
långresor har han uppsöht 'r'eder-
döpare och kr'äkare. Här i Asien
beger han sig med rätt stor rnöcla
och icke utan en 'r'iss risk till den
plnts, där Simon pelarhelgonet Ie-
vat och predikat. Ett helt kapitel
ägnas åt "radbandsstudier", där
både katolska, ortodoxa, koptiska
och mohantmedanska radband de-
rnonstreras I

Lysander tager som äkta lunden-
sare den stora humorfrågan rnyc-
ket allvarligt (som man ju måste
göra, orn rnan förstår den). Ett
hett kapitel ägnar han åt frå-
fiarl: Kuncle Jesus skämta? Ett
exempel sorn han framdrager är
rnåhända diskutabelt. Men med
rätta frarnhåller han, att det be-
traktas som er) brisf, om man säger
oln en rnänniska, att hon icke för-
står skiimt, att hon icke har humor.
Men .Icsus var ju i allt en männi-

ska liksonr vi, tlen störste blancl
alla hurnanister' (blott ut:rn synd).
Skulle han då ha saknat humorns
gudagår'a, sorn betyder så tnycket
i den rnänskliga sammanlevnaden
också för det moraliska och reli-
giösa livet? Att Frälsaren begag-
nade sig av ironiens vapen, är ju
tydligt. Vi behöva blott tänka pir
de bekanta orden om faris6erna,
som demonstrerade både sin andakt
och sin välgörenhet på Jerusalems
gator: "De hava redan fått sin
lön". Lika klart och oemotsägliglt
är, att han var en suverän mästare
i satirens konst. Vi behör,a blott
tänka på liknelsen om faris6en och
publikanen, erl av världslitteratu-
rens skarpaste satirer, eller liknel-
sen orn den barmhärtige samariten,
sedd i det sarnmanhang, vari den
berättas. Skulle en man som var
mäktig en sådan ironi och en så-
dan satir varit totalt obekant med
hurnorn, deras mera godmodiga och
r-änliga släkting? I varje fall är
detta kapitel : "Kunde Jesus skärn-
ta" utan atl fråga det märkligaste
i boken sonr inledning till diskus-
sion av ett viktigt, hittills fögn be-
aktat ämne.

Man rnå r'ara så human och hu-
manistisk som helst. Om man är
prost och teologisk fakultet, så
rnåste n.ran finna det naturligt, att
ens inställning till de religiösa frå-
gorna fra'mförallt beaktas. Denna
finner man utan större svårigheter
hos Lysander, ty i motsättning till
åtskilliga av sina ämbetsbröder är
han välgörande klar och outspoken.
Även av hans sista bok framgår
tydligt, att han icke vill räknas
bland de hunranister som äro så
"mänskliga", att de icke ha en be-
stämcl mening; orn någonting. Inonr
parentes kunde man här framhålla,
att det ej är det minsta beundrans-
eller ens anmärkningsvärt, om dy-
lika människor visa sig "toleranta"
mot andras åsikter. Lysanders
ståndpunkt är en anglikaniserande
högkyrklighet, sckå den av en väl-
villig och godrnodig lundensisk typ.
Man rnärker, att han icke har någ-
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ra ör'erdrivna sympaficl lör: "låg-
kyrka och frikyrkol i hela värf-
den". l)e satiriseras 

- 
lnan kunde

nästan säga avrältas - i den lilla
kostliga skildring;en a\/ general
"Gordons Golgata". Otn donatorn
av den lyxuösa K. t'-. U. [I.-bygg-
naden i Jerusalern skriver vår re-
senär, att häns namn "doftar ame-
rikansk frikylka långa väg;ar".
IVIen denna hans inställning är icke
så anmärl<ningsvärd, om man ta-
ger hans l<ulturella läggning i be-
traktande. Mera märklig är hans
bestärnda avståndstagande fråu dcn
"bredkyrklighet", sorn i själva ver-
ket är i högsta grad (icke låg- eller
l'ri- utan) o-kyrklig. Han skriver
(sid. 64) : "Det förefaller mig där-
för egendomligt, att de enkla frå-
gorna: 'Tror du, att Kristi grav är
torn? 'l'ror du på hans lekarnliga
trppståndelse?' skola av så många
teologer och präste.r i vår tid mötas
rned undvikande svar". Men 

-fråga vi å vår sida 
- 

hörde icke
till dessa "teologer och präster"
också den av Lysander själv med
beundrande kursiver f ramhållne
"ärkebiskop Nathan Söderblom"?
Dennes s. k. ekumeniska rörelse
dlyftas också i boken. Lysander
sammanfattar sina intryck av den
rned följande ord: "Vad som verk-
ligen uträttas ned alla dessa an-
föranden och resolutioner är omöj-
ligt att konstatera. Jag har det in-
trycket, att de olika kyrkorna och
cleras ledare i sitt vardagsliv, så att
säga, äro lika reserverade som för-
ut gent emot "f rärnmande tros-
bekännare", sonr det karakteris-
tiska uttrycket är i svensk kyrko-
lag" (sid. 165). Han uttrycker sig
här med sedvanlig mildhet. Andra
iakttagare ha det intrycket, att
rnan knappast i någon annan kyr-
l<ohistorisk rörelse kan konstatera
en så enorrn dispr,riportion mellan
orsak och verkan som i den eku-
tneniska.

Om någon skulle ha förutsätt-
ningar att verka för kristenhetens
cnande, så är det tnän av Albert
Lysanders typ. Han är ivrig att

alltid vara rättvis och objekti'r',
han forrnligen anstränger sig att
se de goda sidorna också hos mot-
ståndare, han hör ei på konfessio-
nellt skvaller, han följer den eljest
i dct interkonfessior.rella umgänget
l'öga pralitiserade grundsatsen att
"träda in i byggnaden och fråga
sit{ för" ( jfr. sid. 130). Också
genternot lintolska Kyrkan (annars
<len största stötestenen) söker han
behålla huvudet klart. Även ett så
för protestanter svårbegripligt fiöre-
mål sorn radbandet bedömer han
i'älvilligt och förklarar att han
"älskar och beundrar" den laure-
tanska litanian". Han omtalar Si-
mon Styliten med respekt och be-
nndran. NIed betydligt mindre er-
l<ännande talar han om sådana
vars "sunda förstånd och upplevel-
ser" betyda nera för dem "än kyr-
l<ans bekännelse och tradition".
NIen alla dylika goda egenskaper
l<unna icke åstadkolnma, att krist.
na av olika bekännelser komma
verkligen närmare varandra än
rnindre förenas. Lysander fram-
håller sjiilr' (kansl<e utan att zisyfta
det), att just .sådana kristna som
verkligen tro på sina respektive
läror såsom t. ex. katoliker, schar-
tuaner och pingstr'änner icke vilja
deltaga i några ekumeniska strä-
vanden. Detta faktum förklaras
ytterst enkelt. Om rnan anser sin
egen lära för sann och av Gud up-
penbarad, så äro naturligtvis mot-
satta meningar falska och (då det
gäller så fundamentala och livsvik-
tiga frågor) även i hög grad far-
liga. Att ena "ja" och "nej", vat-
ten och eld är lyckligtvis fullkorn-
ligt ornöjligt. Därför ligger ocksår
p;råinslinjen rnellan katolicism och
protestar-rtism icke i ställnings-
tagande till en mängd detaljfrågor.
Dessa kunna ju diskuteras fram
ot'h tillbaha i all oändlighet. Den
ligger i svaret på den allf avgöran-
de frågan: "Finnes en Kyrka sorn
ofelbart kan tolka Guds uppen-
bnratle sanning?" Protestanten
tvingas (onr han ej är fullt utbil-
dad farratiker) att bli relatiuist i

{
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högre eller lägrc grad. Katoliken
iir (onr rnan får anr'ända detta ord
i religiös tcrminologi) absolutist.
NIan förundrar sig att se cn så
kunnig _man som Lysander smått
skämta över katolska Kyrkans
ställning till ekumenismen genol.n
att känneteckna den med orden:
"Vi kunna lätt bli eniga, om endast
alla ansluta sig till rnin mening".
Min rnening,? LIin åsikt?? Nej, så
tiinkel ingen verkliS4 l<:rtolik. I{an

A CADEMICUM
HEL SI

F-rån Helsingfors har till Credo
inkornn.rit följande meddelande, till
vilkct redaktionen fogar sin varmir
lycl<önsk:ln.

"Sedan vi denna höst rned bi-
skopligt godkännantlc l<on.itituerat
oss som en akadernisk l'örening,
benärnnd Academicum Catholicurn,
be vi att f{enom Eder förmedling
få underrätta det katolska Skan-
tlinavien otn vår existens. I för-
eningens styrelse ha invalts fil.
mag. .Iarl Gall6n, ordförande, fil.
mag. Olga Alice Nygren, sekrete-
rare, fil. mag. Eja Margrete Nord-
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CATHOLICUM
I\GFORS.

skulle i ställct säga: "Vi kunna
lätt bli eniga, our cndast alla an-
sf uta sig till katolska Kllrktrns lära,
sorn är den av Gud själv uppen-
barade sanningen,". Den. sista de-
len av den verklige sökarens vä94

går icke "kors och tvärs" icke ens
/tring det Heliga Landet utan in f
det Heliga Landet, den ofelbara
sanningens strålande rike.

B. D. Assotssort,

ström, skattrnästare. Till förenin-
gens rnoderator är Abb6 v. Chri-
stierson utsedd.

Föreningens ändamål är att sarn-
manföra katolska akaderniker till
gelnensamt arbete och ha vi i vår'
lerksarnhetsplan bl. a. upptagit att
utgöra en inforrnationsbyrå för
l<atolska angelägenheter i Finland.

Nled utrnärkt högaktning

ACADEMICU M CATHOI.ICU M

gen. Olga Alice llggren,
Sekr'"
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LIJTKE I\AMEI\SEN
EN FRANCISKANERSKIKKEI,SE FRA

REF ORMATI ONSTiD EN.

VED P. D. STEIDI,.

9. SIDSTE I,EVEAAR. SKUF-
FEI-SER. DOD. EFTEIIM,IELE.

Liitke var bleven gammel, over
halvfjerds Aar, en Alder, hvor for-
skellige Skrpbeligheder plejer at
indfinde sig. Han vidste det og vilde
vilrge sig, saa godt han kunde. Der-
for anskaffede han en populrer La-
gebog til sit Bibliothek. Det er N:o
286 "Orstus sanilnfis" (istedenfor
Hortus sanitatis). Bogen er trykt i
Strassburg omkring 1497 af Johan-
nes Priis og forsynet med 1050 Tra'-
snit. ( Hain 8942 ; P anzer M 44,643) .

Desuden samlede han alle Slags
Husraad og Midler mod Sygdomme
og tilf/jede dem sorn "Tillug" til
sit Manuskript, og dette Tillreg er
den mest morsomme Del af det.
Liitke kender to U niuersalmidler
im<rd alle Sygdomme, nemlig "Guld-
uinen" og "he,rba cardui benedicti".

" Gulduinen" tilberedes ifllge hans
Opskrift paa fplgende lVlaade: Tag
to eller tre Gram af det fineste Guld
og larg dem paa en Jernskaal, der
g/res glfldende. Derefter lrcgges de
i \/inen, indtil de er afkplede. Dette
skal gentages 5 Gange, og saa er
"Guldvinen" frcrdig, der baade har
Vinens og Guldets Kraft og hiiel-
per mod alt, isrer Pest. Og Liitke
tilf/jer: "Hvo sorn bruger denne
Vin, forbliver altid rask, glad, ung-
dommelig og smuk".

Endnu mere lovprises "herba
cardui benedicti" (Benediktiner-
tidsel,Cnicus benedictus), der skul-
de hjrelpe mod Slangebid, Pest,
IJpilepsi, Nreseblod, (Bronchitis,
Slenlidelser, Ha:morroider etc. Der
er vist ingen Sygdom, som den ikke
kunde anvendes irnod.

Liitke var bangc for at blive skal-
det. f)erfor angives ogsaa Midler
irnod Haarafl'ald. Ilt af dern lydcr
saaledes; "Apcs in alvearibus mor-

tuae, siccatae et pulvcrisatac cuur
favo mellis. Locus calvus cx eo
unctus producit crines". (NIan ta-
ger d/de Bier fra Bikuberne, tprrer
dem og pulveriserer dem sam[len
med nogle Bikager. Naar man sm/-
rer dem paa det skaldede Sted, be-
gynder Haaret at vokse igen.)

Tiltrods for sin h/je Alder over-
holdt Liitke meget n/je de mange
Fastedage, der er foreskrevne for
Graabrldrene. Nlen sorn Jakob Fa-
bricius fortreller, holdt han af et
Glas Vin. Mon det ikke var af den
"Guldvin", han tilberedte for at bli-
ve "rask, glad, ungdommelig o€l
smuk"?

Ved sin Stiftelse var Liitke ble-
ven en kendt Personlighed, ikke
blot i Hertugd@mmerne, rnen ogsaa
i Kongeriget tiltrods for, at der ikke
gaves hverken Avis eller Telegraf
eller 'I'elefon. Et godt Bevis herpaa
er Jakob Andreassen fra Skaane,
der i 1571 kom til Flensborg og bad
Liitke om Ansrettelse som Lrerer
ved hans Skole og orn en Under-
st/ttelse, fordi han paa en Rejse til
K/ln havde mistet alt, hvad han
cjede. Han kunclc ogsaa forevise
ct Anbefalingshrev fra den sidste
Cistercienserabbed i Herisvad, Lau-
rentius Nicolai. Det begynder dogl
med en Titulatur, der ellers ikke
tilkomrner en Graabroder: "Claris-
simo viro ac lleverendo patri in
Christo charissimo". Brevet frem-
h:pver Liitkes Irortjenester for den
katholsl<e Kirke og anbefaler Jakob
Andrcassen sour erl dygtig katholsk
'fhcolog paa det varlnestc. Liitke
gik paa Lirnpinder.r, modtog ham
ured aabne Arme og vilde for stedse
binde harn til sin Skole. Men Magi-
straten r,ar klogere, rnodsatte sig
hans Ar-rsrettclsc og forctog cn
n/jere Unders/gelse, ved hvilken
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mrcrkelige Ting konr freru. Man
larrdt 3 falskc Sigillcr hos ham, og
det viste sig, at hele Anbefalings-
brevet var skrevet af ham selv.
Der var endnu ikke sket nogen
st/rre Ulykke, og derfor lod" man
Bedrageren lpbe, efter at han havde
underskrevet etr Erklrering des-
angaaende. Over Liitke blcv der let
meget i Byen, og han rergrede sig
fryg4teligt over denne tslamage og
over Bedragerens Frrckhed. Man kan
rnterke det af den Paaslirift, som
han gav de vedrlrende Aktstykker:
"Hae litterae sunt una cum Sigillis
cniusdam nebulonis, qui se nomi-
nabat lVlagistrurn Jacobum".

Straks efter at rlet nye Hus lar
hygget, flyttede han hen i det for
at kunne f/re et vist Tilsyn med
det hele og han boede i den /stlige
lfnde af Stuetagcn. Herfra fulgte
han Skolens og Elevernes Udvik-
Iing, men nred Undtagelse af den
/honomiske Forvaltning havde han
kun ringe og uvrsentlig Indl'lydcl-
sc paa Skolens Gang. Ved dens
Aabning ansattes 3 Lrerere, og dc
to Hovedlrerere blev tagne fra By-
ens hidtil bestaaende to Skoler og
llnnede af Liitke, medens der for
den tredje Lerers Underhold rnaat-
te slrges paa anden Nlaade. Me-
lanchthons Discipel og4 sidstc Rec-
tor ved Nicolaj Skole, Magister Joa-
chim Dobbin, blev af N{agistraten
ansat son Ilector scholtre, og clen
sidste Rector ved Nfari:c Skole, Ma-
gister Johannes Bock, blev Con-
rector. Map;ister Pctrus Antonii,
der Aaret i Forvejcn havde afslut-
tet sine Studier i Rostock, blev
tredje Lrcrer og Cantor o.g l/nncdes
af sine kirkelige Indtagter. L:erer-
ne vel<slede rneget ofte. I de otte
Aar, i hvilke Liitke entlnu levede,
finder vi f/lgende Lrcrere ved Sko-
len: I ) NIag. Joachim Dobbin (1566

--1568) ; 2) Nfag. .Iohannes Bock
(1566- -1571); 3) N'Iag. Gerhard
Rdje (1567 1569) ; 4) Mag. Petrus
Antonii (1ir66-1569); 5) NIag.
Hieronymus Hebcrding ( 1568-
1570); 6) NIag. ,Iacob WerenberE;

(1571-l57il): 7) Franciscus He-
berding (11169-11-r70); 8) Mag.
Sebastian Schr/dcr ( 1ir70-1571 ) ;

9) Petrus Thom:e (1570-1579);
l0) Joh. Borchedes (11-r7l): ll)
Herrn. von Baren (1571-ll-r7ll);
12) Mag. Thomas Schattenberg
(1571--1585); 13) NIag. Joh. St>
gerus (1574-1580); 14) Petrus Ja-
cobsen (1573); 15) r\Iag. Henrik
Johannis (1574-1577 ) .

Der kan findes flere Grunde til
denne hyppige Veksel. De flestc
betragtede l-iitkes Skole kun som
et Sted, hvorfra man lettere kundc
forfrenrmes, og de fik ogsaa snart
et godt Praste- eller "Predikant"-
Embede i Flensborg, Haderslev,
Ltibeck, Kiel, Liineburg og andrc
Steder. Mon ikke en og anden af
dem har staaet Model til Liitkes
Digt "om de falske Prredikanter?"

En anden Grund laa i den yderst
lave Gage. Vi har endnu Kvitterin-
ger fra den Tid, og Ltitke kaldcs
deri snart "Gymnasiarches" snarl
"Skolens Patronus og Nlrcccnas".
Men L/nningcrne var smaa, og
Konrekloren maatte endda laa
Kostdage hos Byens Borgere for at
kunne klare sig. Thi \'[lgistrrrtcn
ansatte lidt efter lidt flerer Liprere
og foreskrev andre Undervisnings-
fag end Liitke havde fastsat i sin
Stiftelse, og derfor maattc Lan-
ningerne reduceres. Saaaledc.r; blev
der f. Eks. allerede i de flrstcr Aar
ansat en Lerer for Latinsk Graur-
rnatik, hvilken efter Liitkes Skole-
plan allerede skulde vrere gennern-
gaaet, flrend man kom paa hans
H/jskole.

Som F/lge deraf f@lte Liererne
sig hellcr ikke helt trygge. Skolen
var ikke, hvad den if@lge Stif-
telsesdokurnentet skulcle vtre. Vel
undervistes der i Hebraisk rl;l
Gr:esk, og Biblen blev la-'st i beggc
Sprog, nlen en Lrerer i 'Iheologi --og det i katholsk Dogrnatik 

-,sonr il'6lge Liitkes Skolelrlan skrrl-
de ttnclervisc hver Onsclag <tg, Ldr"-
d:rg, blev aldrig ansat. N[an brugte
sikkert overfor Liitke alle mulige
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Paaskud op; regnede vel med hans
snarlige D/d.

Magistraten havde en vis Ret tii
rlisse Forandringer; thi i den kon-
gelige Konfirmation af 19. Juli
1566 hedder det udtrykkeligt: "Do11
skal det uxre Os og bemeldte Raad
i Flensborg til huer Tid forbeholdt
efter larde Mrcnds Raad at ordne
ogJ forbedre Lectiottes og Disciplin
i n:punte Skole". Enten har l-iitke
ikke overskuet Rrckkevidden af
den kongelige Konfirmation eller
han blev flrst senere gjort bekendt
med dens Indhold. 'Ihi med dennc
Konfirnlation var Liitkes katholske
H/jskole et d/df/dt Barn. Den fik
vel den kongelige Anerkendelse og
blev altsaa stiftet og konfirmeret
af Konp;en sorn katholsk H/jskole,
rnen Anerkendelsen var stilet saa-
ledes, at den hvert @jeblik kunde
tages tilbage. I selve Stiftelses-
dokurnentet var Ordet "katholsh"
undgaaet for at lette Kongen Kon-
firmationen. Istedenfor blev der
sagt, at der skulde holdes Forelres-
ningen i Theologien "efter den al-
mindelige kristelige Kirkes Lxreres
Fortolkninger". Dog ifllge Liitkes
skriftlige og, mundtlige Forklaring
kunde der ikke vrere Tvivl om Or-
denes Betydning og derfor fik og-
saa den kongelige Konfirrnation
denne Form. Da en Lrerer i Theo-
logi blev tilbagevist af Nlagi-
straten, blev Liitkes Klager strcr-
kere og strerkere, ja, han truede
med at trrekke sin Stiftelse tilbage.
For at berolige harn forpligtede
Magistraten sig ved en Revers 1ö69
a\r vaage over Opfyldelsen af Tcsta-
mentets Bestemmelser. Men der
skete intet.

Ltitke forstod nu, at man blot
vilde narre ham, og derfor forfat-
tede han 1573 et tryt Testamente,
huori han tager Tilsgnsretten fra
Magistratett og udtrgkkeligt kr..r-
uer, at (lntleruisningen skal uure
katholsk. "Hvad mcre", siger han,
"Lektorerne skal eller vil lrre, la-
der jeg bero paa Lcktorerne og dc
Lierde,/crrn nae det Dipre katholslt".

En Prokurator shuldc bestyre Sko-
lens Formue og s/rge for dens Ved-
ligeholdelse. Han skulde havc 100
Nlark aarligt, hvis han ogsaa un-
derviste paa Skolen, ellers kun 50
Mark.

Endnu t/vede Liitke lidt. Men
Mandag, den l8.Olttober 1ri74,
fordrede han sit af Kongen konfir-
nterede Testamente tibage. Magi-
straten forskrrekkedes ikke saa
lidt og undskyldte sig rned, at Ori-
ginalerne ikke kunde udlevercs
uden Kongens Samtykke, og den
28. Oktober blev der afholdt et srcr-
ligt Raadsm/de orn, hvorledes man
kunde modarbejde Liitkes Bestra:-
belser. NIan blev enig om at hen-
vende sig til Statholderen og til
Iosias von Qualen, to Nleend, der
havde stor Indflydelse hos Kongen
og Hertuf{en.

N,Ien Liitke lod sig ikke afvisc.
Han l'6lte sig ikke veltilpas og marr-
kede, at D/den stod for D/ren.
Derfor vilde han ikke vente lren-
€{ere, men forfattede et nyt retsgyl-
digt 'lestamente. Dengang gaves
der ingen "Notarii publici"; disse
blev fprst indf@rt 1685 af Christian
V. De vigtigste Retsdokumenter
udfrcrdigedes af saakaldte' "kejser-
lige Notarer". Allerede den 19. Ok-
tober 1574, Dagen efter at han
havde vteret hos Magistraten, gik
Liitke til en kejserlig Notar for
med hans Hjrelp at oprette et nyt
Testamente. Ifllge hans udtryk-
kelige Vilje skulde Testamentet af
19. Oktober 1574 ophreve det tid-
ligere. Han motiverer sit Skridt
dermed, at han nu var en gammel
og svag Mand, der hvert @jeblik
kunde dd. Han kunde ikke forsva-
re for Gud og se roligt til, at der
dreves saa stort Nlisbrug med det,
der h/rte harn til, og med den Stif-
telse, sorn han havdc grundet i den
bedste Hensigt. Han beklager sig
over, at rnan uden Grund forholdt
han ILenterne af hans udenbys
Kapitaler, og at Ilektoren og Le-
rerne viste stor Eftcrladelse og
[]orden i Undervisningen og i Be-

I
I

J



styrelsen af Skolen. Han kunde
ikke finde sig i, af man haude ude-
ladt noget, som han haude bestemt
i sit f@rste Testamente og at man
ganske i Almindelighed skulde
have det i sin Nlagt at fo.randre
Fundatsen til enhvcr Tid, hvilket
dog tilkorn harn sotn Testtrtor og
ingen anden. Da
saa store Over-
greb og Nlisbrug
var sket allerede
i hans Levetid,
maatte han fryg-
te, at det vilde
gaa endnu vrerre
efter hans Dld.
Han b/nfalder
I(ongen om aller-
naadigst at kon-
finnere dette for-
andrede og for-
bedrede Testa-
mente uden no-
gen'Iilfftjelse el-
ler Forandring.
Derefter f{lger
Namen Jensens
'lestatnente af
754it og endelig
Ltitkes eget Testa-
mente af 7573,
der nu skulde
konfinneres af
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. Lijtke Namensen i sit 73' Aar

tc i Liitkes sidstc Leveaar, da
hans @jnc svigtede, dagligt lrcse
op for ham af hans righoldige
Bibliothek, for det meste af den
hellige Skrift. Liitke havde grerne
gjort den talentfulde Elev til en
ivrig Katholik, talte med hans Mo-
cler derom tlg lovede at slrge for

hans' videre Ud-
dannelse. Men
alle hans Fors/g
fofblev resultat-
lpse. Meget ofte
disputerede disse
to om religi/se
Emner-. "Engang
maatte jeg lrese'
Lignelsen om de
10 Jomfruer for
ham." "Hvad er
Oljen i Lampen",
spurgte han.
"Troen", svarede
j eg. "lVlentiris",
gengrcldte han,
"non fides, sed
bona opera sunt
oleum etc. (Du
lyver; ikke 'l.g-
en, rnen de gode
Gerninger er .Ol-
jen.) " '

Ltitke d/de den
31. D e c e m b e r

af Kongen. For at vrcre Paa den
sikre Side anfpres af den kejserlige
Notar Konfirrnationerl, soln Ltitke
/nskecle clen, og derPaa gengives
ordret clen hongelige Konfirmation
af 19. Juli 1566, men med Ude-
latlelse af det omin@se F'orbehold
der havde voldt ham saa rnegen
F<-rrtrred. Til Sllrt f/lgcr Magistra-
tens Revers af 1569. l\'Iere kunde
Liitke ikke qöre for @jeblikket;
han naaede ikke at indsende Akt-
stykkerne til Nlagistraten og Kon-
gen, da han blev syg og kort efter
d/de. Hans Protest havde lel nzep-
pe nyttet nop;et, og \:ed sin l)/cl
blev han skaanet lor den sidste
Skuffelse.

En af If lclernc, Jakoll Fabri-
cius, dcr bocde paa Skolen, rnaat-

1571. I de sidste'Ojeblikke havde
han ofte gentaget Psalmen "Mise-
rere" og Pater noster. Tre Dage
efter blev han begravet foran Sko-
len i Haven lige ved Indgangs-
d@ren. Regravelsen havde i hvert
'fill'relde kunnet ske Paa en lnere
stilfuld Nlaade, thi den foregik i
Stilhed uden Sang, uden B/n, uden
Klokkeringning, 0g som Kirke-
betjcnten bemterkecle: "sine lux,
sine crux, sine omni Deus"'

Liitke har.de sluttet sit sidstc
'l'estamente ttred en Bdn til 'festa-
mentaricr, Prokurator, Slregtninge
og Venner otn at s/rge for at Testa-
nrentet blev overholdt og anerkendt
af Kongen. NIen disse henvendte
sig dircl<te til Kongen og krarvede,
at Arven skuldc tilfalde dern, da
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Testamentets Bestemmelser slet
ikke blev overholdt. Kongen hen-
viste Appellanterne til Dornstolene
og paalagde dem til Slut ved et
Reskript af 1598 evig Taushed i
denne Sag. Liitkes Skole var ble-
vet omdannet til Byens Gymna-
sium.

I)cr var gaaet 2ir Aar siden I-iit-
kes Dld. I Aaret 1599 blev en st/r-
re Tilbygning til Skolen indviet.
Ved denne Lejlighed mindedes By-
en for fprste Gang Skolens Grund-
lrcgger, og et Oljemaleri blev op-
hrcngt i Festsalen. Dette fremstil-
lede ham saaledes, som han saa ud
i 1570 i sil. 73. Aar, og fra hans
Mund udgaar Ordene "Miserere
mei, Deus". Billedet var omgivet-
af latinske Inscriptioner orn Sko-
lens Historie og al 5 Disticha, der
lovpriser Skolens Grundlregger.

Ogsaa i Skolens tyske Program-
mer af 1717, 1774, 1775, 1800 og
1885 mindedes Liitke mere eller
rnindre udflrligt, ligeledes af \\'oll'f.
( "Zeitschrift der Gesellschaft fiir
Schlesvig -Holstein - Lauenburgische
Geschichte XXIII B. 1893) o5{ af
forskellige andre. Det bedste,
der findes paa Danslc onr harn er
"Flensborg Latin- og Realskoles
Historie" af O. M. Brasch.

Men alle disse Skrif ter har to
store Fejl:

1.) Alle s/ger at pynte paa den
kedelige llegravelseshistorie, dcr
nreppe tjener Byen <lg Latinskolen
til rEre. Il<ke helt uden Grund be-
lrrejdede 1627 den pseudonyrne
Christianus de Pura Ilyens Ind-
byggere, at de havde begravet Liit-

ke paa cn saa upassende Maade*).
de*).

2.) Alle vil med IVtagt gglre Liitkc
til Protestant, thi Byens og Latin-
skolens .lEre krrevede det. I)ercs
Argument er omtrent saaledes:
Sk/nt Liitke udadtil bekendte sig
som Katholik, naa han i Hjertet
have veret Protestant, thi han var
jo en from Nland. Ff,rst Lindba:lt
vover i sin Franciskanerhistoric
aabent at sige Sandheden, at Liith<r
baade med Hjerte og rned l\Iuud
altid havde vreret I(atholik og at
han ogsaa d6de som Katholik og
Graabroder.

't) "Sanguis fratrum testrorum, in quos
olim adeo barbare saevistis, ut eriam mor-
tui a vestra barbarie et fcritate non fucrint
immunes, qui anno 1575 Flensburgi Mo-
nachum, quem vel Helduaderus vestcr vi-
rum probum, pium ac Christianum appel-
lat, in loco inhonestissimo una cum cane,
quod vir sanctus sanctam fidcm, sine qua
impossibile est piacere Deo, cum haercsi
corrrmutare noluerit, sepelivistis canes ra-
bidi, atque lupi saevi r-rimium fcritatis ha-
bentes, sanquis, irrquam, fratrum vestrorunr,
in coelum tot annis clamans, nunc exaudi-
tus est et sanguine vestro expiari debct"
(Skriftet blev skrevet undcr'i/allenstcins
Indfald i Jylland).

Rettelser:
Fllgende Trykfejl bedes rettct:
I Martshefter Side 72, venstrc Spaltc,

Linie 7-fra neden, lescs: pro usu fra-
trum iStedet for patrum.

I Oktoberheftet Side 222: Under Auto-
grafen skal staa: Jacobus Gottorpius'Auto-
graf fra 1552. Facsimilc i "Cartas dc
Ir-rdias" (se Crcdo 1935 Novcmbcr,
Side 246).

I

t
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CREDOS BÖCKER.
Curt Weibullz Drottning

Christina och Mortaldesco.
Bokförlaget Natur och Kul-
tur. Stockholm 1936.

Vår I'rämstc Christina-forskare,
prol'cssor CrrrL \Veibull har denna
höst utgivil en fascincrande hok,
Drotlning Ch ristina t-,ch Nlonal-
desco. Det är en lärd och veten-
skaplig framställning, sorn rnan lä-
ser med allt mer stegrad spänning.
Det är det bekanta Nfonaldesco-
dramat, som författaren behandlar.
Ute i Europa träffar man nog ofta
personer, som eljest icke veta myc-
ket om Sverige och dess historiska
personligheter, men som känna
historien om drottning Christina
och t\,Ionaldesco. Händelsen har
fångat el'tervärldens intresse, <lch
diktare och konstniirer ha inspi-
rerats av densarnma.

Dramats innehåll är i korthet
följande. När Christina 1657 före-
tog sin andra resa till Frankrike,
åtföljdes hon bl. a. av sin överhov-
stallrnästare, Markis Gian Rinald<r
Nlonaldesc:o. Av kardinal N{azarin
underrättades hon att Ludvig XIV
inbjöd henne att taga sitt residens
i F-ontaineblcau slott, dit hon an-
lände i börjnn av oktobcr. En tid
var det tyst ornkring drottningen.
"Mc'n", skrivcr Weibull, "plötsligt
bröts stillheten kring Christina.

Europas blickar drogos till Foh-
tainebleau. Anledningen var upp-
seendeväckande. Christina hadcr
den 10 november låtit i Galerie des
Cerfs avrätta 

- 
de flesta sade, lå-

tit mörda 
- 

sin högste hovfunk-
tionär, sin överhovstallmästare,
markis Monaldesco".

För den historiska forskningen
har det ända till helt nyligen varit
ornöjligt att besvara frågan om vad
som verkligen försiggick i Galerie
des Cerfs den 10 november 1657.
Detaljerna äro visserligen kända
genom Christinas egen och den när-
varande pater Le Bels berättelser.
Men drottningens relation av hän-
delsen är höl jd i dunkel. Däri
fastslår hon endast, att Nlonaldesc<r
avrättats för högförräderi. Men
vari hans brott bestod, lämnar hon
oss i okunnighet om. De hand-
lingar, genom vilka hans högfär-
räderi bevisades, förstördes av
drottningen. Alla de, som sysslat
rned Christinas historia, ha stått
rådlösa inför problemet t\Ional-
desco. N,Ian har gissat och på olika
r'ägar sökt finna lösningen av pro-
blernet. Det linns författare, som
tänkt sig, att Nlonaldescos brott be-
stått i att han i förfalskade brev
talat illa om drottningen och blot-
tat några för hennes rykte och he-
der nedsättande hemligheter. Ja,
de finnas, som antytt, att tragediep
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i Galerie des Cerfs skulle vara av-
slutningen av ett galant äventyr.

Det är Monaldesco-gåtans Iös-
ning, som professor Weibull läm-
nar i sin nu utkomna bok. Drott-
ning Christina hade inlett under,
handlingar med kardinal Nlazarin
beträffande konungariket Neapel,
som skulle frånryckas Spanien och
vars krona skulle tillfalla den for-
na svenska drottningen. När'Chri-
sti4a ', 1657 I företog sin resa till
F'rankrike, r'ar hennes avsikt atl.
genrlrft 'personligl påtryckning för-
rn$,'flazarin att Jlåskynda utföran-
db't "av de italienska erövrings-
planerna, vars framgång berodde
på den hemlighet, med vilken man
lyckats omgiva dem. Drottningens
planer blevo emellertid föruådda,
och Weibulls utredning visar, att
förrädaren var ingen 4nnan än
Christinas förtrogne, rnarkis Mo-
naldesco. Hans död i Galerie des
Cerfs var sålunda icke ett rnorcl
utan verkställ:rndet av en dödsclom.
Christina ansåp1 sig hava rätt att
låta verkställa en sådan. Genom
sin tlonavsägelse hade Christinn
icke övergått till privatperson, till
svensk undersåtc. Hon hade för-
behållit sig och av Carl X Grrstsv,
Sverig;es riksråd och ständer fått
sig tillförsäkrad rätten:itt icke
vara någons undersåte. I avsägelse-
akten heter det, att h<ln var "för
all subjektion och lydno bef ria<l
och icke någon utan allenast Gud
underkastad att giva för sina ak-
tioner räkenskap". Enligt samlna
akt tillförsäkras hon domsrätt över
sitt hov och sitt livgarde. Det he-
ter där: "Bryter någon i vårt eget
hov eller under vårt livgarde, så
skall oss vara fritt, vad heller vi
och saken under en borgsrätt cller
lill ordinarie rättcn som där in
loc<-r stadder är, komma låta".
Christinas rätt att döma över Mo-
naldesco vzrr sålunda otvivelaktig.
Den store lärcle i 1600-talets Euro-
pa, filo.-ol'en Leibniz rättfärdigade
också <lrottningens handlingssätt,
då han uttnladc sig: "Det iir lätt
att inse, att detta rnål var av den

art, att det icke lämpligen kunde
ör'erlänrnas till andra donrare; och
det vore löjligt begära av drott-
ningen, att hon skulle lämna åt
någ<ln annans gottfinnande att dö-
rna över ett br<ltt, som hon med
bibehållen värdighet ej kunde läm-
na ostraffat". Enligt Leibniz har
Christina ej begått något rätts-
vidrigt genom att döma och låta
avrätta Nlonaldesco

Weibull slutar sin bok rned or-
den: "Christina hade uppl'ostrats i
det svenska 1600-talets hårda upp-
fattning oln rättiisa och straff.
Hon hade såsom Sveriges drottninEq
lärt sig att ör'a rättr,isa såsom en
henne av Gud ålagd plikt. Under
sen re5;ering hade hon i det sven-
ska riksrådet oblidkeligt fyllt den-
na plikt. Hon hade sänt många till
stegel och hjul, som icke förtjänat
det så mycket soltl Monaldesco.
Det var hennes stolthet, sorn hon
vid sin tronavsäfaelse skrev, att un-
der sin regering utan förbarrnande
ha straffat dern, sotn förtjänat
detta. I denna anda skipade Chri-
stina rätt över N,Ionaldesco. Hen-
ncs sarnvete sade henne, att hon
handlat efter gudornlig och mänsk-
lig rättvisa".

Genorn denna bok och genorn sin
år 1931 utgivna Christina-bok har
Weibull ställt vår sista regent av
Vasahuset i ny belysning. Profes-
sor Weibulls bägge arbeten iiro av
största intresse för alla dern, sorn
fängslats av drottning Christinas
gestalt och märkliga öden.

Erik Wintmerström.

Inger Agnete Pedersen:
lletuschka. Roman f ro Rus-
land. (Gyldendal. 168 S.)

Sotn 1'or et halvt Aarhunclrede
siden behersker Rusland atter den
europ:eiske Literatur. Den Ganpl
var det 7'urgen.iew, Dostcs.iewski,
7'olstoi, s<lrn lrcrte Vesteuroprerne
"den slaviske Sjrel" at l<er-rde. MeI-
chior de \roguö gjorde sin aande-
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Iige Opdagel sesrc'j se hinsides \Äreich-
selfloden, og Geor91 Rrandes, rJer

altid havtle Haanden paa Tidens
Puls - ol'te ogsaa paa DPgnets -fulgte den franske Skribent öfter
med sine to B/ger "Indtryk fra Po-
len" og "Indtryk fra Rusland".
Den franske Kritiker vendte hjem
til Paris sorn Apostel for en ny
Iteligion ---la religion de la
p i t i ö, hvis IJvangelist Dostojeu'-
ski var. Georg Brandes var tnin-
dre enthusiastisk - som den "Hel-
lener" i Heinrich Heines Aancl
han var, f/lte han sig frast/dt af
Dostojeu'skis kristeligt inspirerede
Vrrker og raillerede over Tolstoi,
cler "gaar i Nlusjik-Kofte, og nalrr
han har taget den paa, gaar han
hen og; lader sig fotografere
Han gaar bag Ploven med sit hvide
Qg, for den gatnmeldags Trrcplov,
han dr/mmer sig tilbage i Natur-
tilstanden, langt borte fra Kulturen,
fra hans Herresrede, der ligger lige
i Nrerheden -- og lader saa Rjepin
kornrne I'or at rnale han". Helt ef-
ter Georg Brandes' Smag var kuu
Turgenjerv - "en fin, elskvzerdig,
godhjrertet Forfatter 

- 
en stilfar-

<lig Kunstner med enkelte Svag-
heder, med store Dyder, en Gentle-
rttan".

Man spPrger sig selv, hvad den
store Literaturkender vilde have
sagt til det nyeste literrere Rusland.
Marim Gorki oplevede han - 

vist-
nok ogsaa T'jekou. Men de i Kolos-
salformat producerende senere
Skribenter: X[ichail Sjolochoff,
Panteleimon Ilomanoff, Schalom
,4.sch, Poul Michael Ingel 

- 
og den

nyeste, men ikke ringeste: Al.ia
Rachrnanowo rned sine tre Bind
Revolutionsdagb@ger og sin uhyg-
geligtsande Sovjet-Roman: L a
trabri.que des homtnes
noLrveaux (jeg anf/rer Titlen
paa fransk; ligesom den tyske er
den rigtigere end paa den danske
Oversrettelse). Vilde den gamle
Kritiker have d/mt ligesaa ned-
srcttende orn disse Yngste som onl
deres store lrorgrengere? Som den
Vesteuroprcer han var, vilclc han

vel nok havc [agc[ sina Forbehold
overfor den Barbarsjal, som her
korurncr til Orde.

Og dog r.edbliver det IVlysteriurn,
som Rusland er, at drage Opdagel-
sesreisende til sig. Den ene Dan-
sker efter den anden har gjort Pil-
grimsgangen til det r/de Mekka 

-6n vender hjern som fra et Bes/g
i det jordiske Paradis, en anden
sorn fra en Vandring gennem Hel-
vede, en tredje som fra en Rejse i
et Land, hvor Potemkins Kulisser
endnu staar opstillede. Alle disse
I'orskellige Indtryk er imidlertid
kun en Pilgrims, en Turists; en
Vandringsmands 

- 
og maaske ik-

ke mere vrerdifulde end hin noksom
kendte Engl.tnders Notits i sin
Dagbog: "I Rouen er Kvinderne
r@dhaarede". Fra et enkelt Til-
f.elde sluttes til alle.

Det er Beretninger.fra dem, der
-- Russere eller lkke-ftussg1s 

-har levet lrenge nok i Landet til at
undgaa hastige Generalisationer,
man /nsker sig. Ilja Rachmanowas
R/ger udfylder dette @nske. Og
ved hendes Side stiller sig nu en
ung dansk Frlrfatterinde, som i Aar
debuterer rned en Bog, der berer
f itlen Netuschka og Undertitlen
EnllomanfruRusland

Netuschka er den russiske Form
for Forfatterindens Fornavn Agne-
te. Og Bogen skildrer den lille
Netuschlias Oplevelser, helt fra hun
ligger ved sin russiske Arnrnes
Bryst - eller i hvert Fald fra dir
hun f/rste Gang bliver sig selv be-
vidst: :

"Jeg er Netuschka', nynnede den lillc
Pige ganske stille for sig selv. Hun laa i
sin Seng en Morgen, og endnu kun Duerne
var vaagnet og puslede oven over det brune
Trcloft i Barnets Verelse. 'Jeg er Netusch-
ka - helt, helt, helt !' og hun fllte med
Haanden over sin lille Krop under Lagnet,
den fandt Hjartet, det bankede, sprang frem
og tilbage - 'og jeg lever!"

N{ed en saa umiddelbar Livs-
bevidsthed begynder den lille Pige
sin E-xistens. Bogen slipper hende,
da hun er 14 Aar 

- 
og hvad er

der ikke sket i den Tid? Forreld-
rene er danske, Faderen er ansat



vcd et stort trdenlandsk Forctagen-
de i l,Ioskva, 0g det er ornkring
denne By, cndnu til at begynde
med den aandelige Hor,edstad i det
hellige Rusland, nt alle den' Iille
danske Piges Oplevelser saurler sig.
Det er store Tildraglelser 

- 
Ver-

denskrigens Udbrud, Revolntionens
tsegyndelse, Kerenski-Epoken 

- 
og

det er alle Hjemlivets smaa Hen-
delser, Kampe i Familien, Forhold
til russisk Adel og russiske B/nder,
til Zigfjnere og tyske Krigsfanger.
Og alt er set, fPlt og sanset med
samme fintmierkende Barnesind,
skildret med satnme, indtil haar-
skarp Pracision nljagtige Sprog-
l<unst s<lm det lille ovenfor citere-
de Stykke Barnepsyko{ogi. Under-
tiden synes det En, at den lille
Netuschka er et usredvanlig opvakt
Barn navnlig har hun stort
Held til paa mere eller tnindro
nrert Hold at observere erotiskcr
Optrin. Man faar i det hele det
Indtryk af Bogen, at llusserne er
en usredvanlig varmblodig Nation,
nrermest noget i Retning af det,
man almindeligvis trenker sig om
dc "fyrige" Italienere (der i Virke-
ligheden behandler det andet K/n
rned megen Respekt).

lVlen ikke blot Erotiken, ogsaa
Ileligionen spiller en stor Rolle for
den lille Netuschka. Paa Trods af
de protestantiske Foreldres For-
bud tager en russisk Veninde hen-
de rned i Kirken 

- 
hun overv€rer

Gudstjenesten, og da Sangen stiger
inde fra det Allerhelligste, og DO-
ren i Ikonostasen aabnes, og "midt
i alt Guldet" ser hun Jesus hrenge
paa sit Kors, da knaeler ogsaa hun
ned og glemrner, at det "ikke er
n/dvendigt at faa ondt i Knreene
for at bede til Gud". Og naar Ne:
tnschka, paa en af Moskvas fine
Ilestauranter, ser "at Russerne,
baade Ifir de spiste og efter, gik hen
til Helgenbilledet i Krogen og kor-
sede sig, og hverken Tjenerne eller
nogen af Grcsterne brlad sig om det"

synes hun, at "det var en
af de Ting, der var saa rart ved
Russerne 

- 
de kcndtc ikkc til som

- 284-

I.'ar og N[or og allc Danskerc at
blivc gcnertc for Gtrd og; der.r Sla54s".

Roger-r orn Netuschka slutter som
sagt med hendes fjortende Aar.
Fortstettelsen bliver en Historie om
cn \/andring gennem rnange Lan-
de 

- 
Skotland, England, l'yskland,

Belgien, Frankrig, Italien. Er det
en Indiskretion at r/be, at Netusch-
kas Rejse, der hegyndte i Nft;skva,
ender i Rom? f)en store llusser
Wladimir Soloujeu vandrede sam-
rne Vej.

Svendhorg, 5. Noveurber 1936.

Johannes Jlrg1ensen.

F. L. pstrup: Den hellige
Gral. En Bog om Troen.
der gik tabt og bleu gen-
funden. Det Sch/nbergske
Forlag 1936 (88 Sider).

Som Titlen angi\:er, handler Bo-
gen om to 'ling: Troen, der gik
tabt og Troen, der blev fundet i6;en.
Den gik tabt for Grundtvigianeren,
"Lierer J/rgensen", idet han i sin
rerlige Sandhedstrang sdgte at kla-
re Videnskabens Indvendinger, men
liom til kort overfor dern. Exernplet
er taget fra Virkeligheden. Der er
desverre lnange, muligvis ogsaa Ka-
tholiker, der lader sig imponere al'
Videnskaben, selv om dens Ind-
vendinger er ligesaa spinkle, som
de her frernsatte, med vistnok Dr.
Frederik Poulsen som Bibelkriti-
kens Autoritet. Men der er altsaa
trolk, der falder for l/st Krudt !

En Katholik vecl, at regte Viden-
skab og virkelig'l'r'o ikke kan kom-
me i Strid rned hinanden, da de
kommer fra samme Sandhedskilde.
Hvad Hypotheser angaar, stoler
han rnere paa Kirkens Lrerernyn-
digheder end paa Videnskabens
Krumspring.

Den interessanteste Del af Bogen
er utvivlsotnt den, i hvilken vi er-
farer, hvorledes Forfatteren lader
LrcrerJprgensen genvinde sin Barn-
domstro. Denne lykkelige Vending
i .I/rgensens Liv iklredes Grallegen-

I
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den. Dcu hcllige Gral blcv taget
fr:r Nf enncskeng, (lst havde vist sig
uvrrdige til at ejc en saadan Skat.
NIen siden bliver den i forlilaret
Skikkelse, fritsvtrvencle i Luften og
onrbdlget af hirnnrelsl< Glans, givet
i den l'romme Riclder'liturels Vare-
t:egt. Lrrer Jlrgensen har rnistet
sin 1'ro, ikl<e saa rneget ved egen
Skykl sonr ved nt f94lge sin Sam-
littighed (hvad vi Katholiker alt-
saa srctter et stolt Sp/rgsrnaals-
teg4n ved l) -- nu faar han Troen
tilbage, ikke I'ed at se Vantroens
Arg;urnerrter rnodbevist, men ved at
eje 'l'roens Rigdorn i Klerlighed.
Sorn en lloder faar sit afdpde Barn
tilbagc, iclet hun ved, clet lever i
Gud, saaledes gives ham 'l'roen til-
bage af Gud, "uafhrengig af alle
historiske Vidnesbyrd for at be-
sidde detr paa en ny og herligere
Maade". Den svever frit i Luften,
"uden Stptte af noget iordisk, kun
syuligt frlr tr<lende" - - ligesorn den
tirrklarede Gral.

' La:rer Jprgensen har altsaa egent-
lig aldrig sluppet Troen, - det var
Videnskaben, cler ber@vede ham
clen. Han havde bevaret Krerlig-
heden til Troen, "han havde taget
Gudsordet saa trt ind til sit Hjerte,
at det var dette ganske umuligt at
slippe det. Han er ligegyldig ved,
hvilken Pris der skulde betales og
han :r'nser ikke, hvad andre har
l.trt hanr, og bringer al Tvivl til
'l:rvshed".

Det er gribende at se, med hvil-
ken smertefuld Lrengsel Forfatte-
ren lader Lierer J4rgensen s/ge
cl'tcr sin tabte Tro. Om det saa er
clen katholske Kirke, han kommer
ind i, saa sretter han sig ud over
alle protestantiske Betrenkeligheder
og f/ler en liflig Frig/relse for be-
kyrnrede Tanker, da han ved at
hrclcle sig lidt henimod Prresten un-
rler Asperges faar staenket nogle
Draaller \rier,ancl paa sip1. Og saa
heckler <lct videre i Dagbogen (Side
ril) ) :

Under Forvarrdlingcn "vr dct rnig, sonr
om jeg var llst fra alt det tiurelige og var
Vidne til, at det evige var brudt igennem
Forhenger og var kommer os i Kirken nar,
udstraalende Velsignelse til alle, en Velsig-
r-relse, der gav Genskin paa alles Ansigter.
Dct var mig, som om Tilverelsens egent-
lige Mening her blev aabenbar, og dens in-
derste Vesen var Kerlighed. Flygtigt strej-
fede den Tanke mig: ja, men Dogmet om
Forvandlingen er jo ganske uholdbart; men
jeg syntes, det nesten vilde have veret Hel-
ligbrlde, om jeg i der @ieblik vilde have
givet saadanne kriciske Tanker Indpas. Og
det vilde da ogsaa have veret den sikre Vej
til, at hele Betagelsen var bortdunsrer. Den
stlttede sig for mig hverken til historisk
Paalidelighed eller vel begrunder Lere; det,
der foregik, behlvede inrer saadant for ar
brres deraf, ja, det vilde slet ikke havc
kunnet raale, om nogen saadan Stltte eng-
steligt var slgt. Det kunde v e r e ved
egen Kraft, og kunde kun v e r e ved egen
Kraft. Det var saa langt fra, for mig i
hvert Fald, at beres af noget Dogme, ar
saa snarere dec modsatte kunde gelde, ar
Dogmct kunde bares deraf.

Og da Lrurer Jprgensen omsider
komrncr i sin gp;en protestantiske
Kirke, vrelger han Tolderens plads:
"den vil ingen kunne formene haur.
Blot at knrele paå denne lave Brenk
er at komme hjem 

- 
hjem, thi

den lave Brenk hlrer Faderhuset
til ".

Denne Analgsis /idei (Forklaringl
af Troens Tilblivelse) er -- al dens
psykologiske Kunst ufortalt 

- ikke
den katholske; dertil er den for
subjektivistisk og clualistisk. Men
ucl fra en forfejlet Foruclsretning,
nemlig at Troen er rtrodbevist al'
Videnskaben, er den, naar galt skal
vzere, lnaaske den eneste Vej, arl
hvilken Troen kan genvindes.

A. Menzinger S. J.



l
Abt Bonifaz Wöhrmiiller

O. S. B.: Das körttgliche
Gebot. Kleine I{apitel von
der Nächstenliebe. (47. bis
48.'lausend. 32i1 S. Indbun-
det RM. 5,40; Heftet Rl\,I.
2,70, minus 25 % for Ud-
landet. Forlag: Kösel og
Pustet, Mtinchen. )

I 80 korte, r'elrlvervejede, anskue-
lige og let forstaaelige Kapitler ta-
ler Forfatterens Hjerte om Kierlig-
hed til Nesten. Krerlighedens H/j-
s{rng synges hcr paa et moderne
Sprog, som ogsaa forstaas af dcn
tekniske Tidsalders Menneske,
den samme Krerlighedens H@jsang.
som Paulus isternte i 13. Kapitel
af 1. Brev til Korinternc. Naar
vor Tid brerer Npdens Kendemalr-
ke, naar alle Mennesker lider o51

sukkcr under kold Egoisrne i alle
Nuancer og alle Lejre, vil denne
Bog vise den enkelte Vej til den
sande Kerlighed og derved for-
kynde bedre Tider for hele NIen-
neskeslegten. Vor Tids Mennesker,
som er saa tomrne for" sand Krer-
lighed, kan her faa en Undervis-
ning, der udf/rt i Praksis vil for-
vandle enhver Sjrel til et gyldent
Skrin med mange Helligdomme,
sotn fornyes hver Gang, de bort-
foreres 

- 
vil g/re enhver Sjel til

et Spejlbillede paa den Krerlighed,
der hengav sig selv for at frelse
Menneskene - vil i enhver Sjrcl
aabne et Kildeva:ld af usigelig
Glede.

.K. Pauli S. J.

Abt Bonifaz Wöhrmiiller
O. S. B.: "Mannhaftes Chri-
stentum". Nachdenkliche
Kapitel fiir Männer Lrnd
Frauen. (Forlag: Kösel og
Pustet, Miinchen. 322 S.
5 RM., minus 25 % for
Udlandet.)

Ikke saa sjreldent er Kristen-
dommen bleven anset for at vrere
umoderne, feminin og svag. Mas-
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ser af Menncskcr heldcr til den
Opfattelse, at I(ristendorrllnens
aandelige Verdier ikke kan skil-
dres for Nutidsmennesker, at de
ligefrern faar Lecle, naar de h/rer
noget orn Kristendomrnen. I tsogen
"N{annhaftes Christenturn" Ipser
Abbed Bonifaz Wöhrmiiller O. S. ts.
den vanskeligc Opgave. En Nfreng-
de Tanker er samrnenfattet i ,10

Kapitler, der beskreftiger sig med
1\,[enneskets religi6se Indstilling
saavel sont med hele Personlig-
heden. Et stort F'ortrin ved Bogen
er, at alt f remsettes saa enkelt,
kraftfuldt, hjerteligt og dybt, at en-
hver han have rigt Udbytte at at
lese den.

Her findes egte katolsk Tanke-
ganf{, som er saa n/dvendig for
vor Tid, -- en Apologetik, som
ikke I'rastfder, men tiltr:pkl<er, sorn
formaar at lukke Sjelens Indre op
for Naadens Dug og faar Sjrelens
Strenge til at svinge.

K. Pauli S. J.

Hermann Muckermann:
lron den sieben Sakramen-
fen. Grundsätzliches zu den
religiösen Fragen der Ge-
genwart. (Herder, Frei-
burg. 188 S. RM. 2,-,
henholdsvis RN{. 3,-, mi-
nus 25 % for Udlandet.)

Hermann Muckermann er kendt
i Norden. I K/benhavn har han
som den store Biolog for faa Aar
siden holdt en Rekke Foredrap;
om Eugenik og Arvelighed; 

-nogle af hans ypperlige Piecer er
oversat paa Dansk. Paa Grund af
Tidens Ugunst har han, som var
Leder af Kaiser Wilhelrn-Institu-
tets Afdeling for Eugenik i Berlin,
maattet tage sin Afsked. Men hel-
digvis er den store Viden, han sid-
der inde med, ikke tabt. Tvrert-
imod I Biologiske Sandheder kan
benyttes til Belysning af teologiske
Problemer og Sandheder. I Bogen
"Von den sieben Sakramenten" be-
viser han dettc til fulde.



Han har sat sig som Maal at
g[re de troende glade ved Tanken
om den indre Kraft og Rigdom,
der kornmer fra Sakramenterne, og
at give de anderledestroende Lej-
lighed til at lere kristen Livs- og
Verdensanskuelse at kende.

Den moderne Forfatter tager
iser Hensyn til de Problemer, der
f . T. dr/ftes Verden over. Den
som vil f/le Verdens Puls og stille
den rette Diagnose skulde blot gri-
be til denne Bog. Kapiteloverskrif-
terne (Genf/delse, Ilddaab, Offer-
maaltid, Forllserkerlighed, Ind-
vielse til D/den, ,tsgteskab, Prreste-
d/mrne) er allerede Bevis paa, at
Natur og Overnatur ikke danner
l{oclsatninger, at der her er nye
I\{uligheder for at g/re eldgamle
Sandheder forstaaelige for vor Tids
Mennesker.

K. Pauli S. J.

Antti Inkinen: L'Eglise
Catholique en Finlande et
sa situation juridique.
Bourges 1936.

Den framstående finske juristen
Antti Inkinen har helt nyligen ut-
givit ovan angivna skrift, som är
av mindre vanligt intresse för alla
Nordens katoliker. Den påminner
oss om en brist: såmmanhängande
framställning av den katolska ut-
vecklingen i våra nordiska länder
i nyare tid. Den s. k. medeltidens
nordiska kyrkohistoria känna vi
tack vare skolundervisningen åt-
minstone någorlunda. Men den
första återuppblomstringens hän-
delser äro oss merendels ganska
obekanta. Också för många bil-
dade katolska lekmän skulle det
vara värdefullt att veta litet om
r'år Kyrkas juridiska ställning
i respektive länder. Allt detta
lämnar Inkinens skrift beträffan-
de Finland. För de flesta av Cre-
dos läsare torde dess uppgifter
vara fullständigt obekanta, både
de historiska och de juridiska"
Icke utan förvåning erfar man, att
de båda katolska församlingarna i
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Viborg och Helsingfors grundades
av den ryska regeringen, den förra
år 1799, den senare år 1857 (väl
att rnärka för katolska militärer
och deras familjer). Så beskrives
den långsamma men stadiga hän-
delseutvecklingen mot större reli-
gions- och rörelsefrihet för Fin-
lands katoliker. Det är särskilt
perioden omkring världskriget som
är händelserik. Men författaren
för oss ända fram till den 17 maj
1934, då biskop Cobben blev hög-
tidligen installerad av sin uppbur-
ne, också i Sverige högt skattade
företrädare. Framställningen är
rnera juristens än populärhistori-
kerns, på sina ställen ganska torr.
Men icke minst på grund av sina
många historiska specialuppgifter
som eljest icke äro så lättåtkom-
liga är den anspråkslösa lilla bo-
ken av verkligt värde för alla histo-
riskt intresserade katoliker i Nor-
den. Till sist ger den en intressant
översikt över den katolska Kyr-
kans ställning i Finland i nuvaran-
de tid.

B. D. A.

Luzie Stiitz: Sankt Bir-
gitta uon Schweden, Krist-
königsverlag vom Weissen
Kreuz, Meitingen bei Augs-
burg.

Författarinnan har i denna lilla
bok, som endast omfattar ett 40-
tal sidor, förelagt sig en större
uppgift än att endast ge en kort
skildring av helgonets levnadskrpp.
Huvudvikten lägges vid att teckna
en bild av Birgittas rika personlig-
het, så att den kan förstås av sam-
tiden. Därvid har författarinnan
lyckligt undgått att modernisera
sitt helgon, som i stället framstäl-
Ies som en äkta "medeltida granit-
gestalt". Mänskligt nära träder oss
den hel. Birgitta i sin inre kamp
och i sin moderliga omsorg om
sina barn. De talrika Birgitta-ord,
som anföras, äro omsorgsfullt och
skickligt utvalda.
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Den lilla studien, sorn är skri-

ven på ett rnodernt språk, kan an-
ses ha litterärt värde. En svensk
översättning skulle bli ett värde-
fullt tillskott till vårt ännu rätt
fattiga katolska bokförråd.

G. P.

A. J. Lutz O. P.: Liuets
Bgd. (Paulus-Kredsens
Skrifter VI Serie. N:o 1.
Septbr 1936. K6benhavn.
75 Sider. 1 Kr.)

Når Pater Lutz udsender en bog,
er den naturligvis god. Nrervreren-
de lille bog indeholder også mange
skpnne ting og dybe tanker. For-
fatteren hrevder som tidligere, at
alle Kristne er kaldede til det my-
stiske iiv i Gud, en påstand, hvor-
uenighed jo hersker mellem teolo-
gerne. Bogen er formentlig bereg-
net sorn lresning for jrevne, almin-
delige Kristnc, men kan ikke kal-
des Iet tilgrengelig for sådanne,
men kun for lresere av ikke ringe,
boglig kultur. Hvor mange forstår
f. eks., når der uden nprmere for-
klaring tales orn "et åndsliv, som
blot frembringer et Parthenon eller
den IX symfoni"? Og i en bog for
jrevne lipsere er de talrige latinske
citater ganske overfl6dige. Sådan-
ne behpver heller ikke, når der ta-
les om en "vane", å bli gjort op-
mrerksomme på, at det er det sam-
rne som en habitus. 

- 
Denne kritik

er sikkert ikke uberettiget, men det
er underligt, at den skulde frem-
komme overfor en forfatter, der
ellers kan skrive så jrevnt og lige
til om vanskelige emner.

l,liels Hansen,
cand. theol. & mag.

PaterLutz : Kristendomen
i apostlenes dager, Asche-
houg & Co., Oslo.

Denna bok kommer i rätt tid.
Såväl bland de moderna hedning-
arna som bland de kristna finns
det rnånga själar som fråga och
söka efter den äkta kristendomen.
f)en är icke så alldeles lätt att fin-
na. Splittringen bland de kristna

gör det svårt att få syn på den san-
na Kyrkan, ehuru hon ständigt är
närvarande och alltid kan igenkän-
nas på sina guddomliga känne-
tecken intill tidernas ände, ty hel-
vetets portar skola icke vara henne
övermäktiga. Likr'äl är det sedan
kristenhetens sönderstyckande ge-
nom den grekiska schismen och
den protestantiska reformationen
rnycket svårare att känna igen den
rätta Kyrkan. Den sökande männi-
skan har inte längre att göra med
ett enda stort kristet samfund utan
med en mångfald rivaliserande kyr-
kor. Så måste man ju fråga: vil-
ken av alla dessa kyrkor är den
mest äktkristna?

Det finnes naturligtvis många
sätt att pröva den saken. NIen det
enklaste och säkraste sättet är nog
att ta reda på hur de första kristna
tänkte och att se efter hur de levde,
de som hade hört och känt Jesus
eller varit i kontakt rned dem som
levat rned honom. Så nära källan
kan man ju vara säker på att finna
den äkta kristendomen. Om det
bland de nuvarande kristna bekän-
nelserna finnes någon, som fram-
ställer ett ideal som är identiskt
med den första kristna tidens, mås-
te ju denna följaktligen vara den
rätta.

Pöre Lutz vill med sin bok just
visa hurudan den apostoliska kris-
tendomen var. Han gör det kort-
fattat men mästerligt. För min del
tror jag inte det skulle vara möjligt
att göra det bättre på så få sidor.
Det är enkelt och solklart som san-
ninp4en själv. Framställningen har
ett lugn och en fasthet som impo-
nerar. Skriftens texter och fakta
få tala för sig själva i bokens alla
kapitel, som bära som överskrifter:
Den "nye skapning", Kristi Legeme
som er Kirken, Ånd og Autoritet
i Kirken, Sakramenter och b/nn,
Det glade budskap till hele verden,
Oldkirken och Rom, En hjord og
en hyrde. Allt det väsentliga i den
apostoliska kristendomen finnes
där,
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I\Iå de icl<e kristna och de oroli-
ga kristna läsa denna bok som vi-
sar dem den äkta kristendomen i
hela dess enkelhet och skönhet ! Må
de börja att leva efter de första
kristnas ideal, så skola de helt na-
turligt föras till den kristna kyrka
som ensam bevarar apostlatidens
alla element av sanning och liv,
nämligen den katolska kyrkan.

Tro och vetenskap i våra
dagar.

\rid öppnandet av en högskole-
kurs vid universitetet i Milano med
huvudtemat "Nutidens religiösa
tendens" talade universitetets rek-
tor, professor P. Agostino Gemelli
O. F. NI. över den religiösa frågans
betydelse i nutiden. Den religiösa
frågan står i det nroderna livets
centrum, även där detta förnekas.
Nutiden plågas av sökandet efter de
principer, efter vilka världen sty-
res, och ovisshetetr om huru dessa
principer skola anviindas, när man
tror sig hava funnit dem. De för-
skräckliga händelser och tragiska
excesser, som timat i RYssland,
Nfexiko och Spaniert, hava avslöjat
för dem, som förstå att se till bot-
ten på problemen, en ateistisk in-
transigens, som med sitt hat be-
kräftar det religiösa problemets exi-
stens. Blott en övernaturlig livs-
tydning skall kunna återinföra
jämvikt i nutidens förvirrade sam-
hällsliv. Det är sant, att en mång-
fald representanter för vetenskapen
förneka det övernaturliga livet,
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Varl katolikerna beträffar, så bere-
der denna bok dern glädjen och till-
fredsställelsen att konstatera att
deras religion verkligen är densam-
ma som den de allra första kristna
praktiserade och levde.

Få böcker, synes det mig, förtjä-
na i högre grad än denna att spri-
das i våra nordiska länder.

R. P. d'Argenlieu O. P.

rnen också de oroa sig i hög grad
i sin negativa kritik. I slutet av
1800- och i början av 1900-talet
gick de bildade katolikernas tak-
tik genternot deras positivistiska
eller marxistiska motståndare ut på
att göra gällande det kristliga tän-
kandets vetenskapliga värde. De
bemödade sig att kämpa med rnot-
ståndares vapen och att på de ex-
perirnentella vetenskapernas områ-
den stå på höjden av sin tids bild-
ning. Läget är emellertid funda-
rnentalt ett annat i våra dagar, då
rnänniskorna icke längre svära på
en "realitetsvärld", icke mera tr<r
på de vetenskapliga upptäckternas
oanfäktbarhet. Till och med de ve-
tenskaper, som voro säkrast på sina
resultat, hava icke två representan-
ter, som äro anhängare av sarnma
teori. Även på de hurnanistiska ve-
tenskapernas omrården är förhål-
landet detsamma. Ännu för några
år sedan var det rnöjligt att indela
filosoferna i skolor. Men i våra da-
gar finns varken en dominerande
läromening eller en dominerande
tänkare. Orsaken till denna svag-
het hos vetenskapen i dess helhet är
att det fattas en fast ståndpunkt.
X{ången kanske invänder, att en
fast princip skadar vetenskapens
lugna, objektiva forskningsarbete
liksom konstens f rihet. Förvisso
måste vetenskaplig forskning på
alla områden vara fri från förut-
fattade meningar. Men å andra si-
dan måste man, oavsett att man
också vid den mest objektiva ana-
lys icke kan borse från det tänkai-
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de jaget, erkänna, att den, som vill
gå ut över det enkla utforskandet
av realiteter för att tränga fram till
orsaken, att den, som vill ordna och
förklara realiterna, måste taga sin
tillflykt till en ledande princip.
Kristendomen vill icke tvinga sig
på den vetenskapliga forskningen;
den vill endast skänka den sitt Ijus
och sin uppbyggande kraft. Det är
obestridligt, att det på tänkandets
område förefinnes en längtan efter
en religiös sanning. Denna längtan
gör de katolska intellektuellas upp-
gift icke lättare utan svårare. De
måste göra klart för sig sitt ansvar
att med ord och exempel utbreda
sanningen om livets övernaturliga
ursprung och övernaturliga må1.

Den eukaristiska världskon-
gressens i Manilla betydelse

för Orientens omvändelse.
I ett av de senaste numren av den

i England utkommande katolska
rnånadsskriften "The Month" har
Pater Martindale S. J. Iämnat ett
beaktansvärt bidrag till belysandet
av nästa eukaristiska världskon-
gress betydelse för trons utbredan-
de hland världens folk. Författaren
framhåller, att den eukaristiske
Frälsarens stora världsfest för för-
sta gången i kristendomens tvåtu-
senåriga historia äger rum i fjärran
östern, där folken ännu till största
delen äro hedningar. Så mycket
nödvändigare är det, att Filippi-
nerna, det enda stora, övervägan-
de katolska landet i denna del av
världen, genom den eukaristiska
kongressen blir till en levande me-
delpunkt för katolsk missionsan-
da. Pater Martindale fordrar där-
för med rätta, att missionstanken
göres till världskongressens cen-
tralpunkt. Valet av ett sådant hu-
vudtema, skriver författaren, är
utomordentligt tidsenligt. Det är i
hög grad ägnat att vända F ilippi-
nernas katolska befolknings blic-
kar från det förgångna till stora
framtidsuppgifter. För närvarande

är det ännu svårt för dem att be-
trakta sig som bärare av den ka-
tolska missionstanken utöver sitt
eget land. Men så snart tanken på
världsmissionsuppgiften brutit ige-
nom, skola de glömma sina egna
små motsättningar, de skola växa
ut över sina blott nationella strä-
vanden; de skola bliva centrum i
ett ljus, vars strålar lysa åt alla
sidor. Så skola de ryckas med av
den sanna katolska aktionens anda.
Vi katoliker skola icke bedriva nå-
gon katolsk inavel. Vi tro, att nå-
got enastående och egenartat gott,
avsett för hela mänskligheten, an-
förtrotts oss, som vi icke få behålla
för oss själva utan skola dela med
andra: vi måste bliva apostoliska,
evangeliska, katolsk-aktionistiska.
Vi behöva i sanning icke skämmas,
om folk kallar oss propagandister.
Jag önskar, att vi voro långt mera
verksamma i propagandaavseendo
än vi hittills varit. Katoliken är
icke kallad att behålla allt för sig
själv. En sådan tendens står i mot-
sats till Kristi missionsuppdrag.
Vi vilja omgestalta världen. Filip-
pinernas katoliker skola nästa år
för första gången uppfordras till att
taga aktiv del i denna omändring
av världen. För kort tid sedan åter-
vunno de sin oavhängighet. Men
oavhängighet betyder ansvar, bety-
der frihet att nygestalta världen ef-
ter sin egen natur. Befolkningens
natur här är omgestaltad genom
dop och kyrka, har blivit katolsk:
utifrån denna natur skola de inver-
ka på världen omkring sig. Det vo-
re en skam för katolikerna i andra
länder, om de icke ville lämna sina
bröder i fjärran östern all den and-
liga hjälp, varpå de hoppas för sin
kristliga uppgift.

De belgiska katolikernas 6:e

kongress i Mecheln.
Efter 27-årigt avbrott hava Bel-

giens katoliker återupplivat tradi-
tionen med sina stora kongresser,
som icke blott skola vara bekän-



nelsehandlingar utan framför allt
skola lämna vägledning ifråga orn
tidens svåra problem. Den första
av dessa kongresser ägde rum 1863
och gällde frågor, som beröra det
hat<rlska organisationslivet. De där-
på följande kongresserna 1864 och
1867 gingo ut på att avvärja av-
kristningssträvandena på skolans
rjrnråde. Kongp;ressen 1891 syssla-
de med den påvliga rundskrivel-
sen om arbetareffågan "Rerum
novarurn". Då lades ggrunden till
den mäktiga kristliga arbetare- och
Lrngdomsrörelsen, som fortfarande
utgör en av den belgiska katolicis-
rnens starkaste stödjepelare. Kar-
dinal Mercier (+ 1926), som långt
innan han blev ärkebiskop av Mec-
heln {1906), var själen i landels
katolska strävanden, stod som le-
dare för de senaste tvenne katolik-
kongresserna. Att kongresserna all-
tid höllos i Belgiens andliga huvud-
stad - 

i Nlecheln ,- hade till syfte
att understryka i hur hög grad den
religiöst-kyrkliga tanken utgjorde
dessa strävandens centrala punkt.

Årets kongress, den sjette i ord'
ningen sedan 1863, gick likaledes
av stapeln i l\{echeln. Den stod un-
cler beskydd av kardinalprimas van
Iloe;y. Kongressens rnål hade i pro-
graurmet formulerats så: Det gäl-
lcr att bevisa, att dc belgiska kato-
likernn också i nutiden trofast och
endräktigt slå vakt orn Kyrkans
läror och att de oryggligt och sam-
vetsgrant vilja tillärnpa dessa läror
på livets alla områden. Ett herda-
brev från det belgiska episkopatet,
sorn utkom i rnitten av augusti, gav
följande lösenord: "Denna kon-
gress skall icke vara något forn-
minnesmuseum eller en historisl<
utställning, utan en stor byggnads-
tonrt, där framtidens stil skall skis-
seras; en stil, sorn är avpassad ef-
ter det nuvarande tidsläget och som
skall lisa katolicisrnens outtömliga
rikedorn, oerhörda anpassningsför-
rnåga och fulla tidsenlighet icke
blol.t på det andliga utan även på
det sociala området". Kongressen
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måste i nuvarande brytningstider,
"s<lrn leda antingen till allmäir
bankrutt eller till social förnyelse,
i ljuset av de kristliga grundsatser-
na och de påvliga encyklikernas lä-
ror vittna om katolicismens eviga
ungdomlighet. Därigenom att kon-
gressen endråktigt förenar alla
klasser och stånd, skall den visa,
att katolikeina'äro eniga i medve-
tandeL om sina plikter ifråga orn
nutidens speciella problenr <lch att
de genom kraftfull koncentrering i
sina strävanden vilja aktivt rnöd-
verka till landets sedliga förnyelse
på alla ourråden. Huvudmålet för
kongressen skall vara att förny*
och bekräfta det sant katolska tän-
kesätt, sorn släller de andliga vär-
dena, dc väsentliga frågorna; merl
ett ord den katolska saken såsotn
sådan över klass- och gruppintres-
sen, ör'er personliga sympatier ocli
antipatier enligt den gyllene regeln:
"In necessariis uriitas, in dubiis li:
bertas, in onrnibus caritas".

Kongressens arbete var uppdelat
på 10 sektioner, som i sin tur be
stodo av tvenne grupper vardera;
en vallonsk och en flarnlärrdsk.
Sektionernas överläggningsärnnert
voro: 1. Det religiösa livet. 2. Dent
katolska aktionen. 3. Det offentli-
ga livet. 4. Familjen. 5. Uppfost-
ran och trndervisning. 6. Andlig
utveckling (med undergrupperna:
konst, musik och folkbildning).
7. Den sociala clch ekonomiska or-
ganisationen. 8. Caritasaktionen.
{}. Pressen (med undergrupperna:
biograf och radio). 10. Kolonialfrå-
gor. Järnte sektionss;rmrnanträderr
ägde flera stora gemensamma mö-
ten rurn. Vid dessa talade bl. a.
rninisterpresidenten van Zeeland,
kardinalärkebiskopen Verdier av
Paris, den polske kardinalprirnas
HIond och rektorn fiir' .Iesu Hjärta-
unir-ersitetet i Milano Pater Agosti-
no Gemelli O. F. M. iVlinisterpresi-
dent van Zeeland utredde frågan
on1 de pår-liga rundskrivelsernas
betydelse för lösningen av tiden.s
sociala och ekonon'riska frågor, var-



I'id han bl. a. förklarade: "Jag vill
icke påstå, att i encyklikcrna och i
kommentarerna till desamma alla
sr'årigheter till fullo lösts. Jag är
dock ö'r'ertygad om att de i dessa
encyklikor givna anvisningarna äro
den säkraste r'ägledning; och den
bästa lärobok, som för närvarande
stå till buds. Men om katolikerna
nu äga den bästa lärof ramställ-
ningen i detta stycke, huru stort är
då icke deras ansvar: icke blott
rsom troende utan. även sorn sam-
hällsmedlemrnar ! De måste därför
spela en positiv roll ifråga om sam-
hällsledningen, ifråga .om utform-
ningen av de offentliga inrätt-
ningarna och samhällsorganisa-
tionen i dess helhet. Deras infly-
tande måste vara aktivt och genont-
syrande på alla områden i det of-
fentliga livet." Kardinal Verdier
karakteriserade den moderna indi-
vidualismen, den ekonomiska libe-
ralismen och den på alla ornråden
omkring sig gripande aicismen,
som med nödvändighet leder över
till ateism. Han fordrade, att Kyr-
kans sociala läror, som erbjuda de
behövliga läkemedlen för vårt siuka
samhällsliv, skola göras allmänt be-
kanta och omsättas i praktiken.
Kardinal Hlond talade om Polens
och Belgiens providentiella roll som
kristendomens bålverk i östra och
västra Europa och uppmanade till
att så utbygga och fölsvara dcssa
vållar mot den kornmunistiska re-
volutionens framstormande, att de
bliva ointagbara. Djupt intryck
gjorde Pater Gemellis uttalanden
om "I)e katolska bildades mission".
Han ställde följande träf fsäkra
diagnos av vår tids anda: Nlänni-
sl<an har förlyft sig och glömt hort
sin ör'ernatrrrliga bestämmelse. I
det han berörde de katolska uni-
versitetens viktiga roll i nutiden,
sade han: "Det är nödvändigt, att
katolikerna oavlåtligen arbcta pri
de positiva vetenskapernas fält,
som anförtrotts dem sorn deras spe-
ciella arbetsområde, men också att
de taga r.ned i räkningen r'ärldens
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rop efter fasta grundsatser, allmän-
na idöer, enhetligt tänkande. "f)cn
enhetliga, slutna, på gctligna pritr-
ciper uppbyggda världsbilden är dct,
som de bildade katolikerna rnåstc
skänka den i andligt avseende sön-
dersplittrade världen.

Bland sektionssamrnanträdcna
tilldrogo sig de, som behandlade det
offentliga livets frågor, särskilt
intresse. Frimodigt konstaterades,
att de belgiska katolikerna genont
Rex-rörelsens stora framsteg voro
politiskt splittrade, och överlägg;-
ningarna rörde sig om hur rnan
skulle kunna övervinna eller slå en
bro över denna splittring. Menings-
skiljaktigheterna voro här stora.
Under det att representanterna för
katolska statspartiet och general-
sekreteraren för katolska arbeta-
repartiet företrädde den uppfatt-
ningen, att kravet på ett katolsk
sarnlingsparti vore oeftergivligt,
giorde andra talare gällande, att på
det politiska området, där nu stri-
den mellan auktoritativ och demo-
kratisk statsledning blossat upp,
en sådan enhet bland katolikerna
icke kunde uppnås, som är själv-
klar på det rent religiöst-kyrkliga
området. Huvudintrycket ar' .dis-
kussionen var, att det rådde enighet
om att det katolska statspartiet be-
hör'er en refornation till huvud och
lcmrnar, och att, om katolikerna
än hava olika politiska uppfatt-
ningar, en atmosfär av samhörig-
het dock alltid måste vara för han-
den.

Den 6:e belgiska katolikkongres-
sen i höst, som i Heysel-Stadion ut-
löste sig i en gripande trosmani-
festation, \iar en trogen spegelbild
av den belgiska katolicismens nll-
varande läge och tillika ett gläd-
jande tecken på att Belgiens katoli-
ker äga vaken blick för tidens krar'
och stark sarnhörighctskänsla, sorn
sätta dem i stånd att rnodigt taga
itu rr.red och bemästra de nya pro-
blernen. En deciderad viljeyttring
i den riktningen korn klart till ut-
tryck i l.{echeln.

IIälsingborg 1936. Aktiebolaget Boktryck,


