rnr[[5r I BsSnllT
I}.iNEHALL
"Att de alla mi vara ett..." Av J, Gerlacb.
Den nye danske Biskop. Av A. Menzinger.
Katolsk kristendom och humanism. Av N. F. Molin.
Prot. Theolog forsvarer den kath. Nadverlues "Vesensforvandling".

Av A.

Menzinger,

Gamla Testamentet och kristendomen. Av

I. Gerlach" .

Credos torn: Svedenborgiana. Ras som iktenskapshinder. Lekmannaapostolat vid Parisbijrsen. Kristlig hEllning.

Frin

Bokrecensioner: Florilegium patristicum. Liitzeler. Kreitmaier.

tc

ANGANG

?O

JANUABT leBe

Nsn {

Cue0o
Katofsfr" Tt|sftrtft,
Redaktionen:
Hwvwdredaktcir ocb redaktdr t'or Sverige: Fil. o. teol. doktor P. J. G
I a c h, N;a Smedjegatan 24, Stockholm C. Tel. zt zo 28.

e

r-

Redaktdr ftir Danrnark: Pater A. Menzinget S. J., Stenosgade 4,
Kiibenhavn.
Redaktdr tar Finland; Fil. Mag. Jarl G all6.i, Liinnrotsgatan 3,
Helsingfors.
Redaktdr t't;r Island: Pater J. Gunnarsson, Reykjavik.
Redaktiir t'6r Norge: Monsignore doktor K. K j e I s t r up, Kirkegaten 3,
Kristiansand S.
Redakttir fc;r "Frdn Credos torn": Haverichef E. Sandqvist, Katarina Bangata 75, Stockholm.
Ansztarig utgioare: Monsignore B. D. Assarsson, Gdtgatan t8 A,
Stockholm.

Expeditionen:
NORRA SMEDJEGATAN 24, STOCKHOLM
Postfack rzzz. Srockiolm r5,

C.

POSTGIROKONTO

N;r

77876.

fdr halvir kr. 5:
fiir helir kr. ro:
- och fijr kvartal
kr. z:5o. Lijsnummerpris -,kr. r: -.
Prenumeration kan ske i alla postanstalter i riket samt hos Expeditionen.
Credo kostar

Redaktionen
erinrar hovligast sm forfallna prenumerationsavgifter och ber att ihigkomma

Credos fond.

Virva nya prenumeranter och venner dt Credo.
Vi

skola gdrna sdnda detta januarinummer sisom propagandahiifte till av Eder uppgivna adresser.

Ptirrnar for &rglngen 1938 och tidigare irgingar, till ett pris
av-kr. 1:75 pr st., kunna bestiillas hos Credos Expediliort.

''ATT DE ALLA MA VARA ETT .. ."
Joh. 17: 2r.
piineoktaven fcir kristenhetens nterfcirenande i tron (r8-25 jan.) f6renar icke blott minga i Katolska kyrkan utan dven i andra kristna
samfund med den levande Kristus, vilken, liksom pi aftonen fcire sitt
lidande, alltjd,mt. beder "fcir sin Kyrka och fcir den ifrin hennes visende
och begrepp oskiljaktiga enheren" (Paul V. v. Keppler). Denna enhet,
som inbegriper en kropp, en Ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop,
en Gud, som dr alias fader (jfr Ef. 4i J-6), skulle efter Kristi vilja vara
vlrdtecknet fcir virlden, att Gud Fadern har sint honom. Klarare och

u

mer gripande hade Kristus icke kunnar framhdva denna enhers betydelse
fcir sitt frilsningsverk, men heller icke dess innebcird av ett Guds verk.
Fcir vira flders synders skull har Gud tillitir, atr den kristna enheten
alltmera splittrades, fcir
synders skull varar splittringen fortfarande.
'ira
MHnniskomakt och mdnniskovilja kunde fcirst6ra, men de ensamma kunna icke mera uppbygga.
Med vira mdnskliga cigon se vi ingen vag, pi vilken enheten bland alla
kristna kunde 5.terstlllas. Den kan icke skapas genom n&gon jordisk makt,
icke ens enbart genom nigon fcirlikning vid offentliga religionssamtal och
ekumeniska mciten
detta mn visserligen vara en hjllp, som iche
-utanalltslutligen
bdr fcirsummas
blott genom att alla personligen 8.tervinda tiil Kristi evangeliums lrra och bud
- och dirtill behcives det ett
andra pingstunder. Men ett sndant 1r Guds n5.deverk, som uppnis blott
genom innerlig, entregen, samf:illd bcin av hela den, m3. vara, dnnu ofullkomliga, oenhetliga kristna fcirsamlingen
liksom fdre den fcirsta pingst-

-

/
dven nu.
Kanske nd,r en ging alla kristna samfund och alla de enskiida, vilka
verkligen viija vara kristna, gripas s& av denna ldngtan efter enheten,
att de icke blott aila deltaga i den irliga bcineoktaven, utan gijra detta
ropande till Gud efter enheten till sin dagliga bcjn och dlri framhdrda
utan att fdrtrcittas, kanske att da nidens timme stundar, och pingstundret

dagen

si

iter blir

verklighet.
Tidens tecken mana till denna bijn. Meningen med, att Guds frirsyn
tilliter stormen mot kristenheten, ja kristendomen, blir uppenbar fcir
Credo. zo:e 1rg. !an.

1939.

J. Gerlach.

alit flera: Stormen skall rensa ut alla vissna och hoptorkade lcjv aY enskilda "kristna" och "kristna" samfund; de kristna vilka stanna kvar,
skola si alltmera uppfyllas av och enas i ldngtan och trdngtan och ropande
efter den fcirlorade enheten och den oijvervinneliga styrka, som ligger i
den. "I bonens vlrldsvida gemenskap, som gir innanftir alla samfundsgrlnser, ar redan denna uppenbarelse (av enheten) en verklighet. . . '
Virldsanden, folkens och rasernas andar, skilja och splittra, Kristi ande
drager med en okuvlig stilla dragning mot centrum. Och bijnen om Kristi
kyrkas enhet stiger som ett svar ur ftirsamlingens hjdrta med allt innerligare och tryggare tro. Folken resa sina kors. Men civer dem alla reses
Golgata kors i kristenhetens mitt, och dit vandra kyrkorna. FrSn sitt
kors kallar Frllsaren pi sina llrjungeskaror. Ddr synden civerflcidar,
skall n8den dn mer ijverflcida" (Manfred Bjcirkquist, Vir Lijsen 1938:
ro,4r8). Gdrna instdmma vi iven i kyrkoherde Gunnar Rosendals liknande ord (Fcirsamlingsbladet, Ev. Veckoblad z9/rz r938, 8or): "Ar
icke forekomsten av en u&datt samtidig bcjn ett tecken, som klart vittnar
dirom, att kyrkan redan vunnit en viss yttre gemenskap och renhet av
den djupaste art? Se vi ej hdr huru alla kristnas eskatologiska enhet i
Kristus bliver verklighet, nw. Cch vem kan motsti llngtan att sjdlv f&
vara med i denna vdrldsomspdnnande bonegemenskap, som i en scindersliten tid, full av hat och misstlnksamhet, enar i kdrlek!"

l.

Gerlacb.

DEN NYE DANSKE BISKOP.
.E'ndeligt har det danske Vikariat faaet sin nye Biskop. Paven har selv
! udnrvnt den danskfodte Benediktinermunk fra San Girolamo i Rom,
Pater Ansgar Suhr, til apostolisk Vikar. Den nye Biskop er Pavens Julegave til Danmarks Katholiker.
Pater Suhr stammer fra en kendt og udbredt dansk Siegt. Han er
fsdt i Nyborg i l'895 som Son af en Landmand. Flans Svoger ejer den
beromte Munkemolle i Od-ense, som er grundlagt af Odensekiostrets engelske Benediktinermunke. Pater Suhr kender Mennesker og Lande. Efter
Studenterexamen var han i nogen Tid Bankmand. Under Verdenskrigen
tjente han i Sikringsstyrken. Derefter blev han Landbrugselev paa en
dansk Herregaard, drog saa til Argentina, hvor han i fem Aar fristede
en Cowboys og Farmers haarde l(aar. Saa indtraf det store Vendepunkt i hans Liv. Gennem en katholsk Prest, han lrrte at kende derovre, fik han Interesse for Katholicismen. Han opgiver Nybyggerlivet
og kommer omsidder til Rom, hvor han bliver undervist forst af Mgr.
Olrik og efter dennes Bortrejse af Pastor Messerschmidt. Den sidste optager Joh. Theodor Suhr paa selve sin Prestevielsesdag, den 17. Januar
1925, med Joh. Jargensen og Grev Paus som Vidner. Og nu gar den
nybagte Konvertit en aldeles usedvanlig Karriere, om man tar bruge
dette Udtryk om en Katholiks eventyrlige Lsbebane. Trods Venners Betenkeligheder og Advarsler indtreder Suhr endnu samme Aar i Benediktinerordenen i Abbediet Clervaux (Luxernburg), der har sarlig Tilknytning til Norden, idet her i rgro stiftedes Bonforeningen for de nor-

til den katholske Tro. FIan gar de msrktseende
Skamme, idet han holder ud, bliver prestviet i ,931 og r935
Abbediet San Girolamo for der som Prior at forestaa dette nye

diske Rigers Tilbagevenden

Profeter
sendt

til

til

Klosters Administration. San Girolamo er Datterkloster af Clervaux, et
af Ordenens yngste, men ikke mindst navnkundige Klostre, idet dets
Munke efter Pius XI Bud vier sig den tekstkritiske Revision af Hieronymus' Bibeloversrttelse, Vulgataen.
Og nu er altsaa denne rz Aars Konvertit udnevnt til apostolisk Vikar
for de danske Katholiker
- ikke til Trods for, at han er Konvertit,
men netop fordi han er Konvertit. Pave Pius XI har personlig truffet
Valget og udtalt: "Han er Konvertit; ham skal det vrre". Dette er ikke
blot Udtryk for, hvor nrert de skandinaviske Missioner staar vor hellige
Faders Hjerte, men viser ogsaa, at Payen forstaar vore hjemlige Forhold.
Mange af vore Katholiker er Konvertiter. Man msder da tit den Op-

fattelse, at en Konvertit aldrig kan blive en rigtig, roo 0/o Katholik.

A. Menzinger

S. J,

Man siger, det er, som naar en Udlrnding larer et fremmed Sprog. Om
han taler det nok saa korrekt, vil man paa Udtalen mrrke, at han ikke
er indfsdt. Denne Opfattelse synes ikke at v&re vor hellige Faders. Det
er en enestaaende Tillid, som Paven har vist denne unge Konvertit ved
at udnrvne ham til Biskop, og det til Biskop i Danmark.
Men vi forstaar denne Tillid. Det er ikke paa uprovede Skuldre, Paven
legger denne ansvarsfulde Byrde. Biskop Suhr har provet LiYet. F{an
kommer saa at sige fra Ploven, omtrent som hin berammelige romerske
Feltherre Lucius Quinctius Cincinnatus, der blev hentet fra Ploven for
at komme sit nodstedte Frdreland til Hjelp. En udmerket Forberedelse
til at passe den Plojemark eller, for at bruge et bibelsk Udtryk, den
Vingaard, som det danske Vikariat er! Ogsaa i sit Crdenssamfund har
den nye Biskop v€ret et betroet Mand der ojensyniigt ikke har skuffet
sine Foresattes Forventninger. I sit korte Presteliv har han rigtignok
ikke haft Lejlighed til i stsrre Udstrrkning at udove Sjrlesorgsarbejde.
Men derpaa boder den Livserfaring og Menneskekundskab, som han har
erhvervet sig andet Sted.
Pater Ansgar Suhr er ikke den fsrste clanskfsdte Biskop efter Reformationen. F{an har en Forgenger i Niels Steensen, der jo ogsaa havde
Myndighed over Danmarks Katholiker og scm Biskop kom til Danmark
for at meddele Firmelsens Sakramente. Niels Steensen blev i ovrigt ogsaa
bispeviet som ung Konvertit, kun ro Aar efter sin Optagelse i Kirken.
At vor nye Biskop har samme Navn som Danmarks forste Biskop, Ansgar,
er sikkert et godt Varsei for Fremtiden. Den nye Biskops Forgenger,
Biskop Brems, var C r e d o's Ven. Tidsskriftet nerer det bedste Haab
om, at ogsaa Biskop Suhr vil vise det den Interesse, som "den katholske
Tankes Talersr i Norden" fortjener.
A. Menzinger S. J.

KATOLSK KRISTENDOM OCH
HUMANISM.
1\7tr .d ordet humanism torde man llmpligen kunna beteckna all andlig
rYr
odling, som fr. o. m. den italienska ungrenlssansen baserar sig pn
det medvetna nterupplivandet av antikens kultur. Pi grund av denna
sin stora omfattning kan humanisnlen till sitt innehnll dd.rfcjr te sig rdtt

olika under olika tider och p5. olika hnll, allt efter de element man tar
upp av den antika kulturen och den uppfattning man har av densamma.
Och fcjr varje ging humanismen upptrlder 1r den sjllvfallet bemdngd
med element, som icke hd.rstamma frin den antika kulturen. I den min
den strd,var att, sisom namnet antyder, fcirverkliga det den anser vara
det sant mlnskliga, 5r den emellertid alltid en kulturfaktor att rdkna med.
I modern tid torde ocksi den senare synpunkten civerviga, och om man
dn aldrig kan komma ifrnn det antika elementet i biidningen, isyftar
man med det vetenskapliga inslaget i humanismen ndrmasr de vetenskaper,
som syssla med de olika uttrycken fcjr det mdnskliga sjllslivet till skillnad frnn dem som behandla teologien, naturvetenskaperna och deras tiilldmpning p3, olika omr8den samt den mdnskliga samvarons organisatoriska
och legislativa problem.
Flumanismen har stitt i ett mycket vlxiande fiirhillande till en annan
kultursf;ir, kristendomen. I en f orra 3,ret utgiven broschyr, Kristen bumanism, innehillande en samling enqu6ter, framhiller kyrkoherde G o s t a
K e 1l e r m a n, att der ofta fcirefaller "som om kristendom och humanism
skulle framtrdda som varandras motsarser. Kristendomen har tett sig som
eller ansetts vara antihumanistisk och humanismen vice versa anrikristlig.
Kristendomen har beskyllts fcir att vara fanatisk, dogmatisk, asketisk,
mdnniskofciraktande, asocial, utan intresse fcir detta livets problem. Humanismen 8,rcr har beskyllts f or att vara tolerant anda till iivermitt, rarionalistisk eller skeptisk, epikureisk, mlnniskofcjrgudande, icirvdrldsligad. Och
visserligen ;iro dessa inbordes beskyllningar cjverdrivna, men n&got ligger
det i alla fall i dem. Det kunde s& synas, som om kristendom och humanism voro ofcirenliga och med varandra kdmpande andestrcimningar".
Bide kyrkoherde Kellermans och civriga inldgg i broschyren, som utgivits
av det hcisten rg37 stiftade Fcjrbundet fcir kristen humanism, vilja emellertid finna en vlg cjver de eventuella motsatserna. "Humanism och
kristendom", slger rektor M anf r e d B j ci r k quis t i samma broschyr,
"hava pi tidens stridsfront stora gemensamma intressen. Det 5r allt skdl,
att denna samhcirighet betonas och blir till samverkan. Dn huma-

N. F. Molin.
nismen sin

art likmitigt betonar kvaliteten

gentemot kvantiteten, sak-

kunnigheten gentemot diletantismen, kravet pn den enskildes ansvar gentemot den oansvariga massviijan, ovlgbara mlnsklighetsv:irden gentemot
omedelbara nyttighemverden, s& kimpar kristendomen pX samma linje.
Di humanismen krlver respekt fcjr traditionen, vad Chesterton kallat 'de

dtjdas demokrati',

vid sidan av det levande sldktledets vilja, sn har

den

kyrkorna.
Kristendom och humanism mcjdet glller att hdvda mlnniskovlrdets oberoende av vlrlds-

gehcir ej minst hos de stora

tas vidare, di
rummets dimensioner
- Gentemot den moderna statens totalistiska
tendenser hava humanism och kristend,om en gemensam uppgift att hlvda
det andliga livets krav pi sjllvbestdmning; gentemot tidens tendenser till
likriktning ha de att klmpa fcir utrymme it den v:ixande personligheten.
Ej minst p& skolans och uppfostrans omrS.de skall denna kamp pikalla
ett naturligt vapenbrddraskap. Kyrka och skola miste hrdva samma fri-

het f<jr det andliga livets utveckling".
Flumanismen har uppvuxit under katolsk kristendoms hdgn, men de motsatser kyrkoherde Kellerman antytt visa att den under tidernas lopp tett
sig som mer eller mindre ofcirenlig med kristen &skndning. Det Ir dlrfcir
av intresse, i all synnerhet som problemet som ovan synes just nu prdglas
av aktualitet i virt land, att frin katolsk hristendoms synvinkel skdrskida,
vad som av humanismen ir fcirenligt med densamma. En god handledning
ha vi d5rvidlag i P. V. Honnay sbok Hurnanisme et lir:res de cboix'),
som ir en utveckling av hans tidigare numera utsilda L',roschyr (Jne
extension spiritwelle des colliges: les bibliothiqwes d'bwmanisme des colliges
et cl'action catbolique. Flans arbete utgcir ett frjrscjk att inom ramen fcir
det katolska idealbiblioteket, ndra fcirverkligat i BibliothAque des Anciens
de St Stanislas i Mons, skissera upp den intellektuella elitens bildningsproblem. Men samtidigt som han tar upp frigan om humanismen si arr
sdga frin dess tekniska sida, upprullar han heia karakt;irsdaningens pedagogiska problem i sin bok. Det humanistiska bildningsprogrammer framstllles som en ncidvlndig fcirutsittning for uppn&endet av ett aldrig ur
sikte sllppt mnl, fcirverkligandet och spridandet av den katolska kristendomens grundsatser. Flumanismen tas silunda upp i den m&n den Ir fcjrenlig med katolsk kristendom, eller i varle fall tar fcirfattaren stillning
till den ur denna fcir en katolsk kristen sjilvklara synvinkei.
For ett ytterst ringa fital i virt iand ar emeilertid denna utgingspunkt
pi fcirhand given. Innan vi redogiira fcir detaljerna i P. Honnays bok
t) P. V. FI o n n a y S. J., Humanisme et livres de choix. Paris, Descl6c de Brouwer
1937. (CoIl. Probl}mes d'6ducation.) 4r7 s. zo frs.
6
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skola vi ddrfdr i det foljande gcira ett fors6k att fijrst i all korthet sijka
klarkigga i vilken mnn katolsk kristendom i sin tur dr forenlig med humanism, icke minst s8som denna i vfua dagar uppfattas i Sverige. Det kan
sjdlvfallet endast bli friga om korta antydningar om utvecklingsgingen
och principerna fcir de bdgge kulturfcjreteelserna, antydningar som mera
aro att betrakta som lekmannareflexioner kring P. Honnays arbete dn som
artiklar prdglade av sjllvstlndighet och fullstlndighet.

DEN FORKRISTNA ANTIKENS HUMANITAS.
Humanismens skiftande historia och karaktlr pilordrar en kort

underscikning av begreppets innebcird under de olika tider och p& de olika h&11

man begagnat sig av det. Till grund for det svenska ordet bwmanism
ligger bwrnanist, som ytterst ltergir pi det italienska umanista, vilket i
sin tur skvallrar om att dessa uttryck stamma frin den italienska rendssansen, d& man avsiktligt Ster scjkte levandegcira vad man d& ans&g vara
kannetecknande fcir den antika kulturen.
Det 5r emellertid f6rst under hcigrenlssansen, som denna antikfornyelse
sd.ttes i samband med de romerska uttrycken fcir mdnniska och mdnsklighet. Ett av de fcirsta vittnesbcirden om denna fcireteelse finna vi i inskriptionen till en medaijong, som fcir eftervdrlden fcirevigat dragen av
Appianus'm. fl. klassiska fcjrfattares civerslttare Pier Candido
Decernbri o (t199-t477). Denna inskription betecknar honom ndmligen som "studiorum humanitatis decus": man ansig sig fcirverkliga det
ideal som man hos antiken funnit under beteckningen hwmanitas.

vad antiken innefattade i detta ideal,
humanismen
under nyare tiden burit en
som
enhetlig prlgel, har det ord varav den hdmtat sitt namn tdckt n&got enhetiigt och under den grekisk-romerska kulturens lnnga historia ofcirdndrat
begrepp. Ur det myller av olika ord, som sinsemellan och inom sig sjilva
under tidernas lopp vdxlade betydelse, skola vi dirfor scika dra fram ett
par ay de element, som humanitasbegreppet, samtidigt eller vid olika tider,
i sig upptagit och som varit av betydelse fcir den moderna humanismens
Fcjrscjka

vi nu klargcira for

oss

finna vi snart, att lika litet

utveckling.
Ordet burnanitas dr romerskt, men ehuru aldrig samlade under en enhetlig benimning ha begreppets olika bestindsdelar till storsta delen redan
utformats pi grekisk botten. Vi Xterfinna dem dd.r under olika beteckningar fcir bildningsidealet, minniskoklrleken, kosmopoiitismen o. d., ty
grekerna saknade ett samlande uttryck fcjr mdnskligheten och det mdnsk-

liga snsom en helhet,

N. F. Molin.

Den fcirsta fdrutsettningen for all humanism ar att mdnniskan klart
uppfattar sin sdrstlllning i tilivaron. Detta ;ir hos olika folk ej alltid
fallet, och man kan kanske stga att de fcjrsta ansatserna till vad som
senare inom vlsterlandet kommer att gX under namnet humanism d.r erklnnandet, i fcjrattisk tid inom den grekisktalande veirlden, av denna
mdnniskans slrstdllning, och att hennes superioritet ligger i hennes sjIlsliv. Men redan denna tanke fcirutsltter ett bildningsmitt, som syftar till
nigot mera ln slkerstdllandet eller fcjrbittrandet av de materiella livsvillkoren och som strlcker sig utciver den glngse religicisa f6restlllningsvdrlden. Och ddrmed iro vi'inne pi humanismens forsta och ailm;innast
fcjretrddda element, det ytterst i grekernas bildningsbegrepp paideia
fotade bildningskravet.
Det viktigaste kinnetecknet p& det grekiska bildningsidealer ar det formella kravet. Detta visar sig vid renlssansens fcjrsta framtradande. Man
de nya formella kraven, som frlmst stilla dess antikuppfattning i kontrast
mot den ndrmast fciregiende tiden. Den est€tiska bildningen kommer ddrfor
att utgcira en mycket viktig ehuru olika starkt framtrddande ingrediens i
det humanistiska bildningsprogrammet tiderna igenom. Det ir dirfcjr ocks&
symptomatiskt att i attisk tid, da det grekiska bildningsidealet kommer
till klarare utformning, den konstart ddr formen intar en sn jlmforelsevis
mycket stdrre plats in inneh8llet, musiken, kommer att sta fr:imst pi det
estetiskt-pedagogiska programmet. S&

ha vidare de bildande konsterna

tiderna igenom utgjort ett av de betydelsefullaste momenten, dels inom
den antika kulturen sjdlv, dels fcir dess assimilation under senare tider.
Karakteristiskt dr slutligen vilken betydelse antiken tiilmltte den mest
formbetonade prosakonsten, retoriken. Det ir ocks& Isokrates, retorikens
fcir hela antiken tongivande representant, som fcirklarat, att icke den var
grek, i vars ndror flcit grekiskt blod, utan den, sorn var delaktig av grekernas paideia.

ifriga om sprnk, musik och bildande konst,
formen dr direkt fattbar fcjr de yttre sinnena, har gjort att de pi
dessa omriden skapat bestiende n o r m e r. Deras formella civerldgsenhet
i utdanandet av det normativa p& livets olika omr&den har direkt eller
indirekt gjort dem till ldromlstare fcjr hela vdsterlandet och d.ven under
tider, di den direkta kontakten med den grekiska kulturen och dess stora
representanter dr bortt appad, lever grekernas formella bildning kvar i
medeltidens trivium och quadrivium. Och inom den litterd.ra utgestaltningen av mdnskliga tankar och stlmningar ha de skapat, inom filosofi,
Grekernas sdkra formkinsla

dir
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epik, lyrik, drama, normer, som varje sllkte direkt eller indirekt mlste
ta stdllning till.
Detta sijkande efter den ritta normen Lltstreckte grekerna till alla omriden, icke blott till dessa bildningsgrenar utan dven tiil etiken, till livet
i samhlllet, och deras bildning blir dlrfcjr, pi denna esteriskt betonade
vig, till personlighetsdaning. Deras pedagogiska program resulterar icke
som hos andra folk dittills i blott och bart uppfostran utan i en verklig
mlnniskans alla anlag omfattande bildning.
Men grekernas scikande efter normer stannade icke heller hdr, vid det
mdnskliga. Minga grundliggande naturvetenskapliga resultar ha de redan
kommit till och inom matematiken ha de uppstdllt satser giltiga for alla
tider. De ha lagt grunden till modern vetenskaplig metod. Fr. o. m.
rendssansen har denna deras forskariver, som icke lit sig hejdas av nigot
nytt omride, fitt sin slrskilda betydelse ddrigenom, atr d€n tet sig som
obunden av alla auktoriteter. Den har kommit att sta som ett monster
fcir viljan att fcirverkliga det mlnskliga i dess hcigsta potens pn alla omr&den. Och denna universelia strdvan att uppodla mlnniskans oiika aniag
har med ncidv:indighet i sin tur inneburit, i forh&liandet mellan kroppslig
och sjllslig kultur, scikandet efter en balans emellan bdgge, som icke til1&ter
nigondera afi fA cjverhanden pi den andras bekostnad.
Den antika vetenskapen kom icke i konflikt med ciet romerska vlrldsvdldets officiella fordringar pi det religicisa omrndet. Ett relativistiskt
betraktelsesdtt ridde och nngon livs&skidning med absoiutistiska ansprik
framtridde aldrig under den fcirkristna antiken. Pi olika v;igar kom man
emellertid p& sina hill fram till tanken pi mlnskligheten som en enda
stor organism. Och av de idder, som grekerna i Titterara former givo
uttryck it, intresserar oss sirskilt denna tanke, i det att den ir ett viktigt
led i all fruktbdrande humanism.
Det grekiska stadsvlsendet vilket, liksom senare det norditalienska vid
nyare tidens bcirjan, verkade s3. befordrande p& den andliga odlingen, var
emellertid icke nigon llmplig jordmnn for just denna tanke. Motslttningen mellan hellener cch barbarer, fcirkroppsligad i den politiska motsittningen till fienden pZ andra sidan Egeiska havet, stdngde ocksi blicken
ut mot de kosmopolitiska vyerna. Om dn Herakleitos erkdnde en alla
mrinniskor omfattande vdrldsordning, ha varken pyragoreer elier sofister
limnat nigot bidrag tili gemenskapstankens framtida utveckling. Varken
Platon eller Aristoteles ni ut6ver ett panhellenistiskt humanitetsideal, och
om kynikerna visserligen utvecklade kosmopolitiska id6er mynnade emellertid dessa blott ut i ohejdad individualism.
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Under den hellenistiska tiden vidgades emeliertid blicken ut civer den
grekiska kulturvlrldens grdnser och man fick blicken oppen fcir andra
folks mlnniskovdrde och deras insatser pn kulturens omr&de. Under den
ildre stoiska filosofiens inflytande i fcirening med r&dande politiska fcirhillanden kommer naturligt nog den uppv;ixande kosmopolitismen att
priglas av virldsfrimmande asketism och kvietism. Snart biirjar emellertid Roms begynnande 'vdrldsherravllde att bara det stadigvarandes
prdgel. De kc'smopolitiska id6erna komma att ses frin en ny synvinkel,
imperialismens, vars allt ofr&nkomligare verklighet pifordrar en kosmopolitism av mera livsbejakande karaktdr. Vid tidpunkten fcir mijtet mellan Hellas' och Roms kultur.rirldar kommer ocksn mdnniskogemenskapstanken att f& en fcjr det praktiska iivet i samh;iliet mera anpassad karaktlr.
Mihdnda lr det skickelsedigraste cigonblicket i detta mcite mellan tv&
kulturvlrldar den stund, d& ynglingen P ub I i us C o r n el ius S cip i o,
som senare skulle fi tillnamnet Africanus, pl. Forum fdrliget anf6rtrodde
sin grekiske larare hurusom hans omgivning sig honom 6ver axein som
en didlos vekling och fr&gade med vilka medel han skulle kunna giira
sig vdrdig sina stora fc;rfader. Den grekiskelararen hette Polybios
och hade som krigsfinge kommit till Rom. Nu btirjar ett intimt samarbete dem emellan, som skulle f& vdrldshistorisk betydelse. Polybios hijrde
till de representanter fiir den hellenistiska kulturen, som lyckades overvinna sitt fcirakt fcjr de romerska barbarerna och genom att erkdnna deras
sedliga styrka m<;jliggjorde en ijverforing pi romarna av hellenernas andliga kapital, en instdllning, som genom hans historiska fcjrfattarskap skulle
fi avgdrande betydelse fcir humanitetstankens utveckiing.

Det iir nu genom Polybios ldrargirning, som Scipio utvecklas till en
dkta romersk idling. Fcir fcirsta gingen p& romersk botten f&r nu paideia,
den grekiska personlighetsdaningen, en genomgripande betydelse for hela

Frin att ha varit en lyxvara, som det romerska samhdllets 6vre skikt tilldgnade sig vid berciringen med hellenerna,
kom nu den grekiska bildningen genom fcirmedlingen av framstiende
personligheter att bli romarnas andliga egendom. Den fcjrste romare, som
gjorde denna insats inom det antika kulturlivet blev nu Scipio, som
kring sig samlade en krets av grekiska kulturrepresentanter.
Till denna krets hcjrde bland andra filosofen P a n a i t i o s, tillsammans
med sin l5rjunge P o s e i d o n i o s den fornlmste representanten fcjr mellersta Stoa. Hos honom kommer nu det grekiska bildningsidealet att fcirenas med en klar uppfattning om alla mdnniskors gemenskap till ett helt
pi ett fcjr kommande humanism fruktblrande sitt.
Panaitios tilllgnar sig den nya historieskrivningens aspekter och upppersonlighetens utveckling.
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grundval av sokratikemas spekulativa filosofi en panteistiskt
fdrgad tankebyggnad av vdldiga mntt. Under Allfadern Kosmos' vilja
blir alltet till en enda stor vixelverkan inom mingfalden av alla dess
olika element, dlr varje enhet, varle enskilt visen medverkar i och Ir
beroende av alltets organisatoriska krafter, allt till Kosmos' fcirverkligande av sitt eget visen. Ur denna grundsyn pn tiilvaron hlrleder Panaitios
sin uppfattning av minniskorna sisom blott enheter i ett storr sociologiskt
helt, samverkande med och beroende av varandra, de minsta av de stcirsta
s&vil som de stcirsta av de minsta. Hlrur hirleder Panaitios ocks& sina
bestdmda krav p5. ett bildningsmitt med starkt frarntrfidande praktisketisk syftning. Vil har mellersta Stoa tjyervunnit den ildre stoicismens
tristitia et asperitas, varfcir det estetiska momentet hos Panaitios framhlves mera in nigonsin, men bildningens mil ir att bereda m5nniskan
fiir uppfyllandet av hennes funktion i det panteistiska alltet. Det dr bildningen, som genom den filosofiska askesen efter varje framg&ng skall
ridda minniskan frin civermodet och det 6r den sorn skall bevara de styrande frin att missbruka sina maktmedei.
Den kosmiska och panteistiska linjen fullfciljes av Poseidonios, likaledes
bildningskravet med dess estetiska element men stringt etiska syftning.
Vad som i samband med humanitetsiddn frdmst intresserar oss dr den bild
Poseidonios anvdnder frjr mdnniskogemenkapstanken. Gudar och mlnniskor iro andelivets gemensammabd.rare och ftjrvalrare. Och i denna egenskap slger han dem utgiira lemmar av en och samma kropp. Fijr v8.r ursprungliga friga om kristendomens fcirenlighet med humanismens tankevirld dr det av sirskilt intresse att konstatera, att antikens hcigsta tankar
om den gudomliga och den mdnskliga vdrlden som en enda stor gemenskap
fitt ett uttryck, som si pass srarkr n?irmar sig det den helige Paulus kommit till frin sin kristna utgingspunkr, uran att nigot samband kunnat
pivisas.
Mellersta Stoas filosofi har endast i fragment bevarats till v8r tid, och
det driijde ijverhuvud llnge i nyare tid innan man kom i verklig konrakt
med den grekiska filosofien pi dess eget spr&k. Fcirmedlingen med denna
tankevirld skedde 6ver Rom.
bygger

Vi ha redan ndmnt att ordet humanitas zir romerskr. Det begagnades i
stor utstreckning fiir att beteckna den gammalromerska ridderligheten,
som avhcjll medborgaren frln art mor en motstindare till det yttersta
begagna rittens alla medel, hirfcjraren frin att mot en slagen fiende fullf<ilja krigslagarna i all deras stringhet, med andra ord billighet, skonsamhet, vad vi med ett modernt ord kalla fair play. Den mS.ttfullhet, som i
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allmlnhet prlglade hellenen, avhijil honom vdl fr&n den brutalitet
och grymhet, som i stort sett utmdrkte de orientaliska folken. Men

di t. ex. Scipio Africanus med sin skonsamhet och mildhet vinner de
fiir sig, ldgger han i dagen en egenskap' som romar-

spanska stammarna

na sjdlva betraktade som ett gammalt arv frnn fcirflderna och sorn vi
finna antikens iivriga folk tilierklnna romarna' trots deras relativa hirdhet, som en fcjr dem sdrskilt utmlrkande egenskap. Detta dr ocksi det
viktigaste element, som romarna tillfcira begreppet bwmanitas, di det vid
mcjtet mellan den grekiska och den romerska kulturen i sig upptog bestindsdelar, som utvecklats p& grekisk botten.
Denna assimilation ha vi frdmst l'{arcus Tullius Cicero att
tacka fcjr. Han hade en ging tillhijrt Poseidonios' ihcirare och bland de
minga inslagen fr8n Panaitios' skola iterfinna vi ocksi hos Cicero tanken'
p& gudar och mdnniskor sisom lemmar av samma kropp' Uttrycket begagnas av Cicero som en t'ormwLa ot't'icii, piiktformel, ehuru han icke fcjrm&r smilta tanken i hela den vidd vari den fattats av Panaitios och
Poseidonios. Det naturfilosofiska grundlaget till Panaitios' universalistiska
vdrldsbild genomtrdngde han aldrig i sina filosofiska skrifter, utan tillgodogjorde sig endast si mycket som var frirenligt med hans stindsideal.
Ciceros filosofiska fcirfattarskap har starka betingelser i hans politiska
verksamhet: samtidigt som det dr honom en trcist under de besvikelser
politiken beredde honom, har den milj6 i vilken denna politik drevs
bestlmt hans grundsyn pe de praktiska problemen. Oformcigen att annat
dn inom den romerska aristokratiens ram tinka sig ett fullddigt uttryck
ftir andlig och politisk verksamhet var Cicero icke mannen att utveckla
arvet efter mellersta Stoas filosofi. Hans betydelse f6r kommande tiders
humanism ligger pi ett annat plan.
Frin borjan hade bildningen varit ett medel fcir Cicero att hcija sig
till andlig jimb<irdighet med den politiskt verksamma aristokrati, som i
tidens oroliga politiska liv fcir honom stod som det enda skyddet mot
hotande anarki och diktatur och tedde sig som kulturens enda bdrare.
Cicero, som icke hade bijrden atr.falla tillbaka pn, utvecklade adelsetiken,
som i ftjrfdderna sig sin fijrndmsta auktoritet, till att gllla hela nationen,
fijr vilken dess stora mdn, frdmst dn Scipio Africanus hos Cicero kommo
att utgcira fcirpliktande exempel av allmlngiltig karaktir.
Och pl sainma sdtt gjorde Cicero humanitaskomplexet' som lnnu for
Scipio utgjorde en personlig angelSgenhet, till en samhlllelig f riga,
och hdr fyller hans filosofiska skriftstdllarskap sin givna plats i
utvecklingen. Genom sin kontakt med mellersta Stoa bryter han
mot den rigorcisa stoicism, som representerades aY mdn sidana
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som Cato och Brutus, och visar ett for tiden ovanligt sinne fijr
det sedligas mlnskliga drag. Han framhiiler etikens samband med det
skcina och med de element, som gcira samvaron mdnniskor emellan friktionsfri och angendm. Den gammalromerska humaniteten blir hos honom
till ett gentlemannaideal, ddr den yttre polityren ir ett viktigt led.
Humanitetsbegreppet kommer nu definitivt att i sig inrymma det grekiska bildningskravet, vilket sisom en romersk tradition kommer att leva
vidare i rendssansens humanism. SE 5r Cicero den som trots sin begrdnsning framfcir alla andra romare fcjrmitt att p2. ett fcir eftervlrlden tillgingJigt s;itt sammansmllta den grekiska filosofien med romersk anda
och gcira dem till ett helt.
Det dr frdmst tack vare Cicero som ordet hwmanitas kom att lanceras
bland rendssansens m;inniskor, men det var e1 han som fcirmedlade hela
arvet fren Panaitios och hans skola. Mdnniskogemenskapstanken och det
etiska kravet pi meinniskornas likaberlttigande erklnnas pi romersk botten fcirst av S e n e c a. Och fcir att illustrera sin fr&n meilersta Stoa irvda

t'orntwla ot'licii om mlnniskorna som lemmar i en och samma kropp,
citerar han det berdmda stlllet hos Terentius homo sum, bumani nil a me
alienurn puto, en vers, som han vill skall bdras sivdl i hjirtat som munnen och vars innebcird han s&lunda icke obetydligt utvidgar. Senecas
t'ormwla ot't'icii
giires

till

fir icke sllppas ur sikte, s& snart antikens tankevlrld

mcinster fcir levande humanism.

gemenskapstanken

blir

utslagsgivande

Ty uppfattningen om mlnnisko-

for uppfattningen av forhnllandet

mellan individen och staten, staterna sinsemellan, krigets berlttigande,
mdnniskornas likhet infiir lagen och gemensamma uppgifter och mnl i den
min denna uppfattning icke bottnar i uppenbarelsereligionen.

Dn vi mcita tanken fullt uttalad hos Seneca stn vi emellertid infiir
humanitasbegreppets begynnande nedging under antiken. Kejsartiden fcirlamade alltmer den enskildes politiska initiativ och vlrldsriket med dess

omfattning och folkblandning blir i llngden en dnlig jordmin ftir den
romerska nationalkinsian. Avskuret frin dessa element och avkopplat
frin sitt frdmsta praktiska syftemil fijrlorar det antika humanitetsidealet
mycket av sin sllta. Det kommer alltmer att foretrlda kravet pi mildhet, vlnlighet och hjilpsamhet och likstdllas med vad man ndrmast kan
kalla fcjr filantropi.
Men iven under kejsartiden kunde man fi hiira, att bamanitas ute'
slutande innefattade "eruditionern institutionen'tqwe in bonas artis'. Denna
av A u I us G e I I i u s foretrldda uppfattning har stora bertiringspunkter
med rendssansens: som i humanismen frimst sig ett bildningsprogram.
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Humanitasidealets tjvriga element hade dn sedan llnge ersatts av kristendomens caritas och Corpws Cbristi-tanke, men hdrmed iro vi inne pi
arvet fran den kristna antiken, till vilken det 5r v&r avsikt att iterkomma
i ett kommande nummer.
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PROTESTANTISK THEOLOG FORSVARER DEN KATHOLSKE NADVERL,ERES
"V,IESENSFORVANDLING".
Richard Heman:

Mysteriwm Sancturn Magnwm. Um die Auslegung
Zwingli?
Calvin? Luther? Rom. Historisch-philosodes Abendmahls.
phische Studie. Rdber 6c Cie, Luzern und Leipzig 1937 Q69 Sider).

Richard Heman er protestantisk Praest i Aargau i Sveits. Efter i tre
Aartier at have hyldet den calvinske Fortolkning af Nadveren er han
gennem Studiet af Kirkefedrene kommet til det Resultat, at hele Oldkirken, sksnt den endnu ikke havde Udtrykket "Transsubstantiation",
dog, hvad Sagen angaar, bekendte sig til "Vrsensforvandlingen". Forfatteren forelegger ikke blot denne Lere aldeles korrekt, men lrgger heller
ikke Skjul paa, at han anser det katholske Standpunkt for det eneste rigtige.
Heman naar ikke til denne Erkendelse gennem en exegetisk Fortolkning af Indstiftelsesordene. Han mener, at man ad denne Vej ikke kan
komme til nogen Afgorelse om, hvem der har Ret: Luther , ZwingIi, Calvin
eller Rom. Dette maa forbavse, siden Forfatteren meddeler alle de exegetiske Momenter, der taler for den katholske Opfattelse, og ikke fortier

i de andres. F{eman slutter Exegesen af Indstiftelsesordene
med den Erklrring, at alle fire Sandpunkter er lige upaaklagelige, lige
uangribelige, fuldstrndigt jevnbyrdige. Den dybere Grund til en saadan
Udtalelse maa vel soges i en filosofisk Begrebsforvirring. I Indledningen
og S. 36 vedkender Forfatteren sig den gamle Srtning, at "den absolute
Sandhed altid kun er 4n"; men han mener dog "at have erfaret, at, hvad
theologisk er usandt, kan filosofisk vrre helt igennem rigtigt". Denne
modsigelsesfulde Dualisme, som vi forkaster hindrer dog ikke F{eman i,
langere henne i Bogen, baade theologisk og filosofisk at tage Parti for
bestemte Opfattelser.
Bogen er en Fundgrube for vrrdifulde theologiske Erhendeiser. Saaledes kser vi S. 8: At Nadvermysteriet ikke forlengst er blevet opgivet
og glemt, skyldes den Vaerdsretteise, som dette Sakramente nod udenfor
de reformatoriske Trossamfund. S. zz: Luther fartes til sin KonsubstantsLrre ikke af indre Trang, men for ikke at blive altfor meget distanceret
fra de ovrige Reformatorer. Af Had mod Rom var han helst blevet
Zwinglianer. Til Fordel for den enkie katholske Nadverforstaaelse og
imod Reformatorernes mere indviklede Fortolkning gar Fleman S. 35 den
Omstendighed grldende, at Jesus ved Indstiftelsen af Sakramentet ikke
gav sine Disciple nogen Betankningstid. Tilegnelsen af den lutherske og
Svaghederne
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krevede
den zwinglianske
calvinske Nadverforstaaelse
- og selv
langt lengere Tid, end der stod til Raadighed for Apostlene. Den katholske Opfattelse, der frembod sig af sig selv, var derfor den eneste, de
kunde have. Argumentetet er slaaende. Aiiigevel prisgiver den skeptiske
Forfatter denne Tankegang som afgorende, idet det efter hans Mening
ikke kommer an paa, at Disipiene forstod Herren paa Stedet, skont han
ikke kan komme udenom at spsrge, hvad Nytte Disciplene havde af
Nadveren, naar de ikke med det samme opfattede den rigtigt.
S. 8 r gor Heman opmrrksom paa, at Nadveren aldrig havde opnaaet
sirr centrale Stilling i Gudstjenesten. hvis den fra Begyndelsen af var blevet
forstaaet symbolsk, altsaa caivinsk. Dette er rigtigt. Men naar Nadveren har opnaaet denne centrale Stilling i den katholske Kirke, maa
Grunden ikke blot soges i, at den i Modsetning til Calvin holder paa den
reale Nydelse af Herrens l.egen-re og Blod. Det gor Lutl-reranerne jo ogsaa, og dog maa Nadveren her overlade den centraie Stilling til Prcdikenen. Grunden til, at Nadveren i den katholske Kirke har Forstepladsen, er denne Kirkes Tro paa F{errens vedvarende Narverelse og
fremfor alt Troen paa det eukaristiske Offer.
Heman irgger Hovedvrgten paa Traditionen, serlig Kirleet'adrenes
Vidnesbyrd. Dette Afsnit (S. aa ff.) former sig som et Opgor med "IJrsinus og alle Ursiniter". Den gamle Heidelberger Calvinist Zakarias Ursinus havde i ttlt paataget sig at stemple en hel Rekke oldkirkelige
Forfattere: Justinus, Tertullian, Origenes, Cyprian, Gregor af Nazianz
samt Ambrosius og Augustin som Symbolikere. Fleman gennemgaar kritisk Ursinus' Bevismateriale og kommer til det Resultat, at de nrvnte
va,re Calvinister, alie uden Undtagelse krer
Forfattere, saa iangtfra
^t
F{errens reale Nervrrelse i Betydning af Vesensforvandling (5. ZS).
besynderlig nok for en Protestant
Desverre ophajer Heman (S. so)
her Traditionens Vidnesbyrd paa Fvaneeliets Bekostning. Han mener,
-at en
Bevisf srelse f or F{errens reaie Nerverelse ud af Evangelierne alene,
uden at tage Kirkefrdrenes Tradition til Hjrlp, er ethaablost Foretagende.
I-Ier er det igen Forfatterens exegetiske Skepsis, der ganske unodvendigt
skemmer Bogen.
S.9r fremfarer Heman et storstilet Argumenturn ex silentio - et Tavsden calvinske Opfattelse af Nadveren. Hvis den
hedens Bevis
- mod
symbolske Forstaaelse, saaledes som Calvin vil det, var den oprindelige,
apostolske, hvordan skal det saa forklares, at hele Kristenheden forlod
den og kom til at tro paa den virkelige Nervrrelse, uden at vi hsrer det
rnindste om en Kamp forBevarelsen af den oprindelige, altsaa efter Calvin
apostolske Nadversymbolik. Oldkirken var da ellers ikke sen til at forT5
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svare, hvad den a.nsaa for at vfre apostolsk Arv. Deraf folger, slutter
og det samme grlder
Flernan med Rette, at den calvinske Fortolkning

-

on: Zwinglis '- aldrig har I'eret raadende i Oldkirken.
Den lutherske Nadverla:re stiiler os efter Heman overfor en lignen.de
Gaade. Den paastaar, at Apostlene forstod Nadveren "luthersk". "Men
fra lutherske Apostle forer ingen Bro over til den senere Kristenheds
romersk-katholske Forstaaelse. Paastanden om, at hele Oldkirken kulde l-rave nydt Nadveren luthersk d' v. s'
Kirkefedrene iberegnet
ikke mindre grotesk end Ursinus'
med, i og under Brsdet og Vinen
- er
Fantasier om, at Kirkefredrene sktrlde have kommuniceret calvinsk."
"Flavde Apostlene trnkt luthersk i Nadversporgsmaalet, da havde denne
Opfattelse maattet erobre Verden. Hvem er i Stand til at give en nogenlunde antagelig Forklaring for den romerske Lrres Opstaaen, endsige dens
sejrrige Gennembrud? Fh,ornaar og hvorfor skulde det vrre sket?"
Det interessanteste Kapital er unegteligt det, der handler om en onskeStandpunkt (S. ror
lig Revision af det lutherske
Lere i dette eneste
gamle
katholske
"en
Tilbagevenden til den
ff.). Skulde
paa Forhaand vare utenkelig? Mon
Nadverlx.ren
Sporgsmaal
Luther selv ikke vilde tenke anderledes i Dag end for 4oo Aar siden?
Ikke blot Katholikerne har lrrt noget i de forlobne Aarhundreder - bl. a.
at vurdere de dybtalvorlige Grunde, der maatte bevrge Reformatorerne
til hensynslos Kamp mod aabenlyse i\4isbrug - ogsaa Protestanterne er
naaer til en bedre Forstaaelse af de Lrrestykker, der har deres Rod i eldgammel Tradition og derfor er uomtvistelige for den gamle Kirke og ikke
taaler nogen Forandring. Mange af os ser nu med andre Ojne f. Eks. paa
den katholske Kirkes store Helgenskikkelser, hvis enestaaende Dyder og
Virksomhed vi beundrer. Kunde det da falde Lutherdommen af i Dag
saa vanskeligt at give efter i dette ene Nadversporgsmaal? Selv om en
Lutheraner ikke kan gaa med til den katholske Nadveropfattelse som
Helhed, kunde han dog maaske bytte Konsubstantiationen med Transubstantiationen. Den katholske Lx.re har en snart zoooaarig Tradition for
sig. Der kan ikke n€vnes nogen afgorende Grund, hvorfor vi ikke skulde
kunne genoprage den bortkastede Tradition og paa dette Punkt n€rme
os den katholske Kirke, fra hvis Side dog ingen Eftergivenhed er at vente'
saa l€nge den ved sig i Pagt med Sandheden. At holde fast ved Luthers
Lxre af Pietet mod ham, der selv fornegtede denne Pietet, vilde vare i
Strid med Tidens Krav om endelig engang at efterkomme F{errens Bud
om Enhed og blive 6t igen med dem, fra hvem vi i sin Tid har fjernet
os langt mere, end det var nodvendigt."
Ikke uden en vis Vemod lrser vi S. roz, hvorledes Forfatteren tenker
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at Lutheraneren, der tror viri<eligt at nyde F{errens Legeme og Blod,
Lsn for sin enfoldige Tro modtager, hvad han tror paa. "Det
ske dig efter din Tro, og for den, som rror, er alle Ting mulige, er Ord,
som Gud kan gore til Virkelighed ogsaa i Dag." Der er en farlig Subjcktivisme at komme ind paa! Vi kan ikke tilkgge den lurherske Nadvernydelse anden Verdi end den saakaldte aandelige Kommunions. der nok
i Kraft af den Krrlighed og Anger, clen er ledsaget af,kan bevirke Indgydelsen og Vrksten af den helliggorende Naade, men som ikke har
sig,

ogsaa som

sakramental Karakter.

Til Slut (5. rz9 ff.) drofter Fleman paa et bredt exegetisk Grundlag
Sporgsmaalet om L€gmandskalken, hvilken han forsvarer med
n€sten hussitisk Iver. Det er en lidt kunstlet Exegese, sorn Forfatteren
her fremsetter. At Vinen i den gamle Pagt var Gledens Symbol, vil vi
gerne indromme; men at Jesus skulde have afskaffet Vinen som Glrdeskilde
Forfatteren synes efter nogle Bemrrkninger ar domme at v&re
-

Afholdsmand
konsekrerede

pet

og erstatter den med sit Blod i
Vin, beror paa en Misforstaaelse

Nadversakramenters

af Jesu Ord ved Bryllup-

i Kana: "Min Time er ikke kommer endnu".

F{eman forstaar ved
Lidelse
og
Dod.
Naar
denne
Time
kommer, vil han
Jesu
opfylde Marias Bon og forvandle, ikke Vand til Vin, men Vinen til den
sande Gledens Kilde, nemlig sit hellige Blod. Forelobig faar Maria nojes
med det mindre i\4irakel, Vandets Forvandling til Vin. Inden man fremsetter denne uvante Fortolkning af Jo. z, b, der ganske strider mod Sammenhrengen, md.atte man dog undersage, om ikke den rigtige Lrsemaade
af Stedet er: "Kvinde, hvad har jeg med dig at gare? (: gr. dig ingen
Bekymringer!) Er min Time da ikke kommet endnu?"
- altsaa en Sporgesrtning
hvorved hele Sitr-rationen bliver en anden. I hvert Fald kan
dette Skriftsted ikke gores rii Udgangspunkt for en ny Theori om Lagmandskalken. Her vilde exegetisk Skepsis have vrrer paa sin Plads!
Selvfalgelig kan l{errens Blod d. v. s. hans Forlasning kaldes for den
sande Glredeskilde; men denne T'anire ligger udenfor Indstiftelsesordenes
n€rmere Sammenhrng, i hvilken der er Tale om den Kalk, som udgydes
for mange til Syndernes Forladelse. Saa ofte vi drikker denne Kalk, skal
vi da ogsaa ifolge Apostlen (i Kor. r t, z5) ikke isternme Gledesraat-r
men "forkynde Herrens Dsd".
- Saa
sandt det er, at Jesus ikke har valgt Vinen som ander Nadvereiement, blot fordi den tilfeldigvis fandres paa Bordet, saa har han dog
ikke gjort Kalken til en Salighedssag. Ellers havde han ikke (.1o. 6, 4g-tz
og t9) kunnet tale om der himmelske Brsds Nydelse aiene og d-ertil knytte
Forjrttelsen om evigt Liv. Og naar han i samme Kapitel taler om, at vi

"min Time"
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Protestantisk Theolog forsvarer den katholske Nadverlares "Vesensforvandling".

ogsaa skal drikke hans Blod, n&vner han ikke med et eneste Ord Vinen,
som om han vilde antyde, at det at spise og drikke her ikke skal forstaas
som to adskilte Handlinger. Ligesom den overnaturlige Sult og Torst er
en og samme aandelige Trang, saa stilles de ogsaa ved en og samme Mrttelse. F{errens forklarede Legeme er jo i Nadversakramentet uadskilleligt
forenet med hans forklarede Blod (per concomitantiam). Naar jeg derfor

har nydt den hellige Hostie, da hverken sulter eller torster jeg mere.
Efter katholsk Lere har derfor Flerren ved den dobbelte Forvandiing
tilsigtet at fremskaffe et Billede paa sin blodige Dad paa Korset. Kalken
er v€sentl;g og nodvendig for det eukaristiske Offer, ikhe for det eukaristiske Maaltid.
Til Forsvar for sin Theori anfwer F{eman (S. r58) Jesuiten Ludvig de
Ponte ('p fi24). Foruden den lige n€vnte Tankegang har de Ponte nemlig
endnu en anden Begrundelse for de to adskilte Skikkelser, den, at Jesus
derved vilde skanke os et fuldkornment Maaltid, hvortil der ja baade
hsrer Macl og Drikke. Men bortset fra at disse Ord er skrevet paa et
Tid, da Lrgmandskalken forlengst var forbudt i Kirken, saa de altsaa
ikke kan tages til Indtrgt af Kalkens Tilhrngere, shyndcr de Ponte sig
med at r.rlfaje, at "hvilkensornhelst af de to Skikkelser indeholder baade
Herreus Legeme og Bloc{, og hver for sig stiller derfor fuidkomment vor
Sjels Sult og Tarst". Kirken har da ogsaa til aile Tider menr ar v€re
frit stiliet n-r. H. t. Kaihen og af de bel<endte Grunde forst stiltiende tilladt, siden paabudt Kommunionen under Bradets Skikkelse alene.
Sksnt vi ihke kan folge Heman paa alle Punkter af hans Undersogelse
om Nadveren, fortjener hans Bog dog vor starste Interesse. Om den vil
indlede en ny Fase for Tilnrrmelsen rnellem clc skilte Konfessioner, afhenger naturligvis ganske af, hvilken Tilslutning Hemans Tanker vinder
indenfor lutherske theologiske Kreclse. I hvert Fald er hans Bog en dognlatisk Indrommelse, der i sig selv betyder mere end de kendte hidtidige
Tilnermelser. Disse var clels af mere perifer Art som liturgisk og kultisk
Fornyelse efter katholsk Forbillede, dels bestod de i Opgivelsen af historiske og dogmatisl<e Fordomme eller
som I(. E. Skyclsgaards Doktordisputats
- i korrekt Fremstilling af katholsk Troslrre. Her derimod
staar vi, saavidt jeg kan se, for forste Gang overfor en positiv Erklering
om, at den katholske Kirke har Ret, og at Lutheranenle meget vel kunde
antage dette katholske Lrrestyhke: den etrkaristiske Vasensforvandling i
Modsrtning til den lutherske Forbliven af Brsd og Vin. Vi kan kun
onske, at andre Kontroversspargsrnaal maa gores til Genstand for en lignende grundig Undersagelse. Men allerede Hemans Afhandling om Nadveren er et Tegn paa dogmatisk Vaarbrud i Genforeningsbestrabelserne.
A. Menzinger S. J.
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GAMLA TESTAMENTET OCH
KRISTENDOMEN.
8/9 38 inllmnades av "svenska medborgare" en petition ,'till KoT).tt
.v nungen i hans egenskap av religionens h6gsta virdare och (svenska)
kyrkans iiverhuvud" med hemstd.llan att Flans Kungl. Maj:t "mitte vidtaga itgd'rder fcir att all kristendomsundervisning i llgre och hcigre skolor
mitte byggas uteslutande pi Jesu egna ord och utsagor i bergspredikan
och evangelierna samt atr sammanbindning av Gamla och Nya testamentet i ett och samma band
s5.som varande tvi skilda religioner
- sn
vitt mcijligt fcirhindras". Si sluta sig alltsi till den fronr mor GT, som i v&ra dagar upprdttats
av antisemitismens och den ariska raslirans f6rfdktare, dven friretridare
av en kristendom som siger sig vara "bdttre, sannare och kampgladare"
in den "merilcisa eller tandicjsa kristendom, som f. n. predikas i kyrkor
och kapell". Dlrmed aktualiseras dven hdr i landet "ett problem av
stijrsta betydelse", ty om regeringen "efrer att tagit skilda kyrkliga
instanser till rids, skulle tillmcitesgi reformvdnnernas krav, d3. skulle
nigot hdnda i Sverige, d3 skulle vira barns sert att tlnka och kdnna pi
allvar fcirlndras".')
Vi vilja fbrsdka am i srora linjer framlagga vl,r kristna syn pn saken.
V&r framstllining skall bevisa, att GT och kristendomen aldrig kunna
skiijas 3.t, allra minst i den m&n och utstrd.ckning petitionen kriver. Men
f6r att ifr&n b<irjan skapa full klarhet och utesluta varje missfcirstind,
vilja vi klart framhdva, att vi h1r icke alls skriva om den nurida judendomen eller civerhuvudtaget om det israelitiska folket efter Kristi dcid
och att vi betrakta Israels folk fcire Kristi diid blott i den min detta
folk under tiden frin Abrahams kallelse till tidens fullbordan var den
gudomliga uppenbarelsens birare. Vi tala hdr fcjrst och frdmst heller
icke orn allt detta i den gammaltestamentliga Bibeln, som blott hade ijvergSende vd.rde, sisom de linga sllkttavlorna eller de hundra och en fijreskrifrerna fcir den gamla offerliturgien och reningsceremonierna, utan vi
friga: Varfcjr och i vilken utstrdckning de religiosa och sedliga vlrdena
i GT behillit sitt vdrde dven i kristendomen.')

') Ny"

2)

Dagligt Allehanda r3/9 38 s.

1.

Faulhaber, Kristendomen infdr judisk-germanska problemet. Ansgariusfcirlaget, Stockholm t934, s, 9, I,
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synpunkter visa det bekulturella
Redan allmlnna
ja
GT skilja den europeiska kulatt
frin
av
omcijligheten
tlnksamma i,
sidan den under histokultur,
turen och civerhuvudtaget all verklig
riens lopp har utvecklats.
Europas kulturfolk skulle tvingas att i stor utstreckning fcirneka sin
andliga historia. GT har utan tvivel utdvat ett stort och djuptg&ende
inflytande pi deras litteratur och konst. "Bibelns verkan p3. konst och
Iittefatur 1r ofantligt stor: om man ville taga bort ur dem allt som blivit
inspirerat av Bibeln, skulle man stn infcir en omitlig lucka, ja infcir ett
tomrum" (V. Eucken).') Detta glller dven om GT. Ingenting l&ter
dess ijvervdldigande intryck framtrada s& kiart som det faktum att alla
stora diktare inspirerats av detsamma. "Det st6rsta bercimmet fcir en
Milton eller Dante ligger d:iri att de ira uppfingat och Xtergivit det
Ilarran ekot av dessa giganters, profeternas, enastnende singer. Dessa
stora diktares frukt stamma frnn den gammaltestamentliga poesiens tr?id;
uran dessa sina drevcirdiga fcirebilder hade de icke kunnat skapa det
som de skapat" (Thomson). Detsamma glller, f6r att nlmna dnnu nigra
exempel, om Spaniens stdrste dramatiska fcirfattare, Calderon, "bibelns
mdstersingare i virldshisto'rien" (Faulhaber), och om Shakesspeare, Englands stcirste dramatiker. Likas& ha Tysklands klassiska diktare hillit
GT i d.ra. Goethe, som klnde sig sdrskilt tilltalad av det bibliska sprnkets skijnhet, omdiktade i sin Faust inledningen till Jobs bok. Han liknade en gnng den Heliga skrift vid Veronikas svetteduk: "Sisom I-Ierrens
anlete avtrycktes pn denna heliga duk, si har ock min sjll fitt de djupaste intryck ur denna heliga bok", och angav p& si sitt dven framfcir
allt GT:s inflytande p& sin diktkonst. Aven "det mesta och delvis det
bista. . . av svensk diktning blir obegripligt om icke kunskap om israelitiska patriarker och profeter ir vardagsbrcjd f6r skolbarnen". Ja, "gammaltestamentligt sprik och gammaltestamentliga realta ha till den grad
praglat vlr svenska skrift och virt svenska tal, att den som isolerats
frin en sidan kunskap mister kontakten med hela vlr kulturtradition"
(NDA).
Annu mindre kan man, utan att klnna till GT, f6rst& det mesta och
bdsta av den stora europeiska, i synnerhet av den italienska och holldndska k o n s t e n. "skulle man tenka bort Bibeln, sn vore den europeiska mnlarkonsten ett diadem, ur viiket man brutit de vdrdefullaste
pdrlorna" (G. Schreiber). Och hur skulle man innu kunna fcirst& nlgra
av musikens hlrligaste skapelser av en Haydt, Hdndel, Beethoven?
t.\
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Redan fcir att kunna uppskatta och tilligna sig detta litrerarurens,
konstens och musikens bdsta i<ulturarv, 6r det ncidvdndigt for oss alla
att kanna till den stdrsta delen av GT. Men fr&gan om dess fortvarande
berlttigande er utan tvivel f6rst och frlmsr en religicis friga, och mer

in allt detta vi hittiils anfcirt viga religionshistoriska synpunkter.
Vad sager d& religionshistorien om GT? V&r tid har
mer dn n5.gon annan fcjrut fitt cigonen oppna for religionens stora betydelse i den mdnskliga kulturhistorien. Det ;ir ju icke minst framstlende
svenska vetenskapsmln som i de sista Srtionden gjort en mdrklig och
av hela veirlden uppskattad insats pi detta omride. Dlrvid har fastojivigt faktum "atr man icke hos n&got
annat folk i den frirkristna forntiden finner ett s& srort antal av andligen framst&ende rndn, vilka sltta in all sin kraft och hela sin personlighet frjr sitt folks religiosa liv, som hos det gammalbibliska folket. Hos
intet annat folk finner man en s&dan fiiljd av skrifter, vari det religi6sa
livets grundsanningar framstlllas s& klart, si bestimt och si enhetligt. . .
1 vl,ra dagar, d3, man utforskat dven andra forkristna folks historia och
Iitteratur, kan religionsvetenskapen uppdraga jimfcirelser, och den skall
giva folket vid Jordan detta vittnesb<jrd: Du har tjvertriffat dem alla
genom din hciga religicisa nivi, du har bland forntidens alla folk sklnkt
de hcigsta religicisa vlrdena . . . I synnerhet st& den mdnskliga kulwren
och den kristna religionen i tacksamhetsskuld rill GT fcir en ren och
upphr;jd gudstanke, det mest bibiiska i Bibeln. . . Israels n:irmaste grannfolk hava icke ens pi l8ngt nlr uppnntt den bibliska gudstankens hiiga
niv8. Icke assyrierna och babyionierna med sina i och fcir sig fromma
hymner till gudarnas ara. Icke heller egyptierna med sina djurgudar.
Icke en g&ng hellenerna; iven detta hrigtstiende kulturfolk hade en
Olymp av gudar, och trots den nyplatoniska upprensningen av gudsldran uppn&dde det aldrig en liknande upphcijd gudstanke" (Faulhaber
s. ro, ff.) "GT inneh3lier mycket som fcir den kristne ar kd,rt och dyrbart. Tanken att kasta bort bereittelserna om Abraham, 'trons fader',
Davids herdepsalm, Jesajas profetia om Fridsfursten
att endast
- fcir
ndmna n8gra exempel
faller p& sin egen orimlighet.
Och detta 6r
ingalunda sdllsynta pdrior i en grushcig. Skapelseranken, Guds helighetskrav, ett foiks historia sedd och bedcimd fr5n religicis stindpunkr, profeternas vildiga kamp fcir rdtt och rittfirdighet, de frommas fijrtrijstan
till Gud i ndd och betryck - i allt detta mciter oss fcirvisso ord frin
levande Gud" (Axel Melin)*).
slagits s&som ett kulturhistoriskt,

a) Fcirsamlingsbiadet, Evangelisk Veckoblad, r938

nr jJ-.J+,

s, +84.

Gamla testamentet och kristendornen.

F6r att framhdva innu en detalj pi tillbcirligt sdtt, miste vi tillfoga:
I sina psalmer, denna "klaraste spegel av sitt inre religirisa liv", har GT
lirt minniskosldktet att bedja. Det var i dessa bciner av ofcirginglig
skcinhet, av dkta minsklighet och innerlig religiositet, som vnr F{erre
Jesus Kristus sjilv, denne minniskosldktets stdrste bedjare, i ofta fann
uttryck dven fcir sitt hjlrtas djupaste och heligaste tankar och klnslor.
Att siledes fcjrvisa "kunskapen rtjrande GT till de profana dmnesgrupperna" och "ur rent religicis synpunkt" giva petitionen r;itt (NDA), betyder dock vd'l att grundligen missk:inna GT:s egentliga religidsa karaktlr.
Men dnnu mindre fcir kristendomsundervisningen Ir GT oumbirligt, ddrfcjr
att den kristna religionen aldrig kan undvara det, aldrig till fullo uppfattas och forstns utan detta. GT 5r icke, sisom petitionen menar, "en
kvarnsten som man hdngt om kristendomens hals", utan tillika med NT
vir kristna tros fasta klippgrund, pn vilken vi miste sti kvar, om vi
vilja forbliva kristna, om icke det rent subjektiva klnnandet, det, under
den alltjdmt sig dndrande tidsandans inflytande, )d,mt vlxlande, relativistiska tdnkandet skall uppsluka oss i sina virvlar och fcira oss bort, allt
llngre bort fr&n Kristus och den sanna kristendomen.
D1rmed ha vi nitt fram till de egentliga kristna synpunkterna p& ftirhillandet melian GT och kristendomen. Det dr
ju sdrskilt ut ifrin kristen syn som petitionen tror sig vara forpliktad till
att yrka pi GT:s "avldgsnande frin den kristna fcirkunnelsen och undervisningen" och pi "fcirbud fcjr dess sammankopplande och likstlllande
med vir religions urkund, som eir NT".
Katolska kyrkan svarar hlrp& klart och tydligt i dag och alltid pi
samma sdtt som 3r r44r p& det allm;inna kyrkomcitet i Florens: "En och
densamme Guden ir upphovet till bide det Gamla och det Nya Testamentet, d. v. s. till lagen, profeterna och evangelium; och pi en och
densamme Helige Andens ingivelse hava de bida fcjrbundens heliga talat.
Deras bocker emottager den Heliga romerska kyrkan med vcirdnad".
NT 1r visserligen vir kristna religions frlmsta urkund, men alls icke
den enda. GT och NT utgdra i detta avseende en oupplcislig, organisk
enhet, emedan de bida oupplosligen sammanfattas och sammanknytas av
den levande Kristus, bnde i hans personliga liv, i hans frilsareglrning
och i hans fcirkunnelse. Det dr visserligen en mycket vdsentlig skillnad
mellan vir kristna instlllning till GT och judendomens, Stminstone judendomens efter Kristus. Vi kristna erkdnna iven NT, icke blott bredvid
utan dver GT, sisom dess fullkomning och fullbordan. Vnr instdllning
klnnetecknas av Ev. Johannes' ord: "Lagen Savs genom Moses; men
niden och sanningen kommo genom Jesus Kristus" (Joh. r: t7), I dessa
23
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ord uttryckes allt som kan

om skilinaden mellan GT och NT,
men knytes dven den enhet, som de bida Testamenten utgtira. Innan
Ordet antog mdnniskogestalt, hdrskade den av Gud genom Moses givna
lagen, som just emedan den blott d,r lag, binder dem och gcir dem till
tjanare, som lyda under densamma. Pi annat sltr fcjrhiller det sig med
niden och sanningen, som givas genom Jesus Kristus. Niden gtjr oss
till Gudsbarn och nt oss gives genom Kristus sanningen, icke blott en del
av sanningen sisom i GT. Jesus har skidat Faderns ansikte och vilar
vid Guds hjarta, och han uppenbarar f6r oss, vad han sett och erfarit.
Till Moses - dlrmed tiil hela det gamla fcirbundet sdger ddremot
- hdrlighet gir
Flerren: "Mitt ansikte kan du icke f& se . . . Nir min
fcirbi, skall jag Il'ta dig st& ddr i en klyfta pi berget, och jag skall tjvertlcka dig med min hand, till dess jag g&tt fOrbi. Sedan skall jag taga
bort min hand, och dn skall du fi se mig pi ryggen, men mitt ansikte
kan ingen se" (z Mos.33: zo, ff.). Det fanns aiven i Gamla fcirbundets
tid nid och sanning, men iven dn blott i och genom Kristus, som dr
GT:s mil och fulllndning. Och si bibehiller GT sin betydelse, denna
sin relativa betydelse s&som fcirberedelse och uppfostrare rill Kristus, fcir
alla tider, lven for oss nutida kristna.
"Det dr ju omcijiigt att historiskt fcirklara bakgrunden till Kristi liv,
utan ett visst m&tt av kdnnedom om GT" (ND.A). "Kristendomen dr
ju icke en samling lerosatser och moralbud, utan histo,rien om huru Gud
i syndares virld har skapat mcijligheten fcir gemenskap med sig, och i
denna historia har ziven Israel sin givna plats" (F6rsamlingsbladet s. 5o5).
"Det som st&r i GT:s medelpunkt", skriver G. E. Closen S. J. i en
utmirkt artikel om GT:s helbet,') "dr ingen abstrakt gudsid6, ingen iivervirldslig Gud som betraktades i sin cjver vlrlden upph6jda stdllning,
utan det ;ir fastmer denne Gud sivida han mciter mdnniskorna och dessa
honom. . . M. a. o. GT:s centralidd ir id6en om Guds mciten med minniskorna" konkret framstilld s&som "fcirbundet mellan Gud och mlnniskan. . . detta tillika gudomliga och mlnskliga, alltsi verkiigen gudar,rdnskliga ideal av en gemenskap i liv, sinnelag och ijden mellan Gud och
minniskan fcir kampen om guda-mdnskliga mil i denna virld". I centrum av allt st&r "fcirbundet mellan den ene Guden och Adam, med minskligheten helt enkelt", ett fdrbund som "meddelade it mlnniskan av Gud
sdgas

velad och given civermdnsklighet", detta fcirbunds "historia, dess brytande
och fcirnyande. . . Ty allt som hlnde under det Gamla fcirbundets tid,
u) G. E. Closen S. J. Die Ganzheir des Alten Testamenres. Zeitschrift

u. Erziehung", 1937 Nr
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var ingenting annat 'an ett gr"drrirt, llngsamt framskridande &terstillande
av det ursprungliga forbundet mellan Gud och minniskan. Detta dr id6en
i GT,'continua reparationis nostrae operatio', 'det stlndiga verkandet fcir
att Steruppbygga den civernaturliga, civermdnskliga mdnniskan' (Seffeta i
mlssan pn lcirdagen fcire \zita scindagen)". Det eir samma centralid€ som
i NT och ddrfcjr "i dag lnnu icke cjverrlffad".
Allt det som GT berdttar och framstlller, dr ifr&n fijrsta Moseboken
intill slutet redan en del av frdisningshistorien. DIr hijra vi om mdnniskans skapelse och upphcijelse i Guds sirskilda vdnskap, men alltftjr snart
dven om hennes syndafall, hennes frivilliga skilsmlssa frnn Gud. Dock
genast uppenbarar sig Guds odndliga fcirbarmande 6ver sin skapelse i lijftet
om Frllsaren, som skall komma i tidernas fullbordan, for att fcirgiira
ondskans makt, "sdndertrampa ormens huvud", och for att nterknyta det
genom synden scinderslitna band mellan himmel och jord. Ndr sedan m5nniskosldktet utbreder sig civer hela jorden, utvlljer Guds fcirsyn det israelitiska folket i dess patriarker och stamflder snsom blrare av detta mdnskiighetens stora hopp p& Frdlsaren. Och ndr detta folk nter och iter ville
svika sin stora uppgift, icke ville vara ett lydigt verktyg i Guds hand fcir
att bevara och alltmera sprida den stundande frdlsningens nidebudskap,
utan sjdlv biirjade fcirsjunka i avguderi och osedlighet, dA lIt Gud profeterna uppste sisom folkets religicisa iirare och ledare, att de alltj;imt p&
nytt skulle tdnda hoppet pi och llngtan efter Messias och allt klarare forkunna hans ankomst, hans v;isen, livscjden och levnadsglrning.
"Jag vet att min fcirlossare lever" (Job 19: zy), detta ir GT:s mest
vlsentliga fcirkunnelse, detta hopp dr den gammaltestamentliga fromhetens
egentliga sjll. "sdnken I himlar, med daggen ifrin ovan, och I skyar,
med regnet den Rdttfdrdige ned, cippna dig, jord, och l8t Frdlsaren spira
upp" (Jes. 4i: 8), detta ar GT:s mest entrlgna biinerop. Sn dr GT till
slut ocksi en bok, som fcirkunnar frdlsningens glada budskap: "Sti upp,
var ljus, ty ditt Ljus kommer och I-Ierrens harlighet gir upp civer dig"
en helig bok, "som rycker upp ur dysterhet och fcirtvivian"
(Jes. 5o: r)
"en
vllsignelse fcir mdnskligheten". "I de messianska profeoch dirmed
tiorna hava profeternas hiinder drag for drag tecknat nterlcisarens bild. . .
I en underbart rak linje fcirberedes iterlcisningen genom Guds forsyn under
irhundradenas lopp" (Faulhaber s. It). Och allt detta skulle for oss
kristna vara likgiltigt?
Nej, det ir tvdrtom si, att vi icke till fuilo fcjrst& NT utan att fcirst
hava fcirst&tr GT. lJtan att ha kdnnedom om GT kunde vi icke ens veta
vad ordet "Messias" i Jesu mun egentligen betyder, vi kunde icke begripa
hans liv och hans livsgdrnings egentliga innebord.
J, Gerlach,
(Forts.)
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FRAN CREDOS TORN.
tionernas stad, dgnad till att invagga

Svedenborgiana.
L'Osservatore Romano av den r r/r r
8 innehcill en mirklig artikel av E.
Contardi om Svedenborg in Italia
(r73 8- r93 8).
"I 3r infaller tvihundrairsdagen av
den Italienresa, som en av rToo-talets
mest ryktbara personligheter gjort;
svensken Emanuel Svedberg eller Svedenborg, som pi samma ging var dik3

tare, fysiker, matemariker, strateg, filosof och teolog; kanske den llrdaste
mannen i r 8:e irhundradet, vilket var
encyklopedisternas irhundrade."
"Resan, som Svedenborg fcir tvi sekel sedan f6retog i virt land, betyder
en avgcirande epok i den ldrde svenskens liv och fcirtjdnar d?irfcir att ihigkommas."

"Svedenborg

har

-

genom en

dessa historiens m&nga nycker

-

av

f<ir
sina

sin bercimdhet att tacka (mera dn
obestridliga vetenskapliga fcirtjlnster)

sin mysticism och de religidsa lirdomar,
som vars h?irold han vid slutet av sitt
liv framtrddde: mycket besynnerliga lI-

ror, som allvarligt komprometterade
hans rykte som 1drd."
Artikeln skildrar sedan Svedenborgs
liv och levnadsglrning samt fastsler dervid framf<ir allt hans vetenskapliga fdrtjlnster. Om hans Italienresa och dess
betydelse heter det i lkta italiensk stil:
"Under hela iret 1738 stannade han i
Venedig och Rom; hans mediterande
ande, som hittills fingats av de strdngasre vetenskaperna, umbdrande poesiens ljus, <ippnade sig nu under Italiens
himmel fcir sjdlens klns1or". Venedig
"lettade synkretsen fcir hans ande, som
varit fcjr mycket f cirsjunken i exakta

berdkningar, i studium av strenga och
enformiga naturlagar. Uppeh&llet i Rom
fick en iinnu stcirre resonans i hans in-

nersta. Var Venedig de stiila medita-
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sjiilen i skcinhetens tjusning och i drcjmmande vila, si talade Rom med tusen
rcjster till den bildade svenskens hjlrta
och sinne. Som protestant kunde han
naturligtvis icke absorbera allt katolskt,
som Rom dger i ceremonier och bruk
och i allmdn mentalitet. Som kristen
kdnde Svedenborg, hur i hans brcisr en
helig eld upptendes vid dessa tallcisa

erinringar om Fornkyrkan: martyrgravarna, vackra kyrkor, prlktigr smyckade rned mosaiker och milerier, dlr
under Srhundradenas lopp generationer
av troende fcirrdttat sina innerliga bciner. Vetenskapsmannen tr;idde tillbaka:
den troende

-

och mystikern
inluft och
blev

andades begiirligt Roms

ett med allt det heliga och andliga,

som

utstr<jmmade ur den Eviga staden, alla
sjrilars hemstad".
"Efter sin iterkomst till Sverige publicerade Svedenborg lnnu tvi vetenskapliga verk, som avslutade hans iakttagelser civer den synliga vlrlden. Men
fast han var bercimd, firad och mycket
rik, avsade han sig vid 53 irs ilder
vdrlden och nedlade sina inbringande

och drofulla dmbeten fciregivande, att
han hade umginge med de civerjordiska
andarna samt mottog himmelska uppenbarelser, och iberopande att ha fitt en
en sdrskild mission i uppdrag av Gud."
Fcjrfattaren beskriver si Svedenborgs
religicisa verksamhet och f6rfattarskap
samt det motstAnd han mritte hos sitt
hemlands officiella kyrkliga kretar. Naturligtvis finner fcirfattaren frin sin katolska synpunkt Svedenborgs religicisa
och mystiska skrifter delvis ytterst besynnerliga i sin blandning av "otrolig
barnslighet och hdg andeflykt". "Medan de vittna om hans glcidande mysticism och hans levande krirlek till Gud,
limna de ldsarna pinsamt <iverraskade,
si att de friga sig, om denne geniale

Frin
vetenskapsman med

Credos

sin si

omf attankan vara densamme Svedenfcjrfattaren till dessa fcjrvir-

de lirdom
borg som
rade skrifter, fulla av grova villfarelser,
vilka delvis kunna likstdllas med dem
som finnas i koranen."
Hur kan sidant forklaras? "Det fcircliv", som
fast besynnerliga
bildliga
Svedenborg forde de sista levnadsiren i
sin tillbakadragenhet, "hans redlighet
och den civertygelse, sorn prdglade hans
undervisning, gcira att vi tro, att han

riktig religicis sekt bildades och genom
att fortsetta de stora villfarelserna skadade hans mir-rne, si fcjrbliver dock
E,manuel Svedenborg fcir alla allvarligt
tlnkande alltid en av de bercimdaste
rnln i hans irhundrade, en som irade
och tjrinade sitt fosterland - vilket
ned rdtta dr stolt civer en sidan son
samt i betydande utstrdckning bidrog
- vetenskapens och dlrmed till sjiilva
till
den mlnskiiga tankens och vdlflrdens
f

ramsteg".

icke var en komediant, sisom nigra
vilja uppfatta honom. Varfcir skulle han
ocksi bliva det, di han ju iigde bide

rykte och rikedom? Man m&ste dlremot antaga, att hans hjdrna var fcir
starkt utsiiten genom djupa studier och
oavbrutet tlnkande; alltid sysselsatt med

svira och invecklade spekulationer av
si vittomfattande art, miste dess kraft
slutligen avtaga. Denna fcjreteelse, si
sm?irtsam den in 1r, forekommer temligen ofta: Ikta genier sluta ofta i beklagansvlrd sinnessvaghet, emedan det
briickliga kroppsliga instrumentet for
den andliga verksarnheten icke kan uthirda for stora och f6r linga pifrestningar". Detta Ir enligt fcirfattaren den
enda mcijliga f 6rklaringen till Svedenborgs underligheter. "Hans medf cidda
eller blttre
hans av faderns upp-

-

-

fostran betingade mysticism, som slkerligen alltjdmt stannat kvar sisom ett
forborgat grundskikt i hans sjril, vaknade med hziftighet, ndr hans andes mest
upphcijda del lidit skeppsbrott i fdljd
av rubbningen i den fysiska jlmviken."
Till slut instdmmer fcirfattaren i det
minnestal, som efter Svedenborgs dcid

hdlls i den Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm, vari "talaren kiart
belyste vetenskapsmannens utomordentliga givor och icke alls talade om teosofen och profeten Svedenborg: med
full rdtt, ty de storas fcirfall kan icke

fcirdunkla deras fciretrdden. Om In
efter Svedenborgs dod en verklig och

Ras som Iktenskapshinder.
Den nya italienska lagen om lktenskapsforbud mellan arier och icke-arier
har fciranlett L'Osservatore Romano av
den r4ftr 3,8 att gcira ett klarldggande

stenduttalande av Kyrkans
punkt i frlgan.
Alla veta att Jesu Kristi Kyrka dr
katolsk d. v. s. allmlnnelig. Enligt den
gudomliga f cireskriften bars den evangeliska fcirkunnelsen uc till alla folk:

'Gin ut och llren alla folk'. Alla, till
vilken ras de dn mi hcira, Iro kallade

att vara Guds barn,

levande lemmar av

den levande Kristus, medborgare av
detta den gudomlige Frilsarens rike pi
jorden, som Ir hans Kyrka. Tjugu seklers historia bevisar denna storartade
och underbara universalitet. Raserna ha
alltsi aldrig utgjort en anledning till en
itskiilnad bland de troende katoliker-

na. Kyrkan har riktat sig till mrinnishor av varje ras: hon har undervisat
dem, nlr de voro okunniga; hon har
uppfostrat dem, nlr de voro vilda; hon
har fullkomnat dem, ndr de redan voro
civiliserade. Och under varsamt och
ofta farligt samt besverligt arbete har
I(yrkan alltid fcirscikt att nedriva de

hinder, som i andligt avseende skilja
minniskor, samt att i alla skapa och
utveckla brcidraklrlekens kInslor."
"Men samtidigt har Kyrkan' sisom
lirare av och vdktare over den sanna
11

Frin Credos torn.
tron, alltid bemcidat sig att frin de troende avllgsna faran att fcirlora denna
oskattbara giva. Och emedan en av de
stcjrsta farorna f6r den troende just

olika ras, beslutna att inge

dktenskap

ligger i ett dktenskap med en person
som icke bekdnner sig till den katolska
tron, sciker Kyrkan att genom sitt visa
lagstiftande fcirhindra sidana riskfulla
fdrbindelser."

ned varandra, instdlla sig hos henne fria
frin varje kyr:kolagligt hinder, kan Kyrkan icke fdrvdgra sitt bistind blott av
den anledningen att de faktiskt tillhcira
olika raser. Detta fordrar hennes mission att helga; detta fordra de rlttigheter, som Gud givit och Kyrkan tillerklnner alla sina barn utan itskillnad.

Artikeln hdnvisar till det kyrkliga
{orbudet angiende dktenskap mellan i
ena sidan en katolik och i andra en
icke-dcipt eller en icke-katolik. "Frin
sidana hinder dispenserar Kyrkan en-

Alltsi, i denna punkt stir ett allmdnt
och absolut dktenskapsfcirbud i motsats
till Kyrkans lira och lagar".
Slutligen pipekar artikeln klart och
tydligt, att genom den nya italienska

dast, nlr viktiga skeil fcireligga och pi
tillbc;riigt sdtt garanti ldmnas, atr den
katolska parten i sin tro icke hindras
av den andra samt att alla barn utan

hiver en cimsesidig civerenskommelse i
Lateranfcirdraget. "Det sir, som till-

undantag komma art dcipas och uppfosrras katolskt."

fogats konkordatet, kan icke dciljas. Och
det ir desto sm?irtsammare, som den

Det bestir alltsi en evident motsittnins mellan den kyrkliga och den nya
italienska lagen, di den senare giller

Heliga stolen icke blott ansett det sisom sin plikt att i god tid framfrira
sina anmlrkningar, utan lven frin sin
sida gjort allt vad den kunnat fcir att

absolut, utan undantag och utan rn<ijlig-

het till dispens, si att lven i de fall, di
en katolik skulle fi tillS.telse av Kyrkan att gifta sig med en icke-dcipt, t. ex.
med en jude
fast Kyrkan giver denna
tillitelse sdllan
ett sidanr iktenskap

-,
r statens lagar
dr omcijligt. Men
dnnu skarpare blir motsittningen, nir
det rcjr sig om ctt lktenskap mellan tvi
dcipta, kanske till och med bida katoliker, av vilka den ena tillh6r en ickearisk ras. "Det dr sant", heter det i
artikeln, "att Kyrkan, den alltid krirleksfulla modern, pllgar avr&da sina barn
f rir-r att ingi dktenskap, som medfcjr
risk att avkomman Zir undermilig, och
att hon i detta avseende beredvilligt
ef te

skall stddja den statliga myndighetens
strlvanden att uppni detta mycket lovliga m51 (nlmligen atr fdrhindra undermilig avkomma). De moraliska och sociala skllen fcjr en sidan instdllning lro
sjdlvklara. Men Kyrkan tillrider, uppmanar, civertygar; hon piligger icke

eller fcirbjuder. Ndr rvi troende
28

av

lagen den ena fordragsparten, ndmligen
den italienska staten, utan vidare upp-

fcjrhindra saken. Den Helige Fadern har
i egen person g.jort direkt hdnvdndelse
genom tvi handskrivelser: en riktad till
regeringens chef, den andra till konungen. Trots allt detta har den nya lagen
utkommit utan den Heliga stolens samrycKe.

Fastdn,

si

betonas vidare, de av den

nya lagen bercirda iktenskapen knappast utgcira mera dn ett tiotal Srligen,
"emedan pi italienskt omride, fdr vil-

ket konkordatets bestimmelser gilla,
kyrkligt vigda lktenskap mellan personer av olika ras dro mycket sdllsynta",

och dven i framtiden irligen mer

dn

trehundratusen lktenskap skola komma

att ingis infcir Kyrkan, vilka

medfcira

alia civila rdttigheter, "klnna ?indi alla
goda kristna en smlrtsam <iverraskning
6ver att se en i konkordatet dverenskommen fcirpliktelse missaktad". Trots
att det konkret blott d,r |r1,ga om nigra
fi fa1l, si rcir det sig dock om "en principfriga i en sak av stdrsta betydelse".

FrEn Credos torn.

efter det att man efter missan i en

Lekmannaapostolat vid

f

Parisborsen.
Att gcira de av den katolska Kyrkan
for alltid fastslagna kristna grundsatserna gillande inom alla yrken dr som bekant Katolsk aktions mil. Hlrifrin utgcir ju bcirsverksamheten intet undantag,
ty bdrsen dr till sitt rltta vlsen icke ett
medel f rjr samvetslcisa spekulanter att

cirklarat fcjr dem gruppens

syf

sal

te. Di

medlemmarna arbetade pi minga olika
avdelningar inom bcirsen och voro av
hcigst olika llder, uppdelades de i itta
cirklar, av vilka en blott mottog damer.

Fcir at vidmakth&lla klnslan av samhorighet samlas man varje minad till
fcjr alla gemensam samvaro, varvid en
dag bestlmmes, di alla medlemmar i

skaffa sig stora rikedomar utan ett mede1 att pi verksamt sltt sdkerstilla det
ekonomiskt nc!dvlndiga kapitalomlop-

sitt arbete med stegrad iver skola
mcida sig on sjllens lyftning och

pet. Det dr alltsi helt naturligt, att de
vid bdrsvdsendet anstdllda katolikerna
scika samla sig till en grupp inom Katolsh aktion. I Paris har detta lgt rum
redan for tre ir sedan, och i somras

grundsats. S5. stcider den ene den andre
och alla pSverka i samma anda sin omgirning. "Vi dro dir", sade cn, "icke
Llott for att fcirtjlna pengar utan fcir
att vinna hela livet, kroppens och sjilens liv, och fcir att hjailpa ocksi andra
i omtanken om det jordiska och eviga
Iivet". Bland de 7,ooo personer, som
?iro knutna till Parisbcjrsen, har gruppen
mcd sina omkring roo medlemmar och
<jver eoc gynnare redan visat sig hava
ett mirkbart inflytande; ja, den har gi-

avlade gruppen under tvingsfria formei

rapport inf
Dossiers de

cjr kardinal Verdier (enligt
l'Action Populaire, julir938).

"Frin bcirjan

civerenskommo

vi",

be-

riittade en, "att icke vlnda bcirsen ryggen for att annorstddes llttare kunna

praktisera de kristliga

grundsatserna,

be-

om

tilllmpning av en noga angiven kristlig

vit

bcirsen, vid kommunionblnken i Notre
Dame des Victoires. Det skapade god
kiranda och gav oss mod att glatt arbeta pi fcirkristligandet av virt yrke".
D& 'Paris allmdnna bcirsforenings', stadgar icke innehcillo nigot mot kristen-

skan om att detta dkta lekmannaaposto-

domens sedliga grundsatser, samarbetade

I en uppsats med ovanstiende rubrik
skriver Max Pribilla
S. J. i de-

i drligt kamratskap med densamma
att djupare trdnga in i den katolska social-

man

till

<imsesidig belitenhet. Fcir

moralen studerade man under kunnig
ledning pivarnas sociala rundskrivelser.
Under Parisutstlllningen inbjcid grup-

pen, som di omfattade omkring

5o

medlemmar, bcirspersonalen till en mlssa i utstdllningens p&vliga paviljon. Det

kom inemot zyo, och minga intrddde i
den fcir dem dittills obekanta gruppen,

anledning

till att vid

i

trtan fcirbundo oss att sf,anna kvar men
absolut viigra all sidan medverkan, som
enligt kristen moral Ir fdrbjuden".
"Varje minad", sade en annan, "trlf fades vi en vardag, innan vi gingo till

bcirsen

Bryssel

och vid stora franska banker och fcirsdkringsbolag liknande sammanslutning-

ar bildats. Det iir ldtt att fcirsti, att
kardinal Verdier uttalade en varm cin-

lat mitte vinna hdnfcird efterfdljd inom
alla yrken.

Kristlig hillning.
cemberhiftet av Stimmen der Zeit (r938)
bland annat fciljande: Under de senaste
&rtiondena har Kyrkans fcirvaltningstekniska apparat och centralisation ofantligt urbyggts och forstdrkts. Det finnes

vll numera icke nigot, som icke pi
nigot sdtt fcjrutsetts och reglerats i
kyrkorltten. Men all utveckling har
sina skuggsidor. Ju mera lagarna <ikas
och ju mindre som dverlimnas till fri
29
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Credos

pr6vning, desto mera hotande reser sig
byrikratismens spcike, som anser det

formellt riktiga vara viktigare dn ett
avgcirande, vilket baseras pi det i sak-

ligt avseende ncidvindiga och den foreliggande situationens karaktdr och som
vdntar allt av bokstavcn, intet av anden. "DIr F{errens ande ir, der Ir frihet" (z Kor. 3: r7). Ovillkorligt tvingar
sig den tanken fram, om icke en civerbetoning av det Imbetsmannamlssiga
och organisatoriska i Kyrkan haft till
beklaglig f6ljd att intring gjorts pi den
personliga sjllvverksamhetens, beslutsamhetens

och

sjdlvansvarets dominer.

Men eftersom vi nu med raska steg sy-

tid, de kansliarbetet i omfing och uppskattning torde trdda tillbaka frir det omedelbart och modigt
ig&ngsatta arbetet pi sjdlarna, vore det
av vikt att tenka efter, om icke i Kristi
hdr den grundsatsen borde komma till
anvindning, som gilier fcir officern: att
brist pi beslutsamhet lr virre ln ett
felgrepp ifriga om val av medel.
I denna tid e{ter si minga omvdlvningar pi de mest skilda omriden geiller det att se sig om efter nya medel
och vlgar. Nya tider fordra nya minnes nalkas en

niskor eller fcirnyelse av minniskor. Det
stir utan vidare kiart, att uttenkandet
och handhavandet av nya former krdva

stor och klok anpassningsfcirmiga. Och

till stor del pi levnadsilder,
kroppslig friskhet och det hittillsvarande arbetsslttet. Det finnes mdnniskor,
som 5ro helt fasthiftade vid det gamla
och som av traditionella eiler andra skil
sidan beror

icke kunna eller vilja uppgiva detta fasthillande. Sidana torde gcira vdl uti att
icke hdngiva sig it en bedriiglig tro pi
sin egen oumberlighet utan helhjdrtat
och utan drdjsmil ldmna vdgen fri fcir
andra, som pi den kristna aktionens nu
si fcirzindrade skideplats icke ?iro pi

3o

fctrhand bundna och hlmmade. Ocksi

i andra avseenden bcjr det scirjas fcir att
Kyrkans verksamhet icke hindras genom fysisk eller andlig civeririghet.
Overallt miste saken gi f <ire personliga hlnsyn, nigot s..m ju dr en sjdlvklar konsekvens av Kristi ord om den
apostoliska <idmjukheten, d. v. s. om
den kristne t.jinarens sinnelag.
Om ocksi en stor och viktig uppgift
alltid och sdrskilt i avgcirande tider pi-

vilar kleresiet, si mi man dock bide
teoretiskt och praktiskt hilla den tanken fjdrran, att Kyrkan skulle vara en
prelat- och prlstkyrka och Kyrkans angeligenheter blott angi nigra fi invigda.
P& samma ging som vi fasthilla vid den
av Kristus instiftade hierarkien, miste
K)'rkans folkkaraktlr betonas och fcirverkligas i full civerensstemmelse med
innebcjrden i Katolsk aktion, som ju
har till uppgift att inspirera lekmlnnen
till apostoliskt arbete. Blott en I(yrka,
som fri och oavhlngig icke stcider och
fcirlitar sig pi yttre maktmedei, utan i
folket har sitt fasta vdrn, dr en levande
Kyrka och skall pi det levande livet
ut6va det andliga inflytande, som hcir

till hennes eviga uppgift. Aven den
troende, som klnner sig som mest obetydlig, fir och bcir vara civertygad om
att en viktig plats i Kyrkan ir anvisad
honom. En del av Kyrkans ira dr given
i hans hand och frin hans sdtt att leva
utgir vllsignelse eller fdrbannelse <iver
Kyrkan. Det enkla kristliga livets apostolat dr, nir allt kommer omkring, det
verksammaste. Ddrfcir utropade den helige Chrysostomos, sjdlv en folkets man,
infcir sina kristna &hcirare: "Om vi alla
levde si, som vi borde, di skulle hedningarnas barn mera hdpna 6ver oss In
om vi gjorde underverk". Ett rent
kristligt liv tilltripper munnen pi
kritik.

all

CRED O S BOCKER.
Florilegium Patristicum.

Ed.

Bernhardus Geyer et Johannes

Zellinger.

Bonnae.

Ett par hlften av en serie textutg&vor
har kommit Credo tillhanda, och det
kan vara vil vlrt att festa intresserades
uppmdrksamhet pi denna serie. Den
utges av Bernhard Geyer och Johannes
Zellinger, bSda professorer vid univer-

sitetet i Bonn, under medverkan

av

minga olika vetenskapsmdn. Den fullstdndiga titeln ir: Florilegium Paristicum tam veteris quam medii aevi auctores complectens. Texterna dr fcirsedda med hritiska noter och andra upplysningar av vdrde, och i de fall samma
text f6rekonmer pi olika sprik finner
rnar-r den dubblerad, t. ex. grekiska-latin.
Av de bida hif tcn, som jr ndrmaste
anledningen till detta omnlmnande, har

sdrskilt det ena ett ganska aktuelit intresse hlr i Sverige, och vil ocksi i det
civriga Skandinavien, itminstone i Norge. Det ir Monumenta de viduis, diaconissis virginibusque tractantia samlade
och utgivna av Fil. Dr. Josephine Mayer'
Mycket intressant dr det att se, hur
kvinnan redan frin bcirjan tages i Kyr-

kans tjlnst, fcirst 5nkor, med den inskrdnkningen att de skulle varit en enda
mans hustru och med 6o ir som minimiilder (St. Paulus), sedan si smlningom
dven virgines. Klart och tydligt fram-

hives i de olika texterna prdgeln

av

kvinnans tjlnst uteslutande som en
bcinetjdnst. Hon har ingen rdtt att lIra
eller predika, ty "det [r varken passande eller ncidvdndigt", som man uttryc-

ker sig i Didascalia apostolorum, lingt
mindre di nigon sakramental myndig-

het. "Non ordinatur virgo", sdger
Constitutiones apostolorum och motiverar det med att man ej har nigon
fcireskrift dlrom av Kristus. Men likvll har man en si hcig tanke om kvin-

nans tjenst,

att endast biskopar fi in-

sdtta henne deri (ibid.). Bland de minga
hlften som utkommit tidigare, kan man
kanske framhlva: Monumenta eucharisticr et liturgica vetustissima, nu dA inrresser fdr liturgien ir si stort. Detta
hdfte har delats i sju delar, som kan

fis separat. Det upptar bl. a. Ambrosius' sex bocker om sakramenten. Ldser
man vidare i fcirteckningen finner man
t. ex. Anselms Cur Deus Homo, nigra
utdrag ur Thomas Aquinos Summa
theol:gica. Augustinus lr representerad
med en hel del arbeten, bl. a. De doctrina christiana libri quattuor, Ambrosius med sina bercjmda tal De virginibus och andra verk. Man finner ocksi
Benedictus' och Pachomius' klosterreg-

1er. Under utgivning Ir Deutsche Mystikertexte des Mittelalters. Till slut kan
ndmnas att serien utges pi Peter FIansteins fcirlag i Bonn och att varje hdfte

kostar ett par-tre Rmark.

Heinrich

A. R.

Liitzeler:

Fiihrer zur Kunst, St. 8:o, XIV

zz4 sid. Herder, Freiburg i Br.
RM 1: zo/7: - - z5 olo.
Hur den politiska regimen i Tyskland dn mi vlxla, synes h6ga vederbcirandes intresse

fcir bokindustrien (ur-

sikta uttrycket !) alltj?imt f cirbliva lika
vilgcirande verksamt. Blott si kan man

vll

fcirklara att tyska bcicker av htjgsta klass iiro si prisbilliga.
Ovan ndmnda bok, elegant bunden i

ijusgri linnepdrmar, tryckt med f6r
Iven icke-tyska llsare begripliga an-

tikvastilar pi prima glanspapper, som
liter de fler in 3oo bilderna i svart
och de 3 helsidespianscherna i fdrgtryck
bli i hcig grad njutbara, ir sisom typo-

grafisk produkt verkligen

hcigklassig.

Aven vad innehillet betrdffar har denna vackra bok med rdtta blivit mycket

3t

Credos biicker.

lovordad. Den innehiller minga vackra och riktiga tankar, sjilvstlndiga eller
hdmtade frin olika angivna kdllor. Det

ir ocksi

veil begripligt,

att boken i

den
den

utstrdckning som sker, sysslar med
inhemska tyska konsten, men det miste
betraktas sisom icke fullt rent spel att
vid si minga tillfaillen icke-tyska konstutdvare repfesenteras med svaga arbe-

ten. Varje konstnlr, han mi vara aldrig si framstiende, har sina svaga stunder. En konstndr, om han alls fcirtjlnar att si kallas, dr nu en ging ett
instrument som hcigre makter spela pi,
och det gdller att hilla sig vdlstlmd,
vilket som bekant inte alltid

lyckas.

Pi avdelningen om skulptur skulle
man giirna vilja gcira nigra anmlrkningar. De minga orden om "rcirelse"
i ert skulpturverk sdga ingenting. Rcirelse, si att det verkligen blir rcirelse,
i ett skulpturverk kan ej llras bort, kan
ej beskrivas, ej fcirklaras, det kan bara
g6ras av den
som ej sjilv kan beAlto-

skriva hur han gjorde det. Vaino
nens

"Nurmi" t, ex. springer inte trots

lopareattityden, men Christian Eriks-

sons "Skridskoikare" glider verkligen
f ramit diir han stir f ast pi sockeln.
Den som verkligen lyckats ge illusion
av rcirelsen i ett sidant motiv, har di
skapat detta vissa nigot odefinierbara
som kalias Konst, men fctrklara det kan

han nog inte. Auguste Rodin liir ha
arbetat ett och ett halvt ir "endast"
med den utstrlckta hcigra armen i sin
Saint Jean-Baptiste, innan han lyckades
fi liv, r6relse, i den.
Mycket eger-rdomligt ir frirfattarens beskrivning pi,
hur det g&r till att utfcira en bronsgjutning i fallet hdr en portrlttbyst. Enligt
uppgift har beskrivningen tagits frir-r ett
annat verk, men den allra minsta eftertanke borde ha sagt fcirfattaren att det
angivna fcirfarandet m&ste vara alldeles oriktigt. Di hela boken dr upplagd som en inledning till ritt fcjrstiende av konst, lr det ju skada att si-

fitt plats, med bilder och teckning
och "fcirklarande" text.

dant

Men boken i sin helhet Ir

vacker,

mycket vacker, och di den vdl ndrmast
vdnder sig till den publik som inte redan klnner till konstlitteraturen, si 1r
kanske detta fcirklaringen til1, att det
mesta av det rikhaltiga illustrationsmaterialet ;ir kdnt frin andra publikationer om konstN. E. S.

Jor.

Kreitmaier

S.

J.:

Peter Lippert S. J., Der Mann
und sein '$/'erk. r;4 s. Herder,
Freiburg i Br. r938. RM 3:-

-

z5

olo.

Annu i dag ha rcisterna, vilka beklaga
pater Lipperts dod, som intriffat i december 1937, icke kommit till tystnad.
Nu har pater Kreitmaier, som i z5 &r
sammanlevat med honom, skdnkr oss en

bok om Lippert sisom mlnniska och
prist. Boken vill blott vara en skiss,
icke en utt6mmande framstlillning, av
hans personlighet och verk. Men den
ldmnar dndi en god inblick i utvecklingen av denne pristerlige fcirfattare,
talare och sjdlascirjare, vilken pi benidat
sitt fcirstitt sin tid och konsten att
hjdlpa mHnniskorna frin i dag. Ett omfattande vetande och en djup innerlighet satte honom i stind d?irtill. Hur
mycken trcist och hur minga befriande
svar hans bcicker, skrivna

i

en konstnlrs

och en fcirstiende, verkligt medlidande
minniskas sprik, ha meddelat, kunna vi
ana snarare In uppskatta ur det stora
antalet av minnesskrif ter, som utkom-

mit ef ter hans dcid. "Lippert dr ef ter
mitt omdcime", skriver en protestantisk
redaktcir, "nutidens klassiska religi6se
fcirfattare. Denne kristne diktare i prosa spelade sig pi sitt tals underbara instrument in i hjlrtana och civertalade,
liksom Mattias Claudius, var och en atr
ocksi vara from. . . Detta var verkligen
Una Sancta. Hans dyrbara skrifter
miste fortfara att leva".
P. Sch.

Hilsingborg 1939. Aktiebolaget Boktryck.

S:a Birgittas Bibliotek
anordnar den 7:de irgingen av liisecirlelar
med biirjan r februari och r mars 1939.
Grupper p& rz personer bildas, och inom
dessa grupper cirkulera irligen rz b6cker s&
att varje medlem erhiller en bok varje minad
och sdnder boken vidare pr post eller bud

till nista medlem.
Arsavgift kr. 3:

to per person. Anmllan torde giiras omedelbart.
Tilltrlde till dessa lisecirklar stlr oppet fijr envar av katolsk
litteratur intresserad person, katolik eller annorledes troende.
Stiid odrt katolska bibliotek! Dehag i dess liiseci.rhlar ornt'attande
Skandinavisba sprdb, Engelsha, Fransha eller Tyslea.

BOKNYTT:

Att tillgi

ANSGARIUSFORLAGET

Norra Smedjegat. 24,
R.

Vehner: I

Band III,
Kristus i Treenigheten.

Kr. rz 75.
J. G. rl a ch: Den katalska liturgiens rnedelpunkt,

Kyrkans lira om mlssoffret.
Kr. o: 5o.

och jag, mlssandakt fiir
barn, med 22 helsidesplanscher i fcirstklassigt flrgtryck.
Kr. r: 4o.

Jesws

Eugenia

Stockholm

Gudomens ljas,

hos

Bokf6rmedling
N.

Smedjegatan

Leo

XIII:

24 - Stockholm

Rundskrivelse

om

arbetar-

frigan. Kr. o:5o.
Karl Adam: Tro och kerlek. Kr.

r:-.

Nils Beskow: Livstecken eller dddstecken. z:a uppl Kr. o: yo.
Gustaf Armfelt: Min viig till kyrkan.
z:a uppl. Kr, r:
-.
Gustaf Armfelt: Biskop Nils Hermansson. Kr. o: go.

A.-8. DAVIDANDERSEN &

Comp.

KGL. HOVJUVELERARE
4 Fredsgatan

Stockholm
Allm.

ro 43 ro

rr

z8

7o Kont.

lrenumerera

pi Skandinariens kalolska

7:^87

tidskrifter

DANMARK:
Nordisk ugeblad. Gennem Postvesenet og Eksp. Bredgade

64,

Kiibenhavn K. Kr. 3:
- Kvartalet.
Hjertes
Budbringer"
26, Aarhus. Kr. 3: 5o. Aarligt
Ryesgade
lesu
Katholsh Ungdom. Gennem Postvasenet og Eksp. Vestervoldgade rr;, Kiibenhavn. Kr. 8:
Aarligt.

-.

FINLAND:

Uskon Sanoma. Edelfeltintie 14, Helsingissl; Smk. 20:

NORGE:
St, Alaz.t. Ukeblad. Akersveien 5, Oslo.

Kr.

ro:

SVERIGE:

-.

-

vuodessa.

Aret.

Aret.'
Hemmet occb Helgedomen. Bergsgat. rr, Stockholm. Kr. 3:
Stockholm
O.
Sveriges Katolsha Ungdonsblad. Linndgatan 79,

Kr. e: go. Aret.
FOR HELA SKANDINAVIENI

Credo. Genom postverket och Exped. N:a Smedjegat.
Arel
holm C. Kr. ro:

-.

lfiilsingborg 1939. Akticbolaset Boktryck.

24, Stock-

