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AD MAJOREM DEI GLORIAM.
1 ANLEDNING AF

4OO

AARET FOR JESU SELSKABS

FORSTE GRUNDL4,GGELSE.
)I

f-1mnia ad rnajorem Dei gloriarn" - 711 til Guds starre Ere - er
V
den hl. Ignatius og Jesuiterordenens Valgsprog. Det dybeste Rod

er Erefrygten for Guds uendelige Majestet. For det moderne Menneske,
hvis det overhovedet er troende, er Gud for det meste et blodfattigt Begreb, en spinkel Abstraktion. Vorherre er naermesr en Gud af Menneskets
Naade, som man mener at vise en Tjeneste ved at bevise hans Existens.
Han er den "krre Gud i Flimlen", som man ikke har noget imod, saahnge han opfylder vore Onsker, men man kan ikke forstaa, endsige
finde sig i, at han forlanger noget av os. Gud er for det moderne Menneske ikke nogen Sol, der udstraaler et FIav af Lys og Varme, men kun
en fjern Stjerne, hvis Skin er uden Betydning for vor Jord
- en Gud,
der ligesaa godt ikke kunde v€re til.
Paa Ignatius' Tid betsd Gud sikkert mere for Menneskene end nutildags. I Srrdeleshed var Gud for Ignatius den herlige, vrldige Sol, i
hvis Lys og Varme han levede. Dette fuldv€gtige Gudsbegreb foruds€tter Ignatius som en Selvfolgelighed i sin Exercitiebog. Uden
dette Gudsbegreb er det umuligt at forstaa saa meget som en eneste af
hans "Betragtninger". "Vor Gud og Herre", "den hojeste guddommelige
Majestet", "evige Herre over alle Ting"
- disse og lignende Betegnelser
gaar igen paa hver Side. Det er denne Erefrygt for Gud, Valgsproget
A. M. D. G. er udsprunget af.
Det er ligesom et veldigt Crescendo over Exercitiernes Ledemotiv: "Alt
til Guds stsrre Ere". Og som Exercitierne er ogsaa Ordenes Konstitutioner og Regler prr,get af den samme Grundtanke. Ligeledes viser Ignatius udstrakte Brevveksling, at maior Dei gloria stadig stod for hans @jne.
Kort sagt: A. M. D. G. var Ignatius' 'ceterurn censeo, hans Valgsprog,
som han med exempellos Konsekvens og Energi virkeliggjorde i sit eget
Liv og som han ogsaa sogte at l&re sine Disciple at efterleve.
I og for sig havde det vrret nog at sige: ornnia ad Dei gloriam, som
Skt. Benedikts Orden har det i sin Devise: (Jt In Omnibas Glorificetur
Deus (at Gud maa herliggores i alle Ting). Det siger jo ikke blot hvilkensomhelst Forherligelse af Gud, maaske et Minimum af den, men simpelthen,
Credo. zt;e Zrg.
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uden Indskrrnkning og i absolut Forstand Guds Forherligelse, altsaa
den under de givne Forhold srorst mulige. Hvilken Grund kunde der
ogsaa trnkes til at blive Staaende ved en minor Dei gloria, naar en maior
er mulig? Betlehems Engle synger da ogsaa simpelthen: Gloria in excelsis
Deo. Yor Frelser selv betjener sig ikke af Komperativer, men siger om
sin Tjeneste mod Faderen f. Ex. (Jo. 8, z9): "thi, hvad der er velbehageligt (placita, ikke magis placita) for dig, gar jeg "stedse", eller (Jo.'r7, 4)
"Jeg har herliggjort dig paa Jorden" (clarificatti, rkke swperclarificaai).
Og dog har Jesus ikke vist Faderen blot en eller anden ,lEre, men den
tenkeligt stofste. Hvorfor siger Ignatius da rnaior Dei gloria? Aaabenbart
for at fremhrve udtrykkeligt, at han ikke vil nojes med en anden Rangs
Tjeneste, men give Gud derl fulde ,iEre uden nogetsomhelst Afbrak. Den
Ignatianske Formulering er skarpere, den levner ingen Plads for Ladhed,
Middelmaadighed eller Selvtilfredshed. I Ignatius' Valgsprog har vi en
Opblussen af Middelalderens Ridderaand, af Korstogsbegejstringen, der i
Spanien under Kampen mod Maurerne havde holdt sig lrngst. Nalli
cedere pirtute (ikke staa tilbage for nogen i Tapperhed) var Ridderens
Losen. Havde han hort om en Heltegerning, helmede han ikke, fsrend
han havde udfsrt den samme eller en starre Bedrift. Allerede Korsfarerne
havde stillet det ridderlige Sindelag i en hellig Sags Tjeneste. Ignatius
overfarer Ridderaanden fuldstrndigt paa det religiose Omraade. Han
vilde ikke vie sig til en jordisk Konges eller en tilbedet Dames Tjeneste,
men til den evige Konges Hxrfolge. Det er ikke Heltegerninger med
Sverdet i Flaanden, han vil ove, men de hojeste aandelige Bedrifter. Han
havde fust oni Skt. Benedikt, Bernhard og Frans af Assisi og sagde til
sig selv: 'Illi. potuerunt, ego non potero? (De kunde, hvorfor skulde ikke
ogsaa jeg?) Blandt alle Muligheder, der frembyder sig, vrlger han den,
der er mest til Guds ,iEre. At nojes med mindre staar for ham ikke blot
som Mangel paa Konsekvens, men som Svig mod Guds Majestrt. Der
ligger en stormende Fremdrift i Komperativet rnaior Dei gloria, end indtrrngende Appel, en hellig Uro, der uafladeligt opfordrer til maalbevidst
Aktivitet, til Anspendelse af alle Krcfter for at naa det hojeste.
I Jesu Selskab er det forst og fremmesr ordensledelsen og de forskellige
Foresattes Opgave at afveje og af gare, hvad der tjener til Guds storre .Ere.
Det kan vrre sv€rt nok i de enkelte Tilfrlde at finde ud af, hvad der
tjener mest til Guds ,lEre. Men at Ordensledelsen gennemgaaende har
valgt det rigtige, det, der virkeligt var A' M. D. G., viser de Resultater,
der blev opnaaet baade paa Hedningemissionens Omraade og hjemme,
hvor Ordenen var en af de mest virksomme Faktorer i den kirkelige
Restauration. Fjenderne tydede det som Magtbeger; men det var ikke
andet end den konsekvente Hrvdelse af Ordenens Valgsprog.

r94

Protestanter och Jesuiter.

Flvor meget hele Ordenens Virks'ornhed og dens enkelte Medlemmers
Livsforelse altid har svaret til dette Ideal, er en anden Sag; men det bersrer ikke Idealets Vrrdi og Betydning. De, der naaede hojest op til
Idealets Virkeliggorelse, er Ordenens mange Hellige og Salige; de er dens
berettigede Stolthed. Efter Valgsprogets Mening skulde Jesu Selskab og
dets Virksomhed ligne en Domkirke, der bygges til Guds starre Ere.
Hvordan blev de gamle Domkirker op,.art? Det var ikke blot Grundplanen, der var lagt omhyggeligt til Rette, det var ikke blot Portalerne,
Sojlerne, Hvrlvingerne, Altrene og Vinduerne, der blev udfort med den
storste Omhyggelighed og Nojagtighed; med den samme Omhu og Krrlighed blev ogsaa det behandlet, som intet Menneskeoje kunde se paa
nert Hold eller overhovedet kunde se. Alt indtil op til Taarnenes svimlende Hojder, Rosetterne, Fialerne, Korsblomsten paa det hojeste Spir,
alt er formet med den samme, aldrig svigtende Omhu. "Guds @ine ser

det", sagde en af de fromme Byggemend. Saaledes skulde ogsaa Jesu
Selskabs Byggearbejde paa Guds Kirke i stort og smaat vxre baaret af
Grundsetningen:

Alt til

Guds starre Ere.

A. Menzinger S. J. t.

PROTESTANTER OCH JESUITER.
lltjimt kan man fi hijra, att ocksi s&dana icke-katolska kristna som
hyr" en uppriktig hiigaktning och vilvillig instillning gentemot den
Katolska kyrkan, lndock lnta sitt erklnnande itfiiljas av ett fiirbehnil:
"med undantag av jesuiterna". Med andra ord uttryckt: de gtira en
string itskillnad mellan katolicism och jesuitism. Och dlrvid ha de

/trI

antingen en fullstlndigt orubblig mening h1rom, som kommer dem att
pi fcirhand skjuta fr&n sig allt som pi nigot sitt har samband med
jesuiter, eller ocks& ha de gentemot jesuiterna en obestdmd klnsla av fasa
sisom infijr en hemsk, gitfull makt. Men detta behijver nu inte n6dvdndigt avhilla dem frin att med enskilda jesuiter underhllla ett gott
eller tillochmed vlnskapligt fiirhlllande. .Under fiirtroliga samsprik fiirklara de sedan inte slllan denna pifallande motsigelse mellan deras
teoietiska iivertygelse och deras praktiska hillning med ett sidant iiverraiskande men lrligt menat ord som: "Ja, Ni Ir ju alls inte nigon riktig
jesuit!"
- vilket givetvis lr menat sisom en komplimang, men likvisst
kastar ett egendomligt ljus pi den enskilde jesuiten och hans ordensslllskap.
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Stjker man efter orsakerna till denna hos protestanterna s& vanliga
motvilja mor jesuirorden, si hinvisas man ganska naturligt till det fijr'och
framstillandet av ftjrfluten tid i den hivdvunna religionsflutna
och historieundervisningen. Det ir utan vidare klart att ytterst fi protestanter ha gjort sjilvstindiga studier angiende Jesu S|llskap, fiir att nu
inte tala om kommit i personlig berciring med livslevande jesuiter. Vad
de flesta protestanter tro sig veta om och pisti om jesuiterna, det ir frin
andra mottagna fijrestillningar, som intill den dag som ir ha vandrat
frin skola till skola, frin bok till bok, frin flygskrift till flygskrift. och
just den stora utbredning som dessa fijrestlllningar fitt, tyckes vara
en tillricklig grund, ftjr att befria en sjilv fr&n skyldigheten att priiva
deras vdrde. Ty vem skulle vil tvivla'pi det berittigade i en uppfattning, som inom protestantiska kretsar helt allmint antogs sisom sjilvklar?
Denna protestanternas avoghet mot jesuiterna dr nigot som drvts fri.n
tidigare Srhundraden; hlri ligger ocksi dess styrka och ihiirdiga uthillighet. Den uppblossar inte alls huvudsakligen genorfi ett motsatsfiirhillande
mor de nutida jesuiterna. Detta framgir klart redan dirav, att till fdrsvar fijr denna motvilja det ytterst sillan visas pi hindelser ur nyafe
eller senaste tid, utan mestadels framdragas exempel och tilldragelser frin
llngesedan fiirgingna tider fijr att dirmed lasta ocksi de nu verksamma
jesuiterna; ty generalisering ligger ju alltid nlra: "Sidana ero de alla!"
Det dr en genomgiende, ofta mycket tragisk egendomlighet fijr de stora
andliga r6relserna, att de mera bevara det hat som de i biirjan m6ttes av,
In all den klrlek som de samtidi$ riinte, och att de inte kunna skilja
detta hat frin sig, sedan fcirhillandena som givo anledning dlrtill, under
tiden ganska visentligt ha fiir[ndrats. Om man t. ex. frigar efter orsaken
till den antiromerska affekten hos mingen protestant, si torde vll ganska
ffl protestanter svara med att anf.6ra sidana pivegestalter som Leo XIII,
Pius XI och Pius XII. Denna antikatolska instdllning hersammar nlmligen fr8n protestantismens uppkomst och har sedan irvts frin sliikte till
sllkte. Nigot liknande gdller ocksi om den protetantiska oviljan mot
jesuiterna. Vi miste faktiskt g& &rhundraden tillbaka i historien fiir att
kunna spira de yttersta killorna och rtjtterna hirtill; ty man fiirstir
bittre det som ir, genom det som var.

otaliga ginger har det pistitts, att jesuitorden skulle stif tats fijr
bekimpandet av Protestantismen, ehuruvll det historiskt ir oemotsdgligt, att ingen roll alls tillfaller protestantismen vid denna
ordens tillkomst. Men legenden ir ofta mera meningsfull och karakteristisk ln den verkliga historien, och si diiljer sig d& en djup, innehillsrik symbolik i pEstiendet, att Ignatius av Loyola historiskt sett varit
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Luthers motspelare. Namnet "jesuit" har fijrdenskull fiir protestanten pi
det innerligaste fdrknippats med minnet av en kamp mot h a n s tro,
en hird, en bitter kamp, som dirtill ofta fdrdes pZ ett sd,tt, som vi alla
frin vir nuvarande stindpunkt miste dijma sisom okristlig.

Lltom oss betrdffande det historiska hlndelsefijrloppet htira, vad en
tillfiirlitlig protestantisk hemulsman, F ri edri ch P auls en Q846r9o8), har att siga. Denne, som under minga 3.r var professor vid
Berlins universitet, bedijmer

i

sin kinda "Gescbicbte des gelehrten Unter-

ricbtf") ftjrh8llandena silunda: "Bevarandet av den Katolska kyrkan i
sydtistra och nordvlstra Tyskland

Ir visentligen Jesu Sillskaps

fiirtjinst.

Vid mitten av ryoo-talet sig'katolicismens sak nlstan hoppliis ut. Adel
och befolkning i de dsterrikiska oeh bithmiska llnderna hade fallit ifrin,
nigot prdsterskap som fcirsvarade katolsk tro, fanns dlr inte. .. Flusen
Habsburg och Vittelsbach skulle icke med enbart politiska medel kunnat
hindra ett sammanbrott. Si stodo sakerna, nir pn 4o-talet de f6rsta
jesuiterna upptridde i Tyskland. . . Efter nigra f& irtionden hade protestantismens vidare framging himmats, och i btirjan av r6oo-talet stod
katolicismen rustad att biirja sin &tererdvring av det f6rlorade omr&det . . ,
Det ligger i jesuitordens verksamhet nigot av naturkrafternas stilla, men
oavlitliga sltt att verka; utan synbar lidelse eller krigsbuller, utan sensation eller f6rhastande trlngde den fram steg fiir steg, nlstan utan att
nigonsin taga ett tillbaka. Slkerhet och d'verllgsenhet karakterisera varje
dess riirelse. Visserligen ir nu detta allt inte egenskaper som bruka giira

nigon omtyckt".

Detta ir det historiska sakfc;rhillandet, dlrvid nu visserligen kdrleken
till sanningen fordrar det tilllgget, att detta omslag till fiirmin fijr
Katolska kyrkan under r6:de och r7:de irhundradena icke uteslutande bijr
rlknas jesuitorden till godo. I huvudsak ha nog dessa strider tilldragit
sig i Tyskland. Men just hSndelserna i det land, ddr kyrkorevolutionen
hade sitt ursprung, och den protestantiska historieskrivningen om detta
imne ha i alla senare protestantiska llnder avgjort omdtjmet om jesuiterna
sisom de egentliga b'd',rarna av den s. k. motreformationen. I beklmpandet
och det framg8ngsrika tillbakatrlngandet av protestantismen till dess fiirsta landvinningar genom jesuitordens insatser ligger emellertid huvudorsaken till fiendskapen och fcirbittringen inom vida protestantiska kretsar
mot jesuiterna. Allt annat ir bredvid detta endast av underordnad betydelse.

Ydl dr det sant, att jesuiterna i sin kamp mot protestantismen i enlighet
med den ditida gillande territorialprincipen (cwiws regio, eius religi.o

-

1) I3 (Leipzig r9r9)
4r7 f.
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den som behlrskar landet, bestlmmer religionen dlr) ocksi gillat och
anvint vildsitgirder. Men detta skedde i samma grad pi protestantiskt
som p& katolskt hill. Jesuiterna p3" rSoo- och r5oo-talen voro inga rePresentanter fcir den moderna toleransen, men protestanterna di for tiden voro
det lika litet. Vi mnste vinja oss att, vid bedijmandet av konfessionella
ftjrhlllanden, icke vdga med tvi slags vikter, utan att pi historiska hdndelsefiirlopp anldgga historisk mittstock och ej begdra av minniskorna i
ldngesedan fiirgingna tider en uppfattning, som ftirst lSngt senare efter
irirda strider och minga of{er kunnat giira sig gdllande. Det skulle vara
mycket dlraktigt att fiirebr& ryoo-talets jesuitfider, att de ej haft och
i handling ocksi visat en tolerans som svarade mot rgoo-talets tankebanor pi omrldet. Men likasi d8raktigt vore det att ay motreformationens
historia draga den slutsatsen, att vlra dagars medlemmar av Jesu Sdllskap
skulle hysa r6:de Srhundradets intoleranta isikter; ty, slutligen, ocksi
jesuiterna

fiilja med i jordens omlopp.

Men, ehuruviil jesuitflderna kastade sig emot protestantismen till fiirsvar fijr den angripn a gamla Kyrkan, sn vore det dock felaktigt att
fiirestllla sig dem i allminhet sisom fanatiker. Detta gdller i synnerhet
om ordensstiftaren och de fdrsta jesuiterna. Om dem heter det i den
senaste historiska framstlllningen av det tyska reformationstidevarvet:
"Vi lro vana att endast hcira talas om den hiiftiga motslgelse, som jesuiterna rdnte hos protestanterna. Sjilvklart var detta fiirhlrskande. Men de
funno ocksl genklang hos motparten. Redan den ireniska, osjllviska, men
fijr den kristna saken gliidande naturen hos en Petrus Faber llmnar det
gliidjande beviset. . . Den mlnskligt-personliga nivin 6r fiirst och frimst
hos fi min ofdrlikneligt h6gre och mer tillragande; endast ringa hitskhet
men mycken klrlek ir tillfinnandes hos dem"'). Om si de efterftiljande
inte ha hillit de fijrsta jesuiternas hiiga st&ndpunkt, utan flerfaldiga
ginger felat genom den di i polemiken hdrskande ohyfsade tonen, si voro
de just hirutinnan i c k e andliga arYtagare till sin ordensstiftare.
Denna hlnvisning till det tidsbetingade i jesuiternas verksamhet fir
icke uppfattas si, som om f<ir dem f6rmildrande omstlndigheter skulle
iberopas. De behdva inte ett si klent fijrsvar. Vll voro de barn av sin
tid, men de ha, vad som dr vdtt all heder, trogna mot sin religiosa civertygelse arbetat med inslttande av hela sin person, ofta dven med offer
av sitt blod, sisom de talrika martyrer visa, vilka framgltt ur deras led.
Betraktade i samlad enhet, behiiva de ej frukta en saklig historieforsknings domslut, fastin de helt sdkert inte alla voro hjdltar och helgon, och
1)
Joseph Lortz, Die Reformation in Deutschland Il (Freiburg r94o,-Herder).rlt; .
Savoyarden Peter Faber (Pierre Lefevre) var den fcirste jesuit, som verkade i Tyskland
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det

i

deras historia jdmte storartade prestationer ocks& finnes

fel

och

bristfiilligheter, slsom det vidlider allt minskligt.
Om nu man frin protestantiskt hill skulle villa framhilla, att senare
tiders jesuiter aldrig officiellt tagit avstind frin de vildsamma metoder
och de hdftiga, lidelsefulla angrepp som kunna pivisas hos deras tidigare
ordensmedlemmar i striderna mot protestanterna, sl skulle man kunna
svara, atr stora historiska itertaganden bruka fiilja stillatigande, utan
mycket visen just. Silunda ha t. ex. de protestantiska kyrkosamfunden
aldrig officiellt tagit tillbaka de omittligt hdtska utfallen frnn en Luther
mot "papisterna", och likvisst f|r man inte gcira vira dagars protestanter
ansvariga fiir alla de vilda utvexterna i polemiken hos de ditida fienderna till Kyrkan. Det ir tillrickligt, om i historiska framstillningar ljus och
skugga fijrdelas rlttvist, och fel i fijrfluten tid icke iterupprepas eller gillas.

Annu tvenne omstendigheter
dragit

till

ml framhillas,

som inte ovlsentligt bi-

denna avvisande h8llning hos protestanter gentemot jesuitorden.

Ir fiir det fijrsta fijrebrielsen om slaPPhet i jesuiternas
s e d o I r a. D?irvid bijr man ihigkomma, att' angreppen pE "jesuitmoralen" nlstan alltid utgltt frln avgjorda fiender till orden. Detta

Det

d"

Pascal som med beromdheten i sitt namn sAsom vetenskapsman dverskylde den pivisbara haltliisheten i sina anklagelser och

gdller ocksi om

fiirvrdngningar. Di denna frEga inte hlr kan mer ingiende behandlas,
mi det emellertid i ena sidan medgivas, aft det i moralllror, utgivna av
enskilda medlemmar av jesuitorden, helt visst ocksi finnes felaktiga synpunkter och utslag, men i andra sidan mi det iippet och klart sigas
if rin att; om alla mdnniskor ville inrdtta sitt leverne efter f6reskrifterna
hos tillochmed de mildaste och "slappaste" moralisterna inom jesuitorden,
di skulle den sedliga nivin nE en hojdpunkt, som vlrlden hittills inte
skidat.
Den andra forebrielsen som kommer jesuiterna att fijr en Protestant
framsti i en ogynnsam dager, 5r anklagelsen, att de iro representanter
f6r ett <iverspint papalsystem, "ultramontanismen", och att
de alltsi skulle vilja underkasta hela vlrlden under pivens oinskrinkta
herradcime. Under ultramontanism inbegriper man d3" g6.tna allt som hos
Katolska kyrkan misshagar. Jesuitism lr i ijverensstlmmelse ddrmed den
tringbriistade, omedgiirliga, hlrsklystna katolicism, gentemot vilken stilles
en vidsyntare, fredligare, fcirdrags ammaf e s&dan. Denna slrskillnad 1r
ofta ingenting annat ln en dnlig, fiirsitlig fcirklldnad fijr att kunna fijra
kampen mot romersk-katolska Kyrkan under masken av en kamp mot
jesuiiorden. Derta vera jesuiterna, och ehuru de ingalunda 6ro de enda
ftjrsvararna av piven och dennes rittigheter, si ir det dock en trijst och
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en ara fdr dem, att de fl uppfl,nga och uthlrda mnngen srijr, som egenrligen varit drnad &t piven (Apg. i, 4r; r Petr. 4t r4).
Saken fijrhiller sig i verkligheten si, att "Jesuitism" vlsentligen
Ir en uppfinning av ordens motstandare. Jesuitorden ir en lem i den
Katolska kyrkan och sisom del av denna kallad att tillsammans med
andra lernmar verka fcjr det helas vdl. En slrskild, uteslutande fiir jesuiterna egen dogmatik eller moralldra finns det likasi litet som en sirskild
lira om pEvens rittigheter och maktstillning. VII fijrefinnas skillnader
mellan jesuitorden och andra ordnar, vilka grunda sig pi f6rfattning,
asketisk och vetenskaplig skolning inom betrlffande ordenssamfund, men
de fi ej blSsas upp till motsatsfiirhillanden dem emellan. Men i vad
angir sjilavirden bland lekmln, si kan det knappast pEstis, at jesuitfddetna dlrutinnan skulle ha eller tillimpa metoder som vore utmlrkande blott fcjr dem; ty exercitierna, Jesu-Hjirta-andakten och v6rdandet
av Jungfru Marias Obefl?ickade Tillblivelse ha fcir llnge sedan blivit
allminegendom fcir hela Katolska kyrkan. Dirtill ha de sedan Tridentinska konciliet inom vdrlds- och ordenskleresiet genomftirda reformerna
medfiirt, att jesuiterna inom vetenskap och sjdlavird inte llngre intaga
och ej heller llngre kunna intaga den dominerande st5llning, som de
otvivelaktigt innehade under r5:de och r7:de irhundradena. Hlrav fciljer
di ocksi, att mycket av det sensationella som kan skrinjas i bcirjan av
jesuitordens historia, saknas hos vira dagars jesuiter. En protestant som
endast ur historiebijcker eller kanske rent av ur romaner har gjort sig en
bild av jesuiterna, och vilkens hjd,rna ?ir fylld med lventyrliga f6,restlllningar om "jesuiternas makt och hemligheter" skall dlrfiir oundglngligen
bli besviken, ndr han blir varse, huru foga de nutida jesuiternas liv och
verksamhet skiljer sig frln handel och vandel hos andra katolska prister.
Detta glller nu ocksi angiende h&llningen gentemot protestanrerna.
Ftir en jesuit existerar inte nigon slrskild fdrpliktelse att bek6mpa protestantismen; han avl5gger ingen ed mot Luther. Hans dogmatiska och
etiska instlllning till protestantismen Ir den samma som hos varje annan
katolskt troende. De fcirindrade tiderna ha ocksn fcirbdttrat och satr en
kristen prigel pi det dmsesidiga juridiska och personliga f6rhlllandet; ty vi
leva inte lingre i "reformationens" och "motreformationens" Srhundrade.
Trlffande kunde dirfcir ocksE redan fijr trettio 3.r sedan jesuitpatern
Alexander Bau mgar tner skriva: "Fijr en troende katolsk kristen
ir en protestant f6r llnge sedan inte mer en ofdrsonlig fiende som han
bekimpar, utan en broder, vid vilkens sida han ansvarar f'6r, brottas
och strider fiir stora, gemensamma ting, vilkens timliga vil f6r honom
g?iller lika si mycket som hans eget, och fiir vilkens eviga frilsning han
kirleksfullt beder"').
t) D[-StJtung der deutschen Katholiken zur neueren Literatur (Freiburg rgro) 8r.
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icke heller si underligt, aft i det fijrflutna och i niirvarande tid enskilda protestanter och jesuiter sjilva funnit vigen till ett
vinskapligt fijrhillande. K1rrt ir, hurusom den bertjmde filosofen L e i bniz(1646-17r5) stod i vinskaplig fiirbindelse med flera jesuiter och - i
ett brev av den rz dec. ryrz till jesuitpater Ferdinand Orban
- uttryckligen fiirklarade, art han ville anses fcir en vdn till jesuiterna. Fiir att
nu anfijra ett exempel pi en framstiende person frin nyare tid, si berittar en dotter till den protestantiske teologen Adolf Harnack i
sin levernebeskrivning om fadern, att denne "fick kalla den betydande
greve Nostitz i Jesu Sillskap f6r sin vdn"'). Kanske tillites det mig
nimna, att jag sjilv med tacksamhet riknar minga protestanter, teologer
och lekmin, till mina vlnner.
Kvar stir mellan katolicism och protestantism och dirmed ocksi mellan jesuiter och protestanter striden om det rdtta ftjrstiendet av Evangeliet,
allts& striden om sanningen. Men denna kamp skall icke llngre fiiras
med vapnen frin r 5oo-talets lirostrider, utan med rent andliga, ridderliga
vapen. En sidan tivlan om hciga ting och virden dr l&ngt ifrnn ignad
att fiirgifta och fiirbittra andarna, utan den vicker fastmer iimsesidig
viirdnad och klrlek, emedan den framkallar medvetandet om, att det pi
bida sidor strides med allvar och samvetsgrannhet om den ritta insikten,
om Guds tjinande i anda och sanning.
Om nu till dags i ljuset frin Una Sancta fcirbindelserna mellan de itskilda kristna kyrkosamfunden underkastas en ftirnyad prt5vning, om
kristna av skilda bekSnnelser efterstrdva att rd,"cka varandra handen 6ver
gra.var och grivare ur det fiirgingna, si ir det pi tiden, att denna vilja
till fijrstielse som i den "ekumeniska" rijrelsen si mycket betonas, ocksi
stricker sig till fijrhlllandet mellan protestanter och jesuiter, och si jagar
bort hatets och tvedrlktens demoner. Ja, hir skall den finna ett slrdeles
fruktbart verksamhetsfdlt. Ett med kristlig anda ijverensstimmande fijrhillande mellan protestanter av idag och vir tids jesuiter kunde och skulle
bliva till bevis, sinnebild och ftirebild fdr, att olika religiiisa iivertygelser
p3 intet sltt behijver v^r^ rill fttrfang fijr <imsesidig hcigaktning och
klrlek. Visserligen blir det niidvdndigt fcir att ett sidant fcirhillande
skall komma till st$nd, att b&de hir och dir befria sig frin skuggorna
ur det fiirflutna, i synnerhet att behjlrtat avsta frin den fientliga motsatsinstillningen och den hitska polemiken fr&n rSoo- och r5oo-talen, och
att diremot draga kristendomens frimsta bud fram i fiirgrunden och
rroget sdka att efterfiilja det; ty ocksi hos protestanter och jesuiter skall
Kristus igenkdnna sina sanna llrjungar pi, att O, nttfr;^;:iir7,.

Si ir det di
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OM MENINGEN I

DE IGNATIANSKA
EXERCITIERNA.

T).t talas mycket om den hel. Ignatius af Loyola och hans Exercitier,
u
men kinner man m&nne verkligen dessas innehill och betydelse? Den
iilla bok, i vilken Ignatius skrivit ned dem, iir till omf&nget visserligea
kan man dlrfdr ocksi
liten och ldses vll ocksi i den dag som Ir; men
den
tilligna
sig
den?
Aven
icke-katolska
bekinnare
ldtt tringa in i
och
ha understundom av uppriktigt intresse f6r saken tillochmed deltagit i
"tredagars exercitier" ftjr att dock en ging komma underfund dirmed;
ha de vll dlrigenom fattat de "stora" exercitierna, som vara
under fyra veckor i f6ljd?
Nu kanske sidana frigor alldeles slrskilt ska irritera en icke-katolsk
troende: det vore indn vil h5ftigt, om vi just dir skulle s. a. s. stn infijr
stlngda drirrar, nIr vi eljes fiirmi hlmta fram de religiiisa hemligheterna

i

den mest undangiimda negerkral eller

frin

de mest avldgsna igloos uppe

HIrpE skulle man di leende kunna svara:
snij- och isregionerna!
Om I villen anvdnda lika si mycken god vilja att h&lla Er till sak,
ndr det riir sig om katolska frigor, och dlr alldeles slrskilt i vad angir
jesuitordens verksamhet, taga tingen sidana de nu en ging verkligen l,ro,
ja dlt...! Fijr att nu bara i fiirbig8ende giira ett par frigor liksom
pi f<irs<ik:-Vem av dessa undrande klnner till, att hos Ignatius finnes
det slrdeles mycket av andan hos den ligmdlte, lugne, djupe Thomas
a Kempis? Fijr d. hel. Ignatius var Kristi Et'terlaljelse den obestridligen
ensamstaende, "den ende" levnadsregeln, och tack yare att, han och hans
orden stindigt ha anbefallt denna bok, har den ocksn fitt en oerhiird
spridning. Vem vet, att fcir Ignatii exercitier dr disciplin och metod endast
av underordnad betydelse, medan det vlsentliga giller ledning till personlig frihet, dir varest sjilen allenast mdter sin Flerre och Gud och '6ga
mot 6ga' miste svara honom? Vem bland icke-katolska beklnnare har
klart fcir sig, att man grundligen missuppfattar Ignatius och dennes exercitier, om han inte ser denne i ett organiskt sammanhang med det enkla,
allvarliga strivandet efter helighet som Lr utmirkande fijr hela Katolska
kyrkan? Att det alltsi 5r en verkligheten f6rfalskande fdrdom, om man
nirmar sig Ignatius i den hemliga forhoppningen, att man skall finna
pi ett s&'nt drir exempel pi andligt vildf<irande mot enskild eller mot
hela grupper. Si skulle man kunna gdra dnnu mingen en friga, som nog
kunde komma en ytlig bediimare av exercitierna att bli en smula tveksam
trots sin tvlrslkerhet. Men vi stanna genast infiir den egentligaste, viktigaste frigan: Vilket dr dl de Ignatianska exercitiernas v1sende? Vad handlar det sig om?

i
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att btirja med kan man helt allmlnt slga: exercitierna iro iivningar,
sisom det ocksi i sjllva namnet angives, andliga, sj5lsliga iivningar under
prdsterlig ledning. De framgi ur den iivertygelsen, att minniskan giir
rdtt i att en ging stanna och i stillhet dvervlga meningen, allvaret, ansvaret i sitt jordeliv. De giira alltsi ansprik p3. att lrara nigot ganska allminminskligt, n&got fiir varje mlnniska betydelsefullt
och, f6r si vida nigon har iippet sinne fcir de andliga mlnniskovirdena,
ocksi nigot ganska begripligt och klart.
Vi komma den inre klrnan redan nigot nirmare, ndr vi slga, att
exercitierna vilja fylla denna stillhet med religiiisa betraktelser och detta
s6, att den andliga trosverkligheten mi pE ett tivertygande sitt framsti
fiir sjilen i sitt rika innehEll och i sin miktiga enhet. Si betraktade lro
exercitierna nigot allmlnt kristligt. Biirjar inte detta, att .vara kristen'
fijrst med att vi gripas av Evangeliets realitet, att vi uppskakade bliva
varse: detta Ir verklighet, och den angir just mig, kallar p& mig
si, som blott Gud kallar, den helige och fiirbarmande. T varie kristenminniskas liv behijves vil en ging (eller ocks& flera) deta under stilla
betraktelse och biin tagande-p&-allvar av vir kristliga livsfiiring, ftjr att
komma till en fast rotad sjllvstiindighet, en den kristna minniskans sann=
skyldiga myndighet.
Och nu komma vi di till den e gentliga hemligheten i
de Ignatianska exercitierna. Visserligen behandlar Ignatius sjllv, sisom
det tyckes, ingalunda detta sitt innersta som nigot hemligt. Han skriver
tvirtom syft,Jmil och mening hos sina tivningar 6ppet sisom ij'verskrift
ijver det hela och likasl i den fijrsta "fiirklaring" som ftjrekommer. Och
det liter enkelt nog: de andliga dvningarna ha, heter det, till "indamil,
att man 6vervinner sig sjilv och ordnar sitt leverne, utan att dirvid lita
bestimma sig genom nigot slag av oordnade biijelser". Men ordnandet av
sin livsfd,ring bestir ddri, att man "siiker och finner den gudomliga viljan
i reglerandet av det egna livet till frllsning fiir sjllen". - [; detta allt?
tlnker nu kanske n&gon. Men vlnta bara! Denna 'enkelhet' skall avsliija sig sisom en sammanknuten, samlad kraft och dirmed ocksi som
en medryckande rijrelse. Ignatius var nlmligen ocksi en av dessa slllsynta mdnniskor, i vilka intryckens fullhet ftjrtltas till ett kraftcentrum.
De utgtira icke de genialiska tinkarna och stigfinnarna i andarnas rike,
men de lro mlnsklighetens vlldiga ledare pi livsutformningens vd'gar.
P. Jakob Laynez, den fiirtrogne medarbetaren till den hel. Ignatius, har
om denne sagt, att han var en man med fi men stora id6er. - Ni,
detta nu i tjverensstimmelse med andan hos en Paulus, som ju "inte
begirde att veta nigot annat in Kristus och Kristus korsfist". Och det
stora hos honom bestod i, att han med utomordentlig innerlighet, i sit:
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Evangeliet och detta ocksi sisom ett

fijr

honom fiirpliktande uppdrag till andra.
I sjilva verket framgl exercitierna ur det sisom levande liv fattade
Evangeliet, och iterigen, att lita gripa sig, fatta sig av det levande och
livgivande Evangeliet ir exercitiernas hela innebcird och mening.
Det 5r pi fdrhand redan det enkla men dock vidunderliga faktum:
Evangeliet ir budskapet; alltsi Gud Ir det som dlr kallar oss, som
vdntar p& oss, vintar huruvida vi hiira honom. Men di kommer det
en underbar vdrdighet iiver rnlnniskolivet. "Vad 1r vll mlnniskan, att
just minniDu skulle minnas den?"
- Men det underbarare Ir, till vad
skan kallas av Gud,i Kristus. Nlr det "Glada Budskapet" Ir budskapet
om en girning, Guds handling, i vilken han genom Kristus vill uppritta
sitt tike bland oss, si skall ocksi mdnniskan med sin handling fZ van
med hdri.
Kanske menar d& nigon hipenr Men, lr di inte lingre Evangelium
enbart en oss sklnkt nid, som vi endast ddmjukt tackande kunna mottaga, utan all fcirtjlnst och ntgiirande?
Mycket riktigt, och detta vet
ocks8 Ignatius. Detta vet ocksl en var, som med honom genomlevat
den "Fijrsta veckan". Dir slickes i upplevandet av den egna syndfullheten lven den sista gnistan av hiigmod och egenvilja. Nej, av sig sjllv
har minniskan ingenting, och i synden ir han dirtill ocksi glldener utan
utsikt att kunna utjimna sin skuld. Men detta just Ir det gudomligaste i
den gudomliga ynnesten: i Kristus eftersklnker oss den fcirbarmande Gud
si, att vi ur virt djupaste minniskodjup f& sk?inka &ter Zt honom. Hans
nld blir i oss skapande och fruktbar, vi bli inte bara si nltt och jlmt
upptagna i Kristi rike, vi flt hjelpa till med att bygga upp det, i.oss
sjdlva och i andra. Ja Gud vill i si hiig grad lita mdnniskan gdra sig
gillande i Kristi rike, att han drog med in i Gudsrikets uppbyggande
det djupaste i mlnniskovdsendet: fcirmigan att i hdgsinthet och idelmod
bestimma sig. Ty, i sjilva verket, varest 1r mlnniskan mera mlnniska
dn ddr han fri och hdgsint kan bestdmma sig fiir det som d.r ddelt; varest
har Gud mer pitryckt honom sin liknelse och avbild? Och si hiigt skattar Herren Gud sin egen giva, sin levande skdnkta avbild i mdnniskan,
att, han vill med sitt Evangelium, med sin kallande nid sti infijr denna
helgedom och avvakta. Icke endast, huruvida minniskan tiverhuvud
skall sdga Ja! till Kristus, utan huru lingt och fullt och djupt ur den
hiigsinta sjilen han vill slga sitt Ja. Gud sj6lv gcir allvar av sitt eget
fiirsta bud, att ilska av hela sjilen, av hela higen och av alla krafter
(Jf. Mark. rz: 3o). Och detta hiiga kallelserop, denna Guds vlntan pi
svar sta levande infijr oss i Kristi heliga person, och ut ifrin densamma
trlnger detta rop till en var som kan "fatta" det.
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Med dessa tankar ha

vi

skaffat

os's

tilltrede

till den innersta

klrnan i de Ignatianska exercitierna. Vi finna den i den grundliggande betraktelsen "om Kristi Rike". Ty dd,r sprider den Kristusbild
ljus, vilken upprcirt en Ignatius och iven skall uppriira oss och sdtta oss
i rtjrelse. Det ir den Kristus som i sig b[r, och bemijter oss med, en
sidan bevagenhet och nid. Han har visat Ignatius det. FrEn den stunden miste denne betrakta hela Evangeliet med denna tanke som riktlinje.
Ignatius har funnit sin frllsarebild och dirmed eget mil och egen kraft
frjr sin fromhet och sin ledning. Och detta blir sedan verksamt i exercitierna. I den avg6rande betraktelsen "Om Kristi Rike" flammar det
upp liksom i samlad brinnpunkt. Ty denna grundllggande betraktelse,
som visar oss Kristus slsom den av Gud sinde ledaren, vilken kallar till
sin efterfriljd, nir han nu i sin frllsareglrning drager ut att grunda sin
Faders rike i denna jordiska tillvaro, denna betraktelse vill dock nigot
helt annat In till iventyrs blott vlcka en till intet fiirpliktande hdnfiirelse
f6r Minniskosonens hlrliga gestalt. Den vill rikta vnr blick, den vill
prdgla vir hillning och utformning. Det ir htigsintheten som hfr skall
siga sitt ord, det 5r hela livet som stilles inftjr en avgdrelse.
mi inte mena, att det endast glller ett hurtig-kiickt hirnadstig till yttre did och framgnngar, ner Kristus drager in virt liv i sin
Men man

efterfdljelse. Bergspredikan med dess uppskakande saligprisanden 1r hans
rikes grundlag, och korset ir kraften i hans ertivring. Det skall si fiirbli:
"llrjungen ir ei fcir mer dn ntlstaren". Matt. ro: 24. Men det just 1r
det innersta i exercitierna: den personliga klrleken till Herren, som av
k?irlek till oss valde denna korsets konungsliga v5g, niidgar mig att tilldgna mig hans levnadsmil och hjlrtesinnelag, si lingt iag kan fatta det"
Detta "Sd lfungt" hijr med till exercitiernas vesen. Den pressande kraften i allt som sker under de stilla dagarna inneblr det; ocksi den Ignatianslra fromheten tiverhuvud giir det. Man miste bara inte dlri iter
fijrmoda en mlnniskans frittsvivande egenmlktighet. Fiir Ignatius handlar det sig i exercitierna endast och allenast om "Guds vilja", visserligen
den Guds vilja hurusom han menar mig personligen och kallar mig- Men

Ignatius fiirutsitter med rlttfram och storartad sjdlvklarhet, att denna
Guds vilja f6r en vars levnadslopp och livsinstlllning miste ligga avgjord i Kristus, Flerren. I stilla betraktelse av Jesu liv enligt Evangeliet
skall denna Guds vilja s. a. s. sitta sig i rcirelse ut frin Frllsaren; den
blir till att oss vederfares n&d, som traffar vEr mot Gud riktade hiigsinthet, omsluter och upplyser den, och som lockar fram och gestaltar ett
heligt viga och viga: "skulle inte ocksi mitt liv mogna till sin sk6nast
miijliga fullkomning; skulle det inte ocksi, slsom Gud i sin godhet er-
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bjuder mig, kunna vara ett medvetet ijverlimnande
levande material i hans rikes uppbyggande?"

ir

Kristus, etr stycke

vil, att hdr en uppfattning av niden och av nidens rike
Ir verksam, vilken i storslagenhet inte ldtt kan dvertriffas, iven om det
inte uttalas i lirorika ord. Fijrhillandet av nidens gestaltande i sj5.len
Man anar

till Kristus, den I'F6rsta niden"; av detta ivvrandra och tillvarandra av
betraktande brjn och Gudspiverkan; av Guds vilja att infoga oss i sin

iras rike och friheten att med vira mlnskliga krafter fi forma oss
sjdlva till vir mlnskliga gestalt: allt detta d.r hdr faktiskt sammanslutet
till en enkel men djupt upplevad verklighet. Det dr en livsavg6relsens
och livsutformningens, en Kristusinnerlighetens och Kristusliknandets
fromhet.

ir

uteslutande ""postolisk"? Ja och nej! Den
den meningen, som om de "Stora Exercitierna" endast ville

Ar nu denna fromhet
det inte

i

till kommande apostolisk tjinst, mcijligen i prlstadiimet eller ordensstindet. Men den Ir det obetingat i den meningen, att varje fromhet
bereda

som

Ir

mogen och sjilvmedveten, endast kan tdnkas sisom "apostolisk".

d. v. s. sisom tjlnst, den vi miste med v&rt liv g6ra "i Kristus", "efter
Kristus" och "fcjr Kristus". Kristenfromhet ir ndmligen endast fijrverkligad kristentro, kristenst8ndpunkt som siger: vara cell i "Kristi lekamen",
som reser sig upp genom slikterna och tiderna dnda till Kristi tidsilders slut.
Faktiskt hava den hel. Ignatii exercitier varit "apostoliska" ocksi i en
alldeles sirskilt historisk mening: vid sitt historiska framtridande ha de
haft den stora missionen att inom det inre av Kyrkan (som di befann
sig i krisen efter den katastrofala kyrkorevolutionen pi rSoo-talet och
hade sett sina kallade tjdnare i vida kremar bli svaga och avf?illiga), ur
djupen av katolsk uppfattning, d. t. s. ur Evangeliets djupa schakt, 8,ter
draga fram idealet fiir apostolisk tjinst och giira det trovirdigt. Detta
ha exercitierna inte endast gjort, nir de f<ir Ignatius utbildade de fijrsta
och bestlmmande medlemmarna i hans nya apostoliska orden, min s&som
Franziskus Xaver, Pierre Lefevre, Petrus Canisius, och di de till den
dag i dag dr, fcirblivit den avgcirande skolan f6r andan i Jesu Slllskap;
ocksi utanfijr orden blevo de si gott som genast en stilla verkande stormakt fiir kyrklig fiirnyelse, i det de pi kampplatsen stlllde upp apostoliska
krafter med stort inre vlrde. Pive Pius XI har i sin omfattande rundskrivelse om exercitierna iter hinvisat p3' detta. Han nimner namn s&som de bida heliga biskoparna Carlo Borrorneo (f 1584) och Frangois de
Sales (f fizz). Den som liser de fijrsta kriinikeartade redogiirelserna fijr
exercitiernas st5ndiga landvinningar, blir fijrvinad att se, huru minga
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fcirtjlnstfulla enskilda personer i denna andens stilla tillbakadragenhet
funno sitt heliga levnadskall, stillde sig med sitt hela liv till Kyrkans
fiirfogande, andlige och lekmln, en var enligt den miijlighet som bjiids
honom,

-

Vad vi hittills hava sagt, ger helt visst endast en svag fiirestlllning om
det iiverflijd av intryck, upplevelser och rtjrelser som fiirsiggi i sjilen,
nir den villigt och troende ger sig hin it exercitiernas storslagna ledning,
men vi tro oss ha hlntytt p& det v5sendigaste. Kanske skall nngon emellertid mena, att denna bild av exerciterna och deras religiiisa hnllning
och uppfostran skulle avvika i mycket frin den gdngse uppfattningen.
Men skulden hlrtill ligger knappast hos exercitierna' utan hos "glngsenheten", i den felande fcirstielsen eller rent av den felande viljan till
denna fcirst&else. Ydgarna till religitis insikt och uppfattning dro tyvdlrr
?innu idag mingenstides spdrrade genom ftjrdomar. Dlrom kunna ocksi
de Ignatianska exercitierna berltta.
Enskilda torde vll ocksi friga s&: har man inte alltid hiirt slsas, att
man i exercitierna har att pl8ga sig med synd och helvete, och
att man pl8gas dirmed? men i denna framstdllning hir Ir det bara si
ddr ytligt tal dirom?
Ne, diir fiirelnge alltsi en av dessa otrevliga
"f6rsta
veckan" att befatta sig med synd och
fijrdomar. Helt visst har
iven med helvetet, den bittra frukten av i sista stunden innu icke gottgjord syndaskuld. Och dessa betraktelser tagas sannerligen av Ignatius
p& allvar; men fijr en sammantrSngd bild av exercitiernas vdsen dr v&r
fcirut framstdllda korta anmirkning fullt tillrdcklig. Betraktelserna 6ver
synden utgilra blott en fijrberedelse. Det handlar nlmligen ddr icke mer
om en omvlndelse frln synden, utan om en sl allvarlig uppfattning av
den egna synden inf6r Gud, den Allvetande och Rittflrdige, att ocksi
det allra sista av oordnad sjllvkinsla och egenkirlek ryckes upp och si
fijrst mdnniskan blir fri och villig att sijka och att finna Guds vilja. Men
dirut6ver 5ro syndbetraktelserna omedelbart riktade pi grundstlmningen
och grundkaraktdren hos exercitierna, p3" hiigsintheten. Den som talar om
betraktelserna 6ver synden utan att dlrvid omnimna deras sinnesenliga
Kristi kors, varifr8;n barmhlrtigheten kommer
hinsyftning
- nlmligen
den ofdrtjdnta nya m6jligheten kommer till oss att
till oss, ja, varifr&n
med virt i synd sammanstdrtade liv i Kristi nid fi f6r honom, Konungen,
den fcirfalskar exercitierna. Avgdra en ny oanad, underbar tjdnst
slutningen pi syndbetraktelserna ir fcir Ignatius syndarens rop infiir Kristi
kors: "Vad har jag hittills gjort, och vad vill jag r frumtiden giira?"
Men svaret llgges oss nlra, si som blott Guds klrlek kan uttinka det:
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i Kristus-Konungens vddjan till vir hiigsinthet ddr vi f& svara med hlngivande av virt liv.
Hur fitrhaller det sig di med den mycket omtalade yttre "d r i I I e n"
och den beriknade psykologiska piverkan pi kdnsla och fantasi? Det
Ir inte mycket annar an en 6verdrift hos sidana, som fijrbli stlende vid
vissa yttre egenskaper, emedan de ej fiirmitt trlnga in i det inre. Visserligen uppstiller Ignatius yttre regler fcir ett sakenligt uppfiirande under
de stilla dagarna, och dessa vittna om en m5sterlig psykologisk blick; men
de blra alltigenom pr5geln av att tjdna det enda milet: att ledsaga den
bedjande och civervlgande sjdlen si obehindrad som mcijligt fram till sig
sjdlv och till sin Herre och Gud. Overhuvud mnste slutligen betonas, att
Ignatius dr lingt fjdrran

frin att pi

nigot sitt "fijrhlxa" eller vildfcira

sig p& sjilen. Hela hans ledning ir uttryck fiir v<irdnad infiir Gud och
Guds handlande i sjdlen, fiir vijrdnad infiir varje sjll och dess Gudshemlighet som skall utveckla sig. Till detta skulle han vilja tid,na. Detta ir
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DE UNIERADE KYRKORNAS BETYDELSE FOR KYRKANS ENHET
anser latinsk och katolsk kyrka fiir ett och
ett katolskt gudshus fcirvintar man att
iiverallt firad pi samma sltt av prester
latinska
missliturgien,
finna den
ifijrda samma liturgiska skrud. Flertalet katoliker Ir ifrin barndomen
fcirtroget med den latinska vdsterns liv och bruk, medan ijsterns riter fij'r-

5, n vitt utbredd villfarelse

D d.tr"-*". Vid ett besijk i

blevo okinda fiir dem. Det 5r ddrfiir icke fiirvinande att bide katoliker
och icke-katoliker fijrvixla begreppen "romersk-katolsk kyrka" och
"latinsk kyrka" med varandra.
Men lndi motsvarar detta icke de faktiska fdrhillandena. Det finns
miljontals troende, vilka iga sdrskilda riter, silrskilda kyrkosprik, slrskilda
sedvlnjor och bruk i synnerhet vid sakramentens handhavande, och vilkas

former fijr fromhet skilja sig mycket frin visterns fromhetstyper. Men
de lro indl katoliker. Deras kyrkor, dsterlandets s. k. unierade kyrkor,
dro i rlttsligt avseende fullt likstiillda med den latinska kyrkan. Fijr att
vara katolik beh6ver man icke iga samma liturgi och samma kyrkoordning. Dirtill h<jr blott att man har samma tro och stir i gemenskap med
den hdgste herden i Rom. Hos piven miste man slrskilja tre lmbeten.
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Sisom biskop i Rom tillkomma honom med avseende pi det romerska stiftet samma rlttigheter och plikter som Kyrkans iivriga biskopar i deras

stift.

vlsterllndska kyrkans patriark intager han samma
stillning som de olika ijsterlHndska kyrkornas patriarker. Sisom Petri
eftertrddare dr plven slutligen ijverhuvud fijr hela Kyrkan, som omfattar
bide ijsterns kyrkor och den latinska kyrkan.
resp.

Snsom den

Mot den latinska vlsterns likformighet stXr d,sterns brokiga mnngfald,
med olika liturgier, kyrkospr&k och riter. Grunden h?irfiir ligger i din
kyrkliga utvecklingen. Medan i vlsterlandet Rom ifrin biirjan utgjorde
den ijver allt framstiende medelpunkten, utbildades i iisterlandet flera
kyrkliga centra, av vilka Antiokien,Alexandrien och senare Bysans voro de
mest betydande. Som bekant ledde motsatsen mellan 6stern och vlstern
under tidens lopp till denna beklagansvirda schism, som dnnu i dag som
idag ?ir framstEr sisom ett skamligt sir i kristenhetens kropp. Blott ett
folk i iistern, Maroniterna i Libanon, har enligt de senaste forskningsresultaten, aldrig skiljt sig frEn enheten med Rom. Av alla de andra riterna

ha i tidernas lopp mindre eller stijrre delar itervlnt till unionen. Unionsfcirsiiken ha visserligen hittills blott blygsamma delrbsultat att ftjrteckna.
Men trots allt finnes det idag 8,y miljoner unierade, vilka fiirdela sig pi
ry olika riter. Vid unionen med Rom bibehilla de sin hierarki, sin liturgi
och sin kyrkoritt ofiirdndrade. Det enda som krives av dem ir 6verensst5mmelse i tron och underordning under Petri eftertrldares hiigsta auktoritet. Dir alltsi en rit t. ex. fordrar kommunionen under bida gestalterna, bibehilles denna, d.v.s . man rd.cker, liksom inom den ortodoxa kyrkan,
&t de troende en i det heliga blodet doppad bit av den heliga hostian.
Aven prdstIktenskapet 6r vida utbrett, dock miste det vara inginget fiire
mottagningen av de hiigre vigningarna. Efter vigningen ir det enligt alla
dsterlindska, dven de icke-katolska, kyrkornas ritt otillitet att ingn iktenskap. Till det yttre beraktat liknar det kyrkliga livet hos de unierade
livet hos de skilda ijsterl5ndska kyrkorna. Men till det inre fiireligger en
vlsentlig skillnad: de unierade kyrkorna lro byggda pi Petri klippa och
dirmed iro de katolska.
Fijrbindelsen mellan de orientaliska kyrkorna och Rom verkstllles genom apostoliska delegater. De tillhiira ofta den latinska riten. Detta betyder ingalunda ett tillbakasittande av orientalerna, utan iir i de linder,
dd,r flera riter finnas bredvid varandra, nlstan en n6dvlndighet. Blott pi
si sdtt kan delegaten vara verkligt neutral. Skulle han tillhiira en bestlmd orientalisk rit, kunde han av de andra riterna betraktas med misstro. Delegaten verkstiller iven fijrbindelsen mellan de olika riterna. F{an
fir icke blanda in iig i de olika kyrkornas regering, som tillkommer resP.
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patriarker och biskopar. I kraft av sin hiigsta auktoritet ingriper p&ven,
liksom i vlstern si iven i 6stern, n&gon ging direkt, men sisom nilgra fall
i nyare tid bevisa blott di, nlr det verkligt 1r nijdvlndigt fiir att fijrhindra
skandaler och verkligen llnder de betrlffande kyrkorna till bista.
De unierade trosfrlnderna m8ste pi ett slrskilt sltt sti varje katolik
nira, alldenstund de ju dro katoliker, brijder av samma tro och delaktiga
i att vtjrda.och underordna sig den Helige Fadern. Deras hEllning, vilka
vilja inskrinka Kyrkan att allenast omfatta den latinska kyrkan, lr absolut ofdrenbar med den sant katolska andan. Den pntagliga rikedomen i
cisterlandets och vlsterlandets kyrkovlsende ir anledning nog fiir att vi
skola hysa slrskild, vijrdnad och tillgivenhet fijr vEra unierade brdder.
Blotta existensen av de unierade kyrkorna d:r ett. levande bevis p& den
romerska kyrkans verkliga katolicitet. Kristus har icke grundat sin kyrka
fcir endast ett folk och en nation utan fiir hela vlrlden. Katolicitet be-

tyder universalitet och katolicitet bejakar universalitet. Ett bevis fijr
i detta faktum, att kyrkan erkdnner alla legitima
sedvinjor och bruk och alla vdrdnadsvlrda traditioner. Den abessinske
pristen, som enligt sitt lands bruk firar liturgin p& gheez-spriket, de
grekiska, ryska och syriska troende, vilka i sina liturgier framblra samma
denna universalitet ligger

biiner, som redan pi den hel. Johannes Chrysostomus', den hel. Basilius',
den hel. Efraims tid voro i bruk
dessa dro alla ett bevis pi hur vid-

-

hjd,rtat Kyrkan omfattar alLt vad av godo dr. Mlste man icke ilska
alla dessa liturgier med deras sdrpriglade lovprisning till Guds och

Kristi

5ra?

Minga ledare av ijsterlandets skilda kyrka, avskrlckas frin en ftjratt Rom hemligt eller iippet ginge ut
pi att latinisera de unierade kyrkorna. S& utbredd denna uppfattning
ir, sl felaktig 5r den ocksi. I verkligheten bemijdar Rom sig idag mer
in de unierade sjllva om att hilla dem fria frin inblandning av frdmmande element. Dlrfiir 5r en sdrskild kongregation av kardinaler insatt,
som ir betrodd med skyddet av ijsterns egenart. Aven den skriftliga
fixering av den orientaliska kyrkorltten, pE vilken nu fijr tiden arbetas,
tjdnar samma mil. I fall, d& Roms motsatta vilja till trots, i synnerhet
inom de mindre unierade kyrkorna i frlmre Asien, strdvanden att latinisera framtrada, bero dessa ofta p3" de unierade sjllva, vilka hlr och
var fijrnimma en viss mindervdrdighetsklnsla gentemot den hiigt kultiverade vlstern och glrna skulle vilja bliva denna lika. De latinska missionlrer, vilka iligger uppgiften att fostra inhemska prlster, ha heller icke
alltid tillricklig fiirst&else och intresse fiir de 6sterl5ndska riterna och
f6r iisterllndskt kynne. Understundom spela praktiska skll sin roll vid
bindelse med Rom genom fruktan,
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srrivanden att latinisera: de f6r kyrkobyggnadernas inrdttning och utsmyckning erforderliga fdremilen kunna ldttare skaffas frin vdsterlandet.
Hos de st6rre unierade kyrkorn a trdda, motsvarande dessa fiirhillanden,
fdrsiiken att anpassa sig it vlstern tillbaka.
Att de unierade inom den katolska kyrkan icke sirskilt framttd.da,
hlnger ihop med det relativt ringa antalet av deras troende i jdmfiirelse
med der vildiga talet latinska kristna. Skulle unionen en g8ng omfatta
stdrre kretsar av 6sterlandets kyrkor, di skulle deras inflytande och betydelse automariskt komma att tilltaga inom Kyrkan. F6r Kyrkan betyder varje union en inre tillvlxt, emedan i de olika folkens och riternas
individuella egenart Kyrkans, katolicitet pZ alkjdmt nytt 'sett antager
gestalt. Nyare ortodoxa fijrfattare vilja fastsli en inre visensskillnad
mellan den ijsterllndska, i synnerhet dn den ryska, mentaliteten och den
katolska kyrkans tlnkesitt. En kdnnare av unionshistorien kan ej underteckna detta omdijme. I alla tider funnos iven pi den ryska-ortodoxa
sidan uppriktiga vlnner av unionen med Rom. Vem kunde t, ex. vata
en mera typisk ryss 5n Vladimir Solovjev? Och dock riktade den store
filosofen sina blickar mot Rom.

De unierade katolikerna ha icke blott idagalagt sin tro i skrift. De
ha ocksE infijr vlrlden iippet beklnt sin tro och sin tillgivenhet med den
Hel. stolen under minga lidanden. Deras itervindande till Kyrkan har
itfciljts av fiirfciljelser. Kyrkan har kanoniserat lrkebiskopen av Polozk
Josafat, som med livet fick gilda sin iver fdr ruternas &terfiirening med
den katolska kyrkan. Samma ira tillerklndes armeniern Gornidas. Denne
miirdades av turkarna pi anstiftan av de schismatiska armenierna, vilka
voro uppfyllda av hat mot denne ofcirskrickte apostel fiir Kyrkans enande. Men huru minga hava-icke diitt fijr den katolska tron och fijr
Kyrkans enhet, utan att nE fram till att bliva kanoniserade, utan att
historien talar om dem och i detalj beskriver deras drorika martyrskap.
Niir pi r5oo-talet kosackerna uppresre sig mot den polska republiken,
kom en fruktansvird tid over de rutenska katolikerna. Deras kyrkor
brindes, munkarna torterades, prlsterna mdrdades och alla som icke ville
skilja sig frin Rom och ansluta sig till schismatikerna, miste ofta med
fcirlusten av liv och lgodelar gilda sin trohet. Samma fasansfulla skidespel upprepades under frirra irhundradet, nir det ryska vnrdsherravildet
av politiska skll och med hjllp av apostatiska prdster upphivde unionen
genom ett pibud. Tusentals troende fiirdes dE till Sibirien. F{ur innerligt dessa olyckliga mlnniskor hlngde fast vid sin tro visade sig ir rgol,
dl en tid av stdrre tolerans syntes' intrlda: i hundratusenden Stervlnde
de di till unionen.
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Ingalunda voro de katolikernas lidanden mindre, som levde i llnder
under mohammedanernas herravilde. I synnerhet miste armenierna lida
under fijrfcjljelserna. Under det sista virldskriget fiirintades hela blomstrande biskopsstift. Mdnnen skiitos, kvinnorna och de unga flickorna
voro bestlmda att mdta ett Innu hirdare tide, prdsterna torterades till
ddds.
- Ofcirgldmmeliga dro i maroniternas historia de blodiga dagarna
under ir r85o, nir den mohammedanska fanatismen vaknade och nistan
8,ooo troende massakrerades, 35o byar f6rstd,rdes, y5o kyrkor nedbrindes,
jorden.
Det mi synas slllsamt, att icke blott mohammedanerna, utan iven de
schismatiska'kristna pi ett s[rdeles hatfullt sltr ha fiirfiiljt de unierade

4z kloster jlmnades med
kristna. Dessa voro

likvil

deras stamfdrvanrer, fcirbundna med dem
genom samma sedvdnjor och bruk. Orsaken hirtill ligger dlri, att schismatikerna yeta, atr. de grekiska katolikerna fi bibehilla sin slrprlgel och
endast komma att underkasta sig p&vens auktoritet pi den vlgen, som
Ieder genom en urrion. Mlnskligt att ddma kommer det aldrig att g3, dd,rhln, att den stora massan av de ortodoxa kristna komma att uppgiva

sina tusenEriga bruk, sina urgamla liturgier eller sina fr8n fornkyrkan
stammande traditioner, fcir att antaga den latinska rifialen. Om man
emellertid llter dem behilla sitt kyrkovlsende, sina nationella skatrer
och sin nedlrvda kultur, si finns det egentligen ingenting annat, som pE
allvarligare sitt skulle kunna stl hindrande fijr allmln union. Att er-

klnna plven sisom Kyrkans ijverhuvud ir i grund och botten blott ett
Etervindande till deras gamla tro. Bibehillandet av riterna tlpper allts&
till munnen pi det ftirtal, vilket beskyller den Apostoliska stolen fcir
avsikten att vilja latinisera grekerna. Samtidigt ddrmed gives bevis fiir
att man helt kan tillhijra ett ijsterllndskt folk och p& en ging kan vara
god katolik. Fiir den skull ha de unierade alltid m6tts av ett sirskilr
starkt mo$tand frin fienderna till Kyrkans enande. Men vad f6r Kyrkans fiender lr upphov till hat, miste frir katolikerna vara upphov till

krrlek'
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SALAZAR

PORTUGAL.

Europas sydvestligste hjorne ligger der et land, hvis existens vi her i
og dog er det et land.
norden i det store og hele synes at overse
hvis indre kamp og oprejsning, i saavel okonor4isk, kulturel og moralsk
henseende, kunde v€re en god lrremester for mange lande i Europa.
Hvordan er da dette Portugal? Det er et nyt og dog gammelt Portugal.
Nyr fordi dets regeringsform og ideologiske grundsyn kun har 14 aar bag
sig. Gammelt, fordi dette Portugal bygger paa den gennem 8oo aar som

1

I

selvstendig stat skabte kultur og varensbestemthed.
Det nye Portugal fodtes i r)26, en frugt af den den z6 mai 19z6 xedfundne revolution, som betzd et endeligt opgar med de liberalistiske, individualistiske og socialistiske principper, som genn€m flere aartier havde
bragt portu gal paa ruinens rand, akonomiskt, kulturelt og aandeligt.
Skaberen af det nye Portugal er nuvarende prasident for ministerraadet,
daverende professor i nationalakonomi og finansvidenskab Antonio
diktator mod sin vilje, alene
d,oliveira salazar, Portugals diktator

af pligt.

-

Det er imidlertid ikke et diktatur af den art, som vi med vor sprogbrug
almindeligvis forbinder med dette ord. Salazar understreger og fastholder
individets frihed og selvbestemmelseret, men en frihed og selvbestemmelsesrer, som ikke maa udfolde sig paa nationens bekostning. Klart udtrykker Salazar dette i folgende ord: "Den, der har sin handlefrihed mere
krr end lydighed, den, der hellere folger sin egen mening - han vrre
end befalingen
han vere nok saa adel
sin egen vilje
nok saa klog
fra overste sted, han harer ikke os til".
Det ledende statsprincip i Portugal er autoritetsprincippet, som man
stiller op som modsrtning til totalitarismens princip. I fogle det totalitare princip - i modsrtning ril det autoritrre princip - bliver
individet underordnet nationens eller racens partikularisme' som paatagef
sig en overvrldende almagt ved at beherske alt individuelt og kollektivt
liv. Forskellen mellem det autoritere og totalitrre princip er desuden den,
ari en tatalitxr stat underordnes individet det ledendeprincip, i det
autoritrre stat ordnes mennesket under det ledende princip, som
har til opgave at yajre det ordnende og samlende princip. Det er med
andre ord placeringen af den enkelte, der danner grundforskellen. At
Salazar giver mennesket en hzjere vurdering, hanger sammen med hans
kristne livsanskuelse. Hvad er det imidlertid f6r en autoritet, der danner
grundlaget for det ledende princip? Det er ikke en srcaristisk autoritet,
men den kristne.
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sin store tale ved ro-aars jubileet den z6 maj ry36 udalte Salazar
bl. a.: "De af tvivl og fornegtelse ssnderslidte sind vil vi soge at give et
holdepunkt og en vished, nemlig Gud og det gode".
Salazar er i sine synspunkter strrkt prtget af Thomas Aquin og de
pavelige encyklikaer. Lrser man Pave Leo XIII's encyklika Rerwm
Noaarwm og Pave Pius XI's Quadragesim.o Anno, vil man finde en slaaende lighed mellem de heri fremsatte tanker og ideer og de i Portugal
realiserede planer. Ligeledes har Thoma's tanker om staten, samfundet
og ejendom vrret inspirerende for Salazar.
Der synes at herske den formening, at en diktaturstat intet rum lader
aabent for individets frihed. Dette er ikke rigtigt. Det afhrnger ganske
af diktaturets form og formaal. Er diktaturet kun set som et middel,
vejen ad hvilken et lands redning skal muliggares
- og ikke som et
formaal i sig selv
medfsrer dette ikke nodvendigvis en tilsidesettelse
af den borgerlige og individuelle frihed.
Da i Portugal ydermere realiseringen af den kristne tanke staar som
formaalet, og den borgerlige frihed netop er et produkt af kristendommen,
vil man forstaa, at der i Portugal ikke er sket en tilsidesettelse af denne.
Den borgerlige frihed er tvdrtimod i Portugal genopstaaet i sin egentlige
form, renset for alt'makkerskab med materialismen, og kan derved opfylde sin mission: at muliggore samhorigheden og samarbejdet mellem stat
og borger, idet modsetningsforholdet, skabt ved de materielle interessers
overvaegt, er ryddet af vejen.
Portugals borgere har bevaret deres valgret, saaledes vrlges landem
prrsident ved direkte valg for 7 aar ad gangen. Ligeledes er der konstitutionelt sikret alle lige adgang til embeder og stillinger, ligesom der er
sikret alle religionsfrihed, ret til undervisning o. s. v.
Det er vxrd at kgge marke til, at Salazar gang paa gang betegner sig
anti-etatist, d. v. s. en der er imod, at staten ordner og sorger for alt,
og i stedet for onsker, at det frie initiativ skal vere overladt borgerne,
kun at man for at sikre nationens vel maa lade initiativet v€re ledet.
Som folge heraf er de portugisiske borgeres handlefrihed sikret, men sikret
paa en saadan maade, at individuel tojleslos handlefrihed udelukkes. For
at muliggore et saa godt samarbejde som muligt mellem alle grupper i
samfundet, er i Portugal staten opbygget som en st€nderstat, baseret paa
korporationsindelingen. Den korporative ordning er udtrykkelig hjemlet
i selve den portugisiske stauforfatning, som betegner Portugal som en
unitrr og korporativ republik. Hermed vil man udtrykke, at republikken
politisk er en enhed og socialt er opbygget i korporationer.
Naar man almindeligvis taler om korporationsordningen, er det den
italienske form, der tankes paa. Imidlertid er der ret stor forskel mel-
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lem den italienske og den portugisiske fqrm baade med hensyn til organisation og formaal. I Portugal ser man korporationsideens hovedopgave
deri at sprede den korporative aand i folket, og denne korporative aand
gaar ud'paa at give arbejdet en ny plads i folkebevidstheden, gore ar
bejdet til bindeleddet, der skal forene alle nationers krefter og elementer
til een solidarisk front. I korporationsopbygningen muliggor man, at alle
de skabende og virkende krx,fter i samfundet kommer til at udgore et
kraftigt virkende, organiskt hele i statsordningen.

Den korporative opbygning gaar ud p^^,-^t lade.de forskellige inreresser., lige fra

d.;;;.;i;ll:" ;i a" "u"ait"ig", f,uir.r" hveriin korporation, som representerer de. respekopnias ett sammensmeltning af og muliggores.et.samarbejde meltive interesser, Herved
i"- n..roo.r. der naturlist hsrer sammen. Der ei 6 grupper: arbejdgivernes korpo-ra;i;;,";;ffi;;rnes korporition, landbrugets korporatioi, fiskeriets korporation, det frie
;;h;.;;;-l;;;;."tiott' (k.ld".'"ordens(orporationen"), samt korporationen for moral'
n""or*i""r'.rn. fo, liorporatiorrerne da-nner korporationskammeret, som er et raadi nationalfor;i;'.;;" ;;;";, ,o* katt og ofte skal afgive betenlininger vedrorende de skal
represeni"-ii"n.. b"ehandlede sporismaal. Meningen er, at korpbrationskammeret
i...;-'a'"r levende land'; oierfor nationaliorsamlingens-"lovmessige land" - altsaa inddet levende livs pust i lovens dode, b-ogstav.
blase
--

drnrrr.rr,a for staten's styrelse er statschefei, statsraadet, ministerraadet og national-

forrarilineen. presidenten-valges som allerede nevnt af borgerne (over 35 aar) for
z aar ad. i"rrn"r,. Han kan baade promulgere love og udferdige administrative forord-

'rrirr*.r. Fiurr".tdnevner og afskedigir ministerraadets president samt de ovrige ministre
on
i", iovriet en vidtrakkende mvndighed.
-'Nutio""lf&samlingen
bestaar af 9o medlemmer, fo-rhalv.delens vedkomm_ende valgtc

oi for halvdeleni vedkommende af familieforsorgerne. Genom denkommei klart til orde, at de to grundpiller i Portugals samfundsliv og
ved korporationerne.
". ""Gf"r-er familien og arbejdet
opbygriing
'S"i.ii"la.t bestaar af"presidenten--udtrykt
for ministerraadet, presidenten for nationalforsamlinSen, prasidenten foi det korporative kammer, Presidenten for hojesteret' repuLii[.# oft*rlige anklager samr er antal specielt valgti medlemmer. - Statsraadet treder
;;;;;" efter iidkallelsi fra republikens pirasident, samt naar den skal tage beslutning
indkaldelse, hjemsendelse eller oplosning af de rePrrsentative org.aner.
om
--l;;il;;
J.rrn.'r,yotdtting i konstiiutione"n, er,det med selve den administrative ordnine af landet foretiset ,tissi endringer. Portugal er trods enhedsstyret blevet opbygget
,o-" udprrget deienrraliseret samfund. Landet er delt op i provinser, som der er
"t ei rei vidstrakt selvstyre.
overladt
Det er allerede tidligere omtalt i redegorelsen, at familien og arbejdet
danner grundpillerne i det portugisiske samfund. I den portugisiske forfatning udtales om familiens betydning, at den er kilden til bevarelsen
og formerelsen af racen, grundbasis for opdragelsen, disciplin, og den
sociale harmoni samt grundlaget for den politiske og administrative orden.
Denne betydningsfulde position, der er tillagt familien, finder sit udtryl<
deri, at man paa flere omraadet har familievalgret. I de lokale omraader
er det saaledes fimiliens repr€sentant, der er valgberettiget til kommunetrods alt maa forundre danske borgere, ikke
raadene
- en ordning der
mindst kvinderne! Imidlertid mener man ad denne vej at have sikret
familien muligheden for at ove indflydelse, ikke alene paa skolevasenet
og ordningen af de sociale forhold men ogsaa paa den moralske standard.
Det er allerede omtalt, hvordan den nye korporative aand iser tager
af korooration.rrr.
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sigte paa arbejdet, vurderingen og formaalet med dette. Arbejdei skal
ikke vrre en pligt men en forpligtelse, ikke noget mojsommeligt men noget
gkdelig, ikke kilden til egoistiske interesserog nydelser men udtryk for
de enkeltes og alles indsats i det store frlles vark.
Arbejderne har bevaret retten til at organisere sig, idet det maa betragtes som naturligt, at de slutter sig sammen for i fellesskab at varetager og forsvare standens materielle og aandelige behov.
Salazars syn paa arbejdet faar man et indtryk af gennem en af hans
taler, hvori han bl. a. udtalte: "F{vert arbejde besidder den samme adel
og rang, naar det yder det samfund, det hsrer til, den indsats, som den
enkelte, svarende til sine eyner, kan prestere. Ethvert arbejde er fra et
menneskeligt synspunkt lige meget vard, men det er dog ikke af samme
Bemerkelsesvrrdig er det eftertryk,
akonomiske og sociale vrrdi".
man legger paa den moralske faktors betydning for arbejdspr€stationen,
idet man siger: jo hojere moralsk standard, jo hojere arbejdsprestation.
Brrende for alt det, som er sket baade med hensyn til okonomiske og
sociale forbedringer og med hensyn til hojnelsen af det aandelige niveau,
Katolikken
har Salazars tanker og indstillingvalet afgarende.
Salazar har ud fra sin dybe og inderlige katolke tro hjulpet det portugisiske folk til atter at faa ajnene op for den evige sandhed og de evige
vrrdiers betydning. Nationalokonomen Salazar har ud fra sit
grundige og dybtgaaende kendskab til de okonomiske problemer fart
Portugal ud af okonomisk forfald.
Han har strebt efter at realisere de katolske anskuelser. Paa grund af
i de hans land existerende forhold maatte han anvende diktaturets midler
for at virkeliggore sin strrben efter Portugals redning. Men som den
store videnskabsmand og tenker han er, har han erkendt, at den kristne
statstanke hverken kommer til udtryk entydigt diktaturets eller demokratiets statsform
- om man skal anvende den ene eller anden statsform,
kan der udfra den kristne tanke intet siges om, idet det her som overalt
i videnskabens verden galder, at man maa anvende de midler, som de
foreliggende forhold nodvendiggar. Derfor har Salazar faaet indfsrt den
bestemmelse i konstitutionen, at den er foranderlig hvert y aar og skal
undetkastes revision hvert ro aar. Diktaturet er kun et middel, og som
alle midler er det kun anvendeligt, naar betingelserne med hensyn til tid
og omstrndigheder er forhaanden.
Som det bedste udtryk for det, der er sket i Portugal kan man anfsre
Salazars egne ord: "Det det kommer an paa, er igen at give menneskene
en mening med tilvrrelsen, og at muliggore, at denne tilvrrelsens mening
gennemtr€nger familie og samfund, stat og forvaltning, videnskab og
kultur".
Tozte Rasmussen,
Cand. polit.
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