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xÅcnn oRD oM BTBELN UNDER
MEDELTIDEN.
trtt

soo-ÅRSJUBTLEET

AV GUSTAV vASAS BTBEL.

l\ fedeltidens hela föreställningsvärld är påfallande färgad av bibliska
IYI reminiscenser. Till en betydligt mera integrerande del än som är

i våra dagar äro människornas tankeliv i sina olika uttrycksmedel
behärskat, till form som innehåll, av bibeltexten. Denna verkar inspirerande på konst, språk, rättsväsen, ja alla kulturlivets yttringar. Arkitektur, bildhuggeri, måleri och teater åro alla genomgående behärskade av
Bibelns idivärld och ha ofta uteslutande till ändamål att levandegöra och
utbreda denna. Korstågsiddn, pilgrimsfärderna till det Heliga landet
vittna om vilken central plats Bibelns hemorr under medeltiden intog i
människornas hjärtan, och sällan har väl någon så syftat till en verklig
återgång till Evangeliet som den helige Franciskus. Bibeltexten utgör den
enda tänkbara utgångspunkten och hela ramen för varje typisk medeltida
predikan, som till hela sin konstruktion icke är annat än en bibelutläggning. Och otaliga äro de stående uttryckssätt, belysande alla livets förhållanden, som i Europas språk från Bibeln redan under medeltiden tagits
upp i det dagliga livets tal.
Man frågar sig hur människornas föreställningsliv så helt kunde gefallet

nomsyras av Bibeln, hur den kunde så vara på allas läppar i en tid, då
läskunnigheten var relativt sällsynt och bokframställningen påfallande
dyrbar. Dessa bägge omständigheter äro av väsentlig betydelse för det
sätt på vilket bibelkunskapen spreds under medeltiden. Vi få, då vi söka
bedöma Bibelns roll under medeltiden, aldrig släppa ur sikte den stora
skillnaden i litteraturspridningens tekniska möjligheter nu och före
Gutenberg. Och vi göra rätt i atc icke förblanda bibelkunskap med
bibelläsning.

våra d,agar 'åro vi i Sverige vana att beräkna i ani den kvantitativa beläsenheten. FIur sror
denna beläsenhet i bibeltexten än numera må vara, torde den i allmänhet icke på långt när motsvara den genomsnittliga inlevelsen i
Skriften under medeltiden. Därtill har den ringa läskunnigheten märkligt nog starkt bidragit, i det att kunnandet tack vare denna omständigBibelns spridning

i

talet tryckta exemplar och
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het och den dyra bokframställningen då i långt större utsträckning än
nu måste inhämtas på auditiv väg och läras utantill. Därtill kommer
Kyrkans åskådningsundervisning med konstens hjälp.
K o n s t e n begagnades nämligen av Kyrkan rent medvetet för inpräglandet av Bibelns innehåll. Närmast till hands ligger det kanske att
hervid tänka på kyrkobyggnadernas fönstermålningar, väggmålningar
och altartavlor. Mycket mera än man förr varit böjd att tro äro även

den arkitektoniska utsmyckningens detaljer fulla av häntydningar på
bibelställen. Vända vi oss till mysteriespelen är avsikten att inplanta Bibelru sanningar fullt påtaglig, och tycka vi i våra dagar att de alltför
mycket inrymma episoder av obiblisk karaktär, f.& vi ej glömma att
dessa inlägg i de alltmera utsvällande mysteriespelen just hade till uppgift
att ge avspänning åt uppmärksamheten och ge den nya möjligheter till
koncentration på de bibliska momenten.
En övergång mellan ovannämnda sätt att åskådliggöra Skriften och
den skrivna Bibeln utgöra de s. k. blockböckerna, bestående av
med bibelspråk försedda bilder av de viktigaste bibliska episoderna. Till
de berömdaste exponenterna för denna metod att sprida bibelkunskap
höra Biblia pauperum och Speculwn bamanae saluationis.
Viktigast torde emellertid den muntliga f Orkunnelsen ha
varit, och för utbildningen av dennas utövare kunde man alltifrån äldsta
tider knappast undvara det skrivna ordet, varmed emellertid icke är sagt
att icke kristendomen är äldre än Bibeln. Vulgatans historia är emellertid
ännu icke skriven, och det är svårt att bilda sig en uppfattning om
bibelhandskrif ternas förekomst under medeltiden. Men i betraktande av bokframställningens vanskligheter före boktryckerikonstens
genombrott torde det verkliga antalet närmast få betraktas som förvånansvärt stort. Det torde heller icke vara tu tal om att Bibeln under
medeltiden, trots sitt oerhörda omfång i handskrift på pergament, varit
den mest lästa och spridda boken vid sidan av missaler och breviarier.
Och vad nu dessa senare beträffar få vi ej glömma att ordförrådet i Kyrkans liturgi till en integrerande del stammar frän bibeltexten och att
dessa handböcker rymma ymniga bibelställen av ganska växlande lengd.
I behåll till våra dagar råknrr man att vi ha 8,000 vulgatahandskrifter.
Och från tiden för boktryckarkonstens uppfinnande till 1522 beräknar
man atr 113,000 latinska biblar och 49,000 biblar på de olika folkspråken
tryckts i fullständiga exemplarl, vilket visar, att vi icke kunna räkna

' Se härom R o s t, lI., Die Bibel im Mittelalter. Beiträge zur Gescbicbte anrl Bibliogrghie der Bibel. Augsb. 1939, samt hans sammanfattande artikel i ämnet i Stimner
der Zeit. Bd 136 (1939), s. 162 ft.
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i intresset fOr Bibeln under medeltidens senaste år.
Utgöra dessa många tryckta biblar än ett utslag av tidens reformsträvanden, äro de i regel att räkna som led i katolska reformsträvanden inom
Kyrkans ram.
Men innan Bibeln barjat tryckas hade århundraden igenom munkar,
nunnor, präster och lekmän i tusental gjort till sin levnads uppgift att
avskriva den heliga Skrift. Genom den praktfulla utstyrsel bibelhandskrifterna erhöllo blev Bibeln en omtyckt gåva och på 1400-talet är det
påfallande vilken utbredning den erhållit bland städernas borgerskap.
Bibeln torde också varitmedeltidens m e s t k om me n te ra de b o k.
Otaliga äro de utläggningar av olika slag som sågo dagen. Vid sidan av
de egentliga utläggningarna spela konkordanserna en stor roll och vidare
bibelglossorna, vilka ibland genom sin fullständighet i viss mån utgjorde
motsyarigheter dll fullständiga bibelöversättningar.
Genom olika exegetiska och lexikografiska arbeten kring Bibeln var
man efter tidens vetenskapliga måttstock mycket välförsedd, då man
grep sig an med bibelstudiet. Och detta stod i medelpunkten för
de teologiska studierna inom Kyrkan. Det medeltida bibelstudiet samlr'anfattar Hans Rost2 i följande ord: >Sedan början av 1200-talet
kallades bibelprofessorn Magister in sacra pagina, hörarna Studentes i.n
sacra pagina. Studenten måste såsom fakultetens scbolaris fyra är igenom
vid föreläsningarna ha med sig Skriftens text. Magistrarna föreläste
den heliga Skrift enligt den latinska texten och anslöto därtill sina
förklaringar samt teologiska spörsmål. Snart överfördes uppdraget att
föreläsa Skriften ät, Baccalaurei biblici. För att kunna vinna den lägsta
graden av en Cursor måste studenten sex år igenom ha hört föreläsningar
över den heliga Skrift och över &ntenserna samt deltagit i övningarna.
Sedan förlanades honom, efter det hans vetande och kompetens prövats,
graden av Cursm biblicus. Efter ytterligare två år blev han Baccalaureus
formatus, som hade att utlägga en av Bibelns bii'cker. Slutligen följde
den högtidliga upptagningen i magistergraden, varvid den nye magistern
måste hålla sitt, Principiurn, ett lovtal över den heliga Skrift. Studiegången
för en blivande professor i bibelvetenskap var under 1200- och 1300talen alltså lång och svår. Med liknande stränghet och noggrannhet
gingo dominikanernas och franciskanernas ordensskolor till väga.
>Varje skola var en plantskola för bibelstudiet. Innan undervisning i
konsten att läsa och skriva lämnades, lärdes psalmerna utantill. Samtidigt
yrkade man med obönhörlig stränghet på latinstudiet. Sådana grammatikskolor i form av latinskolor förefunnos tusen år igenom i Europa. Att
andligen tillägna sig de antika klassikerna betraktades såsom en nödvän' st. d. z.136 (1939), s. 166 f.
med någon avmattning
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dig andlig skolning för studiet av den heliga Skrift. Om vi hålla för
ögonen att benediktinerna med sina greflar, cluniacenserna, cistercienserna
och premonstratenserna, omkring år 1I00 ensamma ägde ungefär 371000
klosterhus, kan man göra sig en föreställning om, vilken rikedom av
bibelkunskap måste ha funnits under medeltiden. Också i stadsskolorna,
som sedan 1200-talet dyka upp, stod bredvid latinet bibelstudiet i spetsen.>>
Mot denna bakgrund står det klart att man i regel måste räkna med
att den läskunnige samtidigt varit i viss utsträckning förtrogen med den

latiruka bibeltexten. Icke desto mindre visar den ovan anförda siffran
över de på folkspråken tryckta biblarna före reformation€n, att man
efter tidens mått gjort allt för att föra den även till de icke latinkunniga.
Och det kanske inte är ur vägen att i detta sammanhang erinra sig, att
bibelfOrbuden aldrig varit allmänna, utan temporära och framkallade av
tillfälliga orsaker, såsom inackuratess i bibelöversättningarna eller utbredda villfarelser uppkomna på lekmannabibelläsningens grund.
För dem som icke kunde läsa stod karuke främst predikoverksamheten som förmedlare av Bibeln vid sidan av den åskådningsundervisning vi ovan berört. Här liksom if.räga om mysteriespelen tjäna
de inlagda historierna ur medeltidens fabel- och anekdotskatt som arrspänning för uppmärksamheten, samtidigt som de i konkreta situationer
levandegjorde tillämpningen på det bibelcitat varifrin predikan utgått.
Ty som vi ovan antytt är all typisk medeltidspredikan uteslutande bibelutläggning. Vi kunna numera ställa oss främmande för den långt gående
allegoriseringen och den stelbenta uppdelningen av temat-bibelordet, men
vi måste därvid komma ihåg den stora roll dessa metoder spelat för
memoreringen av den åhörda predikan. Fast står, att temat för varje
särskild predikan är ett bibelcitat, och att från medeltidens sätt att se
hela predikan utgöres av en utläggning, bit för bit, av detta bibelcitat,
som ända till slutet omfattar predikan som en ram, ur vilken alla utvikningar i form av mirakler och anekdoter endast skenbart bryta sig ut.
Då det numera är påvisat, att predikan alltid hållits på folkspråket inför
icke latinkunnig publik, ha vi här ett led i bibeltextens framställning i
översatt form för Europas olika folk.
Härvidlag torde predikanterna, som vi ovan bevittnat väl skolade i
bibelstudiet, ha rett sig med gängse tillgängliga bibelglossor och andra
handböcker, och, vad Sverige beträffar, sakna vi fasta hållpunkter för att
bedöma Bibelns förekomst på folkspråket under predikarbrödernas verksamhet och tidigare. Detta innebär emellertid, såsom vi av det ovan anförda förstått, ingalunda, att Sveriges folk icke under dominikanernas
och deras föregångares verksamhet på predikans område, efter tidens metoder, fått Bibelns viktigaste episoder på ett levande sätt åskådliggjorda

t6

Några ord. otm Bibeln und.er medeltiden

för sig. De läs- och skrivkunniga voro som sagt samtidigt latinkunniga
och bibelkunniga. Enligt FIans Brasks vittnesmål i ett brev till
Peder Galle sommaren IJ2J äro också de få både bland präster
och lekmän som inom denna kategori icke förstå den latinska bibeltexten.

Och detta förhållande säger han prägla icke blott hans samtid utan
stämma med f0rhållandena på området >förr i våra fäders tid>. Mot
denna bakgrund är det man bör ta de svenska bibelöversättningsarbetena
under medeltiden

I Sverige

i

betraktande.

ftir Bibeln och bibelvetenskapen ha tagit
heliga Birgitta och hennes krets. Detta år i

synes intresset

fart med den
varje fall, på den latinspråkiga litteraturens område, det intryck man får
av de bevarade bokbestånden frän medeltiden. Vi få emellertid icke
glömma, att dessa bokbestånd icke äro tillräckligt genomforskade ännu,
och att tiggarordnarnas bibliotek i Sverige nästan helt gått förlorade.
Samtidigt få vi icke glömma att förhållandena i vårt land på det litteråra
området tedde sig skäligen blygsamma i förhållande till vad fallet var i
kontinentens kultudänder. Hår måste vi räkna med att framställningen
av en bok av Bibelns omfattning stött på helt andra svårigheter än dem
som mött i de rika kulturbygderna söderut. Här måste man nog räkna
rned de fullständiga bibelexemplaren som relativa sällsyntheter. För riktigheten av detta antagande talar, att. mot ovan anförda antal tryckta
biblar före LJ22 det. bevarade svenska boktrycket från motsvarande
period icke har något bibeltryck att uppvisa, om man icke härtill skall
räkna de bägge upplagorna av Psalteriutn Upsalense.
Det stora namnet på den sveruka bibelforskningens område på 1300taletär den heliga Birgittasbiktfader m a g i s t e r M a t th i a s. Av ovan
citerade sammanfattning av det medeltida bibelstudiet kunna vi göra oss
en ungefärlig föreställning om den utbildning, som ligger bakom hans
av samtiden omvittnade hOga lärdom. Han var både litterärt bildad och
behärskade helt sin tids exegetiska vetenskap. Petrus av Alvastra omvittnar, att han glossauit totarm bibliorn excellenter
försett hela Bibeln
- en Concord.ancia
med utmärkta glossor. Flärutöver har han f.ör6attat,
super totaru bibliaru och en kommentar till Johannes' uppenbarelse, Super
Apocalypsin Kommentaren dll Apokalypsen är det av samtiden mest
uppskattade arbetet. Flera avskrifter ha påträffats i utländska bibliotek,
och både Bernhard av Siena och Nicolaus av Kues ha
tagit intryck av den. Som hans huvudverk få vi emellertid betrakta
bibelkonkordansen, som upptog tre band och beräknas ha omfattat 4,000
sidor. Den utgör en alfabetisk innehållsförteckning över Bibeln, försedd
dessutom med flerfaldiga glossor till densamma. Det är också frågan
särskild
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om detta verk icke står i ett visst samband med den översättning av
vi ha kvar från 1300-talet.
Birgitta sägs nämligen ha låtit översätta Bibeln till svenska. I en
biografi över henne meddelas att hon brukat låsa baelgbra lnanno liuerne
oh blbllam bulha bon hafdbe latit scriraa sik a swensh.o. En metrisk biografi pä latin säger: >Gaudebat in biis ocia uana timens / Biblia tronslata
cui de serrnane latino / Atl linguam, slaecat mansit. in bacquc studet.>3
Samtidigt säges Magnus Eriksson innehaft unutll grossurn libram
blblle ln swenico. Identisk med den i dessa citat åsyftade översättningen
torde den parafraserade tolkning av Moseböckerna vara, som vi ha i behåll från denna tid, och det ligger nära till hands att anta, atr den tillkommit på grundval av Matthias' bibelarbeten. Mindre antagligt är, att
man bakom de ovan citerade uttrycken får tänka sig en fullständig bibelöversättning. Det vi ha i behåll är ju icke en ordagrann översättning
såsom vi kunna se av de av S c h ö c k4 citerade inledningsorden: >I begynnelsen skapade Gud av alls intet himmel och jord, ej av sig själv, såPentateuken

som fadern föder sonen, och ej av något ämne, såsom smeden gör en yxa.
Jorden var dä än öde, tom och mörk; öde därför aw intet växte på henne,
tom, därför atr varken var skapat fe eller folk, mörk, dårför am varken
var sol eller stjärnor.> En översättning av detta slag av hela Bibeln hade
icke kunnat inpressas i den grossunt. librum Magnus Eriksson innehade.

Och då Petrus av Alvastra poängterar, att Matthias glossaait totam
bibllam är det icke orimligt att vänta sig en lika pregnant formulering

i

något av de ovan anförda citaten om Birgitta, i all synnerhet som det här icke skulle gällt blott en glossering uran en fortlöpande
översättning. Ett mera graverande indicium mot att hela Bibeln översatts
på Birgittas föranstaltan är emellertid att H a n s B r a s k l52f förgåves
efterlyser denna översättning. Hade denna översätrning fullbordats hade
den säkert bibehållit sin aktualitet åtminstone inom Vadstenaklostret, ett
förhållande som knappast varit förenligt med att stiftets överhuvud vid
efterlysningen av översättningen endast haft kunskap om den genom
ovan citerade källor.
Av Gamla testamentets övriga böcker har Jöns Budde, tillhörande
birgittinklostret Nådendal, översatt Esters, Ruts och Judits böcker samt
Maccabeerböckerna. Latinismerna i hans stil vittna på ett påtagligt sätt
om den vana man kunde ha vid att uttrycka sig på det internationella
kulturspråket. Av N icol aus R a gy al di från Vadstena ha vi översättningar av Josuas bok, Domareboken samt Psaltaren, den senare ingående i den svenska versionen av den birgittinska veckoritualen. Dessa
åtminstone

" Cit. efter Klemming i Sv. medelt. bibelarb. l, s.
" Ill. sv. litreraturhistoria", D. 1, s. 339.
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översättningar, valda bland de mera händelserika av Bibelns biicker, tyda
pä att de voro avsedda att tjåna som refektorie- och rekreationsläsning i
klostret för dem som icke voro latinkunniga.
Detta torde väl också gälla den översättning av Apostlagärningarna,
som, jämte Johannes'uppenbarelsebok
och det apokryfiska Nicodemusäro de enda fullständigt översatta böcker ur Nya testamenevangeliet

tet, som vi ha i behåIl från medeltiden. översättningen

av Apokalypsen
är lätt att förklara ur det stora intresse som fanns för apokalyptislc litteratur. Vi erinra oss Magister Matthias' uppskattade kommentar till densamma på latin. Slutligen få vi emellertid ej glömma, att vi i de bevarade
medeltidspredikningarna på vårt modersmål ha sön- och helgdagarnas
evangelieperikoper på svenska. De omfattande litterära hjälpmedel, som
stodo bibelutläggaren till buds under medeltiden, torde gjort en fullständig översättning till svenska av Bibeln, med hänsyn till läskunnighetens
dåtida utbredning, tämligen överflödig. I evangelieperikoperna, som prästen åtminstone på 1400-talet var skyldig att om söndagarna utlägga på
modersmålet, hade man redan en väsentlig del av Evangeliet på svenska.
De berättande delarna av Bibeln i övrigt voro som vi sett också till största
delen översatta. Inför den på initiativ av Laurentius Andreae
påbjudna översättningen av alla Nya testamentets böcker påpekar Hans
Brask vilken omfattande pedagogisk uppgift som måste lösas innan menige man kunde tillgodogöra sig denna nya översättning.5 Lekmannen i
allmänhet har enligt honom först att lära sig läsekonsten innan han kan
bli delaktig av densamma. Sedan Kyrkan tagit denna uppgift om hand
är tiden först inne att genom av henne tillsatta auktoriteter verkställa en
översättning av Nya testamentet.
Emellertid hade de olika domkapitlen och ordnarna av archielectus
Johannes Magni fått sig förelagda olika partier till översättning.
Såsom Årthur Adell visato är det troligt att d€ssa översättningar
utgöra grundlaget för den översättning av Nya testamentet, varmed
reformatorerna 7526 framträdde i Sverige. Slutgiltigt bevisat är detta
påstående ännu icke, men då denna teori lämnar ett plausibelt svar på
flera problem som enligt tidigare filologiska metoder icke fått någon tillfredsställande förklaring, får man f. n. anse att den nya åsikten har
sannolikheten för sig. Uppsala, Linköpings och Skara domkapitel skulle
därvid sörjt för översättningen av resp. Matteus', Markus' och Lukas'
evangelium. Johannesevangeliet som fallit på Strängnäs domkapitel har
översatts av Olaus Petri. Av katolskt ursprung får enligt den nya
teorien översättningen av Apostlagärningarna däremot anses. Den till6
Jfr A. Adell, Nya testamentet på svenska 1J26. Lund 1936, s. 37.
o Se
härom P. Th. van Flaags artikel i denna tidskrift f.& 1939, s, 210 ff.

t9

N. F. Molin
delades Västeråskapitlet, varjårrtte Uppsalakapitlet fått Romarbrevet, Linköping Korintierbreven och Skara Galaterbrevet på sin lott. På Strängnäskapitlet har Efesierbrevet fallit. Filipper- och Kolosserbreven fOllo på
Växjö domkapitel och Tessalonikerbreven och Timoteusbreven på Åbokapitlet. övriga delar av Nya testamenrct hade tilldelats de olika ordnarna, sålunda Titusbrevet, brevet till Filemon och Hebreerbrevet dominikanerna, Jakobs och Judas' brev franciskanerna, Petrus' och Johannes'
brev birgittinerna. Apokalypsen tilldelades både birgittinerna och kartusianerna,

Har översättningsarbetet f.Aljt denna plan är derT >ett ingalunda föraktligt vittnesbörd om bildningsnivån i de svenska domkapitlen och ordnarna vid reformationens början, att de överhuvud kunnat fullgöra
uppdraget på den knappa tid, som stod dem till buds; helst om man besinnar huru obrukat det svenska skriftspråket legat intill denna tid>.
Emellertid f.ä vi ej glömma, att svårigheterna skulle blivit ännu större,
om icke främst Vadstenamunkarna i sitt översättningsarbete för de icke
latinkunniga nunnornas räkning väsentligt upparbetat det svenska språkets uttrycksfullhet på det religiiisa området. >Ty dessa arbeten>, slutar
Paul Lehmann med rätta sin översikt över syd- och östskandinaviens andel i den medeltida latinspråkiga litteraturen i Miincbenohad,emiens Sitzangsbericbte f& 1936, >av en Jöns Budde, Matthias Laurentii
och andra män, som fOrblivit okända, äro äreminnen över Sveriges nationeila kultur, monument över den nordiska språkhistorien. .. Vid bemödandet om att sätta svenska uttryck i stället för de latinska orden, ord-

vändningarna och meningarna utvecklar sig och uppfostrar sig den
svenska prosan; vid det ofta mödosamma försöket att återge de medeltida författarnas tankegångar och trosyttringar skolar man der egna
tänkandet såväl som läsarens, tar man i sitt inre ställning till lärorna,
uppfattningarna och känslorna hos framstående företrådare f.ör Europas
alla nationer, börjar man att bryta ned de skrankor som på bildningens
område förefunnos mellan den förhållandevis lilla gruppen av lärda människor och folket i dess helhet.> Ett icke obetydligt förarbete till Bibelns
kommande tillgänglighet för gemene man i framtiden.

Slutredigeringen arr lJ26 ärs Nya testamente, och all apparat
övrigt få tillskrivas reformatorerna. Den ende kände deltagaren i den
primäröversättning, som legat till grund för deras upplaga av densamma
är Olaus Petri. Så vet man ej om t. ex. Peder Galle eller
Petrus Benedicti deltagit i densamma. Visar sig en gång denna
sannolika lösning av tillkomstproblemet vara riktig kanske man om alla
i

t Adell a. a. s. 198.
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Några ord. om. Bibeln under ruedeltiden
okända katolska översättare med Adell kan >våga det påståendet
utgör den utgående medeltidens
Här
förenas
yppersta gåva till den nya tiden.
den svenska kyrkoprovinsens prelater av skilda åskådningar i en gemensam handling, innan klyftorna mellan de olika lägren blevo oöverstigliga.> Den svenska medeltidens gåva i dess helhet till vår tid ligger på ett vidare plan, men dät lt26
års text även ligger till grund för Nya testamentet i lt4L års Bibel ger
denna lösning av problemet Sveriges katolska kristna ytterligare anledning att med glädje i år fira !0O-årsminnet av Gustav Vasas Bibel.
dessa

att

deras arbete sommarmånaderna 1125

N. F. Molin.

VATIKANEN OCH NEUTRALITETEN.
f)å samma sätt som under det förra väddskriget försöker man även nu
I i båda de motsatta lägren att taga Vatikanens världsomfamnande and-

liga makt i anspråk för egna mål och syften. Det är därför lätt att förstå, att Vatikanen under den senaste tiden har känt sig nödsakad att
sända ut meddelanden som klart och entydigt fascslå påvens verkliga
ställningstagande i den nu pågående konflikten.
Redan i februari innehöll det påvliga organet Osseruatore Rornano en
artikel som väckte stor uppmärksamhet. Där fördes livlig och berättigad
klagan över den press, som spritt falska påståenden om påvens hållning,
t. ex. sådana som att han skulle ha välsignat en viss nations vapen, att
han givit andra nationer bestämda politiska råd o. s. v. Emot sådana lijsa
påståenden fastslås på det bestämdaste: Påvestolen kan inte taga parti för
något system. Kyrkans överhuvud känner och lider med alla sina söner,
till vilken nation de än må höra. Liksom för samariten i bibeln tu det
påvens uppgift att alltid och allestädes med faderlig omsorg taga sig an
de sargade kropparna och de lidande själarna, de sårade och de fångna,
de förtryckta och de svältande, de över hela jorden skingrade landsflyktiga. Påven beder att a I I a må mera visa och luttrade gä fram ur denna
lidandets skola.
Ännu klarare talar en annan artikel i Osseruatore Ront'ano (2/s L94l)
med anledning av påvens regeringsjubileum. Det säges gång på gång'
heter det dår, att påvestolen måste vara neutral, dess andliga makt opartisk. Men det är ett misstag. Att vara neutral, det skulle ju betyda att
påven, allas fader och herde, Evangeliets väktare, skulle vara tvungen
att respektera egoistiska intressen. Att vara oPartisk det skulle ju val:t
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detsamma som att medge, att påven varken kunde eller borde eller ville
välja mellan sanning och villfarelse, mellan rättvisa och orättvisa, mellan
kärlek och hat. Men påven är inte neutral, inte opartisk, han ställer sig
inte utanför striden, inte över striden, utan han står mitt uppe i striden.
Rättvisan, samvetet, folkens fredliga samarbete, världens nydaning ha i
honom en orubblig försvarare. Dessa ideal förkunnas av varandra motsatta läger, dock under ömsesidiga bemödanden att pådyvla varand.ra
dessa blott såsom en mask för egoistiska intressen. Men att på samma sätt
misstänkliggöra även påvestolen, dartill finns ingen anledning, alldenstund ju påven representerar en till sitt väsen andlig, inte politisk makt.
Nästan samtidigt uppmanade kardinal Faulhaber i ett tal, som
han h0ll med anledning av årsdagen av påvens kröning, alla goda katoliker att energiskt tillbakavisa påståendet att påven skulle vara en fiende
till det tyska folket. På en sådan förebråelse skulle katolikerna svara följande: Att den Helige Fadern i sitt sista julaftonstal hade fordrat en
rättvis fred för a I I a folk. Att han ur sin omsorg för krigsfångarna
på intet sätt uteslutit tyskar. Att han är hela kristenhetens fader och
d;rf.tu också gentemot det tyska folket alltid bevarat en välvillig hållning.
Med utgångspunkt från detta tal behandlade Osseruatore Romano äter
en gång samma problem. Tidningen beklagade att man så ofta satte likhetstecken mellan Vatikanen och en politisk makt, att man ansåg påvestolen vara neutral och opartisk på samma sätt som vilken annan regering
som helst, som även den står utanför striden, men endast har att skydda
rent nationella intressen. Därvid citerades kardinal F aulhabers ord:
Påven måste räkna med att varje vänskapligt ord, som han riktar till en
av parterna, av den andra parten orättvist uttydes som en ovänlig handling och ett sårande av neutraliteten. Tidningen påpekar vidare att man,
så snart man talar om Vatikanens n€utralitet, måste ha klart för sig
skillnaden mellan andlig och materiell makt, mellan moraliskt och politiskt område. Vad det förra angår kan påven inte vara neutral, i varje
fall inte så att han skulle kunna farhålla sig indifferent med avseende på
rättvisa och orättvisa. Påven är ju satt som väktare över den kristna
sanningen och moralen i vädden. Påven har en fredsmission att {.ylla,
såsom även kardinal Faulhaber betonade, och han är besluten att
trogen denna mission förbliva neutral. Dock inte neutral i den meningen
att krigets fOrlopp och utgång lämnar honom likgiltig, utan fastmer
neutral på så sätt som en fader står neutral mitt ibland sina söner, som
ömsesidigt strida mot varandra.
Det klaraste svaret i denna sak har påven själv givit i sitt radiotal på
påskdagen (Osseruotore Rornano r5/4 l94l). Detta tal vittnade åter om
den Helige Faderns djupa smärta över att folken sönderslita varandra,
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men också om hans fasta tillfOrsikt att folken efter krigets slut skola
besinna sig på Kristi lära. Med gripande allvar väd.jade han såsom Kristi
ställföreträdare på jorden till de krigförande, att inte bombardera civilbefolkning, kvinnor och barn; att inte under krigets fortsatta utveckling
anvanda allt förskräckligare vapen. Ty, så sade han, om man redan nu
måste bekla ga att. gränserna för en rättvis krigföring ofta överskridits,
så skulle en fortsatt skärpning av krigsvapnen göra striden fasansfull på
ett sätt som ingen mäktar föreställa sig. Åter igen, som så ofta tidigare,
uppmanade den Helige Fadern katolikerna i hela världen dll att i fortsatt bön taga sin tillflykt till Gud, i vars händer människornas öden och
lösningen av även de mest fruktansvärda konflikter yttersr vila; bön för
en snar fred, om fred för alla, inte en fred som medför undertryckandet
och tillintetgörandet av hela folk, utan en fred som garanterar nationernas ära och tillfredsställer deras nödvändiga anspråk på livet och deras
legitima rättigheter. >Med bönen till Gud ha Vi alltid förenat gärningen.
Vi ha gjort allt som var möjligt för att avvårja eller förkorta konflikten,
för att beveka till humanare krigförin g, fdr att mildra krigets lidande
och bringa hjälp och tröst åt krigets offer. Vi uppbådade all Vår makt
och strävade efter att göra det på opardskt sätt, såsom Vårt apostoliska
ämbete bjöd Oss. Med oemotsäglig klarhet ha Vi utan att tveka framlagt de grundsatser och det sinnelag, varpå en tillkommande fred måste
byggas och vari den måste ingås för art säkra en ärlig och övertygad
överenskommelse folken emellan. Det smärtar Oss att se, att det sannolikt just för tillfallet är mycket få utsikrer till en sådan rättvis fred, som
helt motsvarar det kristna och mänskliga samvetet.>
Desto högre och innerligare måste vi, fortsatte den Helige Fadern, med
våra böner bestorma himmelen. Måtte en ny anda bildas inom alla folk,
bliva rotfast och växa, framför allt bland stormakterna, vilkas makt inte
blott bör motsvaras av €tt tillbörligt stort inflytande utan även av €tt
än större ansvar. Må människorna bliva beredda att utan falskhet och
baktankar och genom ömsesidiga ofier uppföra en byggnad av broderlig
solidaritet mellan jordens nationer på de ruiner som svärdet hopat, en ny
och mera hållbar solidaritet, en fast och varaktig borgen med medvetet
ansvar av ett högt sedligt värde, med förkastande av all dubbelmoral och
olika rätt för stora och små, för starka och svaga. >Liksom människan
har även sanningen endast ett enda ansikte. Sanningen är Vårt vapen,
såsom bönen Vårt försvar och Vår makt. Det levande, osjälviska och
apostoliska ordet, som bäres upp alr Vår faderskärlek, skall bereda Oss
tillträde till hjärtana. Och detta är icke några blodiga angreppsvapen,
utan andens och hjärtats vapen.> Intet skall hindra den Helige Fadern
att ställa dessa vapen i sanningens och den verkliga fredens tjänst, ett
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påminna sina söner om plikten om kärleken till nästan. Med bönens
yapen måste man under Guds bandr kämpa för freden.
På ett särskilt sätt framträdde återigen den Helige Faderns omtanke
om krigets ofrer, fängarna och deras familjer, flyktingarna som ha förlorat hem och ägodelar, och inte minst befolkningen i de besatta områdena. >De makter som under kriget ha besatt andra länder, vilja Vi, med
all den hänsyn som tillkommer dem säga: ert samvete och er åra f.ordra
att ni visa befolkningen inom dessa områden en rättfärdig och human
omsorg. Påläggen icke sådana bördor som ni en gång själva funno var^
orättfärdiga eller framdeles skulle finna orättfärdiga. En klok humanitet,
beredd till hjälp, länder visa makthavare dll pris och ära, och behandlingen av fängarna och befolkningen inom de besatta områdena är den
säkraste värdemätaren på nationers och personligheters civilisation. Men
betänken därutöver, att Guds välsignelse eller förbannelse för den egna
hembygden kan vara beroende av det sätt, varpå ni behandla dem som
genom kriget blivit överlämnade i edra händer.>
Särskilt gripande lyder det avsnitt, i vilket den Helige Fadern vänder
sig till alla dem som lida på grund av sin tro. Påven talar om att han
måste låta dessa präster och ffoende höra ett särskilt tröstens ord till uppmuntran. Han tänker då på de länder, där människorna från dag till dag
alltmera och allt häftigare f<;rfOljas på grund av sin trohet mot Kyrkan,
den offentliga bekännelsen av hennes lära och lydnaden mot hennes föreskrifter, dar de fArfOljas därför am de göra morsrånd mot medveten
ateism och avkristning, som tolereras och favoriseras. >'Akterna' och
dokumenten rörande detta hemliga men icke så sällan även offentliga
martyrium bli allt talrikare och kunde snart utgöra en många band omfattande encyklopedi. Det är en krönika om heroiska offer, en gripande
illustration till Frälsarens ord: 'Tjänaren är icke förmer än sin Flerre.
Hava de förföljr mig så skola de ock f0rfalja eder' (Joh. tI:20).>

vi till slut vilja sammanfatta Vatikanens ställning till neutraliteten, så komma vi till den slutsatsen att påven är neutral och opartisk
Om

på det politiska området, men han får och kan och vill inte vara det på
det moraliska, ty där måste han såsom Kristi ställföretrådare pä jorden
avgjort taga ställning mot all orättvisa och mot allt hat, för rättvisan enligt Guds ordning och för den kristna kärleken.
S. Pilgrhn.
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DEN HELIGA BIRGITTAS KLOSTER I
ALTOMUNSTER.
(Forts. f.r. sid. z+.)
]\ Ty" krigstider stunda åter för Birgittas kloster i Altomiinster. År
1\ rz+z står åter kriget utanför dess portar. Denna gång är det
ungerska trupper, som sprida skräck, men de avtäga dock utan att hava
anställt alltför stor förödelse i dessa fridens boningar. Då påven P i u s
V I (under vars pontifikat det svenska apostoliska vikariatet upprättades) år 1782 f.rän Miinchen färdades till Augsburg och passerade förbi
i Altomiinsters närhet, befann sig också birgittinernas prior med den
heliga Birgittas söner bland de tvåhundra andliga, som kommit den Helige Fadern till mötes för att erhålla hans apostoliska välsignelse. I nunneklostret levde under 1700-talet den för sina min i atyrmålnin ga r
berömda Sr. Katharina Kreitmayerin, vars konst vi ännu
kunna beundra i de i klostret befintliga målningarna av hennes hand
eller i de vatikanska samlingarna i Rom, dar de miniatyrer befinna sig,
som birgittinerna i Altomiinster genom sina fäder i Birgittas hus i Rom
årligen brukade förära den Helige Fadern. Åtskilliga miniatyrer kommo
också med andra klostrets konstföremål vid sekulariseringen till musder
i Mönchen, där de ännu kunna beskådas. På begäran visa dock nunnorna
klostrets målningar, som höra till de vackraste miniatyrer man kan få
skåda, vid taleportens galler.
Mot slutet av L7}}-talet, fär klostret tyvårr en del inre svårigheter
att kämpa emot. Tillväxten genom nya ordenskallelser är ringa. Lämpliga personer för priorsvärdigheten voro ej att finna bland de förhandenvarande munkarna. Tecken på en annalkande storm mot klostren
borjade redan göra sig märkbara i Tyskland. De världsliga myndigheterna kastade begärliga ögon på de andliga stiftelsernas egendomar. För
att försvåra tillväxten ay nya medlemmar började de att fordra de världsliga myndigheternas godkännande vid upptagning av kandidater och
noviser. Val av abbedissa och prior fick numera endast ske i närvaro
av en regeringens kommissarie. Den stundande sekulariseringen
av klostren låg redan i luften. Till denna oro för framtiden kom för
klostret yttedigare även krigshemsökelser, så att klosterfolket vid fransmännens plundringar 1796 mäste gömma sig i klosterbryggeriets väldiga
källare. Genom att betala 3,000 gulden i brandskattning jämte spannmål
och bröd och mjöl åt de fientliga trupperna, som togo med sig hästar
och oxar, lyckades man dock rädda klostret frän fullständig skövling
och förstörelse.
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Den 18 mars 1803 skulle likväl klostrets ödestimma slå. Konventen
förklarades av de världsliga myndigheterna liksom så många andra kloster i Tyskland, däribland även de ännu bestående birgittinerklostren på
andra platser därstädes, för upplösta och all deras egendom indragen till
staten. Vid sekulariseringen gingo tyvärr många av klostrets dyrbarheter, konstskatter och gamla kultföremål födorade. Endast en ringa del
kunde räddas därigenom att munkarna vid utdrivningen ur sitt kloster
brådskande befordrade en del av sina konstföremål och paramenter över
muren till nunneklostret under den tid, som >rövarkommissionen> behövde för att, efter inventeringen hos nunnorna begiva sig till munkkonventet. Så kunna vi ännu i dag finna priorernas porträtt i nunnornas
kapitelsal liksom de gamla apostlabilderna i deras refektorium. Där-

emot gick munkarnas värdefulla och rikhaltiga bibliotek med sin Birgittalitteratur förlorat för birgittinerna, då det fördes till biblioteket i
Miinchen. Dyrbara kyrkokarl nedsmältes eller såldes pä auktion.
Munkarna måste genast utrymma sina byggnader och erhöllo för
syns skull en oansenlig pension till sitt uppehälle. Deras konventsbyggnader, bryggeri och övriga ekonomibyggnader såldes på auktion till en
köpman och befinna sig alltjämt i våra dagar i världslig ägares händer.
Patres och lekbröder hyrde till en början in sig i olika bostäder i köpingen, tills de kunde återköpa klostrets f. d. snickarverkstad, för att i
den inreda en anspråkslös bostad åt sig. De flesta av prästmunkarna
måste dock sedan för sitt uppehälles skull och då de dock ej längre
kunde iakttaga sin heliga regels föreskrifter för det gemensamma klosterliga livet, söka sig platser i själavården i olika församlingar. De tjänande bröderna stannade emellertid i sin enkla bostad kvar i Altomönster
till dOddagar, förtjlånande sitt totf.tiga uppehälle genom de yrken, vari
de förut inom klostret varit verksamma. Den siste priorn, som alltjämt
uppehållit sig i Altomiinster som de kvardröjande systrarnas biktfader,
avled därstädes 1808. Flans grav, den enda i behåIl varande priorsgraven, befinner sig ännu på den s. k. Lorettokyrkogården. Den siste exbirgittinerprästen dog så sent som 1863 och ligger begraven i Alt-Erding. Ej ens de i sina gravar vilande birgittinerna fingo kvarbliva i sitt
gamla kloster. Från den vackra kryptan under konventet fördes deras
kvarlevor ut till kyrkogården för att nedmyllas i en gemensam grav,
över vilken senare tiders minnesgoda Altomiinsterbor rest en gravsten
för att så sona förfädernas pietetslöshet.
Vilket blev nu nunnornas öde efter sekulariseringen? Då 1803
myndigheterna förklarat konventen upplösta och deras egendom för
staten tillharig, hade systrarna liksom munkarna i nåder fått sig en liten
pension tilldelad att leva på, sedan de av staten förklarats >fria och le66
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diga>. Då emellertid ingen köpare kunde uppdrivas till det gamla bristfälliga nunneklostret, som i olikhet mot munkklostret ej undergått någon om- eller nybyggnad, stannade tillsvidare de 37 birgittinersystrarna
kvar i sitt gamla hem. De fingo dock underkasta sig en hel del inskränkningar och lova, att leva tysta och stilla utan avsjungande av tidebönerna
eller offentligt uppträdande som klosterfolk. Framför allt fingo de ej
upptaga kandidater eller noviser. I tysthet fortsatte de så, liksom en
gång de sista nunnorna i Vadstena, att leva efter den heliga Birgittas
regel, så gott de kunde fasthållande vid de gamla traditionerna från moderklostret i den höga Norden. Den sista abbedissan dog 1823 och hade
då konventet smält samman till Zt systrar. Då en kanonisk abbedissinvigning ej mer kunde äga rum fingo de nu nöja sig med en Oberin. Skaran blev allt mindre och mindre, då ju ej nya medlemmar fick upptagas,
eftersom de kyrkofientliga statsmakterna avsågo just de gamla klostrens
utdtiende. En gång såg det nu också ut, som om dessa sista kvadevande
birgittiners öde skulle vara beseglat och Birgittas orden i Tyskland utplånad. Det var då stiftarinnan av Skolsystrarna av Vår Fru, M. M a r i a
Theresia Gerhardinger besåg det gamla klostrets byggnader
för eventuellt inköp av dem för sin kongregation. >Jaså det är alltså Ni>,
sade birgittinernas föreståndarinna i sin ängslan och oro, >som skall giva
oss dödsstöten.> Moder Theresia köpte aldrig klostret, vare sig det nu
var, emedan hon fann det olämpligt för skolsystrarnas ändamål eller
att hon förstod och insåg, att Birgittas verk ej skulle få förstöras i Bayern.
I dag verka Theresia Gerhardingers andliga döttrar, skolsystrarna, i den heliga Birgittas land.
Åren gå. Endast fem ålderstigna nunnor av den gamla stammen leva
kvar i birgittinerklostrets öde salar, trofasta Sankt Salvators heliga regel
och Vadstenatraditionerna, då konung Ludvig I av Bayern beviljar
deras anhållan om det lagliga återupprättandet av nunnekonventet.
S:ta Birgittas kloster skulle få återuppstå med statens tillåtelse och åter
fLupptaga nya medlemmar. Den 18 mars 1841, på årsdagen av klosterupplösningen 1803, skedde den första invigningen ay nya systrar, varvid
de fem gamla (den äldsta 68 år) under djup rörelse förnyade sina heliga löften. Den kungliga skrivelsen f ör klostrets lag-

liga återupprättande är darerad den l7 febr.

1841.

Den manliga delen av orden var emellercid utslocknad, men t844 er
höll klostret den Heliga Stolens tillåtelse att f& fortbestå som endast
nunneorden. Som den heliga Birgitta ju med sin stiftelse huvudsakligast
aysett en orden för kvinnor till den heliga Jungfruns än, sä är förändringen icke väsentlig. Den manliga grenen av birgittinerorden var i
huvudsak avsedd för systrarnas själavård. De nuvarande kanoniska före67
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skrifterna skulle icke längre godkänna en form sådan som ordens ursprungliga med ett dubbel-kloster i skilda konvent med gemensam kyrka.

Munkarnas beroende i världsliga ting av nunnekonventet och deras lydande under abbedissan som gemensam moder fOr begge konventen hade
nog varit orsaken till många för orden olyckliga slitningar och kan väl
betecknas som den svaga punkten i Birgittas ordensregel.
Altomönsterklostret existerar, såsom de övriga

i

våra dagar ännu be-

stående klostren av den heliga Birgittas ursprungliga orden, såsom självständig institution utan någon gemenskap med övriga birgittinerkloster.
Någon gemensam generalabbedissa för hela den heliga Birgittas orden,
som man ibland kan finna angivet, existerar i våra dagar icke och fanns

ej heller under Vadstenaklostrets tid, om också derta som moderkloster
behOll en viss förrang i en del frägon Det gemensamma bandet utgjordes en tid av de s. k. generalkapitlen. Ett försök atr återuppliva dessa,
som vi sett under Pater Flörmanns tid, var pä grund av de stormar, som
övergingo de flesta av ordens kloster vid sekulariseringen och vid den
manliga ordens därefter följande undergång, dömt att ej medföra långvarigt resultat. Den senare 1911 i Rom stiftade Kongregarionen
av Birgittasystrarna med moderhus i den heliga Birgittas hus
i Rom utgör en självständig institution med en generalföreståndarinna

för sina hus.
1810 kunde systrarna i Altomiinster för 4,000 gulden arr staten
återköpa de en gång orättmätigt dem fråntagna byggnaderna, som de
hittills i nåder fått disponera i deras förfallna tillstånd. Så småningom
lyckades de också att hopspara medel, så att de kunde sätta dessa i bättre
stånd och deszutom inrätta en begravningskrypta inom nunnekonventets
murar. Från denna tid härrör den sevärda >julkrubba>, som systrarna
förvärvade i Miinchen och som alltjämt i våra dagar år uppställd i den
forna taleporten, där munkarna förut mottagit sin mat och tvätt från
nunnekonventet. Denna >krubba> utgöres av flera hundra i trä skurna
figurer, ikledda konstnärligt fOrfardigade dyrbara kläder och förevisas
från jul till pingst, varje söndag framställande en ny händelse i Frälsarens liv efter evangeliets berättelse. År 1897 kunde systrarna fira 400årsminnet av de första Birgittinernas ankomsr till Altomiinster. 1891 firades högtidligt i00-årsminnet av den heliga Birgittas helgonförklaring.
Skulle det nu så småningom uppblomstrande Birgittaklosrret kunna
g;ledja sig åt ett ostört liv i arbete och bön? Nej, snart skulle prövningarnas tid inbryta. Krigsåren t9L4-18 medförde för birgittinerna i Bayern
svåra hemsökelser och fattigdomslöftet visade sig vid den följande inflationen ej vara vackra ord utan hårdaste verklighet. Klostret födorade
därvid nämligen sina subsistensmedel och klosterkosten blev ännu magrare
uteslutande

År
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än förr. Tack vare de engelska systrarna i det ärovördiga Syon Abbey
samt de hollandska birgittinernunnorna och andra hjälpsamma, för klostret intr€sserade vänners understöd kunde man kämpa sig igenom de svåra

åren. 1918 stodo en dag spartakisterna hotande utanför klostrets port,
men lilsom genom ett Guds under bevarades birgittinerna från deras
våldshandlingar. På grund av de dyra tider, som följde efter världskriget
måste man hos de andliga myndigheterna begära dispens från de stränga
klausurföreskrifterna för de tjänande systrarna, så att dessa utanför
klausuren på åker och äng kunde förrätta de nödvändiga arbetena. För
sin existens är klostret nämligen hänvisat till sitt lantbruk, men saknar
medel att numer hålla världslig arbetskraft i större utsträckning. Kommer man till Altomönster en vacker sommardag skall man därför se de
arbetsamma leksystrarna i sina gråa dräkter och vita slöjor under sträng
tystnad eller gemensam bön förrätta det tunga arbetet på fälten, köra
hem de fyllda höskrindorna eller mota kreaturen i vall. Även andra arbeten tvingar dem fattigdomen att själva förrätta och kunde vi skåda
över den höga klostermuren, skulle vi se systrar, som utföra en murares,
målares eller cementgjutares arbete. Även korsystrarna äro ej främmande
för arbetet på de tider, d& ej officiet tager dem i anspråk däruppe högt
under valven i den vackra klosterkyrkan, osynliga f.ör besökande men
förnimbara i de gamla stämningsfulla hymnerna ur Vadstenabreviariet.
Så arbetar en av korsystrarna med slakten i korvmakeri och visthusbod,
€n annan förestår tvätten, and,ra taga del i arbetet i köket eller det numera
elektriskt drivna bageriet, allt efter föreskrifterna i Birgittas i detalj så
utarbetade regel.

i

sitter den skickliga guldstickerskan trots
sin höga ålder utförande de vackraste arbeten, om också ej mer i silver
och guld, som på den festskrud klostret från hennes yngre dagar äger,
en målning i ädlaste material påminnande oss om Vadstenanunnornas
forna konstflit. En specialitet för dessa systrar i A. var särskilt infattandet av reliker i guld och silver. Bristen på material hindrar dem nu i
denna inkomstkälla. Angorakaninerna få nu istället genom sin ull bi,draga till systrarnas uppehälle. Bakning av hostior, f.örfårdigandet eller
reparerandet av paramenter samt tvättandet av kyrkornas linne utgöra
andra små kallor till en inkomst för Birgittas barn att leva på under de
svåra krigstider, som nu råda.
För Sverige, den heliga Birgittas land, hysa hennes bayerska döttrar
naturligtvis ett stort intresse och de höra gärna berättas om sina trosförvanter i Norden. Dagligen bedja de för vårt lands och hela Skandinaviens
återförenande med Moderkyrkan och hela kristenhetens enande i tron.

Vid

sybågen

arbetsstugan

Lördagens heliga tideböner samt många andra böner och offer, lidanden
"6

-

qrz8t. Crdo. zz:a årg. Juni r94 r.
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och arbeten uppoffras helt för Kyrkan i Sverige och vid den nattliga tillbedjan inför Sakramentet på vissa tider i månaden glömma de helt visst
ej Vin"ea Doruini i Birgittas hemland. För Vadstena hysa de en särskild
vördnad. Då på sin tid för mer än femtio år sedan Pastor K a r I 6 n inrättade det första katolska kapellet därstädes efter moderklostrets undergång, skänkte Birgittas döttrar i Altomiinster altaret till hans lilla kapell
ävensom en del paramenter och annan utrustning för gudstjänsten. Även
i vära dagar fortsätta de att ihågkomma Sverige med gåvor trots sin fattigdom. Det vackra, konstnärligt tecknade och utförda velum för den
sakramentala välsignelsen, prytt med det röda birgittinerkorset stickat i
guld och silke, som vi vid större fester kunna beundra i S:t Eriks kyrka
i Stockholm, var en gåva till Biskop Miillers jubileum 1928 f.rän
birgittanunnorna i hans forna hemland. En mäss-skjorta med en bred
knypplad spets samt i vitt broderi utfört kalklinne m.m., gåvor till skrivaren av dessa rader, kunna säkert tävla med de forna Vadstenasystrarnas
iver för Guds hus prydande och vördnad för Herrens tjänare och det

heliga offret.
Måste man icke vid genomläsandet av Altomiinsterklostrets historia
att Guds skyddande hand på ett alldeles särskilt sätt vilat över
denna birgittinska stiftelse. Väl ej utan en särskild avsikt har den gudomliga Försynen under mer än 400 år bevarat denna av bön och arbete
helgade plats och skyddat detta åt Guds farharligande och människornas
helgelse vigda kloster, att det kunnat fortbestå till den heliga Birgittas
ära, under det att så många hundrade kloster i Tyskland under seklernas
lopp och dem övermäktiga hemsökelser dukat under. Under de århundraden, då Birgittas barn voro fördrivna från den heliga ordensstiftarinnans
eget land, sedan moderklostret vid Vätterns strand skövlats och de heliga
hymnerna i Cantus Sormum förstummats i den vackra Blåkyrkan, har
oavbrutet, kan man säga, Birgittas minne hållits högt och heligt i St. Altos
kloster i Bayern, där den heliga Birgittas andliga döttrar på främmande
mark under offer och umbäranden fortsatt Birgittas verk och gjort det
svenska namnet känt och aktat. För bevarandet av Birgittas hus i Rom
har detta kloster, som vi sett, ej heller varit utan en särskild betydelse,
liksom framför allt för bevarandet av de gamla birgittinska traditionerna
och regelföreskrifterna genom alla århundraden. Så utgör detta kloster
den brygga, som förbinder nutid med medeltid i birgittinerordens historia
och det giver oss så en levande bild av det liv, som en gång levats inom
klostermurarna i Vadstena. Vilka stunder av prövningar och nöd, som
ännu kunna komma över denna gamla ärovördiga birgittinerstiftelse, som
säga sig,

i

år kan fira l00-årsminnet av sitt förnyande och återuppblomstrande
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efter den kanske svåraste hemsökelsen i dess historia, kunna vi ej förutse.
Hoppas och önska måste dock varje uppriktig vän av Birgittas heliga
orden, att Gud alltjämt måtte taga den nordiska sierskans andliga döttrar i Bayern i sitt särskilda beskydd, att de där kunna fortsätta att verka
i den heliga Birgittas anda till Guds förharligande och nedkalla Hans
välsignelse över jordens olyckliga folk, själva levande efter Frälsarordens
i Kap. 2 uttalade grundregel, som är sann ödmjukhet, ren kyskhet och
frivillig fattigdom.
S. Nordmark. Oål. O. Ss. S.
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SAMVETET.
m något anger varje människa personligen, så är det hennes samyete.
Om de frågor och betänkligheter, som äro knutna till samvetet,
skall här talas. Vi skola försöka ge ett klart svar på dem.
Det är människans egentliga och svåraste uppgift att på rätt sätt bli
f.erdig med sig själv och livet. Det är den uppgiften, som avgör hennes
värde och som ingen kan avbörda henne, utan för vars lösning hon själv
är ansvarig. Det är en besvärlig uppgift: ty vi äro har på jorden liksom
vinddrivna ur den rätta kursen. Mödosamt söka vi åter uppnå den. Den
är sanning och frid. Ibland vill det synas oss som om det vore en kamp
med frågor och tvivel, som vi ej äro vuxna. Då slappnar vår iver och det
är 6ara värt, att vårt livs byggnadsverk får ligga lämnat ofullbordat.
Men uppgiften är oss en gång given av en högre makt. Vi måste lösa den.
När vi gestalta och ordna vårt liv, bestämmes vårt handlingssätt ej
arr inre eller yttre nödvändighet, av naturlagar.
som exempelvis djurens
Människan är en varelse, som sjölu augör och beslutar sina handlingar
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enligt vissa ändamåI, vilket gör dem ändamålsbestämda. Men vilka äro
då hennes ändamål? Svaret på denna fräga år ej överlämnat åt människans

godtycke. Försynen har skänkt oss en vägkamrat och ledare, som aldrig
misstar sig och aldrig lämnar oss, vars röst alltid talar förnimbart: samvetet.

Man behöver ej först bevisa samuetets existens. Det finns där och ger
sig tillkänna dagligen och stundligen med den mest påtagliga omedelbarhet. Den som ville förneka det, skulle genom dess gensaga förstå, att alla
bevis mot dess existens äro idel bedrägeri och bländverk. Människan kan
ö n s k a sig att inte ha något samvete, men hon kan ej pä allvar förneka,
att hon h a r ett. Det slocknar ej ens, som kyrkofäderna bruka säga, hos
Kain, hos förbrytaren. Den för vilken den inre rösten emellertid skulle
förstummas skulle ej heller ha någon nytta ay filosofiens bevis.
Samvete är det inre ortdihnet oru uåra friuilliga handlingars ocb tankars uärile eller uärdelösbet. Emellanåt betecknar samvete ej det moraliska
värdeomdömet självt, utan vårt förstånds f örmåga och tendens
att fålla ett sådant omdöme eller också det med det inre värdeomdömet

förbundnalu gne telleroron. Det är vissedigenen gammal stridsfråga,
även i den skolastiska filosofien, vilken av människans själsförmögenhet
(förståndet, viljan eller känslan) som samvetet år att tillskriva. Tar man
sikte på alla samvetets yttringar, kommer man att i det praktiska omdömet
huvuduppgift och derför hänannat, frid, oro, ånger o. s. rr., som
tillhöra människans affektiva sida, är derför att anse som följdföreteelser.
Gott samvete är sålunda det lugnande medvetandet om att handla eller
ha handlat enligt den som riktig erkända förnuftsordningen; dåligt samvete är det plågande medvetandet om att btyta eller ha brutit mot denna
ordning.
Samvetet är människans oskiliaktige följeslagare, sorn manar och varnar
före handlingen, iakttager och lägger på minnet själva handlingen samt
försvarar, anklagar och dömer efter handlingen. Denna hemliga domstol dömer ej blott över det yttre beteendet, utan även över de hemligaste
tankar. Dess utslag väga desto tyngre, ju mer fördolda de äro för människor. Liknar det goda samvetet en fredlig idyll, så är ett dåligt samvete
en eld, som torterar själen. Men hur fruktansvärda den inre domstolens
förebråelser ån åro,samvetets tagg år dock, enligt den hl. K r y s t o m o s'
det heliga ankare, som bevarar oss från att driva ut på lidelsernas och
lasternas förrädiska dj.rp.t
I samvetet har människan ilen frömsta i.nre normen far sut handland'e,
och i själva verket kan hon ej uppställa någon annan. Ty vad bättre kan
' Hom.4 De Lazaro n, i; Migne, P. gr. 48, 1013.
om de egna fna handlingarna

se samvetets

visa det till f Orståndet. Allt
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människan göra än det, som hon efter moget övervägande med sitt förnuft erkänt såsom rätt? Gud vill, att vi alltid och överallt skola handla
enligt vårt samvete: därtill har han givit oss det. Ovillkorlig lydnad
mot samvetets riist är detsamma som ovillkodig lydnad mor Gud. Ett
motsatsförhållande mellan Guds vilja och samvetets omdöme är otänkbart:
ty Guds röst höres genom samvetet, och detta å sin sida pekar på Gud
som högste Flerre och Domare. Endast Gud er ett absolut värde och

darfar har människan blott en absolut plikt, nämligen att enligt sitt
samvete åstadkomma och vidmakthålla det rätta förhållandet till Gud.
Allt annat är härledda värden hur hOgt de än stå och skattas.
Varje underordnande under någon som helst mänsklig auktoritet är där-

för, för att vara moraliskt tillåten och värdefull, väsentligen och beständigt beroende av om det är klokt, tillåtet eller till och med ens plikt likmätigt enligt samvetets omdöme.2 Ty endast Guds auktoritet är obegränsad, alla märukliga fullmakter gälla blott i den utsträckning de hållas
inom rättvisans och behörighetens gränser. Om man mot detta skulle
åberopa ordensfolks ovillkodiga >kadaverlydnad>, är blott att svara, atr
en sådan ovillkorlig lydnad ej finns och ej får finnas.
Av samvetets stora och avgörande betydelse fOljer fOr människan ilen
absoluta fArpllktelsen att alltid lyssna till hennes inre röst. Det är alltså
alls ej tillåtet att blint rusa fram >på Guds försyn>. Det kan ingen förnuftig människa kalla ett samvetsgrant förfarande. Man måste ge samvetet tid och lugn att överlägga och meddela sin utsago. Blott när dess
utlåtande utan tvekan förklarar den tilltänkta handlingen för tillåten,
få vi utföra den: ty vi skulle ivarje tall göra oss skyldiga, om vi handlade
med osäkert samvete. Om darför vägande tvivel om det tillåtna i en
handling uppstå, måste vi bemöda oss att uppnå en klar ställning. Samma
försiktighet bjudes, om allvarliga skäl låta oss ana förhandenvaron av en
förpliktande lag. Vi fä dät ej stänga örat för denna maning.
Av det sagda framgår med oundviklig nödvändighet, att människan
måste lyd.a sitt sanr.uete, öuen när det misstar slg. I själva verket år detta
lika mycket den Katolska kyrkans som förnuftets lära. Thomas av
A q u i n säger därför allmänt, att varje viljans avgörande, som srår i
strid med samvetet (antingen detta är riktigt eller felaktigt), är syndigt.
Ja, han skyr inte att mitt i den >mörka> medeltiden tillämpa detta pä
tron. Till och med tron på Kristus skulle människan inte få omfatta, om
hennes förstånd framställde den som felaktig. I annat fall skulle hon begå
en svår synd,3

' S. Thomasr Sicut atl alia facienila ilebet proceilere proprio consilio, ita etiatm ad.hoc,
quod oboediat suis su|erioribus (Su.mma theol. 2,2, q. 104, a, I ad 1).
'

Summa lheol.

l,

2, q. 79, a. t.
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i

allmänhet även är arxvarig för sitt samvetes om-

döme, måste hon tölja det om det någon gång skulle vara vilselett, ty ett.
sådant omdöme utesluter praktiskt tager varje tvivel på dess riktighet och
förpliktande kraft. Det som vanligtvis betecknas som conscientia uincibiliter erronea är antingen inte ett slutgiltigt omdöme eller visar tillbaka på en
försummelse beträffande samvetets fostran i det fOrflutna.4 Detta ändrar

emellertid ingenting av förpliktelsen att i visst föreliggande fall f.ölja
det, om just då den handlande ej år medveten om sitt misstag.
Avgörande för mänskliga handlingars bedömning är saruuetets utsago
i sjtilua bandlingsögonblickct. Kännedom om bud och förbud, som inställer sig ef ter handlingens fullbordan, ändrar ingenting i dennas
moraliska värde. Lagar om vilka jag ingenting vet eller anar, kunna inte
förplikta mig, och fOr foljder av mina handlingar, som jag alls ej förutsett, är jag ej ansvarig. Kanske äro de för mig och andra en stor olycka,
men de ge ej anledning till skuld.
Mänskligheten har måst tillryggalägga en lång väg innan hon kommir till insikt om
sanningar. Naturmänniskan känner ej till skillnaden mellan orsak och skuld. Tankegången att människan kan ställas till ansvar och straffas för saker, i vilka hon är fullkomligt oskyldig, ligger även till grund för de gamles ödestragedier och myterna om
gudarnas avund. Det är alldeles tydligt, att sådana föreställningar måste verkat förlamande på det sedliga livet.
Men ej heller för våra dagars kulturmänniska är det så alldeles lätt, att vid bedömande
av medmänniskor alltid ha detta subjektiva momenr present vid värderingen, och ej
blott beakta den yttre handlingen utan även det inre sinnelaget, ur vilken den framgått.
Ja, det fordrar ofta hög grad av etisk mognad och överlägsen behärskning av alla drifter
för att vid smärtsamma händelser ej ögonblickligen vedergälla upphovsmannen det som
han av okunnighet eller oförmåga har felat. Visar det sig icke tydligt nog exempelvis
vid alla diskussioner om ansvaret för ett krig eller nederlag, hur föga även den moderna
människan är i stånd att i givna fall skilja mellan orsak och skuld. I synnerhet måste
uppfostrare alltid vara medvetna om denna så viktiga skillnad. För dem är det av störsra
betydelse att kunna tygla alla sina affekter och ingripa straffande blott där verklig skuld
förefinnes.
dessa

Den lära om samvetet, som hår framlagts, är gemensam. f ör alla katolska
teologiska sk-olor utan skillnad för olika riktningar. Som vi sett värnar
den om samvetets helgd på det klaraste och bestämdaste. Endast av okunnighet eller medvetet vanställande av den verkliga katolska läran förklaras
protestanternas hårdnackade påstående, att först reformatorerna skulle
framhållit eller t. o. m. upptäckt det i Gud förankrade samvetets rätrigheter och personliga ansvarighet. Långt före reformatorerna och före Kant
n
Straffbar okunnighet ät ej tarje okunnighet, som har sin orsak i vilken skuld som
helst; den föreligger endast, om någon medvetet och pliktvidrigt försummar art underrätta sig tillräckligt. Mellan skuld och okunnighet måste alltså bestå ett orsaksförhållande, som är känt och önskat; jfr de Lugo: De oirt. fid. disp. 19, n. 9.
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ha stora skolastiska teologer med beundransvärt skarpsinne bearbetat det
moraliska området in i minsta detalj, och därför blevo de ej förskräckta
stående inför följd€rna ay sin lära om samvetet, vilket gamla och nya
farisder med harm förebrått dem. Deras moral var säkerligen ej ägnad
att uppfostra bysantinare, vilka ställa människans gunst över sitt samvete.
Utgående från säkra sanningar och skolade av en besannad tradition kande
de ej de små andarnas tvehågsenhet och ängslan, utan sågo alla tänkbara

konflikter oförväget i vitögat.
Hur föga

de voro böjda

for att >utlämna> det

personliga samvetet och dess rättigheter

(död,1274)d
åt den kyrkliga auktoriteten, visa två klassiska exempel. Bonaventur^
avgör i överensstämmelse med den kyrkliga lagbokenu mot Petrus Lombardus, atc
ej ens hot om exkommunikation finge förmå en katolik att lyda en falsk dom av de
kyrkliga myndigheterna, vars åtlydande hans samvete förbiöde honom, Och så ivriga
och berömda försvarare av påvens makt som Torquemada (död 1468)?, Ctjetanus (död 1t34)8, Suare z (död 1617)'och Bellarmin (död 1521)1 hysa intet
betänkande att öppet tala om den enskildes och Kyrkans rättighet till motstånd mot
någon påvens orättvisa
åtgärd. Helt visst bekymrar sig den enkle troende ej om sådana konfliktmöjligheter. För honom som är van att hålla sig till det omedelbart konkreta,
är t. o. m. blotta tanken på sådana konflikter främmande. Men teorien måste genomtänka
gränsfallen för att klart fastställa principerna, och det har skolastiken gjort med all
önskvärd bestämdhet. Där kunna Kyrkans motståndare förfr|ge sig, om de vilja veta
sanningen.

En futolik, som står troget vid sin Kyrka, tänker alls inte på att austå
från sitt san aete: han underkastar sig Kyrkans auktoritet just för sitt
samvetes skull, d. v. s. han gör det och får blott göra det emedan han i
henne ser den av Gud insatta läromyndigheten. >Jag tror allt som Katolska
kyrkan framställer för mig att tro, må det vara sanning eller lögn>, kunna
blott Kyrkans fiender pådikta katolikerna. En sådan irutällning vore etiskt
lika förkastlig som psykologiskt omöjlig.2
6 In IY dist, 38, dub, 12; ed.
Quarracchi IV 829. Likaså Thomas av Aquino: Polizs
debet excommunicatus mori, quam coniurgatur illi, quae non est sun uxot, Hoc enbn
esset contra ueritaten uitae, quae non est firofiter scandalum dimittenda (In lV dist.
j8 in f ine).
"? Decretal. Gregorii IX. lib. f , tft. 39, c. 44.
Turrecremate, Sumna de Ecclesia Donini lib. 2 c. 106,
"n De com[aratione aactoritatis Papae et Concilii c. 27.
Defensio fid. calh. lib. 4 c, 6, n. 17-18.
'De controuersiis. De Sumtno Pontilice lib. 2. c. 29- Sicut licet resistere Pontifici
intadenti corbus, itd licet resistere inuaclenti anhnas ael turbanti rem. fiublicam et multo
nagis, si Ecclesiam destruere niteretur. Licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod
iubet, et inopediendo, ne exseqaatar uolunlatent sltttln; non tamet. Iicet eum iailicare ael
punire ul deponere, quod non est nisi superioris. Den protestantiske rättsprofessorn
Kirchenheim (Lehrbuch des Kirchenrechts" [Heidelberg 1911] 10i) anser, att detta
ej mer inträffar sedan 1870, och rättsligen saknar betydelse. Men det är ett misstag.
Genom papalinfallibilitetsdogmat har i denna fråga intet ändrats. Bellarmins ord återfinnas också än i dag i den fjortonde upplagan av Ferd. Valters >Lehrbuch des Kirchenrechtsr (s. 307), som utkom 1871, alltså omedelbart efter Vaticanum.
'Tertullianus erkänner med rätta: >Det första som jag l.ror, år att ingenting skrll
tros blint.> (Ada. Marc. 5, l.)
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Därför behöva vi ej rygga tillbaka för vår samvetsläras yttersta konsekvens. Om en katolik skulle komma till den felaktiga och missledda, men
fasta övertygelsen att hans Kyrka ej vore Kristi sanna Kyrka, vore han
förpliktad att, tråda ut ur hennes gemenskap.s Om denna slu$ats äro
alla katolska teologer ense. Vad de emellertid alla bestrida år, att ett sådant
omdöme arr samvetet är möjligt utan föregående allvarliga försummelser,
om ifrågavarande katolik väl undervisats i sin religion. Därför uppmanas
de troende av sin Kyrka att bedja och kämpa för t r o n s bevarande och
befästande, så att de ej av egen skuld skulle hemfalla åt en så smärtsam
utveckling.
Kanske har mina lasare foljt min framställning med stilla bävan och
se sig stå inför frågan: överlämnar denna samvetslära inte moralen ät en
obejdad subjektiuism,hotar den inte det mänskliga, sociala livets säkerhet?
Frågan är berättigad men den fruktadefaran ej så stor som den synes vid
första påseende.
Först skall här ej förnekas det faktum, att orättvisor, ja grymheter ofta
begåtts och begås just till foljd av ett vilselett samvete, och det är svårt
att säga, till vilken grad människans förblindelse kan nå även utan subjektiv skuld. I ett virrigt huvud kunna tingen blandas om så märkvärdigt,
att även den bästa och klaraste undervisning förblir fruktlös, så länge
den grundläggande föreställningen varar. När Kristus talar om den tid,
då var och en som ftirfoljer och dödar apostlarna tror sig göra Gud en
tjänst, så är denna tro ej nödvändigtvis att betrakta som hycklad. Nej,
det finns och skall verkligen finnas människor, som med uppriktigt hjärta
se en förtjänstfull och Gudi behaglig gärning i att forfolja Kristi kyrka.
Däri ligger just till stor del det tragiska i vårt liv. Människorna stå
ej inför varand,ra som svarta och vita figurer, änglar och djävlar, mörker
och ljus. Människor, vilka som Shakespe ares Richord lll fatta den
uttryckliga föresatsen att bli uslingar, äro
det må sägas till vårt släktes
ske trots bästa vilja av
ära
sällsynta. Många orättvisor och missgrepp
villfarelse,
av oförstånd, så att t. o. m. de goda kunna visa sig vara vedersakare till det goda, en iakttagelse, som gav den hl. Augustinus anledning till följande skarpsinniga anmärkning: Gud genomför sina rådslut,
om de goda sträva emot, genom de onda.a Det är just detta, som gör det
t I överensstämmelse härmed måste en präst, som förlorat tron, lämna sin heliga
tjänst; ty annars vore han en hycklare och hädare.
För att klara begreppen må anomdöme, utan det teoretiska
föras: avgörandet om en religions sanning är ej ett samvetets
förnuftets. Då i den naturliga sedelagen står uttryckt, att man skall antaga sanningen
var än man finner den, så drager det moraliskt bedömande, praktiska förnuftet (samvetet) ur det teoretiska förnuftets resultat den slutsatsen, att men ej får tillhöra en
religion som man inser vara felaktig. Samvetets omdöme är alltid praktiskt och lyder
därför: du får, du skall underlåta detta och detta respektive göra det.
n
Enchiriilion c, 101; Migne, P, l*. 40, 279.
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att gottgöra mänskliga skador, nämligen att ej blott ond vilja
motsätter sig deras hävande, utan ofta även vilseledd, uppriktig över-

så svårt
tygelse.

Emellertid får man ej överdriva denna möjlighet till villfarelse, i synnerhet inte på det etiska området. Framför allt äro den naturliga sedelärans
huvud- och grunddrag, liksom det teoretiska förnuftets elementära principer, med sådan skärpa och klarhet inpräglade i vår själ, att en villfarelse
i dessa stycken tycks nära nog utesluten (l Mos, 30, 11-14; Rom. 2,
l4-1t). Vi finna dessa grunddrag i det väsentliga omskrivna i dekalogen,
såvida vi bortse från dennas positivt-rättsliga bestämmelser. Därmed
är emellertid också kunskapen om sedelagen i allmänhet så säkrad, att ett
människovärdigt liv är möjligt. Tillfälliga avvikelser kunna i enskilda
fall f.öra till beklagansvärda villfarelser och katastrofer, de skaka eller
hota emellertid ej det mänskliga samhällets bestånd och tillväxt.
Vidare är människan för kännedom om sedelagen och utbildandet av
sitt samvete ej blott hänvisad till egna förståndskrafter. Inlemmad i den
väldiga strömmen av frän släkte till slakte nedärvda tankeföreställningar,
mottar hon genom uppfostran och undervisning, utan eget bemödande, en
mängd sedliga insikter, vilka hon utan främmande hjälp endast svårligen
och ofullkomligt skulle inhämtat. Så förvärvar hon också på andra vetandets områden under f.ärtref.fliga lärares ledning många och värdefulla
kunskaper på kort tid, emedan gångna tiders tankegods bjuds henne fixt
och färdigt; hon behöver ej först söka dem, utan endast tillägna sig, endast
tänka efter. Där en sådan undervisning helt eller delvis fattas, såsom
hos i uppfostringshänseende vanvårdade barn, bör all bedömning och
behandling ske med största hänsyn och varsamhet.
Guds försyn har emellertid ej överlämnat människan åt hennes rent
naturliga krafter utan har dessutom i den Katolska kyrkan givit henne en
ledarinna på det moraliskas område. Denna ledning sträcker sig visserligen
ej till det praktiska livets alla upptänkliga kombinationer men den förmedlar de grundsatser, enligt vilka vi kunna finna oss tillrätta i alla lägen.
Vidare är ett vilselett samyetes omdöme att noga skilja från de undanflykter och förevändningar, med vilka människor söka att för sig och
ej gottfinnand.e.
andra ursäkta ett syndigt handlande. Sarnuete är lag
- exempelvis skulle
Vi kunna ej bilda vårt samvete efter eget val, så att det
tillåta att döda, förföra, bedraga och bestjäla vår nästa. Samvetet nekar
oss då att tro. Ty vi stå underej över samvetet; vi kunna låta bli att
lyssna till dess utsago, men ej upphäva den. På så sätt finner samvetets
frihet i sin egen lagbundenhet gränser och säkerhet mot missbruk.
Och slutligen, även om den enskilde är berättigad och förpliktad att
följa sitt samvete, så är den mänskliga gemenskapen ej värnlös prisgiven
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åt tillfälliga samvetsavgörandens förvillelser och besynnerligheter. Även
om B r u t u s skulle kommit till den ärliga övertygelsen, att han för republikens räddning måste döda C a e s a r, sä var denne dock ej förpliktad
att läta sig taga av daga. Han kunde stöta ned angriparen i nödvärn eller
förekomma honom genom att i tid inspärra de sammansvurna.
Huruvida och i vilken utsträckning vi böra ta skonsam hänsyn till
andras irriga samvete, är en fråga om klokhet, som bör avgöras enligt
regeln, att högre, viktigare ting ej få lida under denna hänsyn.

Det förhållandet att samvetets utsago har en så avgörande betydelse
förpliktar människan att sörja för att denna hennes inre kompass ej gör
missvisande utslag. Olikheterna mellan människornas etiska åskådningar
och dessas större eller mindre avvikelser från det rätta, åsikternas och
böjelsernas tummel i det egna bröstet, Iaran f.ör självbedrägeri och den
bittra erfarenheten av skuldkänsla och ånger, allt manar till största allvar

inför

denna uppgift.
Det främsta och oersättliga medlet f.ör att rätt bilda ett samv e t e är egen eftertanke och lugnt prövande av sakläget med alla dess
omständigheter. Därvid kan och skall människan emellertid draga nytta
av andras erfarenhet. Dock är visst icke vilken som helst ägnad och kallad
att. räda och vägleda vårt samvete. När vi äro svårt sjuka, övedägga vi
noga till vilken läkare vi skola gå och anförtro vår kropps hälsa. Hur
mycket mer skulle vi ej anstränga oss att fä en god rådgivare i samvetsfrågor! IJtom i Kyrkans läromyndighet har katoliken en rådgivare i varje
erfaren själasörjare, som ehuru ej ofelbar er tillforlitlig och vars råd kunna
följas, såvida ej tungt vägande betänkligheter i det enskilda fallet rubba
hans auktoritet.
Här må ett särskilt spörsmål nämnas, som ej sällan ororr även goda och övertygade
kristna. Det är obestridligt att >där mycken vishet är, där är mycken grämelse; och
den som förökar sin insikt, han förökar sin plåge> (Pred. 1: Is). Är det således ej
bättre att förbli i okunnighet och därmed i frihet samt att även låta andra stanna där?
Är Kassandras klagan ej berättigad: leder visheten från liv till död blott? Vad båtar
högre kunskap, om människans sedliga värde är beroende av trohet mot det subjektiva
samvetet, detta må vara aldrig så fåkunnigt och vilseledande?
Större insikt ökar tyngden av ansvaret; den utplånar icke-vetandets privilegier. I fåga
om samvetet ha vi mestadels inget val, om vi vilja vete eller ej. Hur stora än okunnighetens och dumhetens fördelar må vara
det har funnits genier som i stunder av deman kan ej ge sig dumheten, om
pression önskat sig vara {ödda utan tankeförmåga
man ej har den; ty det alltid vaksamma samvetet strävar själv efter klarhet i sina frågor
och betänkligheter, Man kan utbreda sanning och lögn, men den naiva okunnigheten
kan man varken giva sig själv eller andra, på sin höjd kan man bevara den.
Vidare är det ett ensidigt betraktelsesätt, som i högre kunskap endast ser ansvarets
större tyngd. Det finns även fördelar av kunskap. Sanningens ljus river sönder lögnens
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mörker. >Sanningen skall göra eder fria>, sade Kristus (Joh. S:32). Därvid behöva vi
blott tlnka på det hedendomens mörker, ur vilket kristendomen frälst oss. Till vilka
grymheter har ej hedendomen fört människor, så att till och med föräldrar offrat sina
barn åt gudar av alla de slag. Men även många kristna plågas av tvivel och tvekan,
emedan de ej äro tillräckligt undervisade och se plikter, där Gud har lämnat frihet.
Insikt lär oss visserligen flera plikter, som förut voro oss okända, men den befriar oss
samtidigt från förmenta plikter och ogrundade betänkligheter. Den ger oss tillika vapen
i hand att lättare och säkrare föra och bestå livets strid.
Dessutom anstår det ej människan att bortvisa ansvar och kamp, utan att i förtröstan
på gudomlig hjälp sträva efter fullkomlighet. Det hor till hennes främsta uppgifter att
göra sin ande rikare och alltmer lik sin gudomliga urbild. >Gud är ande, och de som
tillbedja honom måste tillbedja i ande och sanning> (Joh. 4:24). Hek visst är ett naivt
barns dygd lättare och lyckligare än en stor lärds, men samtidigt också mindre prövad,
>Mellan upplyst heligmedveten och förtjänstfull. Träffande säger Hieronymus:
het och helig enfald är en skillnad som mellan himmel och stjärnor.>>u Stora kunskaper
vidga vårt synfält, låta oss inse Guds oändlighet och lära oss älska honom allt mer. De
sätta oss också i stånd att föt vita medmänniskor bli ledare och hjälpare. Kristus har
ej förgäves kallat sig världens ljus, Ljuset når först och mest bergens toppar, endast
mödosamt och sparsamt tränger det ned i mörka skrevor och klyftor.
Det är därför heller ingen tillfällighet, att Kyrkans stora helgon även varit andligt
högtstående personer
varvid man ej får förväxla andlig storhet med vetenskaplig fack- också, att insikt i och för sig ej är något sedligt värdefullt.
bildning. Därvid gäller
Fullkomlighet ligger ej i ett förståndets vetande, utan i viljans trohet mot samvetets
maningar.u Vidare gäller, att insikt även kan anställa skada, och att vi därför måste
undanhålla vår nästa sådant vetande, som skulle skada henne eller förvandla hennes förvillelse till skuld. För den offentliga läromyndigheten består dock shyldigheten att giva
vittnesbörd om sanningen, även om enskilda eller till och med många ej {ölja dess råd
och därigenom ådraga sig en skuld, som ej skulle tillräknas dem deras insikt förutan.
(Joh. 9:41;71:22.)

Människans skyldighet att följa sitt samvete ligger till grund för satsen:
förstör och vanställ ej din nästas samvete. Särskilt gäller detta Iör töräldrar, lärare och andra målsmän. Dessa kunna ej handla försiktigt nog
i frägor som gälla etiska ting. Ett uttryck, som ger plats för missförstånd,
en överdrift, en felaktig liknelse kunna oroa och vilseleda en människas
samvete [.ör är framåt.
Ibland finner man hos barn och ungdom fullständigt m i s s b i ldade samveten, som ej kunna skilja mellan tillåtet och otillåtet,
överträdelse och underlåtenhet, så kallade dödssynder och förlåtliga synder. De jämställa söndagsmässan med en eftermiddagsandakt, eller anse
varje osanning eller snetteri som en svår synd. Så känna de sig överallt
hotade av dödssynd och helvete och komma till den åsikten, att ett liv

"

Solent nonnulli qaaerere, utrant. doctus sanctas et simflex sanclus eandern mercedem
.., Tantun ,.. inter eruditam. sanctitatern et sanctarn rusticitatem, quantatn
coelum distat et stellae. ln Dan. 12,3; Migne, P. lat. 25,576.
a
S, Augustinus: Mores aatetn nostri rron ex eo, quod quisque nouit, seil ex eo, quod
diligit, diiudicari solent. Ebist. ltr, n. 13; Migne, P. Iat. 11, 672. Qui nouit, quomodo
ista defenilat, iloctior est, non ficlelior. Serm. 240,1; Migne, P. Lat.38,1131.
habeant
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utan svårare synder praktiskt t^get år otänkbart, vilket for det sedliga
livet kan ha mycket ödesdigra följder.
Förvirringen är naturligtvis särskilt stor på det sexuella områd e t, där en ängslig blygsel avhåller från klarläggande genom frågor och
svar, och dar till följd av okunnighet rent naturliga ting lätt stegras till
det oerhörda, under vars tryck själen nästan förtvivlar. Hur ofta åsidosättes ej den enkla och klara grundsatsen att en svår synd blott är möjlig
med full insikt och fri vilja till det onda. Genom överdrivet pryderi kan
uppfostran slutligen ledas i en riktning, som antager manikeiska drag
och anser allt sinnligt såsom uteslutande djävulens domäner.
Uppfostrarens viktiga och svåra skyldighet är att pä ett klokt sätt förebygg missbildningar av samvetet. FIan må betänka, att vad som synes
honom självklart ännu på länge ej är klart för barnen och han må ej
förtröttas att ständigt upprepa sina förmaningar, såsom ju även vår
gudomlige Frälsare framlade samma stora sanningar i ständigt ny form,
för att de till slut skulle fattas av hans åhörare. Må han vidare ej sky att
bereda väg för samvetets frihet, till och med inför den risken att denna
frihet av lättsinne kan missbrukas. Det är alltid bättre, att människor
begå mindre synder av lättsinne, än att de begå svårare till fOljd av ett
och detta betonas härmed
vilselett samvete. Naturligtvis är att märka
- kategori ingalunda beatt hänförandet av en synd till de f0rlåtligas
-tyder ett godkännande eller en tillåtelse till överträdelse, eftersom även
forlåtliga synder under alla omständighercr åro att undvika.
I allmänhet undvike uppfostraren att hos barn arbeta mycket med begrepp€t synd, åtminstone under de år, då de normalt knappast äro i stånd
till svårare synder. Fruktan som motiv får ej ställas i förgrunden, utan bör
endast hållas i reserv, ty intet förvirrar ett barnasamvete så mycket som ett
långvarigt ångesttillstånd. Gud skall far barnen framstå såsom bergspredikans milde fader, ej som den stränge lagstiftaren med åska och blixt

från Sinai.
önskan att

f.A klarhet över sina plikter och rättigh eter fär ej frarnställas som nyfikenhet, stolthet eller förmätenhet. Det är människans
fulla rätt, som ej fär fÅntagas henne. När man så ofta beklagar, att
ungdomen ur allehanda källor söker upplysning i flrägor som plågar dess
samvete, ligger orsaken ofta i den besvikelse de erfarit vid förfrågningar
på rätt ställe. Intetsägande, otillräckliga eller barskt avvisande svar kunna
ej tillfredsställa en sjäI, som brottas med inre tvivel.

En inblick i samvetets rättigheter och plikter lär oss att i livets frågor
draga de nödvändiga slutsatserna. T vå av dessa slutsatser arr
allmängiltighet må här ännu framhållas.

lätt
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Eftersom även utforskandet av sanningen står under samvetets ledning,

i den omstridda frågan om
förutsä ttningslöshet, som ofta förts i fält

ger sig här genast en praktisk tillämpning

vetenskaplig

mot katolsk vetenskap. Full enighet råder bland dem, som allvarligt satt
sig in i saken, om att det ej finnes eller kan finnas en vetenskapens absoluta förutsättningslöshet; läran om en sådan predikas av den ytliga slagordsbildningen. Forskaren kan lika litet som varje annan människa göra
sig oberoende av sin omgivning; han står under inflytande av anlag, uppfostran och miljö samt detta desto mer, ju mindre han är medveten därom.
De som hOgljutt berömma sig av fritt oberoende äro ofta de allramest
ofria. Vad man emellertid måste fordra av varje människa och därför
också av forskaren är, att han subjektivt efter bästa förmåga och samvete
strävarr efter sanningen. Om forskaren är katolik eller icke ändrar intet
i denna skyldighet. Att viljan till sanning ej alltid håller stånd inför
mindre angenäma fakta, måste tillstås, men sådant lär förekomma i alla
läger.
Vad samvetsgrannhet hos forskaren betyder vid meddelandet arr forskningsresultaten såsom sanningar, är lätt att inse. Våra dagars svindelvetenskap med dess frasmakeri skulle på ett ögonblick vara som bortblåst,
om samYetets röst beaktades.
Vördnad f ör sam.vetet är även bestämmande för en katoliks
hållning gentemot annorledes troende. FIos protestanter
härska de märkvärdigaste uppfattningar på denna punkt, som om katoliker skulle vilja eller få förleda någon att handla mot sitt samvete.
Enligt katolsk lira fär en protestant övergå till Katolska kyrkan först
när han är fullt övertygad om sanningen i hennes lära. En enbart yttre
konversion skulle vara förkastlig och utan förcjänst inför Gud. Så länge
protestanten tror på sin läras sanning, är han ej blott berättigad utan
förpliktad att förbli protestant. Såsom sådan kan han uppnå saligheten,
om han blott lever enligt sitt samyete. Hans plats i himlen kan bli
framom mången katoliks.
Om katolikerna ej uppge hoppet om en återförening med sina i tron
skilda bröder och därför enligt Kristi föredöme bedja därom (Joh. tz: zt1,
så tänka de sig en återförening ej på grundval av yttre våld (även om de
hade makt dartill), utan av upplysning och övertygelse. Till dess måste
vi fördraga varandra i tålamod och kärlek och tillåta det främmande
samvetet, vad vi fordra för vårt eget.

Den som uppmärksamt genomtänkt läran om samvetet sådan den i
tet f.ramlågges av Katolska
kyrkan, måste i den se ett försoningens moment, som binder alla män-

'överensstärnmelse med det oförfalskade förnuf
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niskor samman. Denna låra år äkta tolerans, den förenar alla, utan hänsyn till olikheter i dogmer och åsikter, i deras stora enhetsuppgift, att
luttra sitt samvete och leva efter dess maningar. -fy av samma betydelse
som samvetet självt är, är också den omständighet att samvetet är rätt
inriktat. Vi måste först stämma instrumentet, så att det får en klar och
ren ton, innan vi normera vårt livs gång efter dess rytm.
Vägen till storhet och helighet leder över lydnad mot det egna sam-

vetet'

Max pribilla.

Det är en orättvis, oförsvarlig förebråelse
som därigenom att den
- den av Kyrkan fordrade
alltjämt upprepas icke blir mera försvarlig
att
obetingade troslydnaden och hennes anspråk på gudomlig fullmakt skulle
förslava samyetena. Kyrkan är kallad att förkunna Jesu sanning och därfor skall hon aldrig upphöra att yittna för denna sanning såsom en som
>har makt> och att åter och åter vid den binda samvetena, alla samveten.
Men hon vill icke våldföra samvetena utan övertyga dem. Hon vill
icke deras yttre ja utan deras inre. Och där detta ja icke kan givas, överlåter hon sådana samveten åt Guds barmhärtighet och giver dem f r i a.
Detta är icke fanatism eller hårdhet. Det betyder att tjåna sannfärdigheten och den inre renligheten. Kyrkan kan och får icke täla att det bland
hennes medlemmar finnes >troende> vilka blott ha namnet av troende.
Hon kräver att alla dessa draga konsekvensen av sin nya samvetshållning
och lämna hennes gemenskap. Hon skyddar därmed dessa samvetens sannfardighet likaväl som sitt eget väsendes sannfärdighet. Icke våldför Kyrkan de >frisinnade> troende och teologer när hon utesluter dem ur sina
troendes gemenskap, utan de frisinnade troende och teologer våldföra
Kyrkan, om de förbliva hos henne ehuru de ha förlorat den kyrkliga tron.
K
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KATOLSKA PERSPEKTIV.
Två av den kristna arkeologiens
mästare ur tiden.
Den l7 okt. l94O avled arkeologen
Frtnz Josef Dölger (f.. 1879),professor vid Bonns universitet. Hans framstående, oförtröttade vetenskapliga livsverli

på det arkeologiska området resulterade i
en förvånansvärt stor rad av ypperliga, i
stor utsträckning banbrytande specialarbe-

ten. Blott de viktigaste av hans publikationer må här omnämnas. 1906 utkom
hans första arbete Das Sakrament der
Firmang, historiscb-dogmatiscb dargestellt
(Theologische Studien, Leogesellschaft,
Vien). Detta arbete, skriver K a r I

Prömm i en minnesruna över den bortgångne (Schönere Zukunft u/' l94l:
179, f..), utmärker redan den linje, efter
vilken Dölgers forskningar skulle

komma

att röra sig:

de sysselsätta sig övervägande
med Kyrkans sakramentala bruk och in-

foga dem i den antika kulturens ram, i
synnerhet bruken angående de tre grundläggande sakramenten dopet, bekräftelsen
Det nästföljande större
och eukaristien.

- exorcismen vid dopet:
arbetet behandlar
Exorzistnus irn altchristlicben Taufritual
(1909). Året därpå utkom första bandet

av Dölgers i fackkretsar mycket beundrade
stora verk över den kristna fisk-symbolen:

lchthys. Das Fischsynbol der friibcbrhtIichen Zeit (1910). Forskaren hade för avsikt att avsluta detta verk med ett andra
bend: Der Fisch als Sjmbol in der altchristlichen Malerei, Plastik uncl Kleinkunst, men av detta planlagda avslutningsband blev det i fortsättningen fem sådana,
av vilka dock det sista förblev ofullbordat.
Omnämnas må vidare ånnu: Sfbragis, d. i,

inseglet (1911), Konstantin der

Taufgelöbnis (1918) samt slutligen

Sol

salatis, d. ä. frälsningens sol (1920).
Den sistnämnda boken, skriver P r ii m m,

innehåller en rad av detaljforskningar under den ledande tanken: Kristus är ljuset,
solen, som i lidandet och vid nedstigandet
i dödsriket sänker sig ned i underjorden,
för *t vid uppståndelsen åter stiga upp i
östern. Uppkomst och verkningar av denna

gammalkristna symboltanken framläggas
utförligen. Bide Die Sonne iler Gerecbtigkeit och SoI salutis stanna, liksom också
Ichtbys-verket i stor utsträckning, inom
dopteologiens område. Vid något tillf:ille,
säger Priimm, hade Dölger yttrat: >>I unga
år föresvävade mig såsom mitt livs arbete

en sakramentens dogmhistoria. Nu skulle
jag emellertid vara glad, om jag åtminstone
kunde avsluta dopets dogmhistoria.> Det
lyckades icke ens för honom att fullborda
denna blygsamt inskränkta uppgift, men
han har därför i stället genom det outtömliga material, som han hopbragt i sina fem
Icbthys-ba,nd, och genom floden av sina
detaljundersökningar, som han offentliggjort i de fem, uteslutande av honom själv
skrivna volymerna ev tidskriften Antike

uncl Cltristentum, presterrt något ännu
nödvändigare: han har i nyktert forskningsarbete bit för bit uppbyggt den gammalkristna etnologien och just därigenom

på

avgörande

sätt bidragit till att klar-

lägga fornkyrkans uppfattning om sakramenten,

Prof. Dölgers forskningar och deras resultat äro oumbärliga för en vidare utveckling och för varje framtida syntes ev
den kristna arkeologien. Han har i vidaste

omfattning gjort den klassiska arkeologiens
resultat fruktbärande även för den kristna

Grosse

arkeologien och bragt denna på detaljforsk-

(1913) och i synnerhet de viktiga och betydande skrifterna som behandla använSonne der Gerecbtigheit und der Schwarze,

ningens område, vad metod och framställning angår, på den höga standard som den
nutida arkeologien uppnått på det profana
området. Det lyckades för honom att för-

eine religionsgeschichtliche Studie zut

ena filologiska, historiska och

dandet av sol-iymbolen

för Kristus: Die

teologiska
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metoder. Han har vid sitt forskningsarbete

på det fornkristna området icke blott
framdragit de litterära utan även de arkeologiska lämningarna i hela deras bredd:
fornlämningarnas utnyttjande var hans
speciella begåvning. För att uppnå allt

detta behövdes dessa hängivna, osjälviska
detaljforskningar, som utgöra ett föredöme

för de framtida specialarbetena inom den
kristna arkeologien.
Dölgers verk i sin helhet har genom att
{ramdraga de många konkreta och livfulla
detaljerna gjort den kristna antiken levande
för oss. I synnerhet ha förbindelselinjerna
mellan det antika tänkandet och den antika
kulturens former och bruk å ena sidan och
vissa symboler och kultakter hos den unga
kristendomen å den andra klarlagts. Han
begick icke det felet att ifrån början förneka möjligheten av släktskap mellan den

antika kulturen och kristendomen i frägt
om sådana uttrycksformer, utan han prövade noggrant de påståenden som gjorts i
den riktningen och reducerade dem till det
rätta måttet, men uppvisade och utforskade

själv ytterligare sådana förbindelser. Just
därför var han som ingen annan också i

till att med eftertryck och auktoritet
framhäva kristendomens särart gentemot
de antika religionerna. Nästan vart och ett
av hans arbeten är ett konkret bevis mot

stånd

försöket att )>förklara) kristendomen såsom
en nödvändig blandningsprodukt av den
religionshistoriska utvecklingen. I synnerhet hans huvudverk lchthys bevisar att

den unga kristendomen visserligen tog uttrycksmedel och symboler ur den samtida
kulturvärldens former och bruk, vilka re-

dan ofta hade en lång utvecklingshistoria
bakom sig, men att den icke desto mindre

till sin karaktär såsom uppenbarelsereligion
och i sin lära väsentligen skilde sig från de
gamla hedniska kulterna och, medveten om
denna sin i grunden olika särart, gav ett
helt nytt innehåll åt de gamla formerna

och symbolerna.
Den 4 febr. 1941 avled prelat

Peter Kirsch
84

Johann

(f. 1861), rektor vid

det påvliga institutet för kristen arkeologi
i Rom, Med honom har åter en förgrundsman

i

den katolska kyrkohistorien och den

kristna arkeologien, en värdig företrädare
av en

flitig och framgångsrik

forskaregene-

ration i den kyrkliga vetenskapens tjänst
slutat sitt rika livsarbete.
Det var ingen mindre än Giovanni

Baptista

de Rossi (f1894),grund-

läggaren av den kristna arkeologien, som
invigde den unge Kirsch i det underjordiska Roms hemligheter. Den gången stod
katakombforskningen ännu i sin första begynnelse. Desto mera lockande var detta
arbete för nybörjaren på det arkeologiska
området. Med synbar glädje, skriver prof.
(Schateizeriscbe
dr Joh. B. Villiger
Kirchenzeitung */, 7941: 86), berättade
prelat Kirsch ännu i sina sista levnadsår

gärna, huru han med sin vän och yrkesbroder Jose p h Vilpert
som senare

blev välkänd genom sina -monumentala
planschverk över de romerska katakom-

ofta på den
tidiga morgonen i en skramlande
droska
åkte ut till den romerska Campagnan, för
att där tillbringa hela dagen på upptäcktsberna och gamla kyrkorna

färder i katakombernas gångar, så att

de

på kvällen kunde vända hem, visserligen
helt uttröttade, men också rikt lastade med
vetenskapligt byte.
Vid sidan om de arkeologiska studierna
ägnade sig Kirsch också och alltmera åt
forskningsarbetet i det Vatikanska arkivet,
som just gjorts tillgängligt för den lärda
världen. Flans vetenskapliga karriär började 1888 med hans utnämning till ledare
av det då i Rom instiftade historiska institutet avG örre s ge se ll sc h a f t. Detta

ämbete, som han framgångsrikt innehade

intill livets slut, blev för honom anledningen att i sina studier och sitt vetenskapliga författarearbete icke binda sig vid ett
kyrkohistoriskt specialområde, utan att
Iämna bidrag till kyrkohistorien ifrån Kyrkans forntid intill den nyare tidens början
med bortåt 14t böcker och uppsatser samt
bearbetningar av omkring 200 stickord i
tyska, italienska, franska och engelska ve-
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tenskapliga uppslagsverk. Därtill kommer
hans verksamhet som medutgivare av talrika vetenskapliga samlingar och tidskrif ter.

1890 kallades den

blott 29 är

ga;mle

lärostolen i kyrkohistoria och
patrologi vid den nyupprättade teologiska
fakulteten vid Freiburgs (Schweiz) universitet. Sedan denna tid vistades han mer än
tre årtionden igenom en stor del av året i
Freiburg, medan han under semestertiden
fortsatte sina forskningar i Vatikanarkivet'
Som frukt härav utgav han bl. a. grundläggande arbeten över den påvliga finans-

l:irde

till

pa l20o- och 1300-talen:
Die Pö[stlichen Kollektorien in Deutschförvaltningen

lanil utöhrenil des 14. lahrbunderts (1894)
och Die Finanzuertualtung des KarilinalAollegiums im 13. und 14. labrbunilert
(1s94). Hela livet igenom fortsatte han
också sina studier och forskningar angående de fornkristna lämningarna och basi-

likorna i Rom och utgav som resultat
därav flera betydande publikationer: Dla
Acclamationen unil Gebete der altchrhtlichen Grabschrilten (1897); Die rörniscben Titelkirchen in Altertum (1918);
Der stad.tröniscbe cbrhtliche Festhalender

im Altertutn (19fS) och Die

Stations-

kirchen des Missale Romanutn (1926).
Mest bekant blev prelet Kirsch såsom
utgivare och bearbetare av flera upplagor
av kardinal Flergenröthers mycket

fyra band omfattande handbok for kyrkohistorienl Handbucb cler allgemeinen Kirchengescbichte (ot902, fr.;
ulgll-t7; u19261. Efter den sjätte upplagan beslöt Kirsch att, tillsammans med
uppskattade,

några andra fackmän, under sitt eget namn
utgiva det omarbetade verket. Det första

bandet av denna

i

stort upplagda Lyrko-

lade detta institut snart en livlig verksamhet, som just under de senaste åren resulterade i en rad framstående vetenskapliga

publikationer,

bl, * Studi di

antichitå

christiana med värdefulla undersökningar

i

de romerska basilikornas byggnadshistoria
och Corfius Basilicarun som skall sammanfatta alla hithörande konsthistoriska,
liturgivetenskapliga och arkeologiska forskningsresultat.
Trots all sin framstående lärdhet och
alla utmärkelser som blivit honom rikligen

till del, förblev, så betonar August
Schuckard (Hocbland, m*s l94l:
22f),lohtnn

Peter Kirsch alltid en flärdprästgestalt. F{an har
aldrig burit de honom som påvlig Protono-

fri och vinnande

tar

tillkommande insignier,

ja, han ägde
firat en

dem icke ens. Aldrig har han

pontifikalmässa. Han älskade den stilla,
innerliga fromheten.
R. /. p.

Kristi kyrka och den totalitära
staten.
Under ovanstående rubrik förekommer i
The Catholic Mind (Nrc 9oo, 1940, New

York) en artikel ^v pater Raymond
O'FIynn, M. ,A'., C, M, S., varur vi återgiva följande:
Om Kyrkan bevarat trons henne anförtrodda goda oförkränkt; om trots förföljelser från regeringar och den världsliga
moralens awikelser hon icke kompromissat
angående ett enda av helighetens bud, eller

råd och föreskrifter; om

i tusende

kritiska

lägen hon hållit jämvikten, där hon skulle

sviktat eller dukat under; huru skola vi
förklara denna fenomenala fasthet? Icke
genom organisationen,

ty

organisation är

historia, som utkom 1931 och omfattar den

endast verkan, men icke orsak. Icke genom

kristna forntiden, har han själv f&frttat.
Avslutningen av verket skulle hen icke

någon försteningsprocess, varigenom ting
kunna bestå, men icke växa. Icke genom
exklusivitet i trå,gr om ras eller kultur;
ty Kyrkan har bestått bland de mest skilda

mera uppleva.
Höjdpunkten i prelat Kirschs vetenskapliga livsgärning utgör hans kallelse genom
Pius XI till förste ledare av det l92l trpprättade påvliga institutet för kristen arkeologi i Rom. Under hans ledning utveck"?

-

qrz8r. Credo. zz'.a

årg. Juni r94r.

folk och tidsåldrar. lcke

genom några

översvinneliga principer av mänsklig lojalitet, vilka annorstädes ej äro verksamma.
Nei, utom genom Sanningens och Helig-

8t
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hetens övernaturliga Ande, sådan som den
är verksam i martyrer och helgon.
Den ebsoluta staten ka.n iche fördra de*
absolute Kristus. Och just därför, att Kyr-

totalitära systemet är i stånd att giva sig
till känna: i det fullständiga utrotandet
eller i det långsammare strypningsförfarandet eller i det motvilliga och ostadiga

kan har de personliga kännetecknen

kompromissandet.

av

martyr och helgon, framkallar hon samma
slags opposition. Man kan analysera ett
blott och bart system >utan att harmas>,
(såsom det är uttryckt): man kan rationellt sysselsätta sig med detsammal man
kan ogilla det och lugnt förkasta det. Men
det bringar en ej ur jämnvikt, det gör en

Att ett visst kvantum ekonomisk fremgång åstadkommits av även den värsta av
dem, var ju endast att vänte, ty ingenting
mänskligt är någonting enbart ont. Likväl
undgår man icke att se, att antikrists ande
innebor i systemets själva natur. Ett system, som upphöjer rasen, eller nationen

icke ursinnig.

eller folkklassen på bekostnad av

Man beljuger det icke, man förföljer
det icke

i

hämndlystnad, man försöker icke

av pur fördom tillintetgöra det,

LikväI, fastän Kyrkan är den

mest

kända företeelsen i världen, fastän varje
generation finner henne redan existerande,
såsom man finner själva världen existerande,
likväl behandlas hon såsom någonting- sällsamt och hemlighetsfullt, någonting, som folk svårligen kan förhålle
sig likgiltiga mot, någonting, som man
måste antingen älska eller hata.
Och härav den egendomliga fientligheten hos varje förföljelse mor kristna ända
från de dagar då Saulus, >som andades
hot och mord mot Herrens lärjungar>
(Apostlg. 9:1) drog till Damaskus, ned
till våra dagars förfoljare. En regering kan
överlämna en statskyrka eller en sekt att
undergå den naturliga upplösningsprocess,

vilken väntar alla mänskliga ting. Men
med Kristi Kyrka kan den handla endast
så, som den gjorde mot Kristus själv: om
den icke mottager Honom, måste den korsfästa Honom. Och detta är verkligen

totalitarismens inställning. Kalla den vad
ideologien är i grund och botten
den sammat:
den absoluta staten kan fördraga vad som helst utom den absolute

ni vill

Kristus.

Och så hava vi då förföljelsen mer
eller mindre tydlig, allt efter som det
1 Pius

andra

raser eller nationer eller folkklasser, har
ingenting gemensamt med en kyrka, vars
uppgift är att samla Guds spridda barn till
en enhet. Ett system, som förtrycker individens och familjens förnuftiga frihet och
proskriberar all undervisning i historia eller
vetenskap eller filosofi, med undantag av
vad som tjänar dess egna strävanden, kan
icke fördraga Sanningen, som gör män-

niskorna fria.

Detta är den osminkade sanningen om
den totalitära staten, sådan den framträder
i sina metafysiska trosartiklar, och det är
verkligen av nöden, att katolikerna klart
Vi höra talas om konfiskering

inse detta.

av kyrklig egendom, om övergrepp mot
biskopar och präster, om undertryckande
av religiösa föreningar och institutioner,
och vi harmas över orättfärdigheten. Men

vi uppfatta icke, hur oerhört helgerånet
är; vi inse icke, att förföljelse av Kyrkan
är förföljelse av Kristus, som identifierar
sig med henne; det uppfyller oss ej med
avsky, att samme ondskans ande, vilken
korsfäste Kristi fysiska lekamen, nu korsfäster hans mystiska lekamen. Ty det finnes icke två Kristus: det finnes endast en
enda Kristus, vilken föddes, led och dog;
vilken är förhiirligad i himmelen, men vilken alltjämt lever på jorden i den organism, genom vilken hans återlösnings nåd
meddelas.

XI: Kommunismens uerkliga anlete (0:21); Pius Xlz Meil djuPaste smörta.
i Tyskland (0:2t); Pius XI: Quadragesimo anno. Orn den sociala
frågan (0: f0) samt Pius XII:s första encyklik* Summi Pontificatus (0: I0)
samtliga
att tillgå i Eugenia bokförmedling, N:a Smedjegaten 24, Stockholm.
Om Kyrkans läge
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Det råder emellertid ett sinnenas uppvaknande. I samma mån som samfund
sjunka ner i sekularism, och Kyrkan lämnas ensam att möta den nya cesarismen, så

världsordning
med alla följder som i
avseende på det mänskliga livets moraliska
utformande uppstått därav
till vilken

växer insikten om hennes gudomliga karaktär. Det går en krafternas samling genom

uppenbarelse kunde

Kristi mystiska lekamen; ett

samförstånd

mellan lem och lem: ett förverkligande av
att varje enskilds vllfErd innefattas i allas
välfärd; en tilltagande känsla av solidaritet och av allas enhet i Kristus.

Kulla i Odensvi, Kalmar län, S:t Sigfrids dag 1941'
Gustaf Armfelt.

Kristendomen och antiken.
Med anledning av den tyska översättningen av Joseph Bidez' Julianus'biografi, som utkom i fjol, skriver Ju I iu s

V olf. (Stimmen der Zeit, april l94lt
279, fr.) om forhållandet mellan kristendomen och antiken bl. a. följande:

över hela det frågekomplex, som växer
omkring Julianus' liv och verk, bringas
först någon klarhet, när man däri ser ett
avsnitt av den stora sammandrabbningen
mellan kristendomen och antiken. Men i
denna händelse ligger ett problem av
grundläggande betydelse. Historikerns helhetsomdöme är nämligen avhängigt av
frågan huruvida dessa båda andemakter stå
i oövervinnelig motsats till varandra eller

om i dern förefinnes en möjlighet till
ömsesidig samverkan. Svaret härpå gives
genom den kristendomens grundhållning
som otvetydigt ta,l* ur epostel P a u I i

ord på Areopagen (Apg. 17:22-31). Yad,
Paulus där säger till atenarna stammar
från samma ande som kom Kristus att säga
till judarna, att han var kommen icke för
att upphäva lagen och profeterna utan

för att fullborda dem. Kristi ord om att
>till de gamla sades , , . men jrg säger
eder> gäller även för antiken. Så inträder
då kristendomen i det tidsskede som utgör
antiken och träder i förbindelse därmed,
men ingalunda förstörande utan uppfyllande. Kristendomen övervinner den stånd-

punkt av kännedom om Gud och

hans

-, gudomlig
antiken av egen kraft utan
nå fram.

men har slutgiltigt satt Gud

i

Kristendomänniskans

ställe såsom måttstock för tingen, Fortsättande i denna anda har sedan Alexandriateologernas logos-spekulation, som befruk-

tats ev grekisk filosofi, gjort det möjligt

för kristendomen att samla den gudomliga
vishetens sädeskorn överallt där de slagit

rot i antikens tankevärld och där skapat
höga mänskliga värden, att använda sig
härav för utbyggandet av lära och dogma
och att vid den gamla tidens slut överlämna allt såsom det mest värdefulla kulturarvet åt västerlandets mänsklighet.
Den som inför dessa historiska fakta
ännu är i stånd ett tänka sig en oövervinnelig motsats och spänning mellan antiken och kristendomen, förbiser icke mindre dessa fakta än vad den gör, som i
kristendomen icke ser någonting nytt utan
blott en av de många blandningsprodukterna i senantikens så utbredde religionssynkretism. Det kommer naturligtvis också
mycket an på hur man betraktar antiken.

Med sina ädla värden står den inför kristendomen med en naturlig öppenhet, Visserligen ha de mångahanda gestalter, som
antiken under tidernas lopp antagit, alltid
förlett till att inför en självgjord romantisk önskebild, som aldrig överensstämde
med verkligheten, bryte ut i klagan över
förlusten ev antikens andliga värden och

att förvänte nästan allting av

antikens

återupplivande i någon form. Men därvid
gör man sig alls inga tankar över vad som
hade blivit av antiken utan den fullbordan,
som den fått genom kristendomen, ehuru
dock redan felutvecklingen i ellt, som för-

menade sig vara tvunget

att hävda

sig

gentemot kristendomen, tydligt nog borde
bevisa, att kampen, i vilken antikens tanke
och känsla i dess yttersta skede hade råkat,
trots dess tidvis synbara, men skenbara,

framgångar dock alltifrån begynnelsen
måste vara hopplös. Kristendomen har full87
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bordat antiken, men ingalunda krossat den.
Och antiken kunde icke göra något bättre
än att rädda över sina bestående värden
in på kristendomens område. Vad som blev
kvar måste nödvändigtvis gå under i sin
egen hopplöshet.
Detta är den historisLt givna inställning,
efter vilken historieforskarens omdöme har

att rätta sig, för att ställa Julianus' försök till en förnyelse av hedendomen i rätt
sammanhang. Är 300-talets hedendom
ännu en motståndare med utsikt till framgång eller har den helige Athanasius
rätt med sitt klassiskt vordna uttalande

om

>det lilla molnet>, för vilket han för en
kort tid måste vika? Sistnämnda uppfattning är blott utflödet av en djupare övertygelse om kristendomens absoluthet i dess
innersta religiösa kärna. Betraktad sålunda
har kristendomen alltid varit skyddad för

allvarlig fara genom sin otillgänglighet
gentemot

allt främmande

tankegods, och

har alltid stött ifrån sig förfalskningar, I
första hand ansåg kristendomen det alltid
såsom sin viktigeste angelägenhet att hålla
läran obesmittad. Sålunda ligger också den
egentliga huvudvikten under 300-talet på
kampen mot arianismens kristologiska villfarelser, som genom sitt förnekande av
Kristi sanna gudom hotade kristendomen i
dess väsen mera än all hednisk gudakult
och alla filosofiska spekulationer. I den
andliga kampen var hedendomen den svagare motståndaren. Fördenskull måste den
även tillgripa statens maktmedel; om den
handlingskraft den utvecklade överhuvud
skulle leda till någon framgång. Så snart
som nu kristendomens hedniska motståndare förlade sitt angrepp inom den statliga
och det var dens ultitna
maktsfären

-

hotades väl kristendomäns bärare
- kristendomen själv, och kampens
men icke
utgång kom att bero på huru de kristna
bestodo provet.

ratio

Masspsykologi och sexualproblem.
>Vår 'vänskap' kan dock inte vara något
dåligt, Nuförtiden har ju var och en sin
88

'väninna', och det är ändå

anständiga

människor.> >De andra gör det likadant.

Vi

ensamma vill inte vara de enfaldiga.>
Sådana och liknande, ur samhällssynpunkt

mycket farliga och förödande >kortslutningar>

i omdömet på det

sexuella områi Tbeo-

det, skriver B. van Acken

e Quar t al c bri f t (Linz a. d.
nr 1:48, tr.) med anledning
bok
av Ferdinand Floffmanns
Sittlicbe Entutung utd Geburtenscbuund
Io

gi s c b - pr a kt

isc h

s

Donau 1941,

(Miinchen 19391), befrämjas ännu

i

mera

vida kretsar utbredda tanklösheten och den förfärliga ytligheten hos
bio- och massmänniskan. Missbruk av äktenskapet och äktenskaplig skilsmässa äro
massföreteelser och som sådana underkastade masspsykologiens lagar. Det är detta
{aktum, man måste taga hänsyn till, när
genom den

så

man försöker att finna bot, Masspsykologiens grundlag lyder kortfattat: lntellek-

tets hämmande ocb af eh.tens stegranile.
Dessa båda masspsykologiska verkningar
framträda i synnerhet på det sexuella området. Här träder det självständiga kritiska tänkandet mest tillbaka; lättrogenhet
och lätt vunnet och givet förtroende tilltaga i samma mån, som tänkandet och
tron äro beroende av känsla och önskan.
Sådana masspsykologiska verkningar har
det alltid funnits, men i våra dagar ha de
sinnliga retningarna och lockelserna utifrån stegrats till det omätliga, den inre
motståndskraften däremot är nedsatt till
ett minimum, så att det blir svårt t. o. m.
för en stark personlighet att motstå massans inflytande. Den sexuella driften fullföljer sitt mål på ett raffinerat slugt sätt,
ej med förnuftsskäl utan med insmickrande
känsloskäI. Den vänder sig, vad den kvinnliga delen angår, framför allt till Lvinnohjärtats svagaste sida: den kvinnliga fåfängan eller det kvinnliga medlidandet.
Vilken {licka ville också verka >konstig>
eller >gammalmodig> eller >annorlunda än

de andra>. Hur svårt faller det sig här-

vidlag icke också för annars intelligenta
flickor att ge ett träffande svar på alla de
ytliga talesätten, och hur lätt luras och

Katolskn pnspektia
bedåras även de av allsköns virrigt prat
om kärlek. Och är det icke svårt för en
pojke att vara ståndaktig, när han nästan

sådan samhällsbevarande myndighets sida,
som Kyrkan är, och en kraftfull, ensvarskännande politisk och rättslig styrelse från

dagligen hånas och ringaktas såsom oman-

en stats sida, som är välordnad enligt
naturrättens och kristendomens krav, en
elementir nödvändighet. Och för den en-

lig,

emedan han ännu icke

kan framte be-

vis på sin sexuella förmåga.

Det gäller 3tt he ögonen öppna för

den

stora risk för psykisk smitta, sådan den

dr E r i sn (i Einf iihrung in die neue Psycbologie av Emil S a upe, s. 296). Den
träffande karakteriseras av prof.

m

a

n

psykiska smittan beror, säger han, liksom
den bakteriologiska, på tre faktorer: l. på
smittämnets virulens (starka affekter äro
t. ex. smittsammare än svaga); 2. på dispositionen hos dem som smittasl 3. på den
smittämnets mängd som utövar sin verkan,
Just denna tredje faktor ger åt smittan
-inom
massan en framstående makt: Vi motstå lätt en enskilds exempel, men om vi

från alla sidor äro omgivna av likartat
tänkande, kännande, viljande och handlande, behöves det en utomordentlig intel-

ligens och en sällsynt karaktär, för att
kunna motstå det gemensamma inflytandet
från >alla>. Att därmed en tillbekagång
av det egna kritiska tänkandet är givet,

är självklart.
Var inträ{fa nu dessa tre betingelser
mera än inom kärleks- och sexuallivet?
Äro icke på det sexuella området afekterna starkast? Är icke här dispositionen
hos motparten störst och smittämnet talrikast? Hela vår atmosfär i stad och landsbygd är ju helt enkelt laddad med sexualitet. Med rätta skriver därför prof. dr

Tischleder (i Mausbach-TischI e d e r: Katb. Moraltbeologie, 17, s. 267)z
Massuggestionen är fördenskull en fara,
som icke kan tagas allvarligt nog, faran

att förståndet hos den enskilde i
avseende förblindas,

sedligt

viljan förvändes, käns-

lan förvildas och försumpas. Emedan

hos

liksom hos den omogna ungdomen,
fantasien dominerar över förnuftet, den

massan,

motstånd gentemot massans suggestiva
makt, för att kunna uppehålla den egna
personlighetens sedliga värden och den
värdebedömningen.

fria

Just den omständighet att människan är
en sociel varelse, anmärker en annan författare (M ii n c k e nz Die fisycbologhchen
Gnrndlagen iler kath, Sittenlebre, Dösseldorf. t93+, Schwann), alltså spontant söker inlevelse i andra och således icke kan
undgå psykisk smitta, har som följd, att
principiellt varje normal människa är tillgänglig för masspsyLologiska inverkningar.
Därav följer plikten att göra sig motståndskraftig emot faran från massverkans
sida, att, när förhållandena så kräva, genom flykt undandraga sig densamma. Ver

och en har uppgiften att av sedliga och
kraftfullt vårda sig om sin

religiösa motiv

inre självständighet och trohet mot

det

egna väsendet. Men denna fordran på ett
inre oberoende gäller icke blott gentemot

de påtagliga inverkningarna från massans
sida. Även från tidsandan kunna inflytelser utgå, som likna det masspsykologiska
verkningssättet. Också där enskilda i avseende på rum icke sammankomma som en
massa, förmår deras medvetande om att de
ha tankar och strävanden gemensamme
med många andra, framalstra liknande inverkningar, emedan en inlevelse och samkänsla inom den gemensamma intressesfä-

ren uppstår. Så her motviljan mot barnalstringen framkallat den så ödesdigra tillbakagången i födelseantalet därför att de
lägre folkskiktena följt de högres dåliga

en

exempel. IJtan denna inflytelse från >tidsandens> sida skulle den förskjutningen i
den sedliga värdebedömningen icke haft en
sådan förhärjande utbredning.

en

Det gäller alltså först och främst att

labila emottagligheten och öppenheten för
inflytelser över den fast präglade karak-

tären, är för massan motvikten av
stark, sedlig och religiös ledning från

skilde inom massan föreligger den sedliga
plikten att vara på sin vakt och att göre
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LITTERATUR.
Det gamle Testamentes Rehabilitation.
Dr. Paul Heinisch: Theologie des Alten Testamentes. 383

S.

Bonn, Peter Flanstein 1940. RM
74.
-

Det gamle Testamente har i den sidste
Menneskealder haft trange Kaar. lkke at
det blev forspmt, Tvertimod. Aldrig har
Granskning af vore hellige Bpger i den
Grad sysselsat de lerde af alle Nationer,
som det var Tilfaldet i den senere Tid.
Men de var gennemgaaende negativt kritisk indstillede, og deres Interesse var som
en Jegers for Vildtet,
Det begyndte med en radikal Degradation. Den blev besprget af Rationalismen.
Dersom Videnskeben ikke anerkender en
personlig Gud, der overvaager Verdens
Gang og formaar at gribe ind i vor men-

da bliver Biblen for
en stor Del en Samling af Curiosa. Den

neskelige Eksistens,

kan endnu have sin Interesse som document
humain, idet den barer Vidnesbyrd om,
hvad svundne Slegter en Gang har troet.
Der kan ikke langere varc Tale om Guds
Ord i den Forstand, at Gud virkelig skulde
have aabenbaret sig for Menneskeslegten.
Biblen mister sin Glorie. Det skete ganske

eftertrykkeligt for det gamle Testamentes
Vedkommende, da

Adolf

Harnack,

den tyske liberale Teologis Hpvding, bragte

den gamle Ketter Marcions pessimistiske Syn paa den gamle Pagts Bpger til
.Ere og Verdighed igen. Det hed sig, at
det gamle og det nye Testamente ikke ligger i hinandens Forhngelse. Det drejede
sig her snarere, saadan blev der sagt, om

to

selvstandige og stik modsatte Opfattel-

uppfostra den nu uppväxande ungdomen,
både flickor och pojkar, till en kristen
självkänsla och självaktning.

Det

gäller

uppfostra dem till ärlig, öppen och
oflerstark renhet i tankar, ord och gär-

att
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ser, der forholdt sig til hinanden som Nat
og Dag. Det nye Testamente bragde Bud
om den af Mennesket Jesus forkyndte Fa-

der-Gud. Det gamle derimod var ret og
slet Udtryk for Demiurgen d. v. s. en anden Rangs Skaber-Gud. For den, der delte
dette Syn, kunde der ikke lengere vare
Tale om det gamle Testamentes Vardi for
den kristne Tro og Forkyndelse.

Efter at Rationalismen saaledes havde
til en ganske almindelig
Bog, der endda i sine eldste Bestanddele
degraderet Biblen

ikke lengere maatte betragtes som opbyg-

gelig, behpvede de Hrr. Literarkritikere

ikke lengere
t^Be hverken deres Sko
^t
eller Hat af, na,at de gjorde deres Entre
paa det bibelske Omraade. De kunde uden
noget som helst Hensyn gaa i Lag med
deres professionelle Dissektionsarbejde. Bib-

len blev parteret. Navnlig de ddste
Skrifter, de fem Mosebpger, blev skilt
ad til et Utal af Fragmenter. Disse Fragmenter blev sorteret efter saakaldte Kilder
og rubriceret efter algebraisk udseende
Formler som J, E. D. P., mens deres Sam-

menblanding til nuvarende Bgger blev

skrevet paa en eller flere
Konto (R' og R').

Redaktörers

Fra Kritikkens Operationsbord kom Bib-

len saa i Henderne paa de

sammenlig-

nende Religionshistorikere. Disse mpdte
med ferdiglavede Skemaer om Religionens
Udvikling fra de laveste infrarationelle
Former og op til Monoteismens hpjeste
Trin. Den adskilte Bibel kom her godt
tilpas. Den lod sig let haandtere, da den
skulde spendes paa Evolutionismens Prokrustesseng. Hvor det viste sig, at Biblens
Fremstilling gik paa tvars tf den een
Gang for alle fastslaaede Rekkefdge og
ningar, men framför allt i hela det inre

på personlighetens och livets
områden
då skall denna renhet
även visa sin välsignelsebringande
verkan
på det sexuella området.
sinnelaget
a

II

a
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truede med at modbevise Evolutionen, var
det nu en let Sag at stille Biblen paa Ho-

vedet. Det var det, der skete. Nu fik
den forblpffede Verden at vide, at hvad
man hidtil havde betragtet som det grundleggende for Israels religipse Liv, nl. Mose

Lov, i Virkelighed skulde have veret

den

sidste Frugt af en aartusirtdlang fremadskridende Udvikling. Det er hvad jeg vilde
kalde Biblens Forvrangning.

Forvrengningen kunde dog ogsaa antage

andre Former. Evolutionismen, der en
Overgang paa snart alle videnskabelige
Omraader teede sig som ene saligg/rende,
havde vanskeligt ved at holde paa sine
Tilhrngere, De vilde ikke alle {inde sig i den
lille @jenoperation, som det blev forlangt
af Per Gynt, at han skulde underkaste

kaldte denne Gang endog voldsomme DOnninger i Flavnen. Der gjorde sig her tre
forskellige Strpmninger galdonde. Der var
og de var til at begynde
de forargede

med langt de- fleste. De var pinligt bergtte rf. al Tale om Bibelkritik. For dem
var Biblen en ren og sker hellig Bog. Al
Kritik var af det onde og blev derfor pure

afvist. De fortsatte med at

interpretre

Biblen saadan som man altid havde gjort

det paa dogmrtiserende og allegoriserende
Maade. De blev fanatiske af barc Nervpsitet og var tilbpjelige til at mistenke enhver, der lyttede til de af Kritikken fremdragne Argumenter, for Vantro, Saa var
der dem, der i hpj Grad kom under Ind-

tryk af alt det, der var paa Mode paa
kritisk og religionshistorisk Omraade. De

var en Del lerde, der foretrek at

kastede sig hovedkulds ud i Strgmmen og
konstruerede lige saa vovede Flypoteser,

tiske Kulturer. For dem bestod der nu
ikke andet, Fplgeligt maatte ogsaa Biblens

Tradition og drev for Videnskabens skiftende Vinde. Saaledes gjorde den nylig afdpde franske Ekseget Alfred
Loisy.
paa bedste Maade
Den tredje Gruppe

sig, dersom han vilde bo hos Troldene. Der
bruge
deres @jne, som de var af Naturen, og som
sae stirrede sig blinde paa de ved Udgravningerne fremkomne babyloniske og a.gyp-

Religion forklares ud fra de henholdsvis i
Mesopotamien eller i Nillandet hjemmehprende Religioner.
Omsider
xlssxa efter skiftevis it have
- for Rationalismens Degradeveret udsat

tion, Literarkritikkens Dissektion og

den

De kom

efterhaanden

reprasenteret

grange

bort fra Kirke

og

af Dominikanerpateren
L avar overbevidst om, at der

- en gylden Middelvej. Nok
maatte findes
var den rationalistisk indstillede Bibelkritiks Udgangspunkt uforeneligt med den
kristne Tro, men derfor behpvede

man

vrengning, erstattes af
fulgte i den
- mest brutele:
sidste halv Snes Aar det

dog ikke i Fleng at afvise de Kendgerninger, som der fra det Hold blev fremhevet. Kendgerninger maatte altid vare

Biblens Eksekution. Det var, da der gik
politisk Betendelse i Sagen, og en Del af

forenelige med Troen, Og man maatte
vere blind, vilde man ne,Bte, at det var

den civiliserede Verden blev grebet af
Antisemitisme. Lidenskab l6b nu al Vi-

lykkedes den skarpe Analyse at afdakke
adskillelige Ting, som man under den mere

et
tyndtslidt, pseudovidenskabeligt Dekke
spgte den
le,gle de jldiske Skrifter for
^t de brede Lag. Det gamle
Foragt hos
Testamente med dets religipse og moralske
Indhold blev sat i Gabestokken som noget
grufuldt barbarisk.
Nej, det gamle Testamente har ikke
haft det godt i den sidste Menneskealder.
Kirken forblev ikhe uberQrt af alt dette
Rpre om Biblen. Stormen paa Havet frem-

opbyggelige Lesning af Skrifcen ikke
havde lagt Marke til. Kendsgerninger var
det f. E., at de to fprste Kapitler i Förste
Mosebog indholdt to forskellige Skabelsesberetninger, og at der i Mose Lov fandtes

sammenlignende Religionshistorien'ets For-

denskab over Ende eller rettere under

Bestemmelser, der ikke kunde
samme Haand og samme Periode, siden den ene ophevede den anden
eller tilpassede den efter endrede Omstendigheder. En Kendsgerning var det,
at Dateringstal i den hebraiske Bibel ikke

en Del
stamme

fra

9t
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stemmede overens med den graske Septua-

gints.

Ligeledes kunde Omtalen af Mose
D6d samt den dertil knyttede Nekrolog,
der afslutter Femte Mosebog ikke stamme
fra Mose egen Haand.

Denne tredje Retning, der havde

for alle Fakta

Sans

det vere sig tekst-

og

- religionshistoriske
literarkritiske som
og
gjorde sig Umage for at forlige dem- med
det katolske Inspirationsbegreb, gik endelig

af med Sejren. Den er nu

såa godt som
eneraadende paa det katolsLe Bibelstudiums
Omraade. Vi tror stadig paa Biblens Inspi-

ration, som derfor betragtes som en helt
igennem guddommelig Bog. Men vi har
mere end det hidtil har varet Tilfeldet,
feaet @je paa det menneskelige i Biblen og
har indset, at det ene ikke behgver at staa

det andet i Vejen. Tvrrtimod. De katolske Eksegeter er faktisk enige om, at de

for at forstaa Guds Budskab til

Menne-

knytte dogmatiske Betragtninger til lpsrevne Citater, ej heller gette
sig til en bag Bibelordene skjult Mening,
skene ikke skal

men ingaaende underspge, hvad denne eller
bestemte menneskelige Forfatter under
de Omstendigheder, der foranledigede hans
Skrift, og ud fra sine Forudsetninger vilde

hin

meddele sine umiddelbare Lesere.

I

den

Forstand er vor Eksegese blev baade histo-

risk og kritisk.
Bonner Bibelkomnentar mee. i saa Hen-

at give et godt Billede af den
nye Tingenes Tilstand. Dele g4t den fornyede Bibelinterpreration tilgengelig for
dannede Lesere ogsaa blandt Legfolk,
Denne Kommentar naar nu, om ikke sin
Äfslutning (endnu nogle faa Bind er under
seende siges

sin Kroning med
Det gamle Testamentes

Forberedelse), saa dog

Heinisch's
Teologi.

Undet bibelsk Teologi forsraas en systematisk Fremstilling af den Religion, som
vi mpder i Biblen. Gammelt Testamentes
Teologi begrenser sin Underspgelse til den
gamle Pagts Bpger. Det er en Syntese af
de her spredte religigse Elementer: Gudsopfattelse, de galdende Normer for Moralitet og Formerne for Gudsdyrkelse, som
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de lejlighedsvis kommer til Orde i Beretningerne om de fprste Mennesker og om
Patriarkerne, i Mose Lov, hos de forskellige

SLriftprofeter, Salmedigterne, Visdomsle-

rere og Historieskribenter. Det er hvad
Professor Heinisch
kalder den legitime Jahvereligion. Ved Siden af den fin-

des der i Biblen en Del hedenske Opfattelser og Skikke, der jo mere end een Gang
fandt Indpass i det brede Lag af det israelitisk Folk, og som Israels religipse F/rere

til alle Tider har maattet bekempe. Disse
Frafaldsforeteelser vil kun lejlighedsvis
blive strejfet i en bibelsk Teologi.
Nu vil enhver kunne indse, at en saadan
systemetisk Fremstilling af det gamle Testamentes Religion har sine Vanskeligheder.
Fprst og fremmest gelder det om at semle
de forskellige Elementer, der ligger spredte
over en Samling af Skrifter, hvis Komposition sprnder over henved 1i00 Aar, og
som rummer de mest forskellige literere
Genrer, saasom Lovparzgrtfer, Lyrik, Historiebgger, Ordsprogsamlinger og didaktiske Redeggrelser. Alle Forfattere var
Orientalere, der ikke plejer at vcre kortfattede. Ej heller var de filosofisk skolede
som vore Dogmatikere er det nuomstunder.
Ovenikpbet er de oprindelige Skrifter ofte
forvanskede, eller ogsaa foreligger de kun
i Oversettelser, der ikke dekker hverandre paa alle Punkter. Det er altsammen
Vanskeligheder, der henger sammen med

den seregne Form, i hvilken det gamle
Testamentes religipse Elementer forefindes.
Varre er det, at ogsaa Indholdet paa mange
Punkter er uensartet. Sagen er den, at
Aabenbaringen i den gamle Pagt har gennemgaaet forskellige Stadier. Det viser sig,
at der her virkeligt har fundet en Evolution Sted. Ikke saadan ar forsraa, at den
aabenbarede Religion skulde have udviklet

sig fra Polyteisme til Monoteisme

saa-

dan en Overgang fre den ene Art -til den
anden er et Postulat, der modbevises af
Biblen
men Troen paa en eneste Gud,
- helt tilbage til Patriarkerne, har
der gaar
i Tidernes LOb udfoldet sig mere og mere.
Takket vere de Aabenbaringer, der blev

Litteratur
Profeter til Del, og som
personlig Refleksion hos tenkende

Moses og de senere

Fplge

#

Mennesker

(f, E, Bogen Jobs Forfatter),

er Guds Vesen blevet mere alsidigt belyst
og Menneskets pligtskyldige Holdning over
for Gud nermere omskrevet. Saaledes bet6d Mose Lov et Skridt fremad i Sammenligning med Patriarkernes Religion, mens

Skriftprofeterne senere rensede Folks altfor mekaniske Opfattelse af den udvortes
Gudsdyrkelse.
Selvom nu Teologen maa overlade det

til

Religionshistorikeren at skildre denne Evolutions forskellige Faser samt de Faktorer,
der enten har virket hemmende eller fremmende pea Udviklingen, er han dog npdt

til at have Qle for de forskellige Stadier.
Det er saaledes umuligt med eet Ord at
sige, hvotdan det gamle Israel saa paa
Menneskets Lidelse eller hvilken Opfattelse,

det nerede af det hinsides. Det er Problemer som det udvalgte Folk lenge har bakset med. Kun lidt efter lidt er man kommet til stprre Klarhed paa disse Punkter,
mens det var forbeholdt det nye Testamente at sige det sidste Ord om de Ting,
Her ligger iövrigt en anden Opgave for
Bibelteologen. Han skal pege paa Sammen-

hrngen af det gamle og det nye Testamente. Det vil ske efter Princippet: Noaam testamentum in tetere latet, uetus in

noto fiatet. (Det nye Testamente

ligger

skjult i det gamle, mens det gamle bliver

aabenbar i det nye.) Det er slet ikke Meningen at projicere vore kristelige Opfattelser ind i det gamle Testamente, men at
vise, hvordan det gamle har veret en Pedagog, d. v. s. en Vejleder, til det nye. Ende-

lig kan Bibelteologen ikke unddrage

sig

ved Lejlighed at omtale Religionerne hos de
Folk, som Israel politisk eller kulturelt er
kommet i Beröring med. Her har han uhildet at ggre opmerksom paa de beslegtede

Trzk, dersom de forefindes; endnu

mere
skal ham prapege den dybe Forskel, der
trods den tilsyneladende Overensstemmelse,

skiller Aabenbaringsreligionen fra de naturlige Religioner.

Efter alt dette turde det

ogsaa

for

den

at det ikke er
at skrive en bibelsk Teologi.

uindviede vere indlysende,
enhuers Sag

For at kunne det, mae man ved

aarevis

mpjsommelig Detailanalyse vare blevet fortrolig med Bibelteksten og have taget Stilling til de af Literarkritikken og Religions-

historien rejste Problemer. At skrive en
bibelsk Teologi er ikke for Begyndere. Der

er vist derfor, at det foreliggende Verk
sar lenge har ladet vente paa sig. Nok har
vi haft nogle Tillpb. Et af de bedste er
Loren z D ir t: Religigse Lebensuerle
iles Alten Testamentes (1928). Siden er

Emnet bleven udfprligere behandlet paa
Latin. Det her omtalte Vark er den f6rste
katolske Bog om bibelsk Teologi, der er

til-

grngelig for Legfolk.
Professor Heinisch har ikke givet
i Kast med den, f6rend han vr fetdig
med en Del specielle Varker og havde faaet
udgivet Kommentarer over Ezekiel og de
fire fprste Mosebgger. Disse fire Bind, der
aabner Bonner Bibelkommentar, et hans
store Indsats i Eksegesen. Her har han fremsat sit Syn paa Pentateukspprgsmaalet, der
saaledes kom til at prege hele Kommentaren. I Fagsprog vil hans Opfattelse blive
betegnet som Ergönzungsbyfiotbese, d. v. s.,
sig

at han holder pl:t, at de fem Mosebpger
v€sentligt er bleven til i Mose Tid, men
at de siden har undergaaet en Del Modifikationer, idet en Del Tilfpjelser og nogle
Omstillinger har fundet Sted. I Levitikus
indtager disse Tilfp.ielser til den oprindelige
mosaiske Grunilstock en sae stor Plads, at
det er bleven segt, at Heinisch's Ergänzungstheorie grar over trl Fragmententheorie. I6vrigt staar Forfatteren uanfeg-

tet af Julius Vellhausen og hans
Skole. Denne Skoles Beviser for, at Israels
Monoteisme skulde skyldes Profeterne,
mens Mose Lov samt Beretningerne om

Patriarkerne skulde vere en Mystifikation,
et Forslg ftt Jgdefolkets Side paa at skaffe
sig gamle Adelsbreve og underbygge sine
Krav paa Kanaans Land, har aldrig kunnet
overbevise Heinisch, der sv€rger til
Kendgerninger, men afskyr Fantasi. For
ham staar da ogsaa den samtlige jpdiske og
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kalder
Menscbbeitsgescbicbte. Med Abraham set-

gamle Pagt, nemlig som en fremtidig Dom
over Nabofolkene og over Israel, Til den
Frelse knyttedes der ligeledes Forestillinger
om et nyt Gudsrige samt Forventningen
om en Messias. Alt hvad der i det gamle

ter det udvalgte Folks Historie ind, og
uden Moses vilde den senere Udvikling

Testamentes Skrifter er bleven sxgt om
Messias's Person, hans Virken, Lidelse og

vere en

Forherligelse findes sammenfattet her.
Dette bibelske Messiasbillede jevnstilles
med lignende Forventninger hos .l[gyp-

kristne Tradition med dens Syn paa Biblen
stadig uanfegtet. De fprste 1l Kapitler af Förste Mosebog gengiver, omend i

grove Trek, hvad Heinisch

Gaade.

Det er

disse Principper,

der i det store

og hele kendetegner det moderne katolske
Syn paa Biblens mest omstridte Spgrgsmaal,
der ligger til Grund for den her omtalte
gammeltestamentlige Teologi.

Hele Stoffet er paa meget

oaerskuelig

Maade grupperet under fem Kapitler. De
handler hendholdsvis om Gud (I), Skabel-

sen (II), Livsfprelse (III), det hinsides
(IV) og om Frelsen (V).
Kap. I falder i tre Äfsnit: 1, Guds Vrsen, 2. Guds Egenskaber og 3. Forberedelsen til Treenighedens Flemmelighed, d. v. s.

de forskellige Spirer til den nytestamentlige Aabenbaring af den ene Gud i tre
Personer. Disse Antydninger mener FI e i-

nisch

at finde i Begreberne: Jahves
Engel, Visdommen, Guds Aand, Guds Ord
og Guds Navn.
Kap. II handler om l, Aanderne, Engle
og Djevle, 2. Verdens Skabelse, Opretholdelse og Styrelse og 3. Mennesket, dets
aandelige-materielle Komposition og det
fprste Menneskepar.
Kap. III giver som srgt en Skildring af
Israelitternes Livsfprelse baade fra moralsk
og religipst Synspunkt. Det, der fprst
kommer i Betragtning er Menneskets Pligter med Flensyn til Gud, Nesten, sig selv
og sin Familie. Dernast gives der en Oversigt over den udvortes Gudsdyrkelse (Ofre,
Festdage, Bgn, Lpfter og Faste), og omsider omtales Menneskets Forhold til Guds
Bud: Synd, dens Fplger, Omvendelse og
Lidelse.

I Kap. IV faar vi en Redegprelse for Israels Syn paa det hinsides: Menneskets
Tilstand efter Dpden, Gengeldelse oc Op-

terne, Babylonierne og Perserne, og det underspges, om der kan v*re Tale om et Afhengighedsforhold mellem de bibelske og
de hedenske Begreber paa dette Punkt.
Det har ikke veret Forfatterens Hensigt
tt v&,re ahtael endsige at drive Apologetik,
Dette Verk har varet planlagt paa langt
Sigt og er bleven gennemfprt som ren og

skar

eksegetisk Disciplin. Dog maa det

vere os tilladt at se paa Bogen fra en Sjalesgrgers Standpunkt og at anbefale den
paa Grund af dens tidssvarende apologe-

tiske Verdi. En saadan Skildring af det
gamle Testamentes Religion, der viser dens

Sarstilling overfor og over de

Qvrige

samtidige Religioner samt fremhever dens
opadstigende Linie hen imod det nye Testamente, er noget, vi hidtil har savnet.
Der har til alle Tider v€ret Mennesker, der
ud fra deres kristne Stade var tilbpjelige

til at forarges over et og andet hos

from Mand som Abraham havde to
Flustruer, Jakob fire og Kong Salomo et

Utal. Det forekommer os besynderligt, at
Gud befalede Israelitterne at udrydde Kanaans Befolkning, at Blodhevn har Hjemmel i Mose Lov, og at der gives utallige
Forskrifter om rene eller urene Ting og
Handlinger, hvor vi ikke kan se nogen
Grund til den foretagne Klassificering.
Ligeledes giver Israels Gudsdyrkelse os Indtryk af noget forretningsmassigt, siden der
altid er Tale om Belpnning eller Straf, og
denne Gengeldelse ovenikpbet stadig ligger

et jordisk Plan. I de senere Aar er
disse Skyggesider, som allerede omtalt, en'

standelse.

pee

Det afsluttende Kap. V er helliget Frelsen, saaledes som den opfattedes i den

sidigt bleven anvendt som Reklame i
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gamle Israelitter. Det er saaledes ikke blot
Bprnene, der er forbavsede over, at en saa
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antisemitisk Propaganda. Det

vil nu

gaa

med Biblen som det efter Kirkebruddet
gik med Kirkehistorien; af de ct 27J
Paver lerte man i protestantiske Kredse
kun een eller to af de mindst tiltalende og
derfor mindst typiske at kende. Propaganda er ofte noget helt andet end Oplysning. For nu at forebygge, at de troende
Kristne lader sig rive med af Strpmmen,
galder det om at give dem et reelt Syn paa
Biblen. Det kan ikke nytte, at vi af Hensyn til nogle sarte Sjele gaar udenom
Vanskelighederne

og kun foreholder

dem

man var overbevidst om deres

Sammen-

heng med de af Moses givne Forskrifter,

og at de var affattede i hans Aand.

Al den Tale om timelig Straf og jordisk
L6n som fglg,e af Budenes Overtredelse og
Overholdelse finder (S. 18I) sin Forklaring heri, at Forestillingen om et hinsides
Liv indtil lange efter Eksilet var ret ufuldkommen.

En alvorlig Anke, der rejses mod det
gamle Testamente i sin Helhed, er den, at
dets Profetier on den messianske Fremtid
for en stor Del ikke skulde varet gaaet i

nogle opbyggelige Citater af det gamle

Opfyldelse. Herpaa svarer Fleinisch

Testamente eller ogsaa kaster et allegoriserende Slpr over de virkelige Brist hos det
udvalgte Folk. Vor Forkyndelse og Kate-

udfgrligt (5. 292-298). Det fprste,

kese skal

tvertimod spge et bibringe

baade

gamle og unge et Helhedsbillede, der ikke
vil undlade at virke opbyggende, navnlig
dersom vi samtidigt afholder os fra at
skere det gamle Testamente over en nytestamentlig Kam.
Prof. Heinisch kommer selv i sit
Verk ind paa en Del Induend.)nger. En

hel Paragraf (31) helliges Drpftelsen af
den gammeltestamentliSe Etik i Lyset af
det nye Testamente. Ogsaa ellers 96 ha,n
ofte opmerksom paa Anstpdssten og hielper sine Lesere ud over dem. Om Blodhevn hedder det saaledes (S. 1f2), at den
er et Udtryk for Retsfplelse og en Npdvendighed hos Folk, der ikke har en stram
Statsordning. Visse Renhedsbestemmelser
motiveres (S. I t 3 ) med, at det var et

Vern for Kvindens Helbred, naar hun hver
Maaned i syv Dage gjaldt for uren. Naar
vi laser, at Israelitterne fik Ordre fra Gud
om at udrydde Kanaaneerne, da skal det
efter Forfatteren (S. 181) opfattes som en

litterar Fremstilling fra de inspirerede Forfatteres Side paa samme Maade som naar
det hedder, at Gud >fristede>> Folk til Synd
eller at han >forherdede>> deres Hjerte.

I denne Forbindelse kan det ogsaa n€vnes,
at naar Lovbestemmelser, der daterer sig
fra senere Tid dog indledes med Formlen:
>Jahve sagde til Moses>, da viser det efter
Heinisch (S. 143) kun, hvor inderligt

han
gxLdende, er, at mange Profetier rummer visse Modsigelser og Umuligheder saa

gg

vel inbyrdes som i sig selv. Dette maatte
for Leserne v€re en Antydning om, at
disse Profetier ikke i et og alt skulde opfattes bogstaveligt. Der skulde her skelnes
mellem Billedsproget og den Virkelighed,
det dakkede over. Endvidere ggr Forfatte-

ren opmerksom paa, at Profeterne saa
i Visioner, der var blottede for

Fremtiden

Perspektiv. Saaledes skildres Messias som
den, der skal fBre Israel hjem fra det babyloniske Fangenskab. Man oversaa derved
Tidsrummet, der skillede de to Begivenheder ad. Ligeledes maa vi regne med, at
samtidige politiske Begivenheder er kommet til at farve Skildringen af Fremtiden,
dermed er det ikke sagt, at Fremtiden skal
have npjagtig samme Farve. Der kan saeledes vere Tale om den Rolle, Assur vil
spille med Hensyn til Messias; dette typiske
Fjendeland behgver ikke at vcre mere end
Representant for Israels Fjender. Der ggr
da ikke noget, at Assur faktisk var forsvundet, da den messianske Periode oprandt,
Ogsae Erindringer om Paradiset har spillet
ind i FremtidsdrOmmen og den fremtidige

Lykke bliver udmalet i materielle

Goder,

der egentlig var ment som Symboler

paa

Vrrdier. Heinisch slutter
at indrpmme, at der i Profetierne fin-

aandelige
med

mangt og meget, der er vanskeligt at
forstaa og maaske en Del, der endnu skal
gaa i Opfyldelse: >Det er ved Profetierne>,
des

9t
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det S. 297, >ofte vanskeligt
skelne mellem Krrne og Skal ligesom
ogsaa at fastslaa deres Rekkevidde og dysaaledes hedder

at

bere Mening. Fgr Eksilet kunde Israelit-

terne ikke vide, hvordan Genrejsningen
vilde gaa for sig. Det er ikke udelukket,
at Profeterne selv har troet paa en bogstavelig Opfyldelse af visse Trek i deres
Forudsigelser, som dog, som Virkeligheden
viser, kun var Ikledning. Gud har virke-

liggjort mange

Spaadomme

i en

meget

hpjere Betydning end Profeterne har anet.
Vi er ved Opfyldelsen bleven belert om,
hvad Meningen var med mange Profetier,
men ogsaa vi staar endnu over for Gaader.
En Del Profetier venter endnu pae deres
Opfyldelse. Her skal der maaske tages
Flensyn til, at Profeternes Forudsigelser

om fremtidig Lykke

(Heilsanissagungen)
delvis var betinget, og at deres Opfyldelse
er afhangig af Menneskenes Holdning.

Mon Jerusalem var bleven Kirkens Midtpunkt i Stedet for Rom, dersom Israel
havde taget imod Frelserens Forkyndelse?
Israel har svigtet; Arven gik over til de

af Israel foragtede Nationer, den Arv, der
i fprste Rekke var tiltenkt det udvalgte
Folk, men ogsaa disse Nationer trengte og
trenger endnu stadig til Anstrengelse og
Selvovervindelse for at det messianske Rige
skal udfolde sig. Ved Siden af Spaadommen om evig Fred staar Tilskyndelsen:
'Helliger en Krig, opvekker de veldige!
Smeder eders Plovjern om til Sverd og
eders Vingaardsknive til Spyd! Endog den
svage sige: En Helt er jeg' (Joel 4, 9-

10). Endnu stadig beder vi: 'Til os
komme dit Rige.' Endnu bliver Jahve

Saaledes skal Kristi Genkomst f6rst skabe
Klarhed og vise, hvad der sigtede til Tiden

og hvad til Evigheden.>

Efter denne ,tdfprlige Redeg/relse turde
det vrre overflgdigt ydedigere at anbefale
denne Tbeologie d.es Alten Testamentes.
Prester og dannede Legfolk vil her finde
et Arsenal til Forsvar for truede kristne
Verdier, siden det gamle Testamente er
uadskilleligt fra det nye som dettes Fundament. Et Sagregister paa ikke mindre end
11 Sider letter Efterlysningen af bestemtc
Spprgsmaal. Folk, der efter
leggelse, som en negativ

al

der- Qde-

Kritik har anrettet

paa det gamle Testamentes Omraade, er
bleven mistanksomme over {or en stor Del
af vore hellige Bpger eller endog har mistet

Troen paa dem, vil takket vere denne
troende og dog fuldtud kritiske Fremstilling, vere i Stand til at bifalde Sankt Pauli
Ord til Timoteus (II Tim. 3, l6-17)t
>Hele Skrifcen er inspireret af Gud og nyttig til Belrring, Gendrivelse, Tilrettevis-

ning og Opdragelse i Retferdighed, for ac
Guds Mand maa blive fuldkommen og udrustet til enhver god Gerning.> Ogsaa
Teologistuderende vil have Gevn af disse

personligt gennemtenkte Konklusioner,
mens et Udvelg af Literatur, der findes i

for hver enkel Paragraf, skaffer
dem Vejledning til {ortsat Studium.
Spidsen

Stepb. 'Veuers.

Gustav

Kafka: NaturgeVunder. 723 S.

setz, Freiheit und

8o. Paderborn,

Bonifaciusdrucke-

rei, 1940, RM 4:20.

ikke anerkendt som Konge over hele Verden (Zakarias 74, 9), og derfor gaar der
stadig delvise Domme ud over Nationer,
der ikke h6rer efter Guds Rpst, og gives
der Nationer, der pae Guds Vegne fuldbyrder dem. Endog i den messianske Tid,
fpr dens Fuldendelse, er der optaget Krige
i Guds Frelsesplan. Nogle Profetier tyder

K a f k a er en i Rekken af de kristne
Filosofer, som efter et samvittighedsfuldt
Studium af Naturvidenskaberne er i Stand
til at sigte verdifulde og blivende Resultrter fre D6gn- og Modemeninger. G u tberlet var en af dem; B. Bavinck er

paa Verdens Ende; de vil fprst gaa i Opfyldelse ved Tidernes Ende, saaledes bl. a.
vistnok Spaadommen om en evig Fred'

er vel gamle Problemer; men han belyser
dem paa en helt ny Maade: Viljesfrihed
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en anden nulevende.
Hvad Kafka

i

denne Bog klarlegger, det

os NOdvendighed; Naturlovenes

fysiske
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N/dvendighed; Miraklets Begreb; Npdvendished, Sandsynlighed, Tilfaldighed i Relation til Miraklet; Muligheden tf rt etkende Mirakler som saadanne.
f^^
Er det allerede tankevekkende
^t
klarlagt alle disse forterskede og ofte ret
udflydende Begreber, saa er det lige saa
velglrende under Lesningen at marke, at
Kafka ikke blot beveger sig hjemmevant
blandt zldre og nyere Filosofer, men ogsea
skarpsindigt afsl4rer Brist i Naturvidenskabernes Tankebygninger; dette fgrer tidt
til ganske forblpffende Lpsninger af moderne Indvendinger, der ligesom forflygnaar Kafka
tiges for vore @jne, eller,
paaviser en fundamental Misforstaaelse
gaer over fra Forsvar til Angreb
selvfglgelig altid med behersket og rolig- Videnskabelighed. Som Eksempel kan her lige
anfpres en kort Udredning til Belysning
af Determinismens (Ufrihedslerens) Stillins (S. 33):

>Det forholder sig altsaa

ingenlunde
saaledes, som Mekanismen (Determinismen:
Anm.) vil faa os til at tro, at den menneskelige Viljeshandling kun bliver forstaaelig ved dens Tilbagefprelse til almindelige Naturlove, men Sagen forholder sig
netop omvendt: netop kun i den menneskelige Viljeshandling kan Aarsagers og Formaals Virkning opleves umiddelbart; kun

dår kan vi se, hvordan Handlingen fremgaar af Momentet og sigter til Motivet;
der findes altsaa overhovedet intet, der kan
forstaas lige saa umiddelbart som Viljeshandlingen, og enhver indre Forstaaelse a{
den ubesjelede Naturs Fenomener bliver
overhovedet kun mulig ved at betragte
dem som analoge med Viljeshandlingen,>
Hele Bogen er et nyt Bevis paa Rigtig-

Bacons Ord, som
Kfikt anf.grer som sit Motto: >Det er

heden

af Francis

sikkert og vist, og Erfaringen
ligeledes, at Folk, der nipper
maaske kan

bekrefter det

til

Filosofien,

fpres til Ateisme, men at fulde

Drik fprer tilbage til Gud,>
(Fr. Bacon. De dign, l.)

Dtrg tf

samme

l.

Volfisberg.

Robert Scherer: Cbristlicbe'V eltuerantuortang. 8o. 202 s.
Freiburg i. Br. 1940, Herder. RM
3t20

-

25 /6.

för sin kristna tro
sig i
förhållande till det dagliga livet och de
historiska händelsernas utveckling i sin tid,
har sedan århundraden icke varit av så
stor betydelse som i våra dagar. Det är
därför förståeligt att detta tema blivit
föremål för ingående undersökningar av
det slag, som Robert Scherer fram-Veltuerantlägger i sin bok Christliche
uortung, Med den lärdes lugn och med
Frågan om hur den

ansvarskännande människan ställer

den vishet han besitter såsom präst skrider

förf, dll verket. Det koordinatkors, vartill hans undersökningar hänföra sig, är
det uråldriga kristna mysteriet: >människans fall> i paradiset, hennes nu av arvsynd tyngda vandring genom historien och
hennes förnyade strävan uppåt i kraft ev
förlossningen genom Jesus Kristus. I denna
bemärkelse är hela historien frälsningens

historia, ty alla kulturer och riken som
till, finnas eller komma
att finnas, betyda blott stationer på den
väg som återvänder till paradisets övernaturliga tillstånd. R. Scherer försöker att
klerlägga detta genom de tvenne begreppen: >skapelsens ordning> och >naturens
ordning>. >Skapelsens ordning> stammar
från Gud och tedde sig i paradiset på sådant sätt att människan fullkomligt levde
i hel överensstämmelse med den av Guds
någonsin funnits

vilja fastställda planen. Det fullkomliga
uppgåendet i och efterlevandet av Guds
vilja betydde på samma gång lyckan för
människan. Gentemot denna >skapelsens
ordning> stå >naturens ordningar>, vilka
icke överensstämma med Guds plan utan i
varje enskilt fall äro uppbyggda efter deras, säregna synpunkter och ledande id6er.

Visst kan mycket åstadkommas av

hela

den kulturgärning som omfattar allt ifrån
kroppskultur ända fram till vetenskap och
konst, men om det icke är tillfyllest inför
och icke gör rättvisa åt >skapelsens ord-
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ning>, då rillhör det en >naturens ordning>>.

Det >fallna> tillståndet yttrar

sig

såsom en avväg från
däri och det måste
leda till en katastrof. MänGuds plan
niskans olydnad i paradiset framträder all-

tid på nytt

såsom

ett självförhärligande i

någon av naturordningarna. Givetvis är
emellertid >skapelsens ordning> icke något
en-gång-för-alla-givet, icke något statiskt

alltså. >Skapelsens ordning>>, som icke får
förväxlas med den s. k. >naturordningen>,

är icke något fulländat utan något som
alltfort och framgent försiggår och utvecklas och på vägen över syndafallet utmynnar i förlossningen såsom den nya
skapelsen.

Självförhärligandet är människans stör-

sta fara. Det gör hennes >naturordning>>
absolut, blir liksom förstenat

i denna. >Att

vara döv för Guds kallande röst, är väl
hemskaste möjligheterna i den
mänskliga tillvaron; att bliva till en världs-

en av de

hänförd exratiker, för vilken livet antager
gestalten av en skönt avrundad världsbehaglighet
hari ligger den fallna människans största
och farligaste frestelse.>
Det finns sedan gammalt en radikal lösning, när det gäller att bestämma sig för
>skapelsens ordning>>: nämligen den sig

Gud av fri vilja hängivande

människan,

t. ex. som lämnat >världen>.
Men det är klart att denna lösning icke
kan gälla alla, och just i denna hänvisning
att världen utgör och förbliver en
uppgift för varje kristen, ligger ett av bokens huvudmoment. Till det kristna livet
hör viljan till tjänst för världen. Man har
så ofta redan förebrått kristendomen, ja,
gjort det till en av de mest tyngande anordensprästen

>skapelsens ordning> och det därmed förbundna avståndstagandet från >naturens

ordning> är uppenbarligen nådens verkan.
Den lag efter vilken den enskilde skall
bygga upp sitt liv i denna världen, blir
blotc synlig med stor möda, och dessutom
är denna lag ingalunda entydig. På det
vissaste och säkraste sättet öppnar sig
denna väg för och ut ifrån tron. >Skapelsens ordning> är en av världsalltets djupaste grunder, som förbliver förborgad för
det naturliga förståndet och som allenast
öppnar sig för den tro, som är baserad på
uppenbarelsen. Tron och bönen om tron
är det som slutligen löser alla de problem,
som vår ställning inom världen uppgiver
oss; också det som gör varje >naturordning> dräglig för oss, försätter oss i distans
till den och närmar oss >skapelsens ordning>, som är helig i sin fullkomlighet,
R. Scherers bok är just i våra dagar av
stor aktualitet. Må den för många få visa
vägen ut ur virrvarret och giva dem nytt
hopp i tron.
Robert Braun.

Leo Veism a n t ell. Die Letzten lon S:t Klaren. 8o. 340 s. Freiburg i. Br. 1940, Herder. RM 4:80
-2t%.

Die Letzten uon S:t Klaren utgör
skildring av abedissan

Charitas

en

Pirk-

heimers

verk, då denna under refori Niirnberg lyckades bevara
klostret S:t Klaren trots den nyere tidens
anstormning. Skildringen är trots det tvimationstiden

velsutan mycket digra och noggrant beerbetade materialet, som stått till buds såsom

klagelserna (Nietzsche), att den skulle förringa livets, vardagens och kulturens värden, Men just denna fråga blir till bokens

grund, trögt flytande. Vad man måhända
kunde vänta sig, nämligen att närmare få

innersta kärnfråga. >Den kristne står och
förbliver i denna värld alltid såsom den
av Gud sände, må han nu leva såsom lekman i sitt yrke och sin familj eller såsom

emellertid knappast. Verket blir en historia, som på ett sällsamt sätt parallellt
skildrar en enda personlighet Charitas Pirkheimers storartade livsinsats samtidigt som
läsaren på ett otvunget sätt får införas i
reformationstidens världsomvälvande händelser och skeenden.
Charitas Pirkhei-

munk i sitt kloster.> Det finns visserligen
icke något enkelt recept för den kristnes
handlingssätt i världen. Flans vetande om
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mers utomordentliga kvinnogestalt påminner om vår svenska heliga Birgitta, må-

hända dock med något mjukare kvinnligt
vi svenskar i allmänhet föreställa
oss moder Birgitta.
De ofta i boken inlagda personliga breven
kunde lika gärna
ve,r^ skrivna av 1800-1900-talsmänniskor, och dess upphovsmän >leva ut>>
s. a. s. det skrivna ordet med stark hänsyn till det subjektiva, vilket givetvis för
en våra dagars lekman dock verLar mindre
troligt ifråga om lJO0-talets katolska ordensmän och -kvinnor.
Skildrandet av
folkupploppen äro emellertid
livfullt målande och trovärdiga.
Under utvecklingsgången skymta i romanen ett flertal
historiskt bekanta personligheter, t. ex,
väsen än

Ph

il i p Me I a n c h to n, vilken

skildras

en värdig motståndare. Den alltmer
frambrytande materialismen får sin makt

såsom

framförd genom tidens genialiske finansiär,
stotmagnåten Fugger.
Vid genomläsningen av boken gives rikliga tillfällen till reflexioner av jämförande

art, rörande reformationstiden och vårt
närvarande kulturskede. Nära nog med
galghumor erfar man, huru det från protestantiskt håll om >dop och nattvard>>
förklaras att >dessa äro onyttiga och likgiltiga ting>> (sid. 25a) ucan vilka man
gladeligt lever ett kristet liv med det enda
kravet, att man >först och främst skulle
d e I a>.
Med bistert allvar utslungades

av det -protestantiska rådet i Nörnberg
kravet, att det religiösa livets angelägenheter, >kosta vad det kosta ville, måste
bringas i överensstämmelse med den nya
och man spårar
lärans uppfattning>
statskrav.
osökt våra dagaras totalitära
Som en hälsning från en bättre värld
erfar man därför, huru den sant fromma
Charitas Pirkheimer meddelar Philip Melanchton sin ständiga bön för Martin
Luther! Sålunda bör man hoppas, att såväl katolska som protestantiska läsare såsom slutbehållning av boken bevara den
goda intentionen till aldrig upphörande bön
för de skilda kristna brödernas enande.

M.

B.

Zeugen des 'Vortes. Utg. ev
K a rl - H e in z S c hmid th ti s.
8". 70-80 s. ä RM tt 20 2f /6.
Freiburg i. Br., Herder. Outtömligt rik är den litteratur, som
sedan kristendomens begynnelse sökt vara

i kristen tro och tanke, i kristet liv och kristen gärning. Det är en
oöverskådlig rikedom av skrifter, ypperliga till sitt innehåll och ofta mästerlige
till sin form, men för vår tids människor
otillgängliga i sin språkdräkt eller svåra
att söka fram ur bibliotekens omfångsrika skatter. Det är därför en mycket
förtjänstfull och gagnelig sak att förlaget
Herder sedan 1938 börjat utge en serie
en vägvisare

av sådana Zeugen des Vortes
det kristliga varandets, tänkandets och- handlandets
vittnen och vittnesbörd ur alla tider, för

att på så sätt, i små portioner liksom, göra
åtminstone en liten del av det stora, bortglömda arver åter tillgänglig till fordjupandet av trosmedvetandet och till förverkligandet av denna tro i livet. De
enskilda banden omfatta omkring 70-80
sidor och ha redan utkommit till ett antal
av 29 nummer
ett litet och billigt,
men innehållsrikt -och värdefullt bibliotek.

Där finns

representanter ur alla kristne
tider med teologisLa, asketiska, historiska,

biografiska framställningar men även med
mera personliga dokument såsom betraktelser, brev, diktning, allt i mönstergill översättning (om så behöves), med orienterande
inledningar och anmärkningar. Utstyrseln
är enLel, men smakfull. Vi tro oss göra
våra läsare en välkommen tjänst, om vi
här återge förteckningen av alla de band
som hittills utkommit. På så sätt skall det

v*t littare att göra

sig en

riktig uppfatt-

ning om serien, och lusten att skaffa

sig

om än kanske icke allt så dock en del därav

blir lättare väckt.
i. nfu Briefe tles bt. Ignatius 1)on
Antiocbien. Uebertragen u. eingeleitet
von Ludwig A. Vinterswyl.
2. Die Briefe des hI. Thomas More

aus

detn Gefängnisse. Uebertr, u. eingel. von

Karl-Heinz Schmidthiis.
99

Litteratur
3.

John FIenry Newmanz

Die

17.

Die

ZuöIfapostellebre, Eine ur-

Einbeit der Kircbe und. die Mannigf alt
iltrer Ämter. Uebertr. von Karl-Heinz
Schmidthtis. Vorwort von J. Emonds.
4. Nikolaus Gogol: Betracbtungen iiber die göttliche Liturgie. IJebertr.

christliche Gemeindeordnung. IJebertr.
eingel. u. erklärt von Ludwig A. Vinter-

von Reinhold von Valter. Nachwort von
Leo Kobilinski-Ellis: Die Macht des Veinens

von Dr. Herbert

und des Lachens.
Nikolaus Gogols.

Zur

Seelengeschichte

5/6. Augustinus: Gott ist dic
Liebe. Ptedigten des hl. Augustinus iiber
den 1. Johannesbrief. Uebertr. u. eingel.
von Dr. Fritz Hofman.
T.Friedrich Hiigel: Briele tn
seine

Nicbte. Uebertr. u. eingel. von Karl-

Heinz Schmidthiis.
8. Alphonse Gratry: YonGottes
Vorten und d.er Sfracbe der Menscben.
Herausg. von Karl-Heinz Schmidthiis.

swyl.

von

18. Thomes
Kempen: Dcs
Leben Meister Gerbards. Uebertr. u. eingel.
Rössel.

20. Kircbenuöter an Laien. Briefe der
Seelenfiihrung. Uebertr. von L. v. \flelsers-

heimb. Vorwort von Karl
21.

Rahner.

Jeen Pierre de Caussade:

Ewigkeit im Augenblich", Von der Hingabe

an die göttliche Vorsehung. Ausgewählt

u. iibertr. von 'Wolfgang Riittenauer.
Eingel, von Romano Guardini.
22. L:udwig A. Vinterswyl:
Gebete der Urkircbe.

23, Cyprian von Karthago:
Hirtenscbreiben aus der Zeit der Bedrångnis. Uebettt. u. eingel. von Basilius Steidle

9. Leo der Grosse: Lebre iiber die
Menscbuerdung Cbristi. Uebertr. u. eingel.

o. s. B.

von Ludwig A.

nische Präfationen des christlichen Altertums. Uebertr, von Joseph Strangfeld,
Vorwort von Josef A. Jungmann.

'$7'interswyl.

10. Bonaventtrez Die lVelt als
Zeugnis des Vortes. Uebertr. u. eingel.

von Robert Grosche.
11. H il d e g a rd Jone:

Selige Augen.

24, Des Dankgebet der Kirche. Latei-

2J.Friedrich Votkez Das Bekenntnis iles hl, Patricå und dessen Brief

Katechesen.) IJebertr.

an die Gefolgsleute des Coroticus,
26. S ul pic iu s S e ve ru s: Das Leben
des hI. Martin. Eingel. von Ludwig A.
Vinterswyl. Uebertr. von Volfgang Riit-

wig A. Vinterswyl.

tenauer.

Gedichte.

72. Cyrill
Reclen

13,

von Jerusalem:

der Einweibung. (Mystagogische
u. eingel. von Lud-

Johann Georg Flamann:

Biblische Betrachtungen eines Chrhten.
Eingel. u, herausg. von Isabella Röttenauer.
14.

Charles de Condren:Geist-

liche Briet'e. Uebertr, u. eingel. von Dr.

27. Der erste Klenensbrief. Schreiben
der Römischen Kirche an die Korinthische.
Uebertr. u. eingel. von Ludwig A. \finterswyl.

28, F

6nelon:

Briefe an einen Stifts-

Der

baufrtmann. Eingel. von Carl Muth.
Uebertr, von Robert Scherer.

Traum der Gerontias. Uebertr. u, eingel.
von Theodor Flaecker.

29. Johannes von Teplz Der
Ackermann aus Böbmen. Ein Streit- und

Berta Kiesler.
11. John

Henry Newman:

16.Paul Claudel: Fiinl

grosse

Oden. Uebertr. von Flans Urs v. Balthasar.

Trostgespräch

aus dem Jahre
J.

100

1400.

Uebertr. u. eingel, von Hermann Kunisch.
G.
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