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"EN RÄTTVIS OCH VARAKTIG FRED."
H. H. PIUS XII:S RADIOTAL JULEN

1941.

\ /id uppgången av det ljus, som till Vår förväntansfulla, innerliga
Y gladle alltid strålar frarn ur den heliga natten, ämnar hela världen
böja huvudet och falla pä knä i tillbedjan inför den outsägliga hemligheten av Guds förbarmande godhet, vilken i sin oändliga kärlek skänkt
mänskligheten den största, mest upphö jda gävan: sin enfödde Son. I detta
ögonblick av helig och glad förväntan, kära söner och döttrar, vänder
sig Vårt hjärta i allomfamnande kärlek till eder, vilka ären spridda över
hela världen. Och utan att glömma denna jord, försjunker det i himmelens djupa hemlighet.
Stjärnan som bådande stod över den nyfödde Frälsarens vagga, lyser

liksom sedan tjugu århundraden tillbaka så ock i dag underbart på
kristenhetens himmel. Må än hedningarna resa sig upp, folken sammangadda sig mot Gud och hans Smorde (ps. 2z I-2), den stjärnan lyser
genom de dunkla molnen som en hälsning för människovärlden, den
stjärnan vet ej av någon nedgång, såsom fordom så nu och alltid: den
gångna tiden, nutiden och framtiden tillhöra den. Med tillförsikt lyser
dess strålar över folken, må än över denna jords stormpiskade hav åskmolnen hopa sig och hota med förintelse och elände. Den stjärnans ljus
är tröst, är hopp, är orubblig tro, är levande tillförsikt om Frälsarens
slutgiltiga seger, som skall bryta fram såsom en frälsningens störtflod,
med hjärtats frid och himmelens jubel fOr alla dem, vilka i kraft av sin
upphöjelse till nådens övernaturliga ordning hava fått makt att bliva
Guds barn, ty de äro födda av Gud.
I bitter krigsnöd, pinade av edra kval, marterade av edert lidande,
liksom I levande under den kvävande tyngden av en plåga, som nu redan
på tredje året söndersliter mänskligheten, vilja Vi d;rf.Ar på aftonen före
den stora helgen med rörelse i hjärtat rikta till eder Vårt faderliga ord.
Vi vilja uppmana eder, att förbliva ståndaktiga i tron, och meddela eder
trösten av den sanna, överflödande, övernaturliga fOrhoppning och tillförsikt, som strålar ut ifrån den nyborne världsfrälsarens krubba.
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Sannerligen, kära söner, skulle Vår blick stanna vid betraktandet av
denna materiens och köttets värld, då skulle Våra ögon knappast kunna
upptäcka en tröstens stråle. Visst ringa redan klockorna ur julbudskapet
i världen och lysa kyrkorna och kapellen, visst sjungas fromme sånger
f.ör att glädja sinnet och stråla gudshusen i helgdagssmycke. Men mänsk-

i ett förintelsekrig. I helig
från Kyrkans läppar det underbara, jubelfyllda
ropet: >Fredskonungen är omstrålad av härlighet, hela jorden vill se hans
anlete> (In Natiuitate Donin| in I Vesp. Ant. 1.), men det ropet fdrklingar i det motsägande vrålet från hendelser, som med skräckinjagande
dån brusa in över berg och dal, över vida sträckor förinta länder och
ligheten fortsätter att sönderslita sig själv

helgdagsstund höres

boningar, driva miljoner av människor och familjer

i

olycka, nöd och

död. Visst möter man också överallt den beundransvärda åsynen av
oövervinneligt mod vid försvaret av nedärvd rätt och mark, anblicken

av undergivenhet i smärta, förebilden från människor, vilka likt offereldar förtäras i kampen för sanningens och rättvisans seger. Men rrots
allt detta känna Vi Oss djupt uppskakade, när Vi tänka på de fasansfulla sammandrabbningarna r yapen och blod, ja, liksom se dem utspelas
inför Oss vid detta årets slut. När vi tänka på de sårades och de fångnas
olyckliga lott, på den dod och odeläggelse, som luftkriget för med sig
för storstäderna med deras talrika befolkning, för stora industriområden,
när vi tänka på hela staters farOdda rikedomar, på de miljoner av människor, som krig och brutalt våld överlämnat år det gråa eländet och åt
hungern.

Kraften och hälsan hos den uppväxande ungdomen äro redan i stor
utsträckning hotade genom krigets umbäranden. Men de till det omätliga stegrade krigskostnaderna förorsaka en sådan minskning av nationernas prestationsförmåga, att den låter en frukta det värsta. för en nära
framtid. Rättstankens förkvävande genom våldstanken, möjligheten för
både individ och samhälle att utan svårighet kunna förgripa sig på främmande egendom och liv samt all den övriga moraliska förvildningen
skapa så småningom en andlig atmosfär, i vilken begreppen om gotr och
ont, om rätt och orätt förlora sina skarpa konturer och hota att helt
och hållet utsuddas. Den som såsom själasörjare har möjlighet att se in
i hjärtana, ser och vet, hur i våra dagar berg av allsköns lidande och sorg
tynga ned själarna, hur arbetsvilja och livsglädje bliva lidande, han lägger
märke till det andliga kvalm, vari människorna bliva stumma, likgiltiga
och misstänksamma, nästan utan allt hopp vid anblicken av allt som
händer och av all denna nöd. Sådana störningar i den själsliga jämvikten
kunna ej lämna någon obekymrad, vilken folkens sanna väl ligger om
hjärtat. Den som verkligen har ögonen öppna för det som nu sker, på
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honom måste allt detta verka desto mera nedtryckande som mellan de
krigförande parterna någon väg till överenskommelse ännu icke har
blivit synlig och krigsmålen på båda sidorna stå bjärta och oförsonliga
mot varandra.

Om man forskar efter orsoken tiII det samm.anbrott, inför vilket
mänskligheten i dag nästan rådvill befinner sig, vågar man icke så sällan
påståendet att kristendomen skulle ha svikit. Var är ursprunget och
källan för denna anklagelse att söka? Är det kanske dessa Kristi ärorika
apostlar, dessa heroiska kämpar för sanning och rättvisa, dessa själaherdar
och präster, vilka såsom kristendomens härolder under förföljelser och
med sitt eget blod som vittne ha gjort barbarer till civiliserade människor
och lärt dem att böja knä inför Kristi akaren, vilka ha grundlagt den
kristna kulturen, råddat lämningarna av den romerska och grekiska visheten och konsten, förenat folken i Jesu Kristi namn, utbrett vetenskap
och dygd, krönt de harliga dömerna med korset, dessa dömer vilka ännu
i dag resa sina gamla, ärevördiga torn mitt i Europas ruiner såsom sym-

för det himmelska, såsom trons och fromhetens minnesmärken?
N"j, den kristendomen, vars livskraft kommer från Ffonom, vilken

boler

-är vägen, sanningen

och livet och som stannar och skall stanna hos den
världens ände, den har icke svikit. Men människorna ha satt sig
upp mot den sanna och Kristus-trogna kristendomen och dess läror. De
ha danat sig en kristendom efter sitt eget tycke, en avgud som icke kan
frälsa, som icke motsäger lidelserna och köttets begärelse, icke det förföriska begäret efter penningar och livets högfärd. En ny religion utan
själ, eller en själ utan religion, en dödsmask av en kristendom utan varje
Iivstecken av Kristi ande. Och sedan ha de låtit förstå att kristendomen

intill

skulle ha svikit!
Låt oss gå till botten med det moderna medvetandet och låt oss utröna
det ondas rot. Var finnes dess utgångspunkt? Helt visst få Vi här heller
icke f0rbigå det beröm Vi äro skyldiga visheten hos d e styrande, vilka
till folkets valferd alltid gynnat den kristna kulrurens värden eller nu
försöka att äter sätta dem in i deras rättigheter, genom att på ett lyckligt
sätt ordna förhållandena mellan Kyrka och stat, genom att skydda äktenskapets helgd och ungdomens religiösa fostran. Men Vi kunna icke
blunda inför den bedrövliga åsynen av ett framskrid.onile auhristnande;
som har sin utgångspunkt i sedernas uppluckrande för att sedan gå över
till att nedsätta och fullt förneka de sanningar och krafter, vilka skulle
stråla ut sitt ljus för att klarlägga begreppen om gott och ont, för att,
befästa familjen, det priyata, statliga och offentliga livet. En religiös
blodbrist har på så sätt likt en smittosam farsot utbretts bland många
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folk i Europa och i hela världen och skapat ett moraliskt tomrum, som
icke kan utfyllas av något konstgjort religionssurrogat, av någon nationell
eller internationell myt. Sedan årtionden och århundraden tillbaka visste
man ju icke något bättre eller fastmer icke något sämre än att i ord och
handling och med berått mod rycka upp ur människornas hjärtan allt
ifrån barndomen intill ålderdomen tron på Gud, allas Skap,are och Fader,
vilken belönar det goda och vedergäller det onda, att rycka upp denna
tro genom att snedvrida den sanna uppfostran och bildningen, genom
att bekämpa och förtrycka religionen och Kristi kyrka med alla tänkbara medel, genom propaganda i tal och skrift, genom missbruk av
vetenskapen och statsmakten.

I det på så sätt uppkomna moraliska tomrulnmet av gudlöshet och
avkristning måste människornas tänkande och planerande, strävande och
handlande fä en en"sidig d.ragning till det materiella, till ett utvidgande
blott i riktning arr rummets dimensioner, till en ohejdad stegring av rikedomar och makt, till en kapplöpning om en allt snabbare, rikare, bättre
produktion av alla de ting, som det materiella uppsvinget och den materiella framgången syntes kräva. Betecknande härför är vad politiken
angår en tygellöst dlltagande strävan efter expansion och politisk makt
utan hänseende till moralen, inom affärslivet förhärskandet av stora, ja,
jättelika fötetag och bolag, på det sociala området hopandet av otaliga
folkmassor i storstäderna och i industri- och handelscentra, massor som
blivit rotlösa till följd av att de uppryckts ur f0delsebygd, hem och
syssla, familj och gammal sed.
På denna nya grundval för tänkandet och forhållandena antaga också
alla föreställningar ort sambällsliuet rent meknnisk" karaktär. Allt mera
ohejdat sätter sig det yttre tvånget, den rena maktlystnaden över den
ordning, som de av Gud givna naturliga och övernaturliga lagarna för
rätt och kärlek upprättat far både den enskilde och samfunden. Till
förödande skada för den höghet och värdighet, som tillkommer den
mänskliga personligheten såväl som de enskilda samhällsformerna, vinner
allt mera den tanken insteg, att det är makten som skapar rätt. Privategendomen blir på så sätt för de ena ett medel till utplundring, för de
andra en anledning till avundsjuka, uppror och hat. Den organisation,
som skapas på denna grund, tages i tjänst av en skrupellös intressekamp,
och i några länder har en gudlös och mot Kristus fientlig uppfattning
om staten med sina vittutgrenade griparmar i den grad uppsugit den
enskilde, att det knappast mera kan vara tal om någon självständighet
vare sig i det privata eller i det offentliga livet.
Får man dä vara förvånad över, att detta djupgående och principiella
avböjande av kristna tankar har som följd en sådan sammandrabbning
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mellan de yttre och inre spänningar, vilka uppstått ur detta tänkande,
och ett sådant katastrofalt förödande av människoliv, som Vi i våra
dagar med fasa uppleva. Och kriget, som ju just är det bedrövliga resultatet av de framställda föreställningarna, kan aldrig sätta punkt för
denna ödesdigra utveckling. Tvärtom, just kriget påskyndar och fOrstärker ju längre dess mera denna sakens gång och gör sammanbrottet
blott mera allmänt och svårare att läka.
Ingen må i Yår anklagelse mot förra århundradets och vår tids
materialism se ett förkastande av det tekniska framsteget. Nej, Vi fördöma icke det som är en Guds g&va, Ty likaså som Gud låter brödet
växa fram ur tegen, har han även i skapelsens dagar djupt i jordens inre
gömt för oss skatter av glöd och metall och ädelstenar, på der atr människan skulle draga fram dem för sina behov, sina verk och sitt framsteg.
Kyrkan, modern till så många europeiska universitet, förenar och hedrar
ännu i dag de mest framträdande naturforskarna och de andra vetenskapernas företråd.are. Men hon vet också, att man kan begagna allt
gott, till och med viljans frihet, på berömligt och ärofullt sätt likaväl
som på klandervärt och förkastligt vis. Så ha den anda och den inställning, vari man ofta begagnat sig av det tekniska framsreget, i dag fört
därhän, att tekniken på sig själv måste umgälla detta misstag: den är
inriktad på att skaffa medel till forintelse och måsrc i dag förstöra de
verk den byggde i går.

Med tanke på storleken av den olycka, som drabbat mänskligheten
villovä garna, kan det finnas blott en
paroll: Tillbaka till de altaren, varifrån otaliga slaktled av vära troende
förfäder hämtat välsignelsen och den moraliska kraften till att mästra
livets uppgifter. Tillbakq till den tro på Gad, i vars ljus varje enskild
och varje samfund finner det mått av rättigheter och plikter dem tillkommer. Tillbaka till de fasta grundvalarna för en samfundsordning,
som på det nationella området såväl som på den internationella fronten
verksamt motsätter sig missbruket av både friheten och makten. Det
ropet, att vända tillbaka till välståndets källor, måste eftertryckligt och
enhälligt hajas i det ögonblick, då en gammal världsordning håller på
att dö för att lämna plats åt en ny.
Det framtida återuppbyggandet bjuder enastående möjligheter att
skapa något gott, men likaså ödesdigra möjligheter att av misstag göra
saken ännu värre. Det kräves klokt allvar och mogen överläggning med
tanke på den väldiga svårighet, som ligger i själva uppgiften, men också
med avseende på de fruktanwärda följder ett misslyckande måste föra
med sig på det materiella och andliga området. Uppbyggnadsarbetet

till följd av de här framställda
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kräver människor med framsynt förstånd och beslutsam vilja, människor
med mod och dådkraft, men det kräver också utöver detta och framför
allt människor med samyete, sådana som vid allt sitt planläggande och
handlande stå i levande ansvarskänsla inför Gud och i vördnad boja sig
inför hans heliga lagar. Ty om med skaparekraften på det materiella
området icke en hOg grad av allvar och moralisk balans går hand i hand,
då skall den helige Augustinus' ord besannas: >De löpa nog, men icke
på den rätta vägen. Ju längre de löpa, desto mera gå de vilse. Ty de
komma allt längre bort ifrån den rätta vägen.>
Icke för första gången ha människor, vilka göra sig fardiga att vira
segerkransen för sina krigiska framgångar kring sitt änne, drömt om att
giva världen en ny ordning, att visa den nya vägar, som enligt deras
mening skulle komma att sluta i valfärd och lycka och framsteg. Men
var gång de gåvo efter för frestelsen att påwinga sina egna konstruktioner i motsättning till förnuft, måttfullhet, rättvisa och ädel humanitet, blev det tragiska slutet alltid ett ruinfält av grusade förhoppningar
och gäckade planer. Flistorien lår, att fredsfördrag, vilkas anda och
betingelser stodo i motsägelse till både samvete och statsmannavishet,
aldrig visade sig verkligt livsdugliga. Deras kortvarighet var det klara
beviset för det visserligen mänskligt begripliga men därför icke mindre
ödesdigra räknefelet.
Detta krigs olycka tu för stor, för att mänskligheten skall kunna kosta
på sig att läta det följas av en ännu värre: en förfelad fred. Att med
alla medel, som en uppriktig, dådkraftig och storsinnad vilja kan uppbåda, undvika detta oöverskådliga öde, tillkommer icke den ena eller den
andra riktningen, icke det ena eller det andra folket utan alla folk, det
är mänsklighetens sak. Och emedan det är bela aärldens angelögen"bet,
kräver det kristenheteni medverkan på grund av de religiösa och moraliska element, som nyordningen förutsätter.

Vi göra sålunda blott bruk av Vår rätt eller bättre: Vi uppfylla blott
Vår plikt, när Vi i dag, på själva julaftonen, då hoppets och fridens
gudomliga ljus började stråla för världen, med Vårt apostoliska ämbetes
fulla myndighet, med Vårt hjertas hela 'enträgenhet rikta all världens
uppmärksamhet och eftertanke på de faror, vilka allvarligt hota en fred,
som dock skall utgöra grundvalen för en verklig nyordning och som
blott då kan motsvara folkens längtansfulla förhoppning om en lugnare
framtid.
Den mya orilnimgen, som enligt alla folks glödande önskan skall framgå
ur detta krigs prövningar och ödeläggelser, måste varu byggd på den
nryggli.ga grundualen au den w,orollag, ssm' al Skaparen siälu giuits i
6
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och genom naturordningen och outplånligen skrivits in i människornas
hjärtan. Att denna morallag efterleves, det måste den offentliga
meningen hos alla nationer och stater så enhälligt och så eftertryckligt
tordra, att ingen törs draga det i tvivelsmål eller pruta på dess bindande
hraft.
Likt en fyrbåk måste den gudomliga morallagen med sina grundsatsers
strålar visa riktningen för alla människors och staters bemödanden. Dess
välmenande och gagneliga varningssignal måste följas av alla, om de icke
ifrån början vilja döma allt arbete på och all möda för en nyordning
till undergång i stormande sjö. Vi yrka för den skull också i dag, i det
Vi ytterligare framhäva och sammanfatta det vid andra tillfällen framlagda, på några väsentliga fiirutsättningar ftir en sådan internationell
ordning, som kan tillftirsäkra alla en rättvis och varaktig fred och bära
frukt för den allmänna välfärden.

l.

Inom ramen för en n)r, på de moraliska principerna grundad ordning finnes icke plats ftir intrång på andra nationers frihet, integritet
och säkerhet, oavsett deras territoriella utsträckning eller försvarsstyrka.
Så oundvikligt det än må vara, att storstatemas vida större prestationsf.örmäga och makt är vägvisande vid upprättandet av ekonomiska grupper mellan dem själva och de mindre och svagare staterna, så måste det
inom ramen av det allmänna indock i sarruna mån som f.ör alla
tresset
också för de mindre staterna obestridligen anses rättvist, ett
deras politiska frihet respekteras, att den neutralitet de vid politiska förvecklingar enligt den naturliga och den internationella rätten ha lov till
effektivt bevaras, att deras nationalekonomiska uweckling skyddas. Ty
blott på det sättet skola de vara i stånd till att ernå sitt eget folks allmänna bästa, vare sig den materiella eller den andliga och moraliska välfärden.

2.

fnom ramen för en n)r, på de moraliska principerna grundad ordning finnes icke plats ftir öppet eller maskerat förtryck av de kulturella
och språkliga särarter, som tillkomma de nationella minoriteterna
ej heller för hindrande eller inskränkande äv deras möjligheter till världsekonomisk insats eller deras naturliga fortplantningsförmåga. Ju mera
samvetsgrant den ansvariga statsmakten respekterar minoriteternas rättigheter, desto säkrare och med desto större utbyte kan den i så fall ställa
krav på deras medlemrnar, att de lagenligt uppfylla de medborgerliga
plikter, som åligga dem gemensamt med alla de övriga medborgarna.

3. Inom ramen för en ny, på de moraliska principerna grundad ordning finnes icke plats ftir de småaktiga, egoistiska beräkningar, som

gå
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ut på att för

egen del roffa åt sig de för allmänt bruk bestämda ekonotillgångarna
och råvarorna, så att de arr naturen mindre gynnade
miska
nationerna fOrbliva uteslutna från dem. Det är en stor trcist för Oss att
kunna iakttaga, hur denna grundsats vinner insteg även hos sådana
nationer, som vid dess tillämpning höra till dem >som ge> och icke till
dem >som få>. Men det är billigt och rätt, att lösningen av denna i
världsekonomiskt avseende avgörande fråga kommer till stånd systematiskt och progressivt samt med de nödvändiga garantierna, och att den
tar lärdom av de gångna tidernas brister och försummelser. Skulle man
vid det komrnande fredsarbetet icke vilja beslutsamt hålla denna punkt i
sikte, då skulle i de mellanfolkliga fOrhållandena en djupgående och vittförgrenad rot bli sittande kvar, ur vilken förbittrade spänningar, avundsladdade motsättningar och slutligen nya konflikter måste växa fram.
Man bör emellertid ge akt på att en tillfredsställande lösning av fredsuppgifterna är på det innedigaste beroende av en annan grundsats vid
nyordningen, varom Vi vilja tala i den f0ljande punkten.

4. Inom ramen för en ny, pä de moraliska principerna grundad ordning finnes
rri1 de farligaste orsakerna till nya konflikter röjts ur
icke plats ftir det totala kriget och ftir en oheidad upprustning.
vägen
- aldrig tillåtas, att fasan alr ett världskrig med dess ekonomiska
Det får
nöd, dess sociala elände och moraliska förvildning för tredje gången
faller över mänskligheten. Skall denna kunna säkras mot ett sådant
gissel, kräves det att en gradvis och proportionerad minskning av upprustningen allvarligt och ärligt sättes i verket. Missförhållandet mellan
å ena sidan det för starka rustandet hos de mäktiga staterna och å andra
sidan det bristfälliga rustandet hos de små staterna skapar en fara för
upprättandet av lugn och fred bland folken och rrranar för den skull
till ett långtgående och proportionerat inskränkande i framställning och
innehav aY angreppsvapen.

Vidare måste, i samma utsträckning som avrustningen verkställes, för
alla lika bedrande ocb efektiaa medel stäIlas i beredsh.ap, för att återgiva
åt grundsatsen >pocta sunt seruand.a
överenskommelser måste hållasu
de livsviktiga funktioner, som tillkomma den i staternas inbördes rättsförhållanden. Denna grundsats har i det förflutna varit utsatt för
betänkliga kriser och uppenbara sammanbrott. Följden är ett nästan
obotligt försvinnande av förtroende mellan folken och mellan deras ledare.
För att ömsesidigt förtroende åter skall kunna uppstå, m&ste institutioner upprättas, vilka stödda av allas aktning pätaga sig den ädla uppgiften att garantera ett ärligt uppfyllande av fördragen eller att enligt
8
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rättens och billighetens grundsatser befrämja en tidsenlig förbättring
eller ändring av redan bestående överenskommelser.
Vi äro fullt medvetna om, vilka berg av svårigheter det gäller att
övervinna, vilket nästan övermänskligt mått av god vilja som kräves
av alla parter för att ge den här ställda dubbla uppgiften en lycklig lösning. Men detta gemensamma verk är för en varaktig fred nödvändigt
i den höga grad att ingenting får hålla de ansvariga statsmännen tillbaka
ifrän att sätta det i verket och att ägna det sitt medarbete. Den goda
ailjans m,akt mä med tanke på det eftersträvansvärda målet övervinna
de sorgliga minnena av gångna tiders misslyckade försök och må icke
låta sig avskräckas genom insikten att detta verk kräver en ofantlig
insats av alla krafter.

t. Inom ramen för en ny, på de moraliska principerna grundad ordning finnes icke plats ftir religions- och kyrkoftirftilielse. Av den levande
tron på en personlig, över vädden stående Gud kommer en äkta och
motståndskraftig moralisk styrka, som giver allt form och riktning.
Tron är nämligen icke blott en dygd, den är också den gudomliga porten,
som öppnar själens tempel for all dygd. Tron danar fasta och starka
karaktärer, som hålla stånd i frestelser mot förnuft och rättvisa. Om
redan detta gäller alltid, hur måste det då icke desto mera vara sant, när
den högsta möjliga grad av moralisk kraft kräves av de ledande statsmännen såväl som av den ringaste medborgaren, när det gäller att på de
ruiner, som detta världskrig med sin våldsamhet, sitt hat och sin splittring hopat, bygg ett nytt Europa och en ny värld. Vad i synnerhet
den sociala frägan beträffar, som efter kriget säkert kommer att bli i än
högre grad brännande, så hava Våra företrädare och även Vi själva givit
riktlinjer för dess lösning. Men man bör noga vara medveten om att
den blott då fullt och fruktbärande kan genomföras, om statsmän och
folk, arbetsgivare och arbetstagare äro besjälade av tron på en personlig
Gud, lagstiftaren och domaren, inför vilken de äro ansvariga för sina
handlingar. Gudlöshet, som reser sig mot Gud, alltings styresman, är
den farligaste fienden till en rättvis nyordning. Var och en däremot
som tror på Gud är dess kraftigaste befrämjare och försvarare. Och den
som bekänner sig till Kristus, till hans gudom, hans lag, hans verk för
kärlek och broderskap bland människorna, lämnar de värdefullaste stenarna till det sociala nybygget. En desto större andel i detta skola de
statsledare hava, som visa sig beredda att öppna dörrar och portar och
att bana vägen för Kristi kyrka, så att hon fritt och obehindrat kan
ställa sina övernaturliga krafter till folkförsoningens tjänst och med all
sin iver och kärlek medarbeta i det gigantiska verket att hela krigets sår.
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därför oförklarligt, att i nägra trakter åtgärder av alla
för att hindra förkunnelsen av den kristna tron, medan en
mot Kristus fientlig propaganda fär rasa ohejdat. Man söker dår att

Det

synes Oss

slag vidtagas

rycka ungdomen undan det hälsosamma inflytande den kristna familjen
utövar och att f.järma den ifrån Kyrkan, man uppfostrar den i en kristendomsfientlig anda, till att tänke, värdera och handla i motsats till kristendomen. Man försvårar Kyrkans arbete i själavård och kärleksverksamhet
så långt som möjligt och söker utestänga hennes inflytande på de enskilda
såväl som på samhallet. Och alla dessa åtgärder ha icke minskat eller
blivit inställda under det pågående kriget utan ha fastmer ytterligare
skärpts. Att allt detta och mycket annat därtill kunnat fortgå mitt
under den nuvarande tidens nöd, är ett sorgligt symptom på den anda,
vari Kyrkans fiender till alla de andra sannerligen icke ringa urnbärandena dessutom pålägga de troende till och med den tryckande bördan
av själslig bitterhet, som tungt lastar samvetet.
Gud ar Vårt vittne, att Vi omfatta alla folk utan varje undantag med
en och sarruna karlek. För att undvika till och med skuggan av ett
ensidigt ställningstagande hava Vi hittills ålagt Oss en till det yttersta
gående reserverad hållning. Men de mot Kyrkan fientliga åtgärderna
och de syftemål de eftersträva äro av den art att Vi känna Oss förpliktade att i sanningens namn säga ett öppet ord, redan för att bemöta den
{örvirring som kunde uppstå bland Yåra egna troende.
Kära söner, Vi se i dag Gudamänniskan födas i en grotte för att upphöja människan till den storhet, varifrån hennes egen skuld nedstörtat
henne, för att åter insätta henne i frihetens, rättvisans och hederns
suveräna rättigheter, vilka avgudadyrkans århundraden vägrat henne.
Grundvalen för denna värdighet kommer att 'vara Kalvaria, dess smycke
icke guld och silver utan Kristi blod, det gudomliga blodet, som sedan
två årtusenden tillbaka försonar världen, förlänar ungdomens fägring åt
Kyrkan, hans brud, renar och välsignar hennes barn och helgar och förhärligar dem i himmelens harlighet.
Kristna Ron, detta blod är ditt liv. I kraft av detta blod är du stort
och förlänar genom denna din storhet ett förklarande sken till och med
åt din hedniska stortids ruiner och renar och helgar du dina pretorers
och cesarers domarevishet. Moder har du blivit till en högre och humanare rättvisa, som hedrar dig och din tron och dem som höra dig. Du
är en kulturens fyrbåk, och det civiliserade Europa och hela världen ha
dig att tacka för det högsta: helg och helighet, vishet och sedlighet" allt
som upplyser folken och deras historia. Du är en kärlekens moder,. dina
annaler, dina minnesvårdar, dina hospitier, kloster och konvent, dina
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hjältemodiga söner och döttrar, dina upptäcktsfärder och missioner, dina
tidsåldrar och århundraden med deras skolor och universitet äro kronvittnen för din kärlek, som omsluter allt, lider allt, hoppas allt, företager
allt, för att bliva allt f<;r alla, att trösta och styrka alla, att hela alla
och uppbåda alla till den frihet Kristus skänkt människorna, för att leda
dem alla till den ro och frid, som gör folken till bröder, människorna av
allazoner, så olika varandra de än må vara till språk och sed, till en enda
familj och världen till ett gemensamt fädernesland.
Från detta Rom, kristenhetens medelpunkt, grundfäste och läromästare,

från den stad, som mera genom Kristus än genom cesarerna är den Eviga
mitt i tiden, rikta Vi hjärta och sinne på de enskilda folkens och hela
mänsklighetens sanna väI. Vi kunna inför eder alla blott bringa till uttryck den innerliga längtan och den enträgna vädjan att den dag icke
måtte vara fjärran, då överallt, där i vära dagar fiendskapen mot Gud
och hans Kristus driver människorna mot timligt och evigt fördärv, en
diupare förståelse för religionen och nya beslut vinna plats; den dag då
över >den nya ordningens> bygge stjärnan från Betlehem står såsom
symbol och förkunnare av en ny anda, av en anda som åter tillsammans
med änglarna uppstämmer detta >Ära vare Gud i höjden> och slutligen
kan båda såsom en himmelens gåva f.& alb folk detta >På jorden frid
åt människor, som hava hans välbehag>. När denna dag kommit,
kunna folken och deras ledarc utan fruktan för bakslag och försåt gripa
sig an med att smida de svärd, som ha slagit så fruktansvärda sår, till de
plogbillar, med vars fredliga hjälp under den gudomliga välsignelsens sol
fårorna skola dragas för att skaffa bröd, vissedigen fuktat av syett, men
icke mera av blod och tårar.

I denna förväntan,

med denna bön på läpparna gär Vår bäkning ocb
uäkigneke till alla Våra söner och döttrar på den vida jorden. Vår välsignelse må i synnerhet i rikligt mått bliva dem till del
präster, ordens- och nöd. Vår
folk och lekmän
vilka för sin tros skull måste lida kval
- komma ned över dem, vilka visserligen icke höra
välsignelse må även
till den katolska kyrkans synliga kropp, men i tro på Gud och Kristus
stå vid Vår sida och ha samma uppfattning som Vi om fredens ordning
och dess väsentliga måI. Vår välsignelse må komma innerligt och enträget
till alla dem, vilka måste bära denna onda tids största tyngd: den må
vara en skold f<;r dem som stå under vapnen, en lisa för de sjuka och
sårade, en tröst för krigsfångarha, för dem från hem och härd fördrivna,
från sina familjer skilda, för de landsförvisade och deporterade, för alla
dessa miljoner olyckliga människor, vilka dag efter dag ha' att kämpa
med den fruktansvärda hungern. Vår välsignelse mä, vard sryrka och
11
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uppmuntran för alla de sörjande och nödlidande, vilka vänta på ett vänligt ord, som väcker i deras hjärtan kraft och mod och det välgörande
medvetandet att det finnes broderligt hjälpande medkänsla. Vår välsignelse må slutligen vila över dessa medlidande hjärtan och händer,

vilkas aldrig svikande offervilja åter och åter igen har satt Oss i stånd
till att, trots Våra medels knapphet, torka så många tärar, att lindra
nöden hos så många och just hos de fattigaste och mest övergivna av
krigets offer, och att läta dem förstå Guds godhet och människovänlighet, vars stora, outsägliga uppenbarelse är Barnet i krubban (jfr Tit. 3:4),
Barnet som ville göra oss rika med sin fattigdom och som i varje tid och
i varje nöd fortsätter att leva och verka i sin Kyrka.
Åt alla dessa meddela Vi med innerlig faderskärlek ur hjärtats fullhet
den Apostoliska välsignelsen.

VITALISME_MEKANISME.
idste Efteraar dgde Flans Driesch, en Biolog og Filosof, hvis
Format var usedvanligt, netop fordi han var baade Biolog og Filosof.
Han selv karakteriserer sin Udvikling med Ordene:
>Ehsperirnentelt Arbejde, fortsat. gennem adskillige Aar, over Organismernes Formreguleringsevne 08 en vedvarende Gennetntenken af alle
mine siden l89L udfgrte udviklingsfysiologiske Fors/g, dertil en Analyse
af al fysiologisk Regulation overhovedet, iser dog den saakaldte 'Ffandling' fprte mig til en fuldkommen Forandring af min (mekanistiske)
Opfattelse og til Grundkggelse af et fremtidigt vitalistisk System.>
(Gescb. des Vitalismus, 174.)
Flans System foreligger i det vrsentlige afsluttet i hans Gifford Lectures,
holdt i Aarene 1907/08 i Aberdeen og udkommet under Titlenz Tbe
Scienre and Pbiloso\by of the Orgonism (tysk: Philosophie des Organiscben).
Naar Driesch taler om et fremtidigt vitalistisk System, maa man ikke
tro, at han ansaa sig selv for den fprste Vitalist. Nej, det var tvrrtimod
ham, der skrev Vitalismens Historie, hvori han paaviser, at A r i s t ot e I e s var den fprste, videnskabelige Vitalist.
Ud fra sin Tids og sin egen ikke ringe biologiske Viden redegjorde
denne f/rste store Universalfilosof for Livets Problemer. Det aldste og
tillige vanskeligste Spgrgsmaal, om der i den levende Organisme virker
noget andet og mere end de blotte og bare fysiske og kemiske Krefter,
afgjorde Aristoteles paa samme Maade som alle Tiders sunde Menneske-
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forstand
egentlig uden Beviser, blot ved Intuition
saaledes, at han
antog >Sjalen> som Livets Princip og Aarsag (åvre).67ecc
Enteleki).
Denne er det, der ud over det d/de Stof findes i ethvert levende,
organiseret Naturvrsen. Planter har hele Livet igennem, Dyr kun i deres
fprste Levetid blot en >Erneringssjal> (et vegetativt Livsprincip), der
ogsaa forestaar vakst- og Avlingsfunktionerne, Dyr faar senere i udviklingen en >Sansningssjel>, hvorved d,e f.Orst, bliver til Dyr. Alene Mennesket besidder Fornuft ( voug ), der kommer udefra og er noget guddommeligt og uforgrngeligt. Hvert af. d,e hgjere Sjrletrin indeholder
hvert af de lavere .ligesom Firkanten indeholder Trekanten, og hvert af
de lavere Trin tjener de hpjere som Redskab, ligesom ogsaa alt det stoflige
kun er Redskab (öplavov), for det psykiske og eksisterer for Sjrlens
Skyld.
Ligesom hele Åristotelismen har ogsaa Yitalismen gjort Skole og det
baade hvad de filosofiske Grundlinier og hvad de biologiske Anskuelser
hvorpaa Aristoteles byggede sine Laresrtninger. Lige til det 17.
^ngaar,
og 18, Aarhundrede mener Driesch ar kunne paavise Aristoteles' Indflydelse i Biologien og Naturfilosofien. Man anede neppe, ar man trnkte
og skrev aristotelisk, i den Grad var Tankerne gaaet over i den videnskabelige Tradition. Fg,rst da det Ferment, som Descarres med sin
Maskinteori af Livet havde ind,f.grt, i Filosofien, begyndte at virke i stprre
Omfang, altsaa fprst, da Jordbunden var mere modtagelig for rent
mekaniske og materialistiske Betragtningsmaader, nemlig i det 19. Aarhundrede, blev ogsaa Mekanismen den nrsten eneraadende biologiske
Opfattelse. Det var dog ingenlunde saaledes, at Vitalismen nu var blevet
besejret af Mekanismen, nej, den vitalistiske Lere, siger Driesch, >dlde
af Mangel paa Modstandere>. Efter Blumenbachs Skrift tiber den
Bildungstrieb, 1789, var der i flere Aartier ingen, der skenkede Vitalismens Fundamenter, dens klassiske Beviser for Antagelsen af et ikkematerielt Livsprincip nogen Tanke. Al videnskabelig Energi blev saa at
sige opslugt og bundet af Kantianismen og den tyske ldealisme. Reaktionen herimod var Materialismen, som ikke havde Brug for andet end
Kraft og Stof.
Dog tilbage til Aristoteles. Tre Tanker karakteriserer den
aristoteliske Vitalisme:
F p r s t, at Livet ikke kan forstaas som Resultant af de ellers fra det
livl/se Stof kendte Naturkrrfter. Den levende Organisme er noger mere
end det Stof, den bestaar af. Stoffets kendte Krxf.ter og Energier og
deres Sammenspil kan ikke forklare Livsprocesserne, ikke engang de
vegetative Livsfunktioner: Ernaring, Vekst og Fosterudvikling, Genvakst og Forplantning.
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Den a n d e meget vigtige og sin geniale Simpelhed meget ofte
oversete Tanke er den, at det, d,er 96r en Organisme levende, overhovedet

ikke kan vere nogen Kraft eller en eller anden Livsenergi eller en Dannelsesdrift eller en Grokrafr eller en uis essentialis (C. F r. \ir o I f f) eller
lign. For en >Kraft>, en >Drift>, en >Energi> forudsetter en tilsvarende
Substans som Berer. Da nu Stoffet som saadant efter Forudsrmingen

netop ikke kommer i Betragtning som Brrer af de vitale Funktioner,
maa vi slutte os til noget, der er vrsensforskelligt fra Stoffet: Aristoteles'
Enteleki, der dirigerer Livsprocesserne og giver alle biokemiske Processer
en saadan Retning, at Helhedens Velferd bliver det naturnpdvendige
Resultat. Denne Enteleki er af Aristoteles tenkt som Substans, Skolastiken har altid holdt fast ved denne Anskuelse, ogsaa Driesch er nu vendt
tilbage til den. At kalde denne Enteleki for >Livskraft> er altsaa ganske
misvisende. Ingen nogenlunde dannet Biolog burde overse den fundamenale Forskel, der bestaar mellem en Kraft, altsaa et >acciilens> og saa
en Substans. Fplgen af en saa slpret Trnkning er for det meste, at ens
Standpunkt er lidet holdbart overfor Mekanismen
Den t r e d i e aristoteliske Tanke afrunder de to foregaaende til et
sluttet System: Vel er Entelekien en Substans, men dog i sig selv ret ufuldkommen og uselvstandig og efter sit hele Vrsen anvist paa en Komplettering fra Stoffets Side. Saaledes bliver det af. Materie og Form, Stof og
Enteleki sammensatte Vesen fprst en fuldkommen, levende og handledygtig Substans, der kendetegnes ved de vitale Funktioner, som enhver
iagttagerz vegetativt, sensitiw og intellektuelt Liv.
Den skarpsindige Greker har dermed givet en Teori paa bred Basis
ja, Teorien kan udvides
for alt organisk Liv frl- Am/ben til Mennesket
- omfatte Guds eget Liv,
og er af Skolastiken blevet udvidet til ogsaa at
idet Gud
som actu purissi'rnas
er den hgjeste Virkeligggrelse af,
hvad Entelekien kun er et Tillpb til: Aktualitet. Denne Teori udvisker
ikke Forskellen mellem Aand og Stof, h6jt og lavt, men lader de skarpe
Skel, vi iagttager i Naturen, staa som ukrenkelige Grcnsepde, hvorefter
vor Tankning har at orientere sig. Samtidig ser Grckerens harmoniske
Aand dog ogsaa det Enhedsprcg, der paatrykkes Naturen, navnlig da
den levende Natur, ved at de samme Livsfunktioner gentager sig i stadig
hgjere og hgjere Udformning i Planteriget, Dyreriget og hos Mennesket.
Som rgte Tenker ser Stagiriten paa begge Sider af enhver naturlig Grrnse
baade det, der adskiller og det, der forener.

Hvis vi pnsker os en Gradmaaler for, hvor hpjt Filosofien over den
levende Natur staar nu om Dage, behpver vi blot at vende tilbage til de
tre lige anfgrte Flovedtanker og sp/rge: Hvad siger moderne
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Vitahsme-Meknnisme

Biologer i det store og hele om dem? Anerkender de dem? Afviser
de dem? Tager de

i

det hele taget Stilling

til

dem? Eksisterer de endnu

for dem som Problemer, det er vr;rd at dr4f.te?
Hvad fprst L ive ts S e rsti llin g, Uniqueness,af,geer, kan vel de
allerfleste Biologer siges at forholde sig samstemmende. Mange dog slet
ikke af principielle, men mere af metodiske Grunde. Livsfanomenerne
er saa komplicerede, at deres Beskrivelse npdvendigvis maa antage ikkemekanisk Karakter: Fysikere og Matematikere af den rldre Skole (Gauss,.
Cauchy, Kelvin) har aabent indrpmmet dette. I Almindelighed betragter
ingen Biolog Livsgaaden som l6st. Gaaden ligger i, at >la force vitale
dirige des phdnomånes qu'elle ne produit pas, les agents physiques produisent des phdnomånes qu'ils ne dirigent pas> (Claude Bernard 1s78)"
Den kvanteteoretiske Betragtning af Livets Fenomener er ikke naaet ud
over en beskeden Begyndelse endnu. Men det staar at vente, at dens forfinede Metoder vil vise Vej til Forstaaelse af mange biokemiske Frnomener. Ligeledes er det sikkert, at heller ikke Kvantemekanik bliver det
sidste Ord i Biologien. Saa vidt er altsaa Biologerne enige med Aristoteles.
De er langtf.ra saa villige til at ggre det naste Skridt sammen med ham.
D r i e s c h og nogle faa Meningsfeller staar saa temmelig ene blandt.
moderne Biologer, naar de taler om Entelekien som ustofligt,.
substan tielt Livsprin cip. I Almindelighed anerkender man
Drieschs Beviser, man n&rer en n&sten barnlig tBrb4dighed for hans,
logisk skarpe Analyse af Fenomenerne. Man sparer ikke paa Komplimen alligevel t/r man dog
menter til Forskeren, Tenkeren Driesch,
hans
llvorfor
ikke? Mange tror vel,
ikke rigtig slutte sig til
Anskuelser.
at Enteleki kun er en Slags grcsk Ord for at dekke over visse Vanskeligheder (J e n n i n g s). Den samme Vanskelighed stikker under saa
megen naturvidenskabelig Ringeagt for Filosofien. Man overser ofte, at
de filosofiske Anskuelser ikke er udtrnkt f,or at kunne tjene som Udgangspunkt for nye biologiske eller fysiske Opdagelser; Filosofi og
Specialforskning i Marken eller Laboratoriet er to vidt forskellige Funktioner, der hver har sin Berettigelse i sig selv, bortset fra en eventuel
Nytte, den kan g6re paa andre Omraader, Entelekien skal forklare de
biologiske Fenomener filosofisk. Den er ikke nogen biologisk Flypotese,
men en filosofisk Tese. Skal der udledes noget af den, maa det vare
filosofiske Satninger, ikke biologiske Enkeltheder. Dog er den ikke uden
Nytte for Biologen, da hans Kundskaber saaledes afrundes og afsluttes
med en Vshed om, at det er mere end Stof og Kraft, han underspger,
alle hans Forskninger gelder et Vasen, som netop ytrer sig saaledes, som
Livsprocesserne viser.

En anden Indvending rejses imod Driesch af J. S. H a I d a n e: F{vis
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Entelekien maa ordne og dirigere de biokemiske Processer, vi kalder Liv,
maa den jo eje en overmenneskelig Indsigt i Biokemien, og dog antages
Indvendingen er ikke ny og Svaret er
den at handle ubevidst.
allerede givet af en af de rldre Vitalister, G. E. Stahl i sin Tbeoria
tnedica uera, 1737: Den intellektuelle Menneskesjal er i en lignende
Uvidenhed om sine egne beuidsle Akters Natur og Virkemåde; naar den
trnker eller sammenligner, ved den ikke altid reflekterende af, at den
gg det; Erindringen er ligeledes en i sig selv ubevidst Ydelse; i Viljesafgprelsen er vi uden Bevidsthed om en Akt, der fremgaar af Viljen
(Sjalen), idet hele Bevidsthedsfeltet som oftest optaSes af den Genstand,
Viljen tilstrrber. Sjalens Uvidenhed om en Ting betyder altsaa slet ikke,
at den ikke kan staa i Aarsagsforhold til denne. Det samme grlder om
Entelekiens Samvirken med de biokemiske Processer. Entelekien virker
hpjst hensigtsmrssigt, fordi dens Natur er saaledes indrettet. Spprges der
videre, hvorfra den har faaet en saadan Natur, bliver Svaret selvfplgelig
for den Filosofi, der ikke paa Forhaand har udelukket Gud fra sine Overvejelser: Skaberens Intelligens har ordnet Entelekiens Ankg paa lovbestemt Maade. Haldanes Indvending indeholder altsaa dog en sund Tanke.
Uden en overlegen Intelligens kan Entelekien slet ikke virke. Det er dog
efter vor Opfattelse ikke Entelekiens, men Skaberens Intelligens, som her
lpser en Gaade, der for enhver materialistisk eller ateistisk Biolog er og

forbliver ulpselig.
Ingen Vitalist vil dog pa^staa, at alle Spgrgsmaal angaaende Livsprincippet har fundet klare og utvetydige Svar. Dette bliver meget
klart, nar vi vender os til Aristoteles tredie Flovedtanke. Her bliver selv
Driesch vaklende og forlegen. Er Entelekien en Subs tans? Ja, utvivlsomt, hvis man ved Substans forstaar Bereren af. alle de Aktiviteter, som
Livet nu engang frembyder. Skolasdkerne er dog med Aristoteles trengt
endnu dybere ind i Problemet. Leren om, at Enteleki og det organiserede
Stof hvert for sig kun er D e l-S u b s t a n s e r i d e n k o m p I e t t e
levende Substans, og at det er denne, der handler i alle Livsprocesser, er mere end blot Leg med Udtryk. Aristoteles benytter sig af
et Billede for at g4re det klarere. Ligesom KunstformerL g4r en Marmorblok til en Statue, og ligesom denne Kunstform ikke rndrer Stenens
kemiske Natur (Kalciumkarbonat), saaledes g/r Entelekien det i sig selv
d/de Stof til en Organisme uden at forandre de biokemiske Processer.
Kunstformen og Livsformen (eller Entelekien) er ikke noget selvstendigt
Vasen, der kunde bestaa alene for sig (naar vi nu ser bort fra Menneskeaanden, som har sin srregne Yxre- og Virkemaade). Bliver Statuen
knust, saa er dens Form borte, og kun kulsurt Kalk er tilbage; ligeledes:
bliver den organiske Struktur Odelagt, saa er Entelekien simpelthen for-
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svundet og de kemiske Sto{fer er ene tilbage. Og ligesom Statuen ikke
bestaar af Sten alene og heller ikke af Formen alene for sig, men af
begges inderligste Forening, saaledes er ogsaa den levende Organisme en
hgjere Enhed og Helhed bestaaende af Stof og Enteleki. De biokemiske
Processer brres og foregaar i denne Enhed og Helhed. Det synes herved
filosofisk at ya,re muliggjort, at Entelekien leder de biokemiske Processer
uden at tilf.gre dem ny Energi. Kun i vore Tanker kan vi adskille Marmor
og dets Form, i Virkeligheden er de een Ting: formet Marmor. Saaledes
kan vi kun i Teori skille de kemiske Stoffer fra Entelekien, i Virkeligheden er de eet: levende Stof.
Selv om Driesch ikke er naaet til denne klare Formulering af Entelekiens Problem, er det dog hans store Fortjenesre at have stillet Vitalismens
Problem saaledes, at de moderne Biologer er npdt til at tage Stilling til

det. Grundproblemet, som han atter og atrer vender tilbage til, er for
ham dette: Kan alt det lovbundne og ensidigt determinerede, der sker i
Organismen, afledes af vort Kendskab til Beliggenheder, Hastigheder og
Krrfter af Systemets sidste materielle Dele i Tiden >t>? Flans Svar er et
energisk Nej. Han beviser det med klare Forspg, som godtgpr Vitalismens
Holdbarhed imod enhver Slags Maskinteori af den levende Organisme.

l.

Volfisberg.

RELIGIONSHISTORIA OCH KRISTEN.
DOMENS ABSOLUTA VÄSEN.
,,

edan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till
fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid,
talat till oss genom sin Son>> (Hebr. 1:1 f.). I dessa ord från den urkristna tiden möta vi jublet från dem som personligen hade upplevat
kristendomens första framträdande. Jubel över att vara utvald till något
vars like aldrig hade funnits och aldrig skulle komma att finnas. Det
var en intill dess okänd upplevelse av slutgiltig fullbordan: medvetandet
om att i det mottagna budskapet äga inbegreppet av allt det som, i fråga
om religiösa värden, ditintills endast styckevis kommit mänskligheten till
del, inbegrepp och fullhet på samma gång. Det är dagens slut, ty nu kan
intet högre och intet fullkomligare längre vänras. lJt över kristendomen
gives det inte någon utveckling, inte något framsteg längre! Samtidigt
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röjer texten för oss den grund, på vilken en så oerhörd, allt det förgångna motsatt förväntning stöder sig: det nya budskapet kom genom
Sonen, den Enfödde, som är arvinge till allt, emedan han med Fadern
har skapat världsalltet och genom sitt mäktiga ord uppbär det. Detta
budskap är inte förmedlat genom en person som allenast var människa,
ett verktyg och en Guds tjänare såsom profeterna. Ej heller fördes det
ned ifrån himmelen av ett av dessa övermänskliga väsen, en ängel; i all
sin storhet äro de endast skapade varelser. Nej, det förkunnades av Sonen,
som har hemortsrätt i hela den skapade världen och som äger allt, så
att intet kan bliva undantaget från underkastelse under hans herradöme
(Hebr. 3: t-6).
Dessa ord nedskrevos inte i en värld, som helt och hållet var uppfylld
av den kristna tanken, som var okunnig om den brokiga mångfalden i de
hedniska religionernas hOjder och djup. I det offentliga livet betydde den
nya kristendomen ännu ingenting. Där det behagade offentligheten att
ge akt på den, där skedde det under hån och förakt och till och med genom fOrfOljelse, varom det ovannämnda brevet just talar. Enkelheten i
dess gudstjänstsammankomster kunde inte i yttre prakt mäta sig med
templens ståt, med de andra religionernas kostbara offer och konstfulländade ceremonier. Men okänsligt för sådana värden var inte dessa nyomvändas hjårta. Tvärtom: författaren till brevet uppbjuder all sin vältalighet och anför alla skäl för att öppna ögonen på dem som dårats av detta
yttre för den inre rikedomen, den som dock allena är en religions sanna
värde. Men alla föreställningar och förmaningar utmynna alltid i den
enda, avgörande kunskapen: kristendomens inre värde är oöverträffat och
låter sig inte överträfra. Ty den är uppfyllelsen av den djupa längtan
som alla de stora inom Guds rike hyst ifrån uråldriga tider, den är den
verklighet vars blotta återsken enbart tycktes dem värd alla lidanden och
kval. Att avfalla från den för att, vända tillbaka till den icke-kristliga
kultens förföriska prakt och yttre maktställning betyder inte framsteg
utan tillbakagäng, för inte med sig berikande utan utarmning, är inte liv
utan död.
Detta medvetande om att inte kunna överträffas, om att äga den fulländande avslutningen i sitt budskap och slutgiltigheten i sin frälsningsnåd har kristendomen alltid bevarat och ansett som en av grundvalarna
för sin fortvaro. Den mångfaldiga religionsblandningen under de första
århundradena med dess brokiga rikedom på religiösa former, även den däri
varseblivna likheten med den ena eller andra kristna uppfattningen eller
ceremonien kunde inte vålla denna övertygelse något avbräck. Man behövde endast åter och åter igen rikta blicken bort från allt yttre hän
emot den rikt sprudlande inre kallan för att. v^ra trygg^d gentemot varje
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att sätta kristendomen på samma plan som någon av de andra
religionsformerna.
frestelse

Sedan kom den tid då västerlandet långsamt men fullständigt togs i besittning av kristendomen. Dess kultur formades under inflytande från
kristendomen och genomträngdes småningom helt och hållet av den, så
att i dag även de som förkasta kristendomen stå under dess inflytande,
leva på de ideal som den för första gången har förkunnat för världen,
ideal vilka de anse som mänsklighetens naturliga erövringar, något som
dock är resultatet av en lång, miidosam och offerrik uppfostran av den
enskilde likaväl som av nationerna iust genom denna samma kristendom.
Den nya tidens upptäckter och forskningar öppnade så för en värld,

som enbart kende kristendomen och de med den besläktade judendomen

och islam, dittills okända religionsformer av lägsta som av högsta art.
Mångfalden av dessa former var förvillande stor och växlade från folk till
folk, ja från stam till stam, och uppenbarade dock i sina grunddrag en
överraskande likformighet. Samma riter och uttrycksformer, samma
ångest och längtan, ja samma föreställningar om det gudomligas natur
vände alltid tillbaka liksom variationer över några få temata. Och dessa
temata fann man desto lättare och tydligare som man först lärde känna
de skriftliga vittnesbörden tillhöriga högre och darf<;r för oss bättre förståeliga kulturreligioner såsom buddismen, parsismen och de kinesiska lärdes religion. Därtill kom att man först, och ända in i våra dagar, grep,
sig an med de religiösa systemen med föga anpassade metoder och oriktiga, förutfattade meningar, vilka hindrade till och med ögonvittnena att
se och förstå det egenartade i varje religion, vilka dessutom förledde religionshistorikerna till att endast taga frarn och behålla det allmänna ur
det stoff som bjöds dem. Så nådde man fram till en upprörande erfarenhet: i så mångt och mycket var också kristendomen en religion lik alla
andra, iklädd samma former, underkastad samma lagar av psykologisk,
sociologisk och fenomenologisk natur. Varför skulle den intaga en särställning bland dem? Hur skulle den kunna råttf.tudiga sitr ensamstående anspråk pä att vara den fullkomliga och för alla tider slutgiltiga
religionsformen. Men där så den brokiga mångfalden fängslade uppmärksamheten, trängde sig den inte mindre oroväckande f.rägan fram: hur
skall man kunna förklaru denna näsran oöverskådliga ymnighet av
särformer, hur skall man kunna förena dem med sanningen?

Upplysningen sökte ge ert första svar på dessa frågor. Der blev
enlighet med dess geometriska, rationalistiska anda nog så torftigt och
illa anpassat: det gemensamma för alla religioner utgjorde, enligt dess uppi
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fattning, den sanna religionen, religionens väsen, liksom det gemensamma
tör alla trianglar är deras väsen och sanning. Denna religion har framsprungit ur det mänskliga förnuftet, den är helt lämpad efter den mänskliga naturen och är dårför under alla tider och hos alla folk den naturIiga religionen. Vad man därutöver finner i fräga om övertygelser och
institutioner inom de enskilda religionerna är villfarelse och förfalskning,
inbillning och vidskepelse, påhinat eller utnyttjat av listiga präster på
grund av vinstbegär och maktlystnad. Den sanna religionen späddes på
så sätt ut till några abstrakta, i sin allmängiltighet farglösa drag, sL att
utövandet av denna så kallade naturliga religion endast föga kunde särskiljas från irreligiositet.
Från H e r d e r härleder sig den nya uppfattning som fann sitt
högsta uttryck i den tyska idealismen och ännu i dag är verksam. De enskilda religionerna äro uttryck för varje särskilt folks sjäI. Folksjälen
själv är den tidsbestämda uppenbarelseformen för den absoluta själen.
För H e g e I var denna absoluta själ förnuft, och därför utvecklade sig
religionen i de enskilda religionerna enligt förnuftets lagar. Men redan
den äldre Schell ing ersätter Hegels dialektik med viljebehovets, strävandets och känslans dialektik. I existensialf ilosofien ha
dessa schellingska ansatser kommit till full utveckling. Allt mer och mer
ger uppfattningen om verkligheten som förnuft, som rena tankar, plats
för den nya uppfattningen, att världens innersta kärna är framströmmande, ogestaltat liv, vilket i människan tar sitt uttryck i gestalter och
idder och vilket så att säga uppscäller sig framför sig självt. Ett av de
väsentliga uttryckssätten är religionen. I hemlighe*fulla former och tecken blir det ofattbara fattbart, det oformade format, det outsägliga utsagr, men fOrblir dock alltid ofattat, oformat och outsagt. Varje tid och
varje folk har ett eget sätt att objektivera, vilket motsvarar dess särprägIade historia och dess särpräglade folkkaraktär. De äro alla sanna, ty
ingen är sann. Den ena är djupare, rikare, verksammare än de andra, men
ingen är slutgiltig. De äro vigda åt undergången likaväl som allt annat
människan frambringar.
Gentemot alla försök att avgöra frågan om kristendomens absoluta värent religionshistoriska metoder måste man först klart och tydligt

sen med

såga, att den historiska vetenskapen ensam inte dr
kompetent till ett sädant avgörande. Denslårfastvad
som var eller inte var, men den har inte att falla nägra värdeomdömen.
På grundval av det historiskt givna har filosofen eller teologen anspråket på att undersöka absolutheten, att erkänna eller avvisa. Framför allt
kan inte kristendomens blotta likhet med andra religioner betyda något
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för denna fråga. Kristendomen är en religion för människor
och förverkligar ddrför, ehuru på sitt sätt, alla de väsensdrag som gör
ett system överhuvud taget till en mänsklig religion. För den skull fatavgörande

tas inte en bestämd uppfattning om det gudomliga, och en motsvarande
hållning gentemot detta fordras och denna hållning uttryckes och bekräftas i mångahanda handlingar. Särskilt i de yttre tecknen, åtbörderna och
symbolerna kan likheten med andra religioner understundom gå långt,
då de äro tagna ur de mänskliga uttrycksformernas allmängods. Därtill
får man inte glömma, såsom den tidigare religionshistoriska forskningen
allt för ofta gjort, att likhet även medför olikhet. Varje religion är dock
en engångsbildning, hur mycket den än kan påminna om andra i enskildheter, på samma sätt som varje människa liknar alla övriga människor men dock är denna, alla andra människor olika, aldrig återkommande engångsmänniska. Likhet eller olikhet tala i och för sig vare sig
för eller emot kristendomens absoluta väsen.
Vidaremåsteman tånkapä att kristendomen
är en levande
religion och inte ett vetenskapligt system eller ens en abstrakt spekulation. Men all levande religion vill fatta och genomtränga hela livet,
avlägsna det som är emot dess anda och inväva allt tänkande och handlande i den totaluppfattning om människa och värld som den predikar
som den sanna. Ty som religion förmedlar den inte en tira och en praxis
om det ena eller andra särområdet, det må nu vara teknik eller ekonomi
eller politik. Den företräder en uppfattning om människans bestämmelse
och öde. Liksom i sista hand allt människans görande och låtande på något sätt, mer eller mindre, hänger samman med denna bestämmelse och
för dess skull göres eller låtes, så har även religionen medelbart eller omedelbart att göra med allt mänskligt, och det i den grad som ett exisrens,
område står mer eller mindre nära personens kärna. Beröringen fullbordas av sig själv i den troende människan, som samtidigt fyller sin jordiska uppgift och har andel i sin nations och sin tids ekonomiska, konstnärliga, vetenskapliga och politiska liv. Man måste på förhand vänta
sig att en sådan beröring inte kan förbliva utan inflytande på den ymre
form i vilken en religions budskap framställer sig. Genom denna drages
religionen in i den brokiga växlingen av olika folk och deras historia.
Frågan är blott den hur långt detta beroende går, om med växlingen av
den yttre formen även den inre substansen blir en annan, eller om den
liksom människans person bibehåller sig som den samma ner igenom tiderna. Kyrkan har nu alltid i lära och praxis skilt emellan den skatt av
sanning och nådemedel som kommit henne till del genom uppenbarelse,
och mera yttre former som gruppera sig omkring dessa och som ju lättare
kunna växla dess avlägsnare de stå det oförytterliga arvegodser. Bandet
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kan stundom bli mycket innerligt, så att det kan betyda en svår och ansvarsfull uppgift att skilja det tidsbetingade från det obetingade. Ritualstriden och frågan om anpassning i missionsländerna äro bevis för att
man principiellt känner till sådana historiskt betingade former, liksom
även för att Kyrkans första och högsta omsorg är inriktad på att inte
låta någon del av sin oersättliga rikedom på övernaturliga sanningar gi
förlorad genom att gå brådstörtat framät.

I alla händelser kan man också på religionshistorisk
väg f astställa, vilken den hittills bästa och h0gsta

religionen har varit. De flesta som utan förutfattade meningar ha undersökt de olika religionerna och deras inflytande på människans bildning och karaktärsdaning ha kommit till det resultatet, att
ingen annan religion har utövat ett så djrrptgående och välgörande inflytande på mänskligheten som kristendomen, att de människor, som på det renaste sättet ha förkroppeligat
det ideal som den ställer upp för det mänskliga strävandet, samtidigt betyda höjdpunkterna inom ädel humanitet, ända från dess stiftares oförlikneliga gestalt fram till v&ra dagar. Även om detta fastställande är
nödvändigt för att man överhuvud taget skall kunna diskutera anspråket på absoluthet, så är det dock inte tillräckligt. Absoluthet säger mer.
Har hitintills inte någon högre eller ädlare form av religion uppstått,
utesluter inte detta faktum endast, hur ärofullt det än i och för sig är
för kristendomen, att inte en ny form i kommande tider skulle kunna
överträffa den i fråga om värde och verkan, liksom även i fråga om sanning. Till och med kristendomens sanning kunde kanske alltjämt tillåta
ett kompletterande och fArdjupande; kristendomen gör ju själv anspråk
på att på väsentliga punkter ha utökat och utfyllt det Gamla förbundets
uppenbarelse. Det har inte heller felats delvis vilda spekulationer och alltjämt strandade förvik, som ha velat låta den Helige Andes tidsålder följa
på Faderns och Sonens religion.
Mycket viktigare, om även alltjämt inte avgörande, är ett annat faktum. Det ärintet tvivelom att endast få religioner ha h O j t sig över
det beroende som f öljer med tid och ort f ör deras
u p p k o m s t. De förblevo mestadels bundna till ett visst folk med dess

omgivning och dess historia, och detta ända in i sitt innersta väsen. Varje
lösslitande från dess ursprungliga grund betyder för en sådan religion
en säker död. Den låter sig inte omplantera, och med sin ursprungliga
bärares bortgång dör också den. Detta tu fallet. med alla primitiva religioner, som därför upplösas så förskräckande snabbt vid mötet med de
vitas kultur, ofta innan de ännu blivit ersatta med en ny religion, som
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inte är hotad genom sådana rubbningar, så att dessa starnmar även i folkligt hänseende dri vid beröringen med de otroende vita. Men det är även
fallet med de religioner som vi känna från antiken, egypternas, babylonernas, assyrernas, grekernas och romarnas. De dogo ut samtidigt med
de olika kulturer och stater med vilka de voro allt för nära sammanbundna och vilkas alltför tidsbetingade andliga värld de helt och hållet
återspeglade. Men där behovet av ett uppmjukande av detta allt för
trånga band uppstod, forföll man endast till att blanda alla kända religioner, vilket blott påskyndade den inre upplösningen. I dessa folks medvetande har detta for folk och religion så ödesdigra beroende tagit sig
uttryck däri, att man ansåg det självklart att varje folk skulle ha sina
egna gudar och sin egen kult, av vilka ingendera nådde ut över landets
gränser. På andra sidan dessa gränser härskade andra gudar, som ville
äras och anropas på annat sätt.
Endast få religioner, de så kallade världsreligionerna, ha höjt sig över
detta allt för fasta samband med tid och rum. De ha något att säga som
inte synes sant blott under vissa historiska eller folkliga förhållanden.
Deras budskap finner anklang i människornas hjärtan, så långt som och
just emedan de äro människor. De svara, sant eller falskt, på frågor
som det har varit varje människas lott i alla tider och i alla kulturformer och på alla breddgrader att i klart medvetande ge sig i kast med.
Därför kunna de gå ut över gränserna för varje särskilt land och varje
enskilt folk, men andä vara bofasta i varje land och av varje folk uppfattas inte som något främmande och påträngt utan som verkligt eget
arvegods. Och så länge människor ha något gemensamt, som särskiljer
dem från djur och änglar, så länge människor på något sätt kunna göra
sig förstådda genom tecken och ord, skall detta saruna sökande inte upphöra, skola de samma ängsliga frågorna ställas och av en främmande
kunna förstås, kunna gemensamt ställas och förnimmas. Ty möjligheten
till även det ringaste ömsesidiga meddelande, vilket just höjer människan upp ur djurvädden, förutsätter redan en gemensam grund för ett
mycket ursprungligt förstående, vilket i sin tur vilar på den gernenskap
som skapas av det andliga inseendet av verkligheten och av det förnuftiga viljandet. Av detta inseende som uttryck för och följd av €gen ansvarighet och personlig självbetydelse följer den människans bestämmelse
som skiljer henne från djuren. Till denna anknyter den religiösa frägan
och är för den skull mottaglig för, ja i behov arr ett gemensamt svar.
Bland dessa världsreligioner har buddismen framför allt sin negativa lösning av frägrn om människans bestämmelse att tacka för sin
utbredningskraft. All bestämmelse är tillfallig, allt avgörande är gäng
på gång möjligt att upphäva i en ny tillvaro, till dess personens existens
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försvinner i Nirvana, hur detta än uppfattas. Den står därför likgiltig
inför alla religionsformer, ay vilka inte någon äger mer än en tillfällig
sanning. De äro tillräckligt bra för dem som ännu inte nått fram till
upplysningen, som ännu befatta sig med denna världens sken. Den uppIyste är upphajd över detta. Alla värden, liksom allt vara, är en villa
som bör avslöjas. Denna sista intighet binder människorna frän alla tider
och breddgrader samman i ett enda stort medlidande.
I s I a m har däremot ett mycket mer positivt budskap att {rarnföra.
Men denna religion är ännu på mångahanda sätt beroende av ett bestämt
stadium i kulturutvecklingen. Dess ökenursprung håf.tar ännu starkt
vid den och medför att den framför allt finner anklang hos enklare, om
även inte mer primitiva kulturer. Vad den har att förkunna i fräga om
allmänmänskligt är taget frän judendomen och kristendomen. IJr deras
egendom har den utvalt sanningar, som utan allt fOr stor möda och allt
f<;r h0g sedlig lyftning voro fattbara för ökenryttarens enkla sinne, men
ändå bjödo honom ett bättre ideal gentemor det han förut haft. Det är
darför knappast troligt att islam skulle kunna urhärda en beröring med
den moderna kulturen utan att födora sina väsentligaste värden.

Kristendomen uppvisar bland alla världsreligioner den största
förmågan att b juda något ät alla kulturer
och att ingå en
så nära förbindelse med alla kulturer, att den blir bofast i dem och de i den,
utan att den därför förlorar sin egenart. Ja, denna de enskilda folkens
egenart har enbart vunnit därigenom. Ty f<;rst kristendomen har uppenbarat för den enskilda människans själ hennes eviga värde, givit henne kunskap om den vikt som vilar vid hennes handlande, och har så gjort henne
medveten om sig själv. Bekännelser om den inre bilden av en sådan klarhet och färgprakt som en Augustinus' voro endast möjliga inom kristendomen och genom den. Den har vidare befriat människan från naturångestens band, ställt henne som ett fritt Guds barn inför naturen och
först därmed möjliggjort till och med tanken på att metodiskt behärska
och draga nytta ay dess krafter. Där människan tror att hennes öde är
bundet till en naturkraft, f0rblir hon ångestfull fängslad därvid i stumt
slaveri. Kristendomen står inte likgiltig gentemot de jordiska värdena,
men den ställer människan med hennes eviga bestämmelse inte under utan
över dem och visar därmed varje ändligt värde den plats det tillkommer: den tål inga värdeöverdrifter. Just den katolska kristendomen har alltid i detta inordnande utav värdena varit pä en gång mycket vidsynt och i det principiella konsekvent. Erkännandet av detta
faktum ligger i den motsägande förebråelse som alltjämt framställs
mot den: det vidhjärtade övertagandet från hedendomen och den tänga
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religiösa ofördragsamheten. Den skenbara hedendomen är enbart itjänst-

av

alla sanna värden och äkta mänskliga uttrycksformer för
uppgiften. Och ofördragsamheten är endast det
obönhorliga fasthållandet vid den mänskliga bestämmelsens överlägsenhet
över varje enskilt ändligt värde, som skulle kunna sätta sig i stället för
det hela. Endast inför Guds oändliga, eviga verklighet, om vilken uppenbarelsen ger oss en oersättlig kunskap, avgöres människans bestämmelse.
Kristendomen är i stånd till en sådan allmänmänsklig utbredning getagandet

att

lösa den ena stora

symboler i
vilka liksom redan Kristi liknelser knyta an till

nom enkelheten i sina uttrycksfulla
sakrament och ritus,

de vanligaste och mänskligaste tecknen och förklara dem. Och dessa symboler göra, liksom johannesevangeliet, de alldagligaste företeelserna i natur
och människoliv, såsom ljus, vind, vatten, sädeskorn till sinnebilder för
de andligaste verkligheter. Kristendomen är skickad därtill genom den

öppenhet den visar gentemot alla naturliga värden, en öppenhet som inte

föraktar något som är sant, värdigt, rätt, heligt, älskligt, berömvärt
(Fil. a: S f.). Den ärskickad därtill framför allt genom andligheten och
renheten i sin lära om Gud, Ffan som ut över allt enbart naturenligt inte
hindras genom någon dov lidelse eller blind kraft utan står över allting i
fullkomlig självbesittning såsom Herre och Skapare, Han som låter sina
bekännare taga del i detta konungsliga herravälde över allt jordiskt, sätter dem i stånd att bruka detta i frihet utan att bliva slavar under någon
eller något: >Allt hor ju eder till; det rn& vara Paulus eller Apollos eller
Cefas eller hela världen, det må vara liv eller död, vad som nu är, eller
vad som skall komma, alltsammans hör eder till. Men I hören Kristus
till, och Kristus hor Gud till., (1 Kor. 3:2t fr.)
Men därmed ha vi även uppnått den punkt där kristendomens anspråk
på absoluthet slutgiltigt avgöres: ty detta gudsbegrepp hänger oupplösligt samman med Kristi person. Guds andlighet och rena, personliga självbesittning ligger innesluten i hans trefaldiga enhet, vilken innebär oförminskat för-sig-själv-vara tillsamrnans med gemenskap, den
enskilda personens fullkomliga själv-vara genom det oreserverade överlämnandet ät de andra. Denna Guds personliga hemlighet, ofattbar för
allt mänskligt förstånd, har uppenbarats genom den som själv har erfarenhet om detta liv >i Faderns sköte> (Joh. t: 18) och som har förnedrat sig till tjänare för att giva oss del i detta mäktiga, glödande och dock
så rofyllt säkra, oförgängliga liv. Om Kristus är Gud, Faderns enfödde
Son, då är han den högsta möjliga uppenbarelsen och gåvan. Då kan
man inte vänta sig något fullkomligare efter honom. Då stå alla människor som skapade varelser inför den ene Guden, då är allas deras bestämmelse bunden till den enda frälsningen genom Kristus. Gentemot
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denna gemenskap, som når ända in i varats innersta fibrer, kan inte allt
splittrande, kunna inte alla skiljaktigheter vara avgörande, huru betydande de än kunna .vara för det jordiska livet. Även de äro upptagna i
barnaskapets rikedom och därigenom helgade och föradlade. Nu avgöres
varje öde genom den enda hörnstenen Kristus (1 Petr. 2z 6 ft.); nu finns
för alla frälsning endast genom det enda namnet (ApS. 4: 72). Därför
går budskapet ut till alla folk: >em Herce, en tro, ett dop, ea Gud, som
är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla>. (Ef. 4: I f.)
Men om den enfödde Sonen själv, som talar vad han vet och vittnar
vad han sett (Joh.3:11), ger oss kunskap om det gudomliga, så kunna
inte hans meddelanden vara blotta uttalanden om upplevelser av vädden
och det gudomliga skimret i den i stammande, illa anpassade, vacklande
och växlande tecken, myter utan skarpa konturer och utan säker mening, utan de äro meddelanden i ordets fulla och stränga betydelse, meddelanden från person till person med en mening som återger en verklighet, och vars sanning prövas efter denna verklighet och inte efter
människans svallande, ostadiga stämningsliv gentemot en oförstådd, stum
värld. Då tar sig denna uppenbarelse uttryck i d o g m e r, liksom människan uttalar verkligheten i meningsfyllda, klart avgränsade ord. Därför
gör dogmat, liksom människans sanningsenliga tal om ting hon själv upplevat, anspråk på allas instämmande. Därför utesluter detta anspråk
varje annorlydande utsago över samma föremåI, det må så komma från
en himmelens ängel (Gal. 1:8); det kunde endasr vara falskt och leda
vilse. Myten har aldrig gjort detta anspråk på absolut sanning utan uttrycker $narare en stämning ån ett faktum. Men en stämning har ingen
sanning utan endast äkthet och många uttryckssätt. Men ett faktum
har endast en sanning, emedan verkligheten obevekligen är sådan den
just är, om den sedan behagar oss eller inte. Så är dogmats obeveklighet
och hemlighetsfulla klarhet det motsvarande uttrycket för och den nödvändiga följden av det kristna gudsbegreppets absoluta haghet och även
ett tecken som höjer Kyrkan upp över alla religioner. Allt relativiserande
av dogmat drager åter det gudomliga ner i det mänskliga, ja i det allt
för mänskliga, det opersonliga och mytiska. Det är sanr, nu är det inte
längre förunnat människan att göra sig gudar efter sin egen bild. Det
finner hon på en gång vara ett utarmande och en ofrihet. Men i djupet
finns mycket mera befrielse och berikande. Även den vackraste, angenämaste villfarelse slutar i skam den dag den upptäckes. Och gudarna
efter människans bild äro lika fattiga skapelser som deras skapare. Däremot står människan genom det kristna gudsbegreppet på verklighetens
klippgrund. Det mest egenartade i henne framkallas genom detta. Personligen ansvarig står hon inför den personlige, förstående, råttf.årdige
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och kärleksfulle Guden, inte inför vilken dunkel, känslolös och oklar
livskraft som helst, vilken en dag låter henne ligga förbrukad vid sidan
av vägen. I kampen om självbesittandet, om förädlandet av allt det
värdefulla inom sig, vet den kristne att han är förstådd, ja än mer, buren och styrkt, utlovad den slutliga segern. Der som egendigen gör honom till människa, det som gör det möjligt för honom
åga de lägre,
^tt sig åt dem i
till och med med djuren gemensamma värdena och att glad,ja
stället för att brukas och missbrukas av dem som enbarr ett verktyg,
det som alltså först och främst ger hans liv innehåll och rikedom, och till
och med gör det möjligt för honom att gä vilse, det är inte något grymt
bedrägeri för ett kort ögonblick mellan två intigheter, utan hans likhet
med Gud, vars värde, en gång födorat, icke blott återställdes på ett otänkbart herligt sätt, uran även upphöjdes till barnaskap hos Gud. Den vilar
på den oförstörbara klippan bildad av Guds eviga verklighet och * därför vår verkligaste verklighet, som är i stånd att övervinna allt annat.
Jublet i den i början anförda texten blir nu begriplig för oss. Aldrig
har en religion gjort sådana anspråk, aldrig givit sådana gåvor. Aldrig
har en människa påstått sig vara Guds son i den personliga, andliga, verkliga och enda mening så som Kristus. Och av sanningen i detta hans
anspråk avhänger kristendomens absoluta väsen, Trefaldighet, människoblivande, Kristi gudom äro inte några onödi ga sirater på den kristna kyrkans byggnad., :otan den grund varpå den vilar. Denna grund står fast.

Kyrkan är inte byggd på mänsklig mytbildning.
över oss står Guds personliga kärleksvilja, aldrig hotad ay ytte inflytande, aldrig utsatt för f.ara genom obeständigher som bryter fram ur opersonligt djup, aldrig bruten av omedvetna, obehärskade krafter av naturenlig art i Gud. Och därför är den aldrig vägrande, aldrig likgiltig,
afdrig föränderlig. vad skulle alltså kunna skilja oss från denna karlek
och så återigen utlämna oss värnlösa åt ångesten utom vår egen otrohet?
>Varken död eller liv, varken ånglar eller andefurstar, varken någor som
nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller
någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss
från Guds kerlek i Kristus Jesus, vår Flerre.> (Rom. S: 33 f.)
August Brunner,

27

G. K. CHESTERTON, PROFET,
Jag har nu föreläst tre gånger i Köpenhamn om G. K. Chesterton och
J hrr blivit ombedd att göra det igen. De två första auditorierna,
katolska studenter och icke-katolska lårare, särskilt de senare, sade, att
jag var alltför filosofisk. De hade väntat paradoxer eller att få höra om
Fader Brown, detektiven; eller katolikerna kanske någonting mer uttryckligt om konversioner till tron. Det tredje
universitetsstudenter med
-hade varnats på förhand, så
kanske endast en katolik pä 6o eller så
att de behövde inte komma, om de inte -ville! För varje gång betonade
jag allt envisare hans i d 6 e r, vilka han verkligen sade, att han värderade, ehuru han trodde, att de voro utan större intresse för hans böcker.
Med >profet> menar jag her snarare >en, som förkunnar> än >en, sor4
förutsäger>, fastän han som Newman säkerligen också såg in i framtiden, vilket nog kommer att visa sig.
En kort avdelning, som icke handlar om idder! Hans böcker kunna
törefalla >bullrande>, uppsluppna och t. o. m. vilda. I Australien brukade man t. ex. fräga mig, om han gapskrattande ropade sina epigram
efter en. Han var grovt byggd men inte fet, förrän hans hjärta blev
dåligt. Hans röst var faktiskt svag; han var blyg, kanske snarare mycket
försynt; han trodde på, respekterade och älskade sina vänner, i synnerhet >vanliga> och helt unga män. Hans sympati gick dem rakt till
hjärtat; han ville icke tala om sig själv! Det, de sade, kunde giva honom
en id6; han brukade småningom börja skratta
kanske nästan tyst men
- mycket mera av deras
,med hela kroppenu. Han brukade göra oändligt
id€er, än de själva trodde, att de innehöllo. Detta är den sanna ödmjukheten och den sanna uppfostran. Vad hans ungdom betråfrer, fOddes
han i en >victoriansk> medelklassfamilj, som var aktningsvärd och bildad,
som avskydde allt >riskabelt> i fråga om affärer, kort sagt en solid familj.
Där diskuterades ändå allting i den tidens anda
regeringen eller de
undertryckta klasserna, frärnmande nationer och gällande
moral, t. o. m.
Bibeln, engelsmannens enda religiösa fästpunkt hitintills. Gilbert intresserade sig mer för frågorna än för dem, som ställde dem. Allting levde
och >betydde>> något för honom. I skolan var han begåvad, stundom lat,
stundom kolossalt energisk. Sedan han slutat skolan, studerade han konst,
men han hade svårt att bestämma sig. Få, som kände hans skrifter,
kande hans teckningar. Med ett par små streck, som han aldrig behövde
ändra, kunde han uttrycka en hel karaktär, en hel mentalitet, t. o. m.
en period. Den vaga engelska liberalismen hade inte givit honom någon
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orientering i livet, och naturligtvis inte någon religion att tala om. FIan
blev pessimist och fientlig mot livet sådant det levdes, inte mot livet i
och för sig. Han längtade efter mera liv, än världen gav honom. Sedermera trodde han, att han hade experimenterat med ondskan, men detta
var sannare i fräga om hans inbillning än om hans uppförande. Han
förstod inte ens det verkligt sataniska i livet förrän myckec senare, när
Fader Brown lyckligt och väl redan var hans förståndige och lugnande vän.
Ffan utgav en volym dikter (han hade redan fått sin typiska stil) och
började tråfia alla sorters människor
särskilt en fantastisk samling
svärmare, vilka f0rklarade sig tro på -magi, inte på religion, på själen,
inte på kroppen och på andar i stället för på Gud; skeptiker, som voro
övertygade om att förnuftet aldrig kunde vara säkert; determinister,
vilka voro rasande på honom, som trodde på den fria viljan
som om
han enligt dem kunde hjälpa det! Detta började återställa -hans sinne
för verkligheten och hans respekt för frihet, särskilt for de fattigas, vilka
alla dessa människor (såväl som ringare lagstiftare) jämt motarbetade.
Sedan mötte han mera karaktärsfasta män, över tygade om att
kristendomen var sann eller osann. Han började taga både dessa och
deras opponenter allvarligt.
FIan var nu faktiskt övertygad om
det absoluta behovet av religiösa principer, som någonting skulle kunna
göras av livet
personligt eller socialt. Hans historia blir nu hans intellektuella utvecklings.
Han hade i början en känsla av li v, som fordrade friher, kombinerad
med en känsla arr att han i c k e var fri, inte ens intellektuellt. Att han
inte hade några principer innebar, att han saknade frihet att handla med
säkerhet och styrka. Ständigt och jämt hade han tvivlet som en black
om foten. Dock kände han, att han var värd någonting
om han bara
kunde bli det. Lyckligtvis fann han i någon påvlig encyklika
orden
>>människans värde>, tillsammans med >människans frihet>. O m en
människa var fri, hade hon värde
icke annars. Han sruderade denna
id6s historia och fann, att den var en gäva f.rän kristendomen. Människan, skapad av Gud och för Gud, intelligent, fri och odödlig, hade
dec värde, som G u d givit henne. Som Guds barn, och endast därigenom, var hon stor. Mandomsanammelsen och återlösningen ville visa
det värde, Gud verkligen hade givit människan. Han följde denna id6
från evangelierna, över S:t Petrus och S:t Paulus, den tidigare kanoniska
lagen (S:t Gelasius d. 496) och till medeltidsmänniskorna. D. v. s. till
S:t Thomas och i England Bracton, den verklige grundläggaren av vår
allmänna civilrätt; jag tror det var han, som präglade den utmärkta
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den fria o c h laglydiga människan, frigrund av sin lydnad. Vidare följde han
friare
på
villigt lojal och desto
denna idds utveckling över Vittoria och Suarez direkt till dessa stora
principers överförande till andra sidan Atlanten, där de utgöra hörnstenen i Förenta Staternas konstitution, och där, som vi veta, president
Roosevelt studerar d e m liksom även Leo XIII:s, Benedictus XV:s,
Pius XI:s och Pius XII:s doktriner. De stora rättshistorikerna, som Pollock och Maitland, ha, ehuru icke katoliker, fullt klarlagt denna härkomst. Det är enastående.
Härifrån härrör sig omedelbart hans tillgivenhet för små enpersonliga, såsom små affärsinnehavare, lått krossade av stora
heter
opersonliga sammanslutningar; nationer, såsom Polen, Irland och vid det
tillfallet boerna och senare Tjeckoslovakiet. Därför ansåg han sig också
genomskåda de två stora samtida rörelserna, imperialism och
socialism. FIan kände, att båda syftade mot €n artificiell enhet, centralisation och en outhärdlig byråkrati, som fr'iter på det politiska och sociala
samfundet som en kräftsjukdom. FIan hade ännu icke sett försöket att
påtvinga av staten dikterade tänkesätt och föreställningar. Vid det laget
i
hade han även >genomskådat> den påstådda >friheten> hos pressen
förläggares, annonsörers och rika doktrinärers våld och utsått för mutor
och utp,ressning, och som giver publiken en blandning av vad d e n
önskar och vad de vil ja, vari sanningen spelade mycket liten roll.
Och Belloc, som han dä tråfrade, visade honom, att pä det hela taget -var
det likadant i partipolitiken. Därför eggades båda att arbe ta Iör att
rädda genomsnittsmänniskan, och-beslöto att göra det helt o b e r oen d e.
kunde uppnå fullkomlig
Men genast insåg han, att individen
genom
helig
sammanhållning
inom familjen.
en
personlighet först
Därför hans outtröttliga korstäg f.ör de små, inte bara ekonomiskt utan
även vad
även borgerligt. Långt ifrån fientlig mot äganderätten
skulle han ha önskat, att så många som möjligt kunde
beträfiar 611[
besitta den säkerhet, som beror av ett hus, som man ä g e r inte h y r,
med ett stycke jord, som en man kunde och även skulle vara villig att
bruka, och varigenom han kunde vara säker på åtminstone ett >måttligt
välstånd>. Därför även hans vördnad för hustrun och modern, till stor
del underlättad av hans hängivenhet till den heliga Jungfrun, en hängivenheq vilken, som han säger, >föll sig naturlig> för honom. Därför
även hans avsky för skilsmässor, vilka förstöra hela samhället i själva
dess grund. Vidare även hans bittra indignation, då dessa moderna dödsdomar, kontraception, abort, sterilisering och euthanasi, icke bara rekommenderas av teoretiker, som stödja sig på omotiverade och otillräckliga
påtvingade de mest
bevis, utan visa tendens att bli lagligen
frasen: Iiber et legalis bowo
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av alla, de fattiga. Chesterton var mycket uppriktig i sitt tal
och hade stor humor; men liderlighet var honom lika fOrhatlig som
pryderi. Man kan inte finna en enda ofin rad i något av vad han skrivit.
Vi hylla hans beundransvärda hustru, som ej överlevde honom länge,
och hans broder Cecil, t. o. m. ännu mer lysande begåvad och mycket
snabbare i att b e d ö m a, varvid han lät en kraftfull handling snabbt
följa den klara idden. Cecil stupade i det förra kriget.
hjälplösa

Man förstår, att den rena logiken måste varit orsak till den tankeantytt. FIan var verkligen hänsynslöst logisk, något som
en latinsk tänkare icke alltid uppskattar, derf.ör att han tycker om att
eliminera. Chesterton tyckte om att upptaga ett påstående och
framlägga dess eventuella betydelse,
dårav utdraga allt, han k u n d e
dess motsägelser, reductio ad. absurd.llln av dess motsats, om det var sant,
och dess yttersta konsekvens, om det var osant. Men om han sade någonting tre gånger, blev det också någonting sagt och från något olika synpunkter. Därför kunde han inte bara skriva en underbar bok om
S:t Franciscus au Assisi, full av vackra fantasier, utan också en mycket
djupgående men populär bok om S;/ Tbomas au Aquino, som betonar
de två fundamentala principerna, att intellektet kan fatta det verkliga;
och, att det, som 'ir, är gott; det, som vi kalla >>ont>>, är avsaknandet
av en egenskap, som skulle finnas. I förbigående sagt var det detta, som
gjorde det möjligt för honom att bevara den varmaste sympati för de
dumma och faktiskt även för syndare, kanske utom då han såg dem begå
synder av kallblodig orättvisa, avsiktlig lögn och social grymhet. Man
skall a l l t i d finna, att någon dylik etisk eller metafysisk princip är
bestämmande för utvecklingen t. o. m. i hans lustigaste detektivroman.
gång, som jag

Man förstår, varför förra kriget närapä gjorde slut på honom, och
varför tiden efter kriget bedrövade honom ända in i själen. Detta krigs
attack mot själva humaniteten var svår nog; men att man icke tagit
lärdom av detta och att politiken och finanserna voro osundare än någonsin, kom honom att frukta ett obotligt fördärv och ett öde av antingen
värre kaos eller mer cyniskt tyranni för världen. Här följer en s p ådom, som återfinnes i hans stora Ballad of tbe'Wbite Horse: >I tell you
naught for your liking
N"y, naught for your desire
Save that the
sky grows darker yet - And the wind rises higher.> I -sin tro fann han
sedan, vad han behövde för att bibehålla sin själ klar och lugn. Mången
frågade, varför han ej blev katolik mycket förr. Hela England väntade
därpå. H a n brukade säga, att han var alltför lättjefull. Jag sade, att
han t y c k t e om att gä omkring och vara samtalsämne på alla upp3t
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tänkliga sätt. Men fastare yar hans f öresats att icke hava några
>önskedrömmar>. I hans Euerlasting Man, som jag tycker är hans $törsta
bok, ser man, hur allomfattande hans syn på Kyrkan var >på hennes>
eget allomfattande >område>>. Endast i hennes lära fann han de principer, som räddade människan från individualism och ,rsamhällsmänniskanr> frå.n att förlora sin personlighet i massan. Flistorien belystes av
tron: Psykologien blev sund
s[s1s blott om man tog med i beräkning känslan för synden och- syndens realitet. Intellektet nådde med
säkerhet och klarhet sitt rätta objekt och berikades genom uppenbarelsen
av det, som det inte kunnat utröna själv. Det moraliska livet harmonierades i den kristna låran om korset
lidande med glädje, död och
uppståndelse, offer med ära. Hela det mänskliga livet förädlades av
mandomsanammelsen, sakramenten och kommunionen och den inneboende själen utan förlust av sina egna värden därhän, att det blev
värdigt åskådandet av Gud. Flans syn på Kyrkan var så utvecklande,
så frigjord, föradlande och förtrollande, att han fullständigt måste övertyga sig om att han inte bara kände, att den var alltför tilltalande för
att. lvara osann. Men för var och en, som mottager trons gåva, kommer
en tid, då inga invändningar längre äro möjliga. Man kunde t. o. m.
tala om för honom att han inte andades.
Hade han levat nu, denne man med sina lustiga epigram och paradoxer,
skulle han blivit fullständigt överväldigad av känslan för ansvaret, ett
ansvar, som vilar p& var och en utrustad med denna tro, ja, p3, varje
människa med god vilja. Lika litet som författaren skulle han någonsin
kunnat betrakta händelserna från en blott militär synpunkt. Han skulle
förstått, att under a I I a fOrhållanden en oberäknelig katastrof drabbat
Europa, ja, hela världen, om Europa jämt trott, att det inte haft något
att giva de svarta, gula och röda raserna
alla Guds barn, ehuru kanske
mindre medvetna om sin höga värdighet -och om sitt broderskap i Kristus.
Men hur skall Europa n u kunna predika brödraskap, fred, enighet och
kärlek för kineser, indianer och negrer? Det är så ytterst nödvändigt
att, befria den katolska tron från nationalism och t. o. m. rasfördomar.
Den är absolut inte en hommersiell, militär eller statlig angelägenhet.
Han skulle förstått, att följderna av denna katastrof måste resultera i
generationer av utarmning, sjukdom, misstänksamhet, lögnaktighet och
ömsesidigt hat. Vilka symptom finnas väl just nu hos dem, som åtaga
sig att styra oss, eller som vi tillåta att göra det, på den hjärtats förändring, vilken ensam kommer att få dem att till slut hernbära sin hyllning
åt sanningen och rättvisan, kyskheten och kärleken och självuppoffringen
och vandra ödmjukt infor Gud? Men dock är det som regel ej bland
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dem, vilka äro mäktiga på grund av förmögenhet och ställning, som
förändringar skel men de kunna i stället ske hos de många >genomsnittsmänniskorna>. I så fall är det dessa, som komma att fordra sådana
dygder hos dem, vilkas styrelse de acceptera, ja, det skall finnas tillräckligt många hos dem, som ha vad som behöves för att vara framsrående,
och som komma att resa sig och fyllda av ansvarskänsla mot sina medmänniskor och Gud fatta maktens tyglar. Om de kunna, måste de!
Det är deras kallelse. Men hur skall denna förändring ske. Helt genom
inre ingivelse av den Helige Ande?
Det tycks inte ha varit Guds normala plan. >Sannerligen, Herren,
Herren gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare
profeterna. . . När Flerren, Herren talar, vem skulle då icke profetera?>
(Amos 327,8.) Gud förbinder sig med människor. >Och hur skola de
höra utan en predikare?> frågade S:t Paulus. Där skall finnas en profetisk röst, som skallar som en basun över myntens klingande, tryckpressarnes muller och knotet från en olycklig och okunnig mänsklighet. Gud
vet, att vi behöva sådana profeter! Jag tror, att Chesterton kan räknas
bland dem. Men vi behöva även de otaliga rösterna från den stora massan,
liksom >rösten från de stora vattnenr, lika tvingande och nödvändig
som den enda barunliknande rösten
folket, som f ordrar rättvisa,
sanning och kärlek av sina lärare- och härskare. Och jag tror, att
Chesterton kom även dessa röster att eka genom våra gator. Men för
närvarande ha ropen och skriken förkvävt dem. Ja, reformen skall icke
komma >ovanifrån> ej heller genom utkast på papper och ej heller genom
föreskrivna lagar utan genom en tillräckligt stor mängd enkla mändessa

niskor inriktad. pä rått.f årdighet. Veoss,omvårkalIelse är att tala
>att ropa högt utan uppehåIl>
om vi icke
- fortsätta därmed; dock måste vi -tala med tankar ropa
hogt och ej heller
och

ord och måste och skola också förstås ay vär^ dagars människor liksom
vår Flerre, som alltid talade >allt eftersom de f Armådde höra deu.
(Mark. 4:33.) Det är säkerligen just vad Chesterton gjorde bland de
människor, som han ständigt umgicks med. Vad de demoner beträffar,
som tillsluta människors öron, så att de icke >hava öron att höra med,
pde6ia slag utdrives icke utan genom b<in och fastar. Chesterton,
-optimisten, den gode vännen, mannen med det franciskanska hjärtat,
som tackade Gud för allt gott, var dock en vän av regelbunden bön och
måttlig stränghet. Gud give oss uthållighet i fastan, ihärdighet i boten
och renhet

Ni

skola

i

bönen.

nu förstå, varför jag undvikit att b^r^

samla en mängd av
Chestertons spirituella yttranden, utan uppehållit mig vid hans idder (och
3-42s2. Credo. z3:e årg. Mars

1942.
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ni komma att bli överraskade att finna hur ofta hans idder citeras av
de mest allvarliga franska filosofer såsom Maritain). Jag slutade med att
endast påpeka, vad, jag tror vara den verkligaste men minst kända taktorn i hans liv, en sann och svårvunnen helighet, Han hade ett kädeksfullt hjärta, och harmades icke, då allt hans arbete måste sluta; han blev
icke modfälld då allt hopp utom det långt avlägsna svek; han förbittrades
icke, trots att, dä Gud icke bara hade tuktat världen genom sina profeter
så älskade Han den!
si11s sirr
utan hade till denna sorgliga värld
>för
sagt:
min
son
skola
de
hava
försyn>,
världens
Enfödde Son och

att erkänna Flonom; >folket satte sig ned till att äta
och dricka, och därpå stodo de upp till att dansa>; även bland Hans
egna funnos de som icke mottogo Honom; även bland Hans profeter
funnos de, som sade: >'Allt står väl till, allt står väl till', och dock står
det icke väl till>, och >Mitt folk är nöjt med att ha det sår. Men att
han kunde bevara ett himmelskt solsken i sitt hjärta, fastän >skyn blev
allt mörkare och mörkare>, kunde det ha berott på annat än Guds överflödande nåd?
härskare vägrade

C. C. Martindale.

JAKOB BURCKHARDTS VÄRLDSPOLITISKA BETRAKTELSER.
f Jnder intet annat århundrade fanns en sådan möjlighet till obehindL-/ rad utblick över mänsklighetens historia som vid 1800-talets slut.
Man såg ut över en tidsrymd av årtusenden, kände till data och fakta
rörande många religioners, staters och kulturers tillblivande och försvinnande. Man såg sig insatt i rollen av en opartisk iakttagare, på intet sätt
bunden. Religionen hade ju blivit en privatsak. I Europas statsliv härskade fred, och bröt också ett krig ut, så var det forhållandevis fort bilagt. Och vad kulturen beträffar såg man på den med ett vemod liknande det vemod den känner som ser stora, härliga perioder ligga i grus:
man anade att kulturen h0ll på att sina och att man sjäfv levde i en tid
av epigoner.
Knappast någon makt var alltså mera i stånd att leda den privata forskningen i en bestämd fåra: ett gott tillfalle för personligheter att ta itu
med ordnandet av det historiska tnaterialet, och att forska efter allmänna
i likhet med den samtida naturvetenskapen. På
lagar och synpunkter

-
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det gällde att fastställa la,gar för fysiken och kemien

skulle även det historiska materialet uppenbara sådana, trodde man, om
man blott närmade sig det med tillrackligt stor oförbehållsamhet.
Den schweiziske humanisten och kulturhistorikern Jakob Burckhard t (f.'u/u 1818, d. 8/s 1897) var en av de forshare, vilka arbetade
i denna riktning. FIan var som knappast någon annan ägnad därför,
då han ju var en polyhistor av stora mått, som grundligen kände till
detaljerna, men tillika en man inspirerad av konstnädig intuition. Det
är en klar och ren atmosfär man andas i, när man läser hos honom följande ord över det historiska studiet: >överhuvud måste man vara i stånd
att vissa tider helt bortse frän alle speciella intressen och blott tillägna
sig vetandet för dess egen skull. I all synnerhet måste man vara i stånd
att betrakta det historiska livet, även där det icke direkt eller indirekt
har något med våra personliga intressen att göra, och även där det har
att göra därmed, skall man vara i stånd att betrakta det objektivt.>
På så sätt uppnådde Burckhardt också resultat, yars allmängiltighet
står fast, om än till en del det som han funnit för mer än sju årtionden sedan, synes vara överträffat av en senare forskning. I sitt efterlämnade, mest filosofiska, men på många håll okenda verk Vörldsbistorhka betrahJelser, sorlr. han åren 1870/71 under det då pågående tyskfranska kriget utarbetat i form av föreläsningar vid universitetet i Basel,
har den store kulturhistorikern samlat sina under många år förvärvade
erfarenheter och insikter. Det fakrum att mycket därav har giltighet ännu
i dag, ja, utgör ett överraskande svar på många av vl,ra frägor om meningen i våra dagars händelser, har väl varit bestämmande för rektor
Alf Ahlberg att nu i svensk översättning utge boken i något avkortat skick, så att dess innehåll kan bliva tillgängligt även för svensk
publik. Vi måste tacka Alf Ahlberg för den förståelse, varmed översättningen är gjord.l
Jakob Burckhardt går ut ifrån en högsta trefaldighet, som bestämmer
historiens gång. Dessa tre makter, >potenser> som han kallar dem, betecknarhannärmaresom stat, religion och kultur. Enligt
honom bestämmer alltid en av dessa tre i tur och ordning varje historislc
epok och försätter därvid de båda andra i en viss avhängighet, liksom
om de hade trängts i bakgrunden. Det finns sålunda århundrade som
huvudsakligen äro behärskade av starsidden, sedan äter andra där det religiösa eller det kulturella livet ställer allt annat i skuggan. På så sätt
kommer Burckhardt fram till sex >permutationer>, som han kallar >die
secbs Bedingtbeiten>, av Alf Ahlberg öyersatt med >sex typer av påver-

'Jakob BurckhardttYörldsbistoriskabetrak-telser. 8o 123 s. Stockholm 1941,
Natur och Kultur. Kr, i: i0/8:
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kan>: nämligen >hur kulturen påverkas av staten eller religionen, staten
av religionen eller kulturen, religionen av staten eller kulturenu.
Att det faktiskt finns perioder, vilka väsentligen präglas av en av
dessa potenser och att det inte finns en fjÅrde möjlighet
om man
- bestridas.
kan väl knappast
bortser från kaos och fullständigt barbari
Så var t. ex. det kejserliga Rom i de första kristna århundradena utan
tvivel i huvudsak behärskat av staten, medeltiden på 1000-talet av religionen, den italienska renässansen av kulturen; och många andra epoker (också i utomeuropeiska kulturkretsar) kunna med framgång karakteriseras enligt dessa synpunkter. FIur sanna Burckhardts iruikter
ofta äro, kan man fastställa redan av det faktum att hans träffande anmärkningar ha en överraskande aktualitet för vår tid. Det förefaller
oss som om denna nu för 70 år sedan skrivna bok skulle vara skriven
enkom för oss, när vi t. ex. läsa fciljande betraktelse över makten: >Och
dock är makten i och far sig något ont, oberoende av vem som utöyar
den. Den rep,resenterar intet varaktigt utan blott en lystnad, som enligt
sin natur aldrig kan tillfredsställas och som därför i och för sig är olycklig och även måste göra andra olyckliga.> (Med >makt> förstår Burckhardt här inte >myndigheten> utan driften att bli allt större.) Eller
ett annat ställe över den mening som kan ligga t. o. m. i iideläggelsen:
>Men all ödeläggelse till trots kan man åtminstone alltid med visshet säga
en sak: ehuru världshistoriens ekonomi i sin helhet är oss förborgad, veta
vi aldrig, vad som skulle ha skett, om något, även det mest fasansfulla,
hade uteblivit.>
Man kunde anföra hela rader av ställen, där Burckhardts skarpa och
djupa blick väcker förvåning, och där vi på samma gång känna en personlig tillgivenhet för en auktor, som vid all satir och all förmäga att
säga det för en liten och trång ande oangenäma, aldrig överskrider måttet, utan tvärtom talar om sig själv med en blygsamhet, som blott är
given åt den verkligt stora människan. Så när han t. ex. vid betraktelsen över den >historiska storheten> börjar sålunda: >Vi tar vår utgångspunkt i vår egen litenhet, vår splittring och förströddhet. Storhet är
något, som står i motsats till oss själva.>
Vi behöva här inte särskilt
framhäva Burckhardts verkliga betydenhet, ty han räknas ju allmänt
bland kulturhistoriens klassiker.
Så mycket vi än erkänna denne humanists storhet, måste dock utifrån
den iddhistoriska, men i synnerhet den katolska synpunkten det ena eller
andra framhävas, som undgått honom. Hans tid var trots allt också
av
för att tala i hans egen terminologi
>betingad>, >påverkad>
kulturen nämligen, och på så sätt har Burckhardt trots allt bemödande
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om en ren objektivitet dock inte alltid varit objektiv. FIan k u n d e
inte vara det, emedan han levde i ett århundrade som inte mer hade någon förmåga att uppfatta vad uppenbarelse, auktoritet och tro innebära.
På 1870-talet hade begreppet >sekularisering> ännu inte trängt fram i
medvetandet, inte ens hos så utvalda andar som Jakob Burckhardt.
Liberalismen behärskade tankegångarna. Och om han än flera gånger
tog ställning mot den flacka framstegsideologien, så fasthöIl han dock
vid att sann kultur blott kunde hävda sig i en fri, från det religiösa
emanciperad utveckling. Det är alltså inte förvånansvärt att Burckhardt
mer eller mindre uttryckligen instämde i konstituerandet av det profana
pä alla områden (konst, vetenskap, stat, samfund). >Frigörelsen>
därmed menar han emancipationen från religionens förmynderskap
är f& honom människoandens avgörande bragd. När han t. ex. skildrar
>Konstens frigörelse från kulten>: >Först frigör sig poesien och utvecklar en neutral heroisktJyrisk skönhetsvärld. . . Därpå frigör sig det
ena området av vetandet efter det andra från religionen, om denna icke
genom en helig rätt förblir härskarinna, och slutligen uppstår en helt
profan vetenskap>, så märker man, att Burckhardt därmed uttrycher
sin innersta övertygelse. För honom är medeltiden en mörkrets tid, dold
under >en slöja atr tro, naivitet och villfarelse> (Die Kultur d.er Renaissance in ltali.en). Och när han ser på renässansens mästerverk, upplever
han det såsom en lycka, att denna >slöja> borttagits. För den djupare
mening, som just kommer till uttryck genom uslöjan> och som skapat
medeltiden till en senare aldrig mera uppnådd enhet, fattades hos honom
förståelsen.
Sedan dess

har medeltidens rikedom uppenbarat sig inför våra undrande blickar. Man fu i ffud med att rädda alltmer av denna värld ur
gruset. Men därmed omkullkastas även generationers felaktiga fördom

att kulturvärdena först uppstått genom frigörelsen från den religiösa
auktoriteten.
Det är i denna mening som en katolsk kritik ej utan motsägelse kan
ansluta sig till Burckhardts framställning. Visserligen må det vara hänt
att de tre >potensernas> lag har sin verkan i det historiska skeendet i enlighet med Burckhardts skildring, men denna lag kan aldrig ha u t e s I ut a n d e betydelse. Ty har gälla Kristi frälsaregärning och hans återkomst på den yttersta dagen såsom de högsta synpunkterna, från vilka
all historia får frälsningshistorisk karaktär. Alla de andra formerna av
lagbundenhet kunna blott verka med hänsyn hErtill.
Detta är visserligen inte menat på så sätt att Burckhardt inte alls vetat något om denna religiösa historieuppfattning. Han har mycket noga
studerat den och han medger t. o. m. att den har sitt >särskilda berätti37
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gande>, men >den angår honom här icke>, såsom han öppet bekänner,
när han talar om den helige Augustinus' gudsuppfattning. Man må be-

klaga detta, ändra det kan man inte.
Men Jakob Burckhardt är inte så >liberal>, som man nuförtiden tämligen allmänt antager. Frånsett några angrepp mot katolicismen tar han
inte så sällan ställning mot sina på framsteg troende samtida för religiösa, ja katolska idder! FIan anar medeltidens betydelse, att den i sin
obetingade tro hade kraften att kunna skapa en sann ordning och därmed,
även den sanna friheten. Så yttrar han t. ex. en gång om medeltiden:
>Visserligen är det individuella ännu bundet men icke inom kastens egen
andliga krets. Här kunde personligheten fritt f.ramtråda och utveckla sin
goda vilja och på så sätt fanns det verkligen mycken och äkta frihet. Det
fanns en oändlig rikedom
visserligen ännu icke av individualiteter men
av nyans€rade livsformer.> Detta är redan ett stort medgivande, och det
blir ännu större. När han talar om det profana i konsten, tillstår han:
>Och dock talar en aning för att allt diktande och all ande en gång stått
i det heligas tjänst och tagit sin genomgång genom templet. . . Den nuvarande profana konsten lever av att det en gång funnits och ännu finns
en sakral stil.> Eller när han talar om de ekonomiska förhållandena, säger han: >Dessutom är bortsett från allt annat redan det en orsak för
oss att icke förhäva oss över medeltiden. . .> Burckhardt kommer t. o. m.
till det resultat att >religionen icke blott var tillgänglig för massorna
utan de levde i den, den var deras kulturu. Vidare ser det ut som om
konst och poesi, i den mån de frigjort sig, inte alls äro befriade, utan
han fastställer tvärtom: Båda konstformerna >ha alltid i hög grad bidragit till att uttrycka det religiösa. Men allting förytligas och vanhelgas på något sätt genom deras uttryck.> Detta så djupa ord om )uttrycket> är på samma glng ett medgivande av den fara som konsten och
överhuvud all kultur efter medeltiden varit utsatt för genom att förlägga tyngdpunkten till formen och genom att taga avstånd från den
religiösa auktoriteten, som bevarar innehållet: ett medgivande av det
som man i dag kallar >sekularisering>!
Det är för övrigt betecknande för Burckhardts böjelse för den religiösa och konservativa världen, att han gång på gång återkommer till
historiefilosofen Ernst von Lasaulx (f, tu/, 180t, d. s/, fiet1
såsom en av hans få sagesmän. Också när han bemöter honom med tvivel, tar han honom på allvar. Lasaulx var rhenländare och en betydande
företrädare för senromantiken och dess mystisk-katolska riktning.

Robert Braun..
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spelar en stor

Ekumenika.

På örjansgården

i

Viggbyholm

konferens
hade en ekumenisk
samlats under de båda första veckorna i
januari. Inalles ett 1i0-tal deltagare representerade ett dussin olika religiösa riktningar: katoliker, grekisk-ortodoxa, anglikaner, svenska statskyrkliga, metodister,
missionsförbundare, baptister, kväkare och
ännu några till. Konferensens syfte var
ett stärkrnde dels av det personliga religiösa livet, dels av den ömsesidiga förståelsen de oliLtänkande deltagarna emellan.

Medlen skulle vare bön och meditation i
första hand, upplysande föredrag och personlig samvaro i andra. Detta framhölls
av rektor Hofman, mötets ledare, i hans
hälsningsanförande.

Vad angår bön och meditation,

så tillgodosågos de i och med de

båda

första föredragen, hållna av metodistpastor
Göte Bergsten Dessa föredrag hörde sä-

kerligen till det intressantaste och värdefullaste, mötet hade att bjuda. För en
katolik hade de väl knappast något nytt
att komma med, men man var verklitt
tacksam, att våra protestantiska bröder
genom sådan undervisning kan få del i de
rika skatter av erfarenhet på bönelivets

roll; bl. a. upptar

den regel-

bundna meditationer här en hedersplats,
Från de flesta andra protestantiska samfund skilja sig metodisterna genom sitt
kyrkobegrepp, som så gott som direkt är

hämtat från den engelska högkyrkan, var-

ifrån rörelsen utgått.

Gemensam meditation
sedan dagligen morgon och

övades

kväll. Ämne var

oftast någon av Jesu liknelser, tillämpad

på det rent moraliska området, där meningarna de olika samfunden emellan inte
alltför mycket behöva gå isär. Efter några
dagar hölls en intressant diskussion över
ämnet meditation. Flera gånger framkom
här önskan, att betydelsen av personligt
andaktsliv inom protestantisk religiositet
måtte mera betonas. Att så ej tillräckligt
sker ansågs bl. a, bero på, att förkunnelsen alltför ensidigt tillgodoses. Erfarenheten tycktes också visa, att meditation i
grupp vore ändå värdefullare än enskild.
Den upplysande
delen av programmet var väl fylld. Vi åhörde under
dessa både veckor ungefär 40 föredrag, och

så gott som all ledig tid användes till
samtal man och man emellan. Deltagarna
torde här ha fått en ganska god insikt i
ett stort antal religiöse åskådningar. K a-

tolska

kyrken

hade stort utrymme

område, som ju framför allt finnas inom
vår kyrka. Pastor Bergsten hämtade nämligen stoffet till sina föredrag huvudsak-

på programmet: två dagar fylldes av katolska föredrag, följda av livliga diskus-

ligen från de stora katolska mystikerna. I
dessa föredrag fick man för övrigt inte

inställning till den ekumeniska rörelsen.
Denna inställning betingas helt av vår

bara resultatet av ett djupttående studium
utan framför allt av den personliga er-

absoluta

farenheten.

Kristus lovade den Kyrke, som han grundade, medan andra kristna samfund blott
äga delar av denna sanning, Därför kan
Kyrkan aldrig gå med på några som helst
eftergifter i trosfrågor
den enda enhet
- tänkas, är hela
i tron, som för henne kan
kristenhetens förenande i den katolska tron.
Däremot är ett ekumeniskt samarbete på
sociala och moraliska områden förenligt

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att säga några ord om metodis! e r n a överhuvud och om deras religiositet. Metodismen är här i Sverige föga
känd och därför föga uppskattad. Där
finns emellertid mycket, som är värt en
närmare bekantskap. Namnet säger redan

en hel del: metoden i det religiösa livet

sioner. Pater Fens frembde bl. a, kyrkans

tro på, ett den katolska kyrkan

äger hela sanningen, den sanning,

som
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med Kyrkans principer. Dessutom är hon
givetvis på det klara med, att ömsesidiga
missförstånd måste undanröjas genom upp-

lysning, för att en fullkomligare kristen
broderskärlek skall kunna vinnas, ty utan
en sådan broderskärlek är vatje försök till
ekumeniskt samarbete självfallet dömt att
pxlg1 Gerlach behandlade
misslyckas.
katolsk fromhet
och katolskt tänkande i
två synnerligen intressanta föredrag. Mässofirets och helgonkultens plats i det katolska fromhetslivet upptogs bl, a. till för-

klaring i det första föredraget. I

det

andra bemötte föredragshållaren framför
allt den a-rationella princip, som i synnerhet efter Kant alltmer gjort sig märkbar
i vissa religiösa strömningar. Människans

möjlighet att med sitt förnuft

komma

fram till vissa filosofiska och religiösa
absoluta sanningar betonades. Att denna
höga uppskattning av det mänskliga förnuftet på intet sätt står i motsämning till
den katolska tron och underkastelsen under Kyrkans auktoritet framhävdes även
med all tydlighet.
Om grekisk-ortodox
religion talade dels rcktor Hofmaz, dels dr de Roubetz. Till den ekumeniska tanken tycks
ortodoxa kyrkan ställa sig ungefär på
sätt som den katolska, då även

den

å sin sida gör anspråk på att vara

den

samma

ursprungliga, av Kristus grundade Kyrkan.
I dogmatiskt avseende tycks emellertid den
ortodoxa tron icke vara så klart utformad
som den katolska, varför det i praktiken
kanske många gånger för den enskilde kan

bliva svårt att avgöra, vilken

ställning,

som bör intagas.
Rektor Hof,man betonade särskilt liturgiens
betydelse i den
ortodoxa religiositeten: här är tillbedjan

Lintons föredrag om .den engelska

k y r L a n, och om de beträffande såväl

kult som fromhet så vitt skilda riktningar, som här så att säga samsas undcr
samma tak. Den lågkyrkliga riktningen
har till synes föga gemensamr med den
hOgkyrkliga, vilken senare närmar sig katolicismen i så hög grad, att det egent-

ligen endast synes vara frågan om påvens
supremati, som skiljer den från den katolska kyrkan. Rev, Linton framhöll också,'
att den engelska kyrkan i allmänher befinner sig >på glid uppåt>, mor den hög-

kyrkliga formen.

Den svensk a kyr kan inrymmer
som bekant också en högkyrklig riktning.
Denna företräddes på mötet med två föredrrg, w vilka lektor Gutaor Sahlins om

det sakramentala livet särskilt förtjänar
omnämnande, Behovet av en liturgisksakramental förnyelse inom svenska kyrkan

står mycker levande fOr de högkyrkliga.

I

fråga om prästvigningen, bikten och nattvarden torde det många gånger vara svårt
*t drcg upp en viss gräns mellan deras
uppfattning och den katolska
men atr
en väsentlig skillnad finns, framstår
klart,
då man kommer in på själva kyrkobegreppet, som ju måste utgöra något av der'
väsentligaste
sakramentala

i den grund, på vilken det
livet skall byggas. En hög-

kyrklig nattvardsgudstjänst kvarstår som
ett av mötets vackraste minnen.
Den
svenska >folkkyrkrn> som sådan representerades av biskop Cullberg och kyrkoherde

Ankar. Biskop Cullbergs föredrag var
ytterst elegant såväl till utformning som
till framförande, men något svävande i
sitt ställningstagande. Kyrkoherde Ankar
talade om den ekumeniska rörelsen och
framhöll därvid, att samfundsbildningen

av den förklarade Kristus det centrala.
Vidare beklagades de talrika missuppfattningar, som icke minst i vårt land råda i
frågi om den grekisk-ortodoxa livssynen.

vore en rikedom och en nödvändighet för
kristendomen, som omöjligen kunde i hela
sin fullhet komma till uttryck i ett enda

Säkert fingo mötesdeltagarna också åtskil-

samfund.

liga önskvärde upplysningar på området.
Tillfälle bereddes även att närvara vid en
ortodox vesper.
Av stort intresse var också rcv. Stdne!
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Oxfordgrupprörelien

före-

träddes bl. a. av Suen Stolfie, som höll två
intressanta föredrag, det ena om katolsk
renässans i Frankrike, det andra om om-
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vändelsepsykologi. Oxfordgrupprörelsens
betydelse som väckelserörelse och som ett
införande i metodiskt andligt liv bör inte
underskattas. Här har den säkert uträttat
mycket värdefullt.

Frikyrkorna

hade sin dag,

som

emellertid torde ha gjort mindre djupt intryck, trots de mycket goda föredrag, som
höllos av professor 'Vestin och fil. lic.
Eeg-Olousson. Får man döma efter det
allmänna intrycket, så tycks det, som om

frikyrkotanken f, n. ej möts med större
entusiasm. Tendensen tycks gå åter mot
fastare former. Behovet av enhet gör sig
också alltid i svåra tider starkast gällande.

Kväkarna

utgjorde för de flesta

mötesdeltagarne mer eller mindre

ny

be-

kantskap. De torde ha mötts med enbart
sympati, något som de genom sin storartade karitativa verksamhet göra sig väl

f&tjända av. Den kristliga

broderskär-

leken förverkligas inom detta samfund på

ett

nästan otroligt

sätt.

Så

har enligt vad

en av föredragshållarna, föken Brita SaIomon fta;mhöl| sedan samfundet på 1600talet bildades, aldrig något beslut fattats,
som inte varit enhälligt.

Några föredrag av missionärer
höllos också. Mycket anmärkningsvätt .var
missionär aon Sicards fötedrag om Rhodesiamissionen, Talaren ådagalagde en alldeles sällsynt inlevelse i ett främmande folks
-l(estman
mentalitet. Professor K. B.
talade om sina möten med färgade kristna,
och fröken lenny Holmåsez om missionen
i Indien.

Vad de sociala frägorne
engår, så höll Ester Lutterman ett :utomordentligt föredrag om kristendomen och
familjen. Det vore säkerligen för det
svenska samhället mycket önskvärt,

att

de

av henne framlagda id6erna på detta område delades av samtliga den svenska kyr-

olikheter, som faktiskt gjorde sig märkbar.
Man upptäckte, att man kunde talas vid
på samma språk, även om man på många
punkter inte var eniga; men erfor starkt,
att det existerar ett allmäntkristet broderskap utanför och ovanför alla tvistepunkter. På denna visshet hoppas man kunna
bygga ett fortsatt ekumeniskt samarbete.
Vilka former detta arbete sedan kan
komma att arrta,ga är väl mera osäkert.
Avslutningsvis kom man på Viggbyholmsmötet till några praktiska föresatser. Man
borde sålunda upprätta ekumeniska studieSrupper, som regelbundet skulle sammanträda. Vidare borde man sträva efter även

yttre enighet på de punkter, där den
kristna inställningen överalh b,iir kunna
var densamma, och så bilda en gemensam
front mot gemensamma fiender. Och viktigast av allt: var och en måste minnas
alla andra kristna i sina förböner.
Med intellektuella diskussioner kommer
man nog inte långt i denna sak. Givetvis
är det en plikt för varje kristen att sträva
efter det minimum av upplysning, som
undanröjer missförstånd och oriktiga uppfattningar om annorledes troendes religiösa
ståndpunkter, Men därutöver torde endast

i undantagsfall ett

mera ingående studium
till någon nytta.

vara nödvändigt eller ens

Här gäller det framför allt än så länge,
vill det synas, att komma fram till en
sympatiens och samarbetets förening
trosskillnaderna gör man nog bäst i att
lämna åt sidan tills vidare i den offentliga diskussionen och behandla dem mera
privat med sådana, som av sitt eget samvete känna sig manade till att söka större
klarhet. Men det är mycket kvar som nu
redan kan göras, och man får hoppas, att
ett fortsatt arbete skall leda till påtagliga
resultat. Tidsläget bör väl kunna under-

kans representanter.

lätta dessa, då de kristna i detta nu alldeles särskilt måste känna nödvändigheten
att hålla fast vid den gemensamma skart,

Den dagliga samvaron konferensdeltagarna emellen bidrog nog jämte den gem€nsemma bönen mer än någonting annat
till den känsla av samhörighet trots alla

till varje pris måste försvaras mot angrepp utifrån. En grekisk-ortodox kyrkofurste har sagt: >Skiljeväggar ha byggts
upp mellan de olika kristna samfunden, de
som
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tyckas oss höga och många gånger oöverstigliga
men de nå ej upp till himmelen.> Måtte
hans ord visa sig sanna.

G. Yallquist.
Biskop

Yngve Brilioth

ger i

en

artikel i Kristen Gemensfup, Nordisk tidskrift för de ekumeniska strävandena (sept,
1941 s. 11 f.) en överblick över >Den svenska kyrkans ställning i kristenheten>. Han
fastställer att >mellankrigsperioden blev för
den svenska kyrkan den tid, då den som

lan de krigförande, utan också mellan kyrkorna i de neutrala länderna och andra delar
av kristenheten. Dock finnas många drag
i de sista årens kyrkohistoria, som visa, att
det ekumeniska sinnelaget medfört en förändring, och jämväl att det finnes, där

man icke varit i stånd att på senaste tid
aktivt medverka i rörelsen. Känslan av
kristenhetens enhet är i denna dag mer
levande också inom de krigförande länderkyrkor än den var är 7914. Nacionalis-

nas

men har icke genomsyret förkunnelsen i

aldrig förr efter reformationen trädde ut
ur sin nationella isolering och knöt f0rbin-

så beklämmande grad som då, Förbindelser
ha uppehållits i större utsträckning än man

delser med de mesc skilda semfund. Hon
kom därigenom också att på nytt sätt erfara och inse, att hon själv var en lem i den
allmänneliga kyrkan, icke blott som en abstraltion utan som en synlig och tonkret
verklighet. Jag kan icke nu stanna för att

skulle kunnat tro. Det är icke minst den
ekumeniska rörelsens förtjänst, att tyska
krigspräster i Danmark och i Frankrike
kunnat förtroendefullt samarbeta med sina

närmare utföra, vad detta betytt för den
svensLa kyrkans eget självmedvetande, för
hennes uppfattning av sin historia, liLsom
för hennes tänkande över kyrkan som en
andlig och religiös verklighet. När vi i
Tegn6rs minnesdikt över Vallin läse om
'den svenska kyrkan, Vasas kyrka', ter sig
detta för oss nu närmast som en blasfemi.>
Han ger så en kort sammanfattning av de
olika faserna i den ekumeniska rörelsen inom
de protestantiska kyrkorna och av det resultat som nåtts, när det nya kriget bröt
ut. (En liknande överblick är också att
tillgå i n:r r, ny följd av Småskrifter om
kristendomen och kyrka med titeln Saenska
kyrkan ocb de ekumeniska sträuandena w
Nils Karlström.
Svenska kyrkans
Diakonistyrelses bokförlag.) Som avslutning riktar Brilioth blicken på nutiden och
mot fremtiden och säger därvid bl. a.: >Att
det nya världskriget medfört en kris av den

ämbetsbröder

i de

besatte länderna. Den

ekumeniska centralen i Genöve utsänder
regelbundet ett stencilerat blad (lntemational Cbrhtian Press and Informatiot Seruice) solr. f, n, är den bästa källan för kunskap om vad som händer i kristenhetens

olika delar.

Det svåraste problemet av alla är förhållandet mellan kristenhetens två huvudsom på senare tid
delar, den evangeliska
fått många beröringspunkter
med den grekiskt-ortodoxa kyrkan
och den romerska,
- enhetsarbete kan
Intet djupgående kyrkligt

i längden komma förbi denna största av
klyftor i kristenheten, Det skulle vara
mycket fåvitskt att tro sig kunna i en bast
tillsnickra en gångbar bro över avgrunden.
Men den senaste tidens händelser göra det
dock mindre utopiskt än för blott ett par
år sedan att drömma om möjligheten, att
den västerländska kristenhetens två stora
huvuddelar, den evangeliska och den romerska, utan att rubba sina fundamentala po-

mest djupgående beskaffenhet också för den
ekumeniska rörelsen, behöver icke under-

sitioner eller uppge arvedelar, som båda
hålla for omistliga, dock skulle kunna finna

strykas, Den hade i viss mån förebådats
genom den tyska evangeliska kyrkans gradvisa försvinnande från de ekumeniska rådslagen, liksom av denna kyrkas inre kris,
I det närvarande ögonblicket är all egentlig kommunikation avbruten icke blott mel-

en form att mötas och umgås och kämpa
samman mot gemensamma fiender, om icke
som kyrkor, så dock åtminstone som grup-
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per av kristne människor, av bröder, som
anse varandra villfarande, men dock
icke kunna upphöra att vara bröder.>

väl
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är hans person och

Just i vår tid måste, såsom Brilioth framhåller, >den kristna trons egenart genomtänkas och framställas med ny klarhet
gentemot både gamla och nya former av
hedendom och synkretism. De dogmatiska
frågorna komma sannerligen icke att förlora sin aktualitet.> Därtill kan nog också
det ekumeniska samtal, som är >fritt från
varje sekterisk självtillräcklighet> bidraga.
Först och främst måste den ömsesidiga förståelsen på allt sätt främjas. Detta är en

feten från Vittenberg förunnat ett fatta
och framställa djupare och klarare än någon annan lärare inom kristenheten.>) I

oundgänglig nödvändighet, såsom P. Pribilla åter igen betonade i sin artikel Koz-

den andra uppsatsen >Luther sedd från ekumenisk synvinkel> skildrar därför luther-

fessionskunile

unil

konfessionelle Yerstän-

digung (Stimmen der Zeit 137 (1940):
148

ff.). Ett bidrag till

detta svåra, blott

på lång sikt framgångsrika arbete,

säger

han, lämna tre uppsatser av en katolsk och
två protestantiska författare, som först publicerades i Hocblancl men senare utgavs
såsom en särskild skrift med titeln >Zum.
Gesfräcb zaiscben ilen Konlessionen (8"
il s. Miinchen 1939, Kösel-Pustet, RM
f:20), I den första uppsatsen över >Kyrka
och kyrkor> visar Paul Simon, hur
viktigt det 'år *t fatta det katolska kyrko-

i

trossöndringen,

verlq

alltjämt föremål för

sinsemellan stridiga
åsikter och omdömen. (Få torde emellertid
vilja gå så långt som biskop Brilioth i ovan
nämnda artikel, där han säger: >Det är
icke Luthers tankar det till varje pris gäller
att försvara, utan den evangeliska och apostoliska och katolska tro, som det blev pro-

forskaren Karl

A. Meissinger

de

nya uppgifterna som lutherforskningen fått
sig förelagda. I synnerhet hänvisar han på
de luckor, som måste utfyllas genom att de
skolastiska källor, Luther använt framläggas
i en ny, kritisk utgåva.
I den tredje upp- Urbach prosatsen framhäver Otto
teståntismens Proteus-gestalt, och betonar
att ett samtal med den blott kan föras, om

i varje enskilt fall först överenskommit om meningen i och bruket av de teologiska uttrycken. Obetingad öppenhet och
ärlighet är, menar han med rätta, förutman

för varje fruktbärande samtal.
I detta sammanhang hänvisa vi till
en liten sktift Kristi ocb de kristnas

hela dess djup och vidd och
apologetisk eller polemisk inskränkning. Han stödjer sin framställning på det betydande verket av den

sättningen

franske dominikanpatern M.-J. Con gar
Cbrätiens dösunis, Principes d'un oecumöilsme catboliqae (8o xrx f 4ol s. Paris
1937; pä engelska utkommet hos Geoffrey
Bles, London 1939), vilken har undersökt
hela det problem, som den skilda kristenheten innebär, med teologisk noggrannhet,

de Dacia-Föreningen), som innehåller tre
predikningar av P. B. Thierry d'Argenlieu

begreppet

att skydda det mot

fin

kärlek. Med
Congar hänvisar Simon på >att för den
förståelse och apostolisk

katolska hållningen den ständiga kampställ-

ningen mot en person eller en villfarelse
icke kan vara fördelaktig. Precis i den
grad vi nöja oss med att än starkare bejaka
det som andra förneka eller vanstäIla, bidraga vi till ett förminskande av katoliciteten och dess uttryck i Kyrkan>.
I detta avseende spelar ställningen till
Luther en stor roll. Emedan han givit
första anledningen till den västerländska

önsktn om enbet (Stockholm 1941, Petrus

om >Kristi önskan om enhet>, >De kristnas
önskan om enhet> och >Den heliga Ansgar:
enhetens apostel>.

Fallet >Galilei".
300-årsdagen av den berömde naturforskaren Galileo Galileis död ('/, 1642)
tages på många håll, naturligtvis skulle
man vilja tillfoga, som anledning för angrepp på den katolska kyrkan. Fallet >Galilei> är ju ett av de ytterst få som med
ett visst sken av berättigande kunna dragas fram för att motbevisa och nedsätta

Kyrkans auktoritet. Det krn därför ha
sin nytta att här återge det slutomdöme,
varmed en fackman för många år sedan
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avslutade en ingående avhandling om detta

falls första skede (Adolf Miiller:
Galileo Galilei und das kopernikanhcbe
'Veltsystem, Freiburg i Br. 1909).
Hade Galilei nöjt sig med att rent vetenskapligt bevisa och tillämpa sina upp-

täckter; hade han icke överdrivit

deras

konsekvenser; hade han diskuterat dem
med sina vetenskapliga motståndare på ett
lugnt och sakligt sätt, med erkännende av
de andras förtjänster; hade han lugnt överlämnat den teologiska sidan av frågan åt
vederbörande, skulle vi aldrig ha hört nå-

got om en

Galilei-process, skulle Kopernikus' bok aldrig ha kommit på index.

Därmed skall icke förnekas, att även
på den andra sidan missgrepp sketc, men
dessa kunne lätt förklaras och ursäktas.
Mera klarsynta teologer skulle ha undvikit
am beteckna de framförda åsikterna som

kunnat komma med ett slående argument
för hypotesens sanning, skulle teologerna,
med Bellarmin

i

spetsen,

nog dragit sig

till-

baka inför detta bevis och utan tvekan
medgivit, att man hittills icke rätt uppfattat somliga ställen i Skriften. Men

Galilei saknade den nödvändiga självbehärskningen, att kunna vänta på ett sådant bevis, han saknade också förmågan

ett komma fram med ett sådant. Trots
detta strävade han, sedan hans lyckliga
upptäckter (på det fysikaliska området)

gjort honom till en vida berömd man,
efter äran att gälla som den egentliga
grundläggaren av det nya (astronomiska)
världssystcmet. Då detta icke ville lyckas
honom på ärlig vetenskaplig väg, fann han

på konstgrepp och skenmanövrar. Han
ville imponera på teologerna och förebrådde
dem ovetenhet och oförstånd, kallade icke
blott bevis det som icke var ett sådanr

>heretiska> och blott med inskränkning
och forbehåll ansett dem oförenliga med
Skriften. Men teologernas utlåtande offent-

utan också det som lätt kunde genomskådas
som blott skenbart. Och så ville han för

liggjordes den gången icke alls, ännu

de romerska teologerna hålla föreläsningar

mindre fingo de en officiell karaktär.
Icke ens >oförenligheten med Skriften>

i

har förkunnats sorn en slutgiltig sanning,
meddelades blott åt vidare kretsar
genom ett dekret av indexkongregationen,
vilket till både sin natur och sitt syfte
tillåter ändringar. Man kan för den skull,

utan

vill vara rättvis, icke ens lasta den
kyrkliga myndigheten för >oklokt> förfarande. Svårigheten i problemet förelåg nu
en gång. Det var allmänt känt, att Galilei
och hans följeslagare i Florens, innan ett
vederhäftigt bevis förebragts, krävde att
det kopernikanska systemet skulle anses såsom det enda rätta. På så sätt frambesvuros alla de betänkligheter och motskäI,
som man redan tidigare andragic ur Skriften, men icke vidare använt i polemiskt
syfte, emedan man i allmänhet ansåg KoperniLus' läror mera som snillrika hypoteom man

ser. En sådan för vissa matematiska betraktelser tjänlig och gagnelig räkningsi någon motsägelse ti-ll den
Heliga Skrift.
hypotes stod ej

Om nu Galilei lugnt väntat tills
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han

exegetik och patristik.
På den andra sidan insisterade man ifrån
Lxirjan icke alls ensidigt på teologiska skäI,'
uten mån uppmanade mera än en gång

Galilei och hans fackkolleger att kommr
fram med sina matematisk-astronomiska be-

vis. Men allt som framlades fann man
odugligt, och det med rätta, Man varnade
och bad honom nu att behandla den ännu
icke mogna frågan med mindre påstridighet
allt förgäves. När slutligen ett avgö'
-rande icke mera kunde uppskjutas, träffades det med största skonsarnhet för perso,'
nerna och med undvikande av ett formellt
läroutslag.

Det är osant, vad som påstås, att

det

blott var >munkarnrs förföljelseD, som varit Galileis fördärv. Just bland munkar och
ordensmän räknade han sina bästa vänner
och fann han på många håll välvilligt deltagande. Man har bemödat sig att framställa framför allt jesuiterna som Galileis
svurna fiender. Men åtminstone intill avslutningen av hans första process var dette
ingalunda fallet. Namn såsom Clavius,
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Grienberger, Malcotius, Scheiner, ja

t.

o. m.

den lärde kardinalen Bellarmin nämndes,
åtminstone intill år 1616, av Galilei själv

med uttryck för vänskaplig tillgivenhet.
Med Bellarmin skulle, så önskade Galilei,
framför allt hans sak förhandlas, Bellarmin
varnade och manade till lugn, emedan han
förutsåg det tråkiga slutet. Det var Bellarmin, som framför allt underrättade sig

om

sakens vetenskapliga sida hos matematikerna vid Collegio Romano. Det var han

lugnt räknade med mö.iligheten att det
kanske en gång skulle kunna bli möjlist
att anföra giltiga bevis för Kopernikus'

som

teori, han företrädde i alla fall vid konallmänt kända ståndpunkt. Det var nog hans
gregationens sammankomster denna sin

förtjänst att det kopernikanska

systemer

icke brännmärktes såsom >heretiskt> och
att Kopernikus' bok snart med några oväsentliSa korrekturer åter frigavs. Åt Bellarmin uppdrogs därför också av påven
själv, att meddela Galilei kongregationens
beslut. FIan var lättast i stånd till att
genom sin mildhet lugna den häftiga mannens upprörda känslor och så förhindra ett
större ont. Slutligen var det också Bellarmin som säkerställde Galileis goda namn

genom

ett offentligt intyg, när man på

nytt

började oroa honom. Två jesuitpetres,
de kända tyska matematikerna Guldin och
Grienberger, besökte redan snart efter Galileis avresa från Rom furst Cesi i Florens,
för att uttrycka för honom sitt beklagande

över sakens utgång. Om man vill tala om
någon otillgänglighet, så fanns den enbart
hos Galilei. Den visade sig till en början
visserligen blott mot rivalerna på andra sidan Alperna. Från Scheiners sida hade det
intill denna tid icke yttrets ett enda sårande ord. Hans brev till Galilei äro fulla

av erkännande, han ber ödmjukt om ctt
utlåtande från dennes sida, men lika för-

ning på allt, som andra presterade: en
klandervärd svaghet t. o. m. hos en verkligt stor man, men desto mindre förlåtlig
hos en, vilkens storhet till en god del berodde på tur och konstgjord överdrift. Det

var ett stort fel hos Galilei, att han i varje
motstånd, som hans idder mötte, blott ville
se tecken på småaktig avundsjuka, personligt hat, gemen förföljelse, ja, djävulsk

ondska. Intill leda framträdde dessa beskyllningar åter och åter igen i hans brev,
och tyvärr måste det sägas, att mången
av hans omgivning fann behag i att bestyrkr honom i denna hans åsikt.
Om i denna vår framställning skuggsidorna i Galileis liv och karaktär ha betonats något skarpt, så kräves detta av den
historiska sanningen, och det har synts oss

desto mer nödvändigt som mao hittills
på många håll ansett sig kunna förbigå
dem helt och hållet, Vanligtvis har man
författat lovtal om Galilei, utan att teckna
mannen såsom han var och levde. Hans
förtjänster om det kopernikanska systemet
framstå rätt så beskedliga. Det tu dåfiöt

en uppenbar osanning och en fullständig
förvanskning från den s. k. populära astronomiens sida, om den framställer Galilei
såsom den främste banbrytaren för den
kopernikanska världsuppfattningen.

Men varje orättvisa mot Galilei vare

oss

fjärrrn, Det vi trots alla anmärkta

brister
hos honom fullt erkänna och beundra är
hans fina iakttagelseförmåga, hans djupa
forskarsinne, hans färdighet i experimente-

randet, hans snillrika framställning, hans
vackra prestationer på den fysiska mekanikens område. Hans utmärkta undersökningar över de lagar, som bestämma kropparnas enkla såväl som sammansatta rörelser, deras

fria fall

likaså som deras

fall

på

sluttande plan, hans återupptäckt av isokronismen hos pendelrörelserna, hans an-

översvellande beröm,

tydningar över den s. k. tröghetslagen,
allt detta säkrar honom en ärofull plats

varmed >il divino filosofo> överhopades av
sina retoriska landsmän, hade hovmatematikern i Florens gripits av en viss inbilskhet, som kom honom att se med ringakt-

uppfattningar, som han visserligen publicerade först i en senare epok av sitt växlingsrika liv, må även anföras såsom före-

gäves som Keppler.

Till följd av det

bland mekanikens grundläggare, Dessa hans
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löpare till Newtons upptäckt av den allmänna tyngdlagen och på så vis sättas i
samband med det kopernikanska världssy6temet. Men i det tidsskede, som vår
undersökning här gäller, framträder denna
betydelse på intet sätt, ännu mindre framhäves den av Galilei själv.

Det som hos Galilei förtjänar ett uppär hans trohet gent-

kunna ge en förklaring till detta beklagansvärdr misstag och i hög grad ursäkta det.

Men det var och förblir ett misstag.
>Vetenskap och religion>, säger en annan

författare, >äro två systrar, som äro förenade med varandra i den största harmoni,
emedan de båda blott söka efter sanningen.
Men denna harmoni kan fördunklas, eme-

skattas särskilt högt

dan många frågor äro dunkla. På så sätt

emot den katolska tron alla stormar till
trots. Galilei var varken ett helgon eller

kan en skenbar motsägelse uppstå, och en
sådan framkallar faror för tron, om den

en martyr (>I do not see with what

genom ovetenheten och lidelserna

propriety Galileo can be looked upon as a
i
Martyr of Science>, skriver Vhewell
Hhtory of tbe lnductiue Sciences I, London 187f , sid. 30t). Men han håller mitt
i alla skiftningar fast vid en trogen katoliks ståndpunkt. Hans underkastelse under
domslutet, som drabbat honom, har något
av heroism över sig. Galilei bragte offret,
och det länder honom till stor heder. En

skarpare. De kyrkliga myndigheterna äro

revolutionär, sådan man vill framställa honom på vissa håll, var han icke.

Kyrkan utan blott en Kyrkans

Mot det heliocentriska världssystemet har

den katolska kyrkan eller hennes

högsta

myndighet aldrig, varken före, under eller

efter Galileis livstid givit en dogmatisk definition, som på något sätt kunde förtjäna
detta namn. Den för sådana utslag åberopade ofelbarheten kommer alltså i denna

sak icke alls i fråga. De dekret från
romerska kongregationers sida (alltså från
instanser av andra rang), som föresätta
att den kopernikanska läran icke blott till
synes utan även i verklighet motsäger
Skriftens ord, voro felaktiga. Många omständigheter kunna visserligen anföras, som
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blir

ännu

förpliktade att möta dessa faror. Om

de

ha gjort sådant i fallet Galilei, ha de efter
lång tvekan provocerats därtill genom Galileis okloka förfarande. Det mänskliga vetandets framsteg ha de därmed icke tillfogat någon egentlig skada, ännu minilre ha
de velat göra det, fastän de här faktiskt

begått ett misstag. Inkvisitionen är icke
domstol.

Mot Galilei har den handlat varken lidelsefullt eller orättvist, felet låg hos den lärde

själv. Vi känna deltagande för hans lott,

vi få därav icke frestas att vara orättvisa mot hans domare. Men om dessa än
hade felat, skulle det faktum att Kyrkans
motståndare se sig tvungna till att jämt
återkomma till denna process, vara ett glänsande bevis till denna domstols förmån.
Eller kunde det finnas ett bättre vitsord
för t. ex, de preussiska domstolarna än
att deras motståndare, för att kunna förebrå dem någonting, alltjämt måste återkomma med en enda process från början

men

av

1600-talet?>
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Den kristna östern.

l. Der cbristliche Ostet Geist
und Gestalt. Flerausgegeben von
Julius Tyciak, Georg Vunderle, Peter Verhun. 8o 408 s. Regensburg
1939, Fr. Pustet. RM 8: f0/9: 80.

2. Ut omnes unum sint. Ein
Verkbuch ostkirchlicher Arbeit.
Flerausgegeben von der Abtei St.
Joseph zu Gerleve. 8" 1t9 s. Miinster i V, 1939, Regensburg. RM
2:40.

in

3. Ein Leib, eiu Gekt. Einblicke
die Velt des christlichen Ostens.

Herausgegeben

von der Abtei

Joseph zu Gerleve. 80 220

St.

s. Miins-

ter i V. 1940, Regensburg. RM

!t 40.
Professor Vunderle anmärker i inledningen till ett föredrag om den religiösa betydelsen av studierna i österländskt kyrko-

liv

[Das östlicbe Christentun. Abhand-

lungen zum Studium der Ostkirche.
Flerausgegeben von Dr Georg Vunderle.
Wiirzburg 1918, ff., Rita-Verlag, Heft 10
(1939), s. 6l angående den österländske
kyrkorörelsen: >Kanske har denna rörelse
faktiskt blivit mindre högljudd, men dess
inre kraft torde knappast ha avtagit. Och
skulle det verkligen så vara fallet, borde
man uppbåda allt för att åter förnya och
styrka densamma.> Att denna rörelse ännu

är livskraftig, ja, att den tagit en
ning

till

vänd-

större saklighet och djup, därom

vittna framför allt de tre ovannämnda publikationerna {rån katolsk sida. De förtjäna vårt särskilda beaktande. De mest
olikartade röster komma där till orda.
Mångfaldigt är också framställningssättet:

bredvid specialavhandlingar stå sammanfattande översikter. Föremålet är den
kristna östern i hela dess vidd, dess historie,
lära, gudstjänst, helgon och religiösa konst.

Samlingsverket Der cbristlicbe Osten 'ir
ett försök att med en viss fullständighet
införa i alla de hithörande frågorna, och
författarna ha fullt lyckats med sin uppgift. Redan innehållsförteckningen ger ett
tydligt begrepp därom. Den i unionsfrågor

erfarne metropoliten greve Andreas Scheptyckij skriver en >Inledning> som förebygger alltför optimistiska förväntningar på en

snar återförening. Så följa: Den kristne
östern och Kristi kyrka, av Otto Karrer;
österns teologi och västerlandet, av Julius
Tyciak; Det österländsk-kristna offerfirandet såsom mysterihandling, av P, Odo Casel
O. S. B.; Det heliga året
den heliga
- O. F. M.;
tjänsten, av P. Kilian Kirchhoff
Om rysk fromhet, av Reinhold von Valter;
Den bysantinska mystikens väsentliga drag,
påvisade hos Symeon den yngre, teologen
(949-1022), av Georg \funderle; Munkväsendet och den asketisk-mystiska vägen
i den österländska kyrkan, särskilt i Ryssland, av Nikolaus von Arseniew; Ur Athos'
heliga värld och Om de heliga iLonerna, av

Georg'Vunderle; Kyrkobyggnaden

såsom

symbol, av Alexej Hackel; Det nyortodoxa
tänkandets betydelse och sändning, av Karl

Pfleger; Una Sancta före skilsmässan, av
Michael Tarchnilvili; Historien om unionen

i Bysans och i det sydöstra Europa och
Flistorien om unionen i det östra slaviska
rummet, av Peter Verhun; {Jnionerna i
orienten och i Egypten, av Paul Kröger;
De orientaliska riterna och de kyrkliga samfunden, av Peter \[erhun; Åter-mötandet
av öster och väster i Una Sancta, av Alfons
Heitz; Enhetens band, ett benediktinskt bidrag till unionsproblemet, av P. Emmanuel
Heufelder O. S. B.; Pius XI:s officiella

yttringar om den österländske kyrkan,

P. Anselm Verl6 O, S.

I de

av

B.

båda andre böckerna ha bidragen
av benediktinpatres.

mestadels lämnats

Ein Leib, ein Geist innehåller först en
inledning med samma rubrik av P. Bonaventura Rebstock O. S. B. Sedan skriver
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P. Dr. Hermann Keller O. S. B, om Frälsningens dogma

i de österländska kyrkornas

uppfattning; P. Dr. Hieronymus Engberding O. S. B om Maria i den bysantinska
liturgiens fromhet; Prof. P. Dr. Anselm

Stolz O. S. B om Munkidealen i de orientaliska kyrkorna. P. Dr. Peulus Matzera
O. S. B bidrager med en översättning av
Hegumenos' tal vid den stora munkinvig-

ningen. Prof. P. Matthäus Rothenhäuser
O. S. B. refererar Ett bidrag från kyrkofädernas tid till bilden av österns munkväsende, d. v. s. munkgestalter, om vilka

Theodoretus från Cypern i sin Religiosa
historia berättar, Reinhold von Valter gör
uppmärksam på Någre väsentliga kännetecken för ikonmåleriet. P. Iwan von Kologriwof S, J. lämnar en översiL.t över Den
ryska kyrkans öden ifrån dess början intill

vår tid och slutligen Dr. Alexej Hackel
över Kristus

i

det nya ryska måleriet.

Naturligwis framgår

ur

sådana olika,

små byggnadsstenar inte en enhetlig mosaik.

Men

i

synnerhet de sakligt framställande
nog kunna räkna på allmänt erkännande. De äro delvis skrivna

svårare än det ter sig hos Otto Karrer
(l: s. 17 ff.), och de österländska fädernas
lära över Filioque är heller inte så entydigt
klar som Tyciak (1: s.43) framställer den.
Det i sig självt berömvärda strävandet
att ärligt tillstå brister och otillräckligheter
i det egna lägret för någon gång till skeva,
eller t, o. m. orättvisa omdömen om den

kristna västern och dess företrädare. Så
t. ex. inte alltid för Tyciak (l:
s. 38 fr.) xtt göra full rättvisa mot den

lyckas det

katolska västern, fastän hans framställning

gentemor tidigare publikationer utomordentligt vunnit i saklighet. Något liknande
gäller om Pfleger (l: s, 26I), som t. ex.
tar ställning mot en så förtjänt forskare
som M. Jugie, men överhopar tänkare som
Bulgakow och Berdjajew med översvinneligt
beröm
man saknar i det fallet den rätta

jämvikten.
Irenikern glömmer lätt att vid framställningen av den österländska läran anbringa
inskränkningar eller reservationer, eller han
gär f.ör långt i sina medgivanden. Det finns
i de föreliggande böckerna flera exempel

uppsatserna böra

i

rätt så åskådligt och ytterst spännande.
Vi tänka då framför allt på det som von
Arseniew (han är ortodox kristen), von

Men långt viktigare än alla dessa kritiska anmärkningar synes mig svaret på

Valter, 'lTunderle, Engberding och Hackel

ha att säga, Svårare och i en del punkter
problematiska, om än fulla av id€rika tankeställare te sig uppsatserna av Tyciak, Pfle-

ger och Keller, Huvudintresset

i

alla tre

böckerna gäller den kyrkliga enheten. Det
förklarar medarbetarnas etos och ställningstegande, Det är omöjligt att här uppräLna
allt som i dessa avhandlingar och uppsatser
bjudes av tankegånger, översikter, stimulerande id6er och problem. Några princi-

piella frågor må här kort

beröres.

Den som vill vinna den frånskilde broi sitt tillmötesgående lätt för
långt i en tredubbel bemärkelse
såsom
vi även här kunna konstatera. -

dern går

Problematiken förenklas. Problemet som

t. ex. ligger i
48

skilsmässan

är dock mycket

denna riktning.

frågan, vad den kristna östern har

att

ge

Det är inte så
litet. Först och främst sporras vi av östern

oss västerländske krisrna.

till en djupare uppfattning av Treenighetens mysterium. Framträder inte de tre
gudomspersonernas verksamhet mycket mera
i den österländska liturgiens förlopp än det
är fallet i den romerska mässans kanon?
Finns det inte i östern en egenartad, under-

bart djup trinitarisk fromhet? Läs blott
en gång \flunderles framställning av den
bysantinska mystiken (1: s. 120 ff.), Men
det är inte allt, mycket mer har östern att
ge oss. Den som önskar bevis därpå må
läsa dessa tre böcker. Den österländska
kyrkobyggnaden

i

dess

utgestaltning, bild-

väggen med dess helgon, liturgien med dess
ceremonier äro lika många även för oss betydelsefulla tecken, Mycket åskådligare än
i den latinska ritus framställes i den öster-

Litteratur

kristendomens grundsanningar,

i li-

mentalteologien, i filosofien, ja, i hela sättet
att tänka och uppfatta.
En tredje vinst av denna orientering mot
östern består däri att vår synkrets vidgas.
\ri växa ut över oss själva, lämna den trånghet som är blott alltför benägen till att
betrakta vårt västerländska tänkandes former och åskådningar såsom kristendomens
enda möjliga förverkligande. Sinnesart och
fromhetsövning äro olika i östern och västern, emedan människorna äro olika och
emedan den gudomliga uppenbarelsens oänd-

turgien och sakramenten. Vilken

dj.rp

liga rikedom icke kan uttömmas i ändliga

ländska Kristi liv och död, hans uppståndelse
och himmelsef *d, ja, hela frälsningsskeen-

det. Kort sagt, varje troshemlighet har i

fått sin särskilda utgestaltning,

sin

form, sin historiskt vordna egenart.
Det är framför allt i en tredubbel

be-

östern

märkelse som detta studium av den kristna
östern gör oss västerländska kristna rikare,

Vi lära känna de talrika berörelsepunkterna mellan östern och västern och bli
glada över att det finns så mycket gemensamt

i

hemlighet ligger inte i förverkligandet av
den kristna enheten, som Herren först i
avskedets sista timma lär oss att bedja om,
såsom abboten Molitor så djupt framlägger
och uttyder. P. Hieronymus Engberding

visar i sin läsvärda uppsats om Maria i den
bysantinska liturgiens fromhet (3: s. 37
fi.), hur just Mariavördandet i både den
ösrerländska och den västerländska liturgien
ät ägntt till att stärka medvetandet om
enheten. I en annan artikel om österns inflytande på den romerska liturgiens gestalt
(22 s. 6l ff.) påvisar samme författare att
den Lristna västern före schismen knappast
visade sig avvisande mot inflytande från
östern. Ju smärtsammare vi nu känna skilsmässan, desto gledare taga vi emot allt som
befrämjar enheten.
Sysselsättningen med den kristna östern
för med sig också en större uppskattning av
den kristna västern. De flesta österländska

kristna leva ju skilda från den kyrkliga
enhetens medelpunkt. Det är med detta
förhållande som bl. a.. österns splittring i
många nationalkyrkor semmanhänger. Därför finns det heller icke den enhet i lära
som utmärker kyrkan i västern, Antalet
av de varandra motsägande läromeningarna
tilltog alltjämt i östern såsom en ödesdiger
folid av själva schismen. Men på det sättet

fjärmade sig kyrkorna i östern alltmera
från kyrkan i västern. Till att börja med
{örelågo skillnader

blott i

enskilda dogmer

former.

Den österländske kristne älskar det ensamma, det kontemplativa, gudomliga, hemlighetsfulla, eskatalogiska, mystiska. Den
västerländska kristne älskar det sociala, gemensrmma, gripbara, mänskliga, begreppsmässigt klara, jordiska, organiserade. Det
rör sig visserligen här blott om en förhärskande kärlek, som ingalunda utesluter

utan fastmer innesluter motsatsen, men
motsättningen finns i alla fall. Kristus är
både Gud och människa enligt både den
österländska och den västerländska trosläran och för både den ösrerländska och
västerländska fromheten, Men den österländska kristne framställer Kristusbarner
med hans moder som en >ikon>, d. v, s.

riktig helgonbild, upphajd och otillgänglig, som ett återsken av den gudomliga,
överjordiska verkligheten: det är det gadomliga barner som framställes. Den västerländska kristne däremot,
i medeltiden
- barnet med
såväl som i nyare tid
målar
som en

modern på helt annat- sätt, han målar en
>>tavla>, som mycket ofta framställer ett

verkligt m.önniskobarn, ert barr i påtaglig,
naken, jordisk mänsklighet.
Men kristendomens fullhet är inte östern
eller västern, utan båda tillsammans. Fullhet är enheten i mångfalden, östern och
västern komplettera \arrndrr, när det gäller att uttrycka och utforma kristendomens
absoluta sanningar och livsvärden, Inte
till fullkomningen utan blott

och bruk, men allt under tidernas lopp

leder isolering

gjorde sig motsättningen också i mera betydelsefulla frågor gällande, både i funda-

Kristendomens konkreta, alltefrer nationer,

4-4232. Credo. z3:e årg. Mars

1942.

ömsesidigt skänkande och mottagande.
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platser och tider skilda former äro inte i
sig själva absoluta, men de ha alla i
den gudomliga försynens plan sin bestämmelse. Evangelii glada budskap kom
ur den grekiska östern genom de heliga
apostlarna och fäderna till västern, men
enhetens högborg befinner sig sedan urkyrkans drgrr i västern. Dessa faktisks
förhållanden ha sin en gång för alltid givna
betydelse. I denna mening är Kyrkan grekisk-romersk, och på rätta sättet uppfattat
även latinsk, visserligen latinsk eller grekisk

tarinnan har dock lyckats att få med det
väsentliga. I(anske skuile man önska, att
utdrågen vore mera personligt och levande
återgivna. Nu verkar de något torra och
stundom ltisligt sammanfogade. Någon
gåLng f.ölja tämligen oväsentliga mosaikbitar med, som kunnat lämna rum åt annat
mera värdefullare, såsom t. ex. på sidan 6:
>Med ståt firades dopet: hela traktens adel
inbjöds och efter återkomsten från by-

kyrkan, där den heliga handlingen

ägt

rum, hölls bankett i den store salen,

32

ej därav att Kyrkan i sin helhet antaSer
rent yttre former ur dessa kulturkretsar

fot lång med höga fönster och prydd med
Bergamotapeter , . . Den lille Frans v^r ett,

utan därigenom att hela Kyrkan alltid hål-

vackert barn med ljusa lockar och skär hy:
modern tog honom ofta med på promenader och undervisade honom om att Gud
giver värme, regn och gynnsam väderlek
till sädens mognad . , ,> Det verkar nästan
>>puzzle>>. Andra gånger har man för myc-

les öppen Sentemot det som den grekiske och

den latinska andan inom kristendomen förvärvat för Kyrkan. Ty det finns blott ez

frälsningshistoria,

blott ez

kristendomens

historia.

Men också syntesen av den

grekiska

östern och den latinska västern utgör ännu
inte hela den fullhet, som kristendomen kan
och skall förverkliga, Ännu återstår att det
fjärran östra Asien med dess årtusendegamla kultur och den alltmera klarnande
>>mörka>> världsdelen Afrika lämna sitt bidrag i sin >>ande och gestalt> till framtidens

kristendom. Insikten om att Kristi kyrka
måste omspänna världens hela vidd är den
bästa vinsten av sysselsättningen med den

kristna östero.
Bernhard Schultze, F.om.

Karin Sparre: Den helige
Frans au Sales. Stockholm 1941,
Petrus de Dacia-föreningen. Kr.
ll'7J.
Petrus de Dacia-föreningen har utökat
sin välkomna, emedan välbehövliga serie av

helgonbiografier med ännu en

ket intryck av

))översatt> och

t, o.

m.

mindre lyckligc översatr, som t. ex. s. 14:
>>Mässan och alla katolska kultur heliga
handlingar blevo förbjudna,..> eller rör
det sig här om tryckfel?
Det som mest
saknas
och detta tyvärr
hos a I I a
- i denna serie
biografier
är uppgiften
om den litteratur, som begagnats.
En sådan uppgift skulle ha tjänat både den lirce-

t'ira ärligheten och läsarnas

eventuella

önskan att skaffe sig mera ingående kännedom om dessa på våra breddgrader allt för
okända, delvis t. o. m. >ökända> katolska
personligheter.

I.

Gerlacb.

Joseph Bernhart:

Der Cy-

Peruein. Lieder cler deutschen Mystik. l. 8o,776 s., Paderborn 1940,
Bonifacius-Druckerei.

RM

3: 90.

levnadsSparre presenterar

Utgivaren har samlat ett urval av den
tyska mystiska lyriken från 1200-talet fram

den helige Frans av Sales, idealgestalten av

till 1600-talet. Urvalet upprar givervis
namn som Mechthild von Magdeburg,
Angelus Silesius och Friedrich Spe men
även dikter av okänt ursprung. Boken vill
exemplifiera >>en fromhet, vars innersta

teckning, Fröken Karin

en katolsk biskop och själasörjare, vars
skrifter både till innehåll och form räknas
bland den katolske litteraturens bästa. Naturligtvis kan en sådan kort biografi aldrig
framställa hela rikedomen hos en sådan
personlighet, dess liv och gärning. Förfat-

i0

trängtan är själens uppnådda eller efterlängtade erfarenhet om den gudomliga

Litteratur
verkligheten>. Uppställningen är därför
inte kronologisk utan sluter sig till de tre
stadierna: rening, upplysning och förening.

I inledningen uppehåller utgivaren sig
vid svårigheten att bestämma mystikens
vid mystiken sociologi, om vilken
han påpekar hur mystikerns negetiva inväsen och

ställning till världen medför en positiv

kraft åt denna.

Arne

Erik Christophl.

Rask.

Der Gott

iles Lebans. Briefe einer Umkehr.
8" 132 s. Paderborn 1940, Bonifaciusdruckerei. RM 2r 8l/3225.
Författaren som hade blivit främmande

för sin katolska tro, men

senare genom per-

sonliga upplevelser åter fördes tillbaka till
den, brewäxlar med en gammal vän, som
ännu visar sig awisande mot denna tro.
Dessa brev kommo ut i 1940-års Tyskland
och bemöta alltså ett aktuellt motstånd.
Vännen är uppenbarligen nationell aktivist,

men öppen för ett rättvist

bedömande.

FIen erkänner visserligen Jesus som >ett religiöst geni>, men stöter sig på hans >omanlighet>, som skulle vara anledning tiil att
hans lära >i dess kärna> dock måste för-

bliva >främmande för vårt nordiska väsen>, Flans bevisföring är symptomatisk
för den nuvarande tyska ungdomens syn
på evangeliet: Jesus skulle, så tycka de, ha
kastat av sig korset och hellre dött under
bödlarnas hugg och slag. Genom att vil-

ligt bära korset >går han den östedändska
underkastelsens

väg. . ., som är vårt vä-

emot>. Flera andra kritiska anmärkningar tillfogas, som mera röra vår tids
kyrka och kristendom.
sende

Det är

intressanc

atc läsa hur förf.

bemöter förebråelsen beträffande Kristi
>>omanlighet>. Han visar för vännen att

det är

>>hjärtats överlägsenhet>> som ger
sig sken av svaghet men på samma gång
är >>den nya, stora vishet som Kristus bragt
oss och som av denna världens visa blott
anats eller efterlängtats>. Vad evangeliets
äkthet angår, som betvivlas av vännen, argumenterar han: Om det är sant att i Je-

sus Kristus Gud själv uppenbarade sig på
jorden och inte blott >ett religiöst geni>>,
så är den föreställningen omöjlig att han
skulle ha begagnat sig av förfalskare och
bedragare för att med deras hjälp bygga

sin kyrka.

>>Evangelii fordringar kunde
icke alls ha uppfattats av bedragare och
aldrig skulle de förmått att så klart och
rent framställa Kristi enkla och upphojde

gestalt, som skall kasta sina skuggor över
årtusende.> När vännen tar anstöt av att
de kristna svikta då det gäller, svarar den
moderne apologeten med att hänvisa på det
fördolda goda som finnes hos dem. >Mitt
i storstaden råkade jag kristna, katoliker

såväl som bröder tillhörande den evengeliska bekännelsen, vilka verkligen hade utseendet av att vara återlösta; framför allt
bland prästerna såg jag gestalter som rent
av utstrålade den inre återlösningen i en
förnäm anspråkslöshet och stilla vänlighet,>>
Denna av ett ärligt hjärta kommande
bok är rösten från en katolsk lekman, som

tar ställning till sin tid och därvid inte
griper till de gamla vapnen utan kämpar
med bevis, nyss hämtade ur hans egen tros-

erfarenhet'

Robert Braun.

Zeugen des Vortes. Utg.av
ei n z
S c h m i d t h ii s,
i Br. Herder. å RM 1: 20.

K a rl-H
Freiburg

Serien av de

i Credo 7941:99 f.

upp-

räknade banden av denna värdefulla samling har utökats med ytterligare 4 nummer:
10. Augustinust Die Hocbzeit zu
Kana. Ubertrtgen, eingeleitet u. erklärt von
Josef Maria Nielen.
Ett gott prov på den store kyrkolärarens
karalrteristiska sätt att tolka och ftamlägge

bibelns innehåll fOr församlingen. Just
hans predikningar över Johannesevangeliets
första del höra till dem, som lättast kanske

äro tillgängliga även för vår tids

smak

och uppfattning.

31. Vir^zen z von

Paul:

Ge-

slräcbe. Flerausg. u. öbertr. von KarlHeinz Schmidthiis.
Den berömde och framgångsrike caritas-

t1

Li.tteratur
apostelns uppmuntrande och vägvisande
samtal med sina kvinnliga medarbetare, de

första barmhärtighetssystrarna.

32. Die Martyrertkten des

zweitem

Jahrhunderts. Ubertr. u. eingel. von Flugo
Rahner.

Sju berättelser, enkla och liksom huggna

i entik marmor, vittna om storheten av
martyrdöden för Jesu namns skull. De
berätta om Polykarpos; Ptolemaios och

rium och senare offerlivets och offerlidandets hemlighet kommer på tal, Vid betraktelsen över >Marie upptagelse> hänvisas cill

att all nåd måste sökas och förvärvas i
och genom lidande, vid >Alla själars dag>
framhäves betydelsen och nödvändigheten
av den ställföreträdande tillfyllestgörelsen.
På så sätt lägges den eggande tanken till
den andra, så att ingen skall läsa denna värdefulla bok utan vinst.
Hilde Bergmann.

Lucius; Karpos, Papylos och Agathonike;
Justinus och hans medmartyrer; Martyrerna

från Lugdunum (Lyon); Martyrerna från

Scili (Afrika) och slutligen om Apollonius'
martyrium.

Möhler:

Adam

33. Johann

Kirche u. Geschichte. Herausg. u. eingel.
von Bernhard Hanssler.

En av förra

seklets bästa teologer lär
oss kristna människor förtröstan på Honom,

som är och alltid har bevisat sig vara
också historiens Flerre.

Norbert

l.

Geilach.

Rocholl:

Heilige

Sendung. Der Weg der Frau durchs

Kirchenjahr. 8o 184 s. Paderborn
7940, Bonifacius-Druckerei. RM
2r l0

/2:

8f

.

En bok som riktar sig till den katolska
kvinnan och vill ledsaga henne genom
kyrkoåret. Det är ju framför allt kvinnan och modern som är kallad till att så
trons säd i hjirta,na, att tända och vakta
kärlekens glöd,

att

bereda vägen

för Kris-

tus. Begynnande med adventsordet: >Uppväck, o Flerre, våra hjärtan>, uppmanar

förf, sina läsare till en innerlig och inåtvänd förberedelse till julfesten och leder
dem sedan fram genom kyrkoårets fester
och minnesdagar. Med liturgien som vägledning belyses varje enskild fests tanke-

och känsloinnehåll och göres till föremål
ftir en betraktelse, som är lika djup som

klar samt beaktar

behoven inom de mest

skilda kretsar. Särskilt vacker och enträgen är framställningen, när t. ex. i kapitlet >Marie kyndelsmässa>> barnets hemlig-

hetsfulla värde och värdighet, i

>Ecce

homo> syndens och återlösningens myste-

t2

Se

p

p

S

ch

iil

I e r: Neue clsrist-

Iichc Maleri in Japan. 8o 104

s.

44 planscher, därav 16 i färgtryck.
Freiburg i Br. 1939, Herder.
Schi.illers lilla skrift verkar som ett slags
katalog över missionsutställningarna i Pa-

ris och London samt

missionsmuseerna

i

Rom och Aachen, dock utvidgad med en utforlig och kritisk behandling av tavlorna
och korta biografiska notiser om konst-

närerna. Man får ett gott begrepp om den
inhemska kristna konsten i Japan. Motiven
utgöras till stor del av händelser ur den
blodiga kristen{örföljelsen vid slutet av
1600-talet, som tillintetgjorde det första,
av Frans Xavier grundlagda missionsarbetet. Vidare fortsättes och utvecklas den
sedan dessa gamla tider i Japan traditionella Gudsmodersbilden och framställas
bibliska händelser, i synnerhet Herrens födelse, i typiskt japansk miljO och stil. Denna
utveckling sker med de kyrkliga myndigheternas goda minne. Kyrkan har ju alltid bejakat och befrämjat det goda och

sköna hos alla folk. Det hindrar dock
inte att i viss motsats till Schiiller anse

den tanke berättigad som en av konstnärerna uttrycker, nämligen att det ej går
så fort (som många missionärer önska)
att skapa fram en kristen konst ur Ja-

jord. Marken därrill måste först
beredas genom den katolska konstnärsSruppens ihärdiga pionjärarbete, De få
proven boken visar inge dock förhoppningen att resultatet inte skall utebli, om
pans egen

blott kristendomen ffu fortsätta sin
mission.
H. Kreutzer.
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