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LYCKSALIGHETEN SÄSOM ETISK
NORM OCH ETISKT MOTIV.
fifta förebrår man den katolska etiken dess positiva inställning till >lön
\-,,t och förtjänst>, ja, rr;.an tror sig helt enkelt kunna karakterisera den
som en ,rlönemoralr. Våra tidigare uppsatser om den katolska etikens norm
och motivl ha säkerligen överbevisat varje uppmärksam läsare, att det här

måste röra sig om en förebråelse, som beror på stor okunnighet om det
verkliga förhållandet. Att så är fallet, skall bli än mer uppenbart, då vi i
denna artikel uppvisa den plats, som >>lönetanken> intar i den från bannanitas till gloria Dei uppstigande värdeskalan, sådan vi tidigare framställt
den. Det må dock erinras om att vi här icke, åtminstone ej direkt och
uttryckligen, komma att behandla den moral t e ol ogis ka sidan av frägan, alltså icke den teologiska frägan om >förtjänstens> verklighet och dess
värde som kristet motiv, utan vi försöka att, så långt den snäva ramen
tillåter, klarlägga det filosofiska spörsmålet, vad lycksaligheten är och
huruvida den kan och får anses vara en sant etisk norm och ett etiskt tilllåtet motiv.

Människans främsta och yttersta slutmål är Guds förhärligande. Ju
mer vi bemöda oss, att förverkliga idealet av en sann humanitas och sträva
efter att bli Guds sanna avbild, desto mer förhärliga vi Gud redan här på
jorden och i all evighet. Men just genom att uppnå den mänskliga fullkomlighet, vi äro kallade till, bli också våra bästa och ädlaste önskningar
och strävanden slutligen fullt tillfredsställda och deltaga vi i all evighet i
Guds oändliga sällhet, m. a. o. vi uppnå vår egen lycksalighet. Gud har
icke blott velat, att denna lycksalighet är värt, sekundära slutmåI, utan den
måste vara det med naturnödvändighet.
Den skolastiska värdeetiken, såsom den utformats av den helige Thomas, håller fast
vid den aristoteliska uppfattningen, att allt värde har sin grund i varandets fullkomlighet.t
Allt vara är något gott. Att vara och a,tt ylru gott är ett och detsamma, och ju mer
något är desto bättre är det också. Allt vara strävar i kraft av sin väsensform, av
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sin naturs inre struktur, som på teleologiskt-dynamiskt vis tänkes som appetitus naturalis
efter den fullkomning,
d. v. s. som ett i kraft av själva varat inneboende strävande
-som tillkommer det och efter att fullfölja sina egna specifika-anlag, för att uppnå sitt
varas fullkomliga verklighet. Det goda, som eftersträvas, är alltså icke något ändamåI,
som utifrån påstämplas varandet, till vilket det kunde brukas, utan dess egen fullhet och
fullkomlighet. Varje brist på denna fullhet är en brist på värde, ett ont, varje tillväxt
ett värde, etr gort. Värdet fattas alltså på annat sätt än i den moderna värdefilosofien.
Det är icke något idealt, overkligt och abstrakt, utan det goda hos själva varat. Men
varandets fullkomning kan icke uppnås blott genom att förverkliga det egna väsendet
som ett v*r för sig, utan allt vara är till sin innerstr natur ordnat hen till d,et ord.o,
vari det står i relation till allt annat som är, framför allt till Gud, som står i spetsen för
den genom varandets alla riken uppstigande ordningen som dess Skapare och slutmåI.
Här infogas nu den augustinska tanken, att Gud är det högsta goda, den som själv är
den högsta fulländningen i vara och värde, och som vill ge del i sin fullkomlighet åt allt,
som han skapat, emedan han är den oändliga kärleken. Genom att skapa allt med sin
egen fullkomlighet som forebild gav han åt allt värde och mening. I den mån Gud i den
alltefter dess särart och dess rätta
stora värdehierarkien gradvis efterliknas av allt vara
fulländas allt vara också i sig självt. Att vara fullförhållande till varandets helhet
komligt sig själv på just den plats i varandets ordning, som Gud anvisat, är det högsta
goda, som allt vara kan uppnå för sig. Därmed kommer det också fram till uppfyllelsen
av all inneboende strävan, m. a. o. det blir >tillfredsstä1lt>. Och detta är skapelsens
sekundära slutmåI, som Gud har velat och måste vilja, ty skapelsen kan blott i den mån
förhärliga honom, som den deltager i hans värde och godhet.

Alla materiella ting och alla förnuftlösa varelser sträva med naturnödvändighet efter detta sitt mål och uppfylla därmed sitt ändamål i världen.
Människan ensam kan ha insikt i detta varandets sammanhang med värdeordningen och kan med frihet sträva att förverkliga den. Hon har den
heliga kallelsen, att se dessa värden, som Gud lagt ned i världen och i henne
själv, och att med fri vilja förverkliga dem, framför allt att sträva efter
den egna fullkomligheten, att forma av den egna personligheten en allt
fullkomligare avbild av Gud. Men på detta sätt uppfyllas just människans
mest väsentliga önskningar och strävanden: att veta och att älska på det
bästa möjliga sättet och därmed uppnås också människans fullkomligaste
tillfredsställelse, lycksaligheten.
Människan är ju ännu mer än övriga skapade varelser bestämd till ett inre mål som
motsvarar hennes specifika natur, anlag och förmågor: att så långt som möjligt komma
till fullkomningen av det eSna varat och därmed till den högsta möjliga tillfredsställelsen,
Men detta kan blott ske, om vi uppnå och omistligt äga det fullkomliga goda, d. v. s.
det goda som innesluter allt gott både till värdighet och värde, m. a. o, Gud. Vår med
förnuft begåvade natur är i sitt innersta väsen anlagd och >böjd> till att omfatta icke
blott det ena eller det andra goda, utan helt enkelt det goda, d. v. s. a I I t gott och
där det finns. Och det finns överallt, där något vara finns, i små delar
överallt
liksom spritt över hela skapelsen, i oändlig, allt omfattande fullkomlighet i Gud.

Men detta strävande efter allt gott finns inom oss icke blott såsom anlag
och böjelse i vår förnuftiga natur, utan oundgängligt också som en med-
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veten längtan och ett medvetet sökande, ja, ofta som ett >faustiskt> begär.

Det är rent av omöjligt för människan att icke sträva efter det tillstånd,
som kallas lycksalighet.

för Aristoteles

det mänskliga varats fullkomning
som närmar henne i handling till den mest fulländade
tänkaren, Gud. Därav f ö I j e r lust och tillfredsställelse, deltagande i
Guds sällhet. Den definition av beatitudo, som mest har accepterats inom
skolastiken, är den som filosofen och statsmannen Boöthius (d. omkring 526 e. K.) givit: >Status ornniutn bonorunc aggregatione perfectus>B,
ett tillstånd alltså, som är fullkomligt därför att det innebär allt gott, det
tillstånd, där all längtan är tillfredsstelld. Dartill kräves frånvaro av allt
ont, ägande av allt gott, som tillkommer människan, och dessutom medvetandet, att detta tillstånd skall vara for alltid.
E0Darpovia är

i ett andligt liv,

Det latinska ordet beatitudo har i likhet med det grekiska eööatpovtc icke den starkt
subjektiva, känslobetonade klang, som kanske ligger i ordet >salighet>, utan det betyder
fastmer människans fulländning i hennes vara, stetrandet av det mänskliga väsendet ända
till den harmoniska, fullkomliga handling, på vilken den subjektiva, lustbetonade tillfredsställelsen följer. I sig själv betyder denna ej något moralisk värde. Aristoteles känner
icke till någon eudemonism, som blott vill lust, utan enbart en sådan som söker tillfredssom motsvarar och fulländar
ställelsen blott som en naturlig foljd av en handling,
själva varat, På samma sätt som det finns en rangordning i handlingen, så finns det också
en sådan vad lustförnimmelserna betråffar. Den renaste och ädlaste tillfredsställelsen är
den som följer av den andliga verksamheten, den tillfredsställelse, som även Gud njuter och
det i oändligt högre grad än det är möjligt för människan. Också den helige Thomas
betonar uttryckligen, att denna lyckokänsla icke kan vara något slutgiltigt, något självändamåI, utan att den förutsätter en andlig grund och ett andligt innehåll, som måste
vara strävandets egentliga slutmåI.'

Aldrig kan ett ofullkomligt, förbigående gott slutgiltigt tillfredsställa
i hela skapelsens rike finns
ej något värde, vid vilket hon kan och vill fästa sig för alltid och i vilket
hon slutgiltigt kunde finna ro. Och om än hela skapelsens alla rikedomar
och fröjder hopades på varandra eller kunde njutas en efter annan i ett
oavbrutet lyckorus, skulle människan ändå alltid erfara det, som den
helige Augustinus gav ett så allmänmänskligt och därför allmängiltigt uttryck med orden: >Fecisti nos ad te, et inquieturn est cor nostrilnt, d,onec
requiescit in te>5
>Du har gjort oss hän mot dig, och vårt hj;rta ;r
" De consol. Pbil.L.3, pr 2. Jfr Ci cero >Neque ulla alia haic terbo, cum beatum
dicimus, subiecta notio est, nisi secretis malis onnibus cumulata bonorann comfiIexio>
(Tascul. f:10). Augustinust >Plenitudo omnium rcrutn oPtandarum> (De ciait.
människans innersta längtan och sökande. J^,

DeiL.5, init.). Thoma s; >Conmunis beatitutlinis ratio est quod sit bonum comrnane
perfectam> (5. tbeol. 1,2, q. 3 a. 2 ad Z); >Beatitad.o... est bonurc fierlectum comflens
aPpetitum> (ib, q. 2 a.7 c.); >Beatitudo est ultima bominh perfectio> (ib. q. 3 a.2 c.).
'JfrS, theol. 1,2,q.3 t 4. J.Mausba chzGrundlage und AusbildungdesCharakters nacb dem hI. Thomas aon Aquin. 1920, sid. 43.
" Confess. l.
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det får ro i dig>, tills vi med vår själs förnämligaste förförnuftet som är förstånd och vilja, omfamna Guds oändligt
fullkomliga rikedom, eller bättre sagt, omfamnas av honom, medvetna
om att aldrig mer kunna skiljas ifrån honom, och i följd därav för alltid
och evigt tillsammans med honom uppleva den fulländade sällheten.
Om det alltså verkligen är så, vilket också Kant betonard, att varje med
förnuft begåvad varelse nödvändigt längtar efter att vara lycklig, och
detta är en oundgänglig bevekelsegrund för dess begärelseförmåga, kan en
realistisk etik icke gå förbi detta faktum, utan måste ge det en plarc i det
oroligt,

till

dess

måga, med

etiska systemet.
Den moraliska ordningen kan icke tänkas utan ett nödvändigt sammanhang med hela skapelsens yttersta mål: Skaparens förhärligande såsom vi
tidigare bevisatT, då vi fastställde gloria Dei som etikens högsta norm och
motiv. Men Guds förhärligande uppnås blott genom skapelsens fullandning, d. v. s. genom att den enskilda skapade varelsen intager och fullt
förverkligar den ställning i skapelsens helhet, som tillkommer den enligt
dess väsen, och därmed uppnår uppfyllelsen av all sin naturs inneboende
strävan och längtan. Allt som kan tjäna till att nå detta mål måste kallas
värdefullt. Om det nu rör sig om människan, vill detta säga: allt som
leder människan fram till hennes sekundära slutmål, lycksaligheten, är

moraliskt värdefullt och gott.
Lycksaligheten, sådan den förut beskrivits, blir alltså en
verklig norm för det moraliskt goda. Men det är icke en ny norm,
vid sidan om eller oberoende av huruanitas och gloria Dei. Det rör sig
blott om en annan synpunkt, som framhäver en annan sida av det nära,
oupplösliga sammanhanget mellan yarandets ordo och den etiska ordningen. Den katolska etiken visar sig också betraktad från denna synpunkt som ingenting annat ån >motus rationalis creaturae in Deutn>8,
människans väg till Gud, upphovet och slutmålet: det medvetna, fria
förverkligandet av allt gott, av alla ontologiska anlag i människan med
riktning mot all det goda, som tillkommer henne inom ordo. En moraliskt
god människa är den, som frivilligt är det, hon såsom människa skall vara.
Den personliga, tria uppfyllelsen av de normer, vilka av den högste ordnaren, Gud, lagts ned i allt vara och i varandets helhet och vilka själva
äro identiska med Guds godhet, är ett gott liv i moraliskt avseende. Därmed står också den eviga saligheten i samma nära förhållande till den
moraliska ordningen, icke blott såsom sanktion, utan även som norm,
som skiljeprincip mellan gott och ont. Det som för till den eviga saligo

Kritik der praktiscben Yernunf t, 31.
't Creilo l94l: l2l ft.
S. Thomas: S. tbeol. 1, q.2.
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heten är moraliskt gott, det som hindrar den eller t. o. m. gör den omöjlig,
är moraliskt ont.
Men om saligheten är en sann norm för etiken, måste den också kunna
vara ett äkta moraliskt motiy, m. a. o. det måste anses vara
moraliskt gott, att sträva efter lycksaligheten och att göra det goda för att
nå dit. Naturligtvis blott under den betingelsen, att den rätta rangord-

ningen också bland motiven iakttages.
Att handla blott >av idel, osjälvisk kärlek> eller av >pliktuppfyllelse
förpliktensskull>, att alls icke söka sitt eget intresse, är helt enkelt omöjligt, emedan det motsäger allt strävandes innersta väsen. Också Gud kan
blott vilja något, som är gott för honom själv, i hur mycket högre grad
måste det ej gälla oss ofullkomliga, begränsade varelser, som av vår innersta natur m å s t e sträva efter vår fullkomning
och den är dock
något gott för oss. Något, som skulle vara vårdefullt i sig självt, men i
alla avseenden ter sig som något värdelöst för mig, kan jag omöjligt sträva
efter. Visst är det riktigt, att detta värde icke nödvändigtvis behöver ha
med nytta eller njutning att göra, utan det kan också vara ett sedligt
värde. Att för mig söka det senare är ett högre motiv för min handling än
att söka blott nytta eller njutning. Men det kan alls icke medgivas, att
strävandet efter nytta eller njutnin g, dårför att det har mindre värde, är
helt enkelt mindervärdigt, d. v. s. helt utan sedligt värde eller t. o. m.
förkastligt. Nyttan eller njutningen får dock icke göras till slutmål eller
självändamål och även i allt annat måste den rätta ordningen iakttagas.
Om detta nu tillämpas på >lönetanken>, är följande atr säga:
Att handla blott fOr lönens skull kan icke anses vara moraliskt gott, om
den lön man söker är ett rent jordiskt värde, rent jordisk nytta eller
njutning. Om det rör sig om den eviga lönen, som ju är Gud själv, det
högsta goda icke blott i sig själv utan också för oss, vore det visserligen
ocksåomoraliskt, atthandlaav dettamotiv med uteslutand e av alla
andra bevekelsegrunder, alltså b I o t t för lönens skull, men att handla
positivt av detta motiv, utan att utesluta andra motiv som äro högre, kan
icke kallas omoraliskt.
Det är alltså omoraliskt att aktz lön högre än dygd eller fly strafr mindre än synd,
det vore fallet hos en, som skulle vilja bryte mot den rätta ordningen, om han

såsom

blott kunde undgå straff eller ändå vinna den åtrådda lönen. Den som ger rum åt tanken
på lön eller stralf, handlar så länge moraliskt gott, som han därvid på något sätt innesluter tanken på Gud, det högsta goda, som vill det goda och avskyr det onda, och så
länge och i den mån hen således erkänner, att det säregna värdet hos det moraliskt goda
har sin sista grund i Gud och i följd därav är ett värde över alla värden. Må tanken på
detta sammanhang än förefinnas blott svagt och ofullkomligt, så öppnar sig dock faktiskt
den, som handlar av lönemotiv i denna mening, för Gud och växer honom till mötes.
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Och just i den mån, som han vuxit, skall han i evighet vara förenad med Gud och förhärliga honom.

Sedlig tillväxt och evig >lön> äro två varandra motsvarande storheter,
den som strävar efter det ena, strävar också efter det andra. De kunna
icke skiljas åt, än mindre motsäga varandra. Men det högsta moraliska
motivet är naturligtvis, också efter denna betraktelse, att. göra det goda
för Guds skull eller, vilket är detsamma, att göra det för dess eget inre
värdes skull utan hänsyn till den lön eller tillfredsställelse, som följer
därav. Men även här är och förblir det ett faktum, atr det, som sökes
enbart för Guds skull, också är ett gott för oss, ja den högsta fullkomningen av vårt vara med all den fullkomliga tillfredsställelse denna innebär, m. a. o. lycksaligheten.o

Men måste man ändå icke tala om ren )utilitarism> eller självisk
>per f ektionis m>, när man över huvud, må vara blott på inskränkt
sätt tillåter strävandet efter lycksalighet som motiv för vårt handlande?
Nej, icke när man har den skolastiska etikens förutsättning, att det etiska
värdet har sin grund i varandets ordo. Det är icke själviskt, att sträva
efter den specifika fullkomlighet, som tillkommer oss såsom människor,
utan de betyder fastmer, att se och förstå den djupa mening, som ligger
däri att vi bringa vår mänsklighet till fullbordan. Om man förstär, att
humanitas är ett värde i sig själv, och inser, hur alla enskilda moraliska
värden till sitt innehåll stå i relation till detta värde, då ar fullkomningen
av denna humanitas ej ett medel för att uppnå något annat, som sättes
h0gre än det sedliga, utan då är fullkomningen der goda s j älvt.
Att människan är människa och detta så fullkomligt som möjligt
är icke ett medel till något ändamåI,
icke ens för att nå ett så förfinat
nyttomål som den egna fullkomligheten, utan det ä r det sedligt goda
självt. Sannfärdighet, godhet, rrohet, ärlighet, renhet o. s. rr. äro icke
m e d e I till fullkomningen utan i sitt innehåll och sin verklighet redan
en fulländning av människans väsen, på vilket vart och ett av dessa värden
självt siktar till sin halt och sitt etiska krav. Betraktad från denna synpunkt är också karleken till sig s jälv ett moraliskt värde,
nämligen aktning för det egna jaget befriad från egoistisk trånghet. Det
goda tjänar även här till ingenting annat än sig självt: till att uppfylla
det värde, som har sin grund i det mänskliga varat, och omfattar der som
något helt och slutet inom ramen av varandets hierarkiska ordo.l

Jfr F titz T illma nn: Die futh. Slttenlebre.
'Jfr Th. Steinbiichel, l. c., sid.7l f.
"
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Vår fråga kan ännu belysas från en annan synpunkt. Om lycksaligheten i dess fulländning består i att >äga Gud> och man med tanken på
ett medel f0r
detta strävar efter den, gör man då icke Gud till
den egna tillfredsställelsen och förvränger man icke på så sätt hela den
moraliska ordningen?

Man måste noga skilja mellan å ena sidan strävandet efter ett slutmåI,
som icke är Gud, och å andra sidan strävandet efter ett slutmåI, som är
Gud, och som faktiskt också har något värde för den strävande själv, i
det här fallet hans yttersta fullkomning, som för med sig fullkomlig tillfredsställelse. Det förra strävandet vore naturligtvis helt omoraliskt, då
man skulle anse Gud som medel; det skulle betyda att vilja >begagnar>
honom (uti Deo). Men i det andra fallet begagnas icke Gud som medel
för att uppnå något annat, som icke är han själv; utan då mynnar strävandet blott ut i att finna ro i Gud (frui. Deo). Det f är jag icke blott
ha som avsikt, utan m å s t e jag avse av min innersta natur. Men det
behöver ingalunda betyda, att jag då älskar Gud >för min skull> (propter
nr.e),utan blott rför rl:rig> (mibi), därför att Gud nu en gång är också
m i t t högsta goda. Här föreligger icke alls någon förvänd ordning, då
jag icke ställer föremålet för mitt strävande under mig som medel, utan
fastmer ordnar mig själv under förmålet för mitt strävande. Föreningen
med Gud betyder ju för mig den högsta fullandningen, jag växer utöver
mig själv, nir jag sträcker mig emot honom.
Den som skulle älska Gud på det sättet >för sig>, att han betraktade
sig själv som det absoluta slutmålet, skulle visserligen handla högst omoraliskt. Men på så sätt älskar väl knappast någon människa Gud, det högsta
goda, utan vi älska honom helt enkelt som vårt slutmåI. Vid denna >begärande> kerlek är den som älskar icke själv målet, för vars syften Gud
skulle begagnas, utan blott det måI, vilket en fullkomlighet skall tjäna,
som uppstår för den älskande genom att vara förenad med Gud. Målet
för strävandet är heller icke ert förhärligande av den som älskar, utan
blott en nytta, som är förenad därmed. Att älska Gud som det högsta
goda för mig, icke som slutmåI, men som närmaste, ehuru slutmålet underordnat mål för mitt strävan de, år visserligen icke det högsta etiska motivet, men det är ett sant etiskt motiv, ty ja g själv är även i det fallet
varken föremål eller motiv för denna kärlek, jag älskar icke >för min

skull> utan blott >för mig>. För att bättre kunna förstå detta, vilja vi
försöka att se den väsentliga skillnaden mellan å ena sidan strävandet efter
ett värde, som är min egen fullkomning, och å andra sidan strävandet
efter ett värde, som fullkomnar en annan, som jag älskar.
Vi älska oss själva av en inneboende naturlig instinkt och behöva darfor
icke först se ett särskilt värde hos oss själva, för att kunna älska oss. Men
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vi kunna älska en annan blott sedan vi upptäckt ett särskilt värde hos
honom själv. Därför dras vi också på ett helt annat sätt till något, som
är gott för oss, än när vi önska detsamma goda för en annan, som vi älska.
I det förra fallet är skälet och motivet, varför vi eftersträva detta goda,
helt och hållet det efterlängtade föremålets eget värde som ett värde för
oss. Men i det andra fallet är skälet och motivet det värde hos den andre
själv, som har förmått oss till att älska honom. Därf.ör att vi älska
honom vilja vi, att han skall få det, som vi längta efter för honom. Ty
i det fall, då vi visserligen skulle tycka, att föremålet vore värdefullt för
honom, men vi icke älskade honom, skulle vi icke önska det för honom.
När vi alltså sträva efter ett värde för en annan, som vi älska, är denna
vår karlek till honom det förhärskande och bestämmande motivet. Men
när vi sträva efter ett värde för oss själva, uppträder kärleken till oss
själva icke alls som motiv, som en bestämmande bevekelsegrund, utan
blott som en inneboende naturkraft, som icke någon människa kan göra
sig fri ifrån. För min vän önskar jag det goda för hans personliga värdes
skull, som jag uppskattar och bejakar, medan jag f.ör min egen del eftersträvar samma goda icke för min personlighets, för mitt personliga värdes
skull, utan helt enkelt därf.ör att själva detta goda är något gott för mig.
Om jag alltså älskar Gud såsom mitt högsta goda, är jag själv
varken föremål eller motiv för denna kärlek, d. v. s. jag älskar Gud icke
>för min skull>, utan blott >för mig>. FIan är för mig i högsta grad värd
att älskas, emedan han är min högsta fulländning.
Gud, det högsta goda, vårt slutmål, kan alltså älskas av oss liksom från
två olika synpunkter: antingen såsom varande den högsta fulländningen
för oss, och denna karlek kallas amor concupiscentiae, >begårelsens käreller sådan han är absolut fullkomlig
lekr, som är god men ofullkomlig
i sig själv, absolut vård att älskas över allt annat, och denna kerlek kallas
arnor beneuolentiae, >välviljans kärlek>, som är den högsta och fullkomliga kärleken. I denna kerlek bejakas visserligen också den egna lycksaligheten som det högsta värdet för oss, men då blott darför att även den
farharligar honom, som är denna lycksalighets djupaste grund och mest
upphojda föremål.

l.
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AMERIKANSK FILOSOFI.
är omöjligt att förstå Förenta Staternas utveckling, inte minst på
det andliga området, utan att känna till puritanismens betydelse för
New England. Darftir är det endast naturligt att Gu s t a v E. M ii I I e r,
professor vid Oklahomas universitet, i sitt arbete om den amerikanska
filosofienl börjar framställningen med en kort skissering av puritanernas
ställning i i600-talets Amerika. Deras väsen är i viss mån präglar av en
dubbelhet: å ena sidan det oändligt onda, ä andra sidan Guds nåd, som
kastar en ljusstrimma, om än mycket smal och sparsam, på vår syndiga
jord; sträng lagiskhet, men också kallt och hänsynslöst profitbegär, överhuvud tag€t en anda, som har mera gemensamt med Genåvekalvinismen
än med den engelska puritanismen.z Det är, om man ser på denna utveckling, knappast förvånansvärt att kapitalismens utveckling gått längst
just i U. S. A. Sambandet mellan kapitalism och en viss puritansk menra-

T).t
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litet har bl. a. utarbetats av Max Veber i hans berömda verk Die
protestantiscbe Etbik und der Geist des Kapitalismu.s (1904-0i).
Till en början var puritanismen enväldig i vissa amerikanska starer,
främst då i Massachusetts; man kan med rätta tala om en diktatorisk
teokrati, som i tron på sin gudomliga mission och utvaldhet ansåg sig
berättigad att utmäta de strängaste straff även för små förseelser. Ibland
fick dessa domar något groteskt över sig, som t. ex. då i Salem rvå hundar
anklagades för häxeri och sedan avrättades. Puriranernas politiska makt
minskades dock så småningom, i synnerhet efter revolutionen 1688. Därtill kom även att deras isolering hävdes genom inflyttning av mera världs-

ligt

betonade befolkningselement, fiskare, affärsmän, sjömän, med etr
ord, de omgavs snart av de s. k. yankees, en term, som sedermera i utlandet
blev beteckningen på amerikaner överhuvud taget.
Först efter sitt politiska sammanbrott kom puritanismen att fe en teoretiker, ty de puritaner, som skrev på 1600-talet, frarnför allt farfar, far och
sonson M a t h e r (Increase Mather var Flarvard Colleges förste president), stod nästan helt på det förvetenskapliga tänkandets ståndpunkt.
Deras 'filosofi' var ej begreppstänkande, utan mytologi. Den första och
sista puritanska filosofen i Amerika är J onathan Edwards, fOdd
1703 i staten Connecticut. Redan som ung pojke kom han till Yale
College, där han fick beröring med Lockes erfarenhetsfilosofi. Han om-

t Gustav E. Möller: Amerikaniscbe Pbilosopbie. Stuttgart 1936. Frommanns
von f Richard FalckenbJrg. Br. RM. 6: 80, geb, RM. 7: 80,
'R. H. Tawney: Religion and
the rhe of cafiitalhm, (Firsr ed. 1926) Pelican

Kla-ssiker der Philosophie begr.

books 1938. S. 124.
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bildar emellertid denna empiriska filosofi i en mera spiritualistisk riktning
och närmar sig, utan att känna honom, biskop Berkeleys teologiska metafysik.s Tingen har inget självständigt \tara. Och andarna är meddelanden
av den ursprungliga anden. Strängt taget existerar endast Gud, från vilken
allt, godhet, skönhet och vara härledes, och karlek är tillvarons högsta lag,
identisk med kreaturens bifall (consent) till Guds vara och deras insikt
i att, varje existerande väsen endast är verkligt i och genom sin harmoni
med det alltomfattande varat. Denna metafysiska kärleksharmoni i skapelsen lämnar intet rum åt uppfattningen av en natur, uttryckt i exakta
matematiska begrepp. Vägen ligger snarare öppen till en vag naturreligion,
som finner sin poetiska gestaltning i en något sentimental naturdiktning.
Och på det religiösa området finner vi här en av rötterna till den angloamerikanska världens sekter, vilka ju onekligen i mycket hOg grad spelar
på anhängarnas känslosträngar i detta ords sämre bemärkelse. Men samtidigt bekämpar Edwards sektväsendet genom att framhålla betydelsen
av en objektiv förlsunnelse. Utan tvivel var Edwards en skarpsynt
tänkare, även omman inte, som Ludwig Lewisohn riktigt framhåller i Tbe story of American literature (1939), bör överskatta hans betydelse. En Spinoza eller en Flume hade han inga utsikter att kunna bli,
därtill var han för mycket bunden av en gången tids misstag och vaneföreställningar. Med honom, som kände att hans platonskt och kristet
färgade idealism inte passade in i upplysningstidens kalla rationalism, förlorade den amerikanska filosofien sin sista representant för ett teologiskt
orienterat tänkande. Ett jäsningsämne av största betydelse för amerikansk
kultur och filosofi gick dock till eftervärlden, nämligen den idealistiska
traditionen, som all krass affärsegoism och effektivitetstro till trots är en
levande makt i Förenta Staterna och som bredvid den starka empiriska
riktningen varit en huvudbeståndsdel i amerikansk filosofi.
Mot slutet av 1600-talet uppstår tv& nya befolkningsskikt: pionjärer och
yankees, de senare affärsmän och penningmatadorer. Pionjären rrar nybyggare, hans blickar riktades mot den okända och farofyllda Västern,
och bakom sig lämnade han med civilisationen och tryggheten även människornas värld, åtminstone de vitas. Han blir nödvändigtvis individualist,
och det är han som genom Thomas Jefferson förkunnar Tbe Declaration of
lndependence, att, >... alla människor är skapade som jämlikar och av sin
Skapare utrustade med oförytterliga rättigheter . . .>. Yankeeklassen, som
bebor hamnstäderna, främst New-York och Philadelphia, finner sitt filosofiska uttryck i Benjamin Franklins förkunnelse. Båda kategorier är

'Ingemar F{edeni.us: Sensationalism
lfu t. ex. sid. 94-119.
t Lewisohn,
a. a., s.17,

Uppsala 1936.
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{rämmande för puritanismen likaväl som för den romantiska Söderns
aristokrati och godsägareklass.
Nordstaternas tre idealistiska filosofer, den puritanska teisten Jonathan
Edwards och de båda deisterna Ethan Allen och Samuel Johnson motsvaras
i Södern av tre praktiskt orienterade politiska tänkare, Jefferson, Franklin
ochThomasPaine. Thomas Jef f ers on (L743-1826) är Amerikas
första stora statsman, det är han, som, innan någon europeisk stat ännu
hävdat individens rättigheter gentemot staten, formulerar den amerikanska
trossatsen att alla har rätt till samma utvecklingsmöjligheter och därmed
{öregriper en senare tids demokratiska utveckling. Jefferson, som vid
franska revolutionens utbrott var amerikanskt sändebud i Paris, stod
Laf.ayette myckct nära, och genom honom kunde den amerikanska Declaratiotr. bli till förebild f.ör La d.öclaration des d.roits d,e l'botnme. Det som
för framtiden var viktigt i Jeffersons förkunnelse var hans andra 'trossats',
att demokrati och uppfostran måste gå hand i hand. Vilken oerhörd betydelse inte minst för narvatande denna synces av uppfostran och demokrati har i U. S. A. framgår bl. a. av makarna Myrdals glänsande Amerikaanalys Kontakt med Amerika (1941). utan att ha blivit materialist, har
Jeflerson tagit starka intryck av den franska upplysningsfilosofien, även
i dess mest radikala form. FIan tror på en gudomlig världsprincip, om
inte annat, så visar ändamålsenligheten och ordningen i naturen att en
dylik bor finnas. Om Jefferson var lantjunkaren, så representerade B e nj a min Fran klin affärsmännen,m. a. o. yankees. Ffan är praktikern,
verklighetsmänniskan, nyttokultens offerpräst. FIos Franklin finner vi
redan den omvärderin8, som enligt Max Veber karakteriserar den amerikanska utvecklingen: den religiösa tron på att tillhöra de utvalda förvanskas långsamt men säkert, mest genom deismen, som skjuter tron på en
i världshändelserna aktivt ingripande Gud åt sidan. Och som resultar erhåller vi övertygelsen om
vara ekonomiskt och materiellt privilegierad.
^tt
Framgång är den nya religionens lösenord. Franklin kan även sägas vara
den första amerikanska pragmatikern: det nyttiga är sant. Här finner vi
€n annan mycket viktig komponent i den amerikanska filosofiens utveckling; denna tro på nyttan som ett slags sanningskriterium är vanlig hos
amerikanska tänkare.
Den mest radikala upplysningsfilosofen var emellertid T h o m a s
Pain e (1737-1802). Uppväxt i en engelsk kväkarefamilj, kom han
tjugufemårig till Amerika, där han som tidningsman verksamt bidrog med revolutionär propaganda. Flans lilla skrift Comnr.on Sense lär
}ra spritts i en upplaga av en halv miljon, vilket inte vill säga så litet på den
tiden. Denna och andra av hans stridsskrifter har ännu i dag för det
anglosaxiska proletariatet en viss betydelse som ett slags revolutionskom-
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pendium. Paine hade en klar och enkel stil, något som väl bidrog till hans
stora popularitet, men en självständig tänkare var han knappast.
Liksom i Gamla världen sjunker upplysningstidens tankar ner i en nyn
mäktig ström, som ersatt förnuftets primat med känslans. Romantiken
bryterfram i och med \tr i I I i a m C h a n n i n g s Unitarian Cbrhtianity
(1819). Han vänder sig lika mycket mot puritanismens hyckleri som moc
upplysningstidens kyliga deism. Transcendentalisterna
under denna
- t^r avstånd
beteckning sammanfattas den romantiska rörelsens filosofer
från teismen som från deismen, människan är Guds omedelbara
uttryck,
gränsen mellan gudomligt och jordiskt suddas ut. För oss kan det vara av
intresse att se, vilken stor betydelse Swedenborg haft för många av
dessa amerikanska romantiker. Så står t. ex. mystikern Amos Bronson Alcott under hans direkta inflytande, och genom honom fick
Swedenborg ökad betydelse för Emerson.s Parentetiskt må här nämnasn
att Theodor Parker, som hade en viss betydelse för den unge August
Strindberg, tillhörde denna transcendentalistiska falang. FIan var visserligen inte direkt filosof, även om han studerat Kant, för vilken han hyste
stor beundran. Parker sysslade med förkärlek med somnambulism, drömmar, visioner, magi, extaser och annat i samma genre. Skulle det kunna
tänkas att han även i dessa avseenden influerat Strindberg? En annan

romantiker, mera skald än filosof, år 'Valdens författare. I Valden
(1St4) ger H. D. Thoreau just uttryck åt en av transcendentalismens huvudtankar: människan kan såsom gudomligt-naturligt världsväsen
i omedelbar beröring med naturen förverkliga sig själv och nå kontakt med
det Ena. Det förvånar knappast att Thoreau, som för övrigt tagit starkt
intryck av orientalisk filosofi, lär höra till Gandhis älsklingsförfattare. I
Edgar Allen Poes romantiska estetik ffu det Ena en helt annan
karaktär, >enheten med det oändliga> blir till ett fruktansvärt spänningsförhållande, verkligheten är skräckinjagande och hemsk, art närma sig den
betyder förintelse, men trots allt dras vi liksom av osynliga makter till
verklighetens mysterium, men endast tör att gå under i beröring med den.
Den främsta av dessa romantiska tänkare, även den som är mest känd i
Europa, är Ralph \iraldo Emerson. Man har kallat honom för
>a Greek head on Yankee shoulders>. Och det ligger mycket i denna
karakteristik. Få torde sedan renässansens dagar ha drömt mera om den
universella människotypen än just Emerson. En av huvudkällorna till
Emersons filosofi är hans panteistiska naturupplevelse, som låter honom
uppleva enheten i allt skapat. Yarat känner inte till något negativt, därför kan man ej heller tänka högt nog om människan. FIon är själv Gud"
5 Austin Va
r r enz Bronson Alcott,
XXIX:3. 1931. S. 540-41.
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av alla andra gudar. Människan är något absolut, hennes liv har
en absolut mening. I Emerson möter vi, säger Miiller, pionjärens rus och
skapare

äventyrslust, drömmen om de stora vidderna och de obegränsade möjligheterna. >Amerika är det sista tillfället försynen givit mänskligheten>,
förkunnar Emerson, berusad av sitt lands storhet och glans.
Trots namnet >transcendentalister> har dessa amerikanska romantiker
inte så mycket gemensamt med den tyska idealistiska filosofien. Det tyska
inflytandet är av senare datum och utgör övergången mellan den romantiska filosofien och pragmatismen hos en James eller en Dewey. Det är
framför allt den s. k. S:t Louisskolan, som gör den tyska transcendentalfilosofien kand i Förenta Staterna. Och detta mål nås bl. a. genom grundandet av tre tidskrifter: främst Journal of Speculatiue Pbilosopby (t867
rörelsens grundläggande organ, vidare Monist och Pbilosophical
-93), (1892).
Reuiew
Den första vetenskapliga tänkaren iAmerika är Ch arl es S an ders
Peirce (1839-1914). Som hans största insats måste man anse hans
logiska undersökningar. FIan är skarpsynt nog att förstå att den aristoteliska logiken inte motsvarar den moderna naturvetenskapens fordringar.
Den aristoteliska logiken bygger på substansbegreppet, den moderna naturvetenskapen däremot laborerar med funktionsbegreppet. Betydelsen
av denna distinktion har på ett övertygande sätt kladagts av bl. a. Ernst
Cassirer i hans stora arbete Substanzbegri.ff und Fwnktionsbegrrfr (1910).
Peirce är den första amerikanen, som studerar den skolastiska filosofien
och framför allt Duns Scotus, tör att där söka en lösning på vissa logiska
problem. Möller framhåller tyvårr alltfor otillräckligt Peirces betydelse
för den moderna logikens utveckling, så som den t. ex. framträder hos Russel, Carnap, Tarski eller Hilbert. Så anses Peirce vara skaparen av den
moderna relationsteorien, vilken sedan utbyggts av E. Schröder.u Som logiker avböjer Peirce den s. k. psykologismen, kunskapen är visserligen en
sjalslig process, men den pekar framåt utöver sig själv på ett objektivt sammanhang. Som metafysiker närmar han sig tron på en personlig Gud, och
då han anser världen vara begränsad och icke evig, ligger det nära till hands
för honom att anta en skapelseakt. Men Peirces ställning på dessa punkter

är inte alldeles entydig.T
En av Amerikas främsta filosofer med utpräglat kristen tendens är Harvardprofessorn J o s i a h R o y c e (1Stt-1916). Som filosofiens grundproblem betraktar han ontologien. Sammanfattande skulle man kunna
säga att han löser det ontologiska problemet därhän att han anknyter till
u Alf red Tarski: Oa tbe calculus ol relations. (Tbe
Journal ol Symbolic Logic.
Baltimore, U. S. A,)
Vol. 6: 3. 1941. P- 73,
t C. S. Peirce: Collected
Papers. I-Yl. l93l-3t. Harvard University Press.
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det ontologiska beviset; ur det självmedvetna varats subjektiva begrepp
följer att detta vara även har en existens utöyer detta subjektiva och ändliga varr. Royce gör sig skyldig till en vanlig motsägelse, i det att han
dels tillägger varat begränsning, dels oändlighet. Som helhet betraktat är
hans system religionsfilosofi i nära anslutning till kristen dogmatik.
Den i Europa mest kända riktningen i amerikansk filosofi är utan tvivel
den s. k. pragmatismen, och den mest kända filosofen pragmatikern
\f illiam James, Henry James'son. Med fadern-filosofen delar han
en jordbunden teism och ett utpräglat förakt för alla former och institutioner. Vidsträckta resor för honom till jordens fyra hörn, med avseende
på studier är han synnerligen nyckfull: eft tag vill han bli målare, sedarr
studerar han medicin vid Harvard för att avbryta sina studier och före-

till Amasonfloden
blir han medicine doktor.

taga en forskningsresa

stent.
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som naturforskaren Agassiz' assi-

Det är framför allt två tidsströmningar, som tilldrar sig James' intresse:
darwinismen och den i sitt begynnelsestadium befintliga experimentella
psykologien. Dessa och senare en svårartad inre kris driver fram James
till pragmatismen. (Termen har först använts av Peirce.) Psykologien
skall hoppa rakt in på upplevelserna, ty människan kan endast begripas
utifrån sin naturliga omvärld. För att blott ta ett exempel: James anser
minnet grundat på vanor, således på något fysiskt, tiden uppfattar vi genom en egenhet hos våra hjärnprocesser. För Bergson t. ex. 'ir minnet en
oreducerbar sida av oss själva, något som ger oss ett bevis på vår andlighet
och hopp om ett fortlevande efter döden. I ett brev till Bergson skriver
James att han ännu inte funnit någon bättre metod än den att, addera
eller subtrahera enskilda verklighetsmoment, och han sätter upp denna
pluralistiska uppfattning mot Bergsons intuitiva helhetssyn. James kom
aldrig att omfatta en helhetssyn, även om han säkert drogs till tanken
på en intuitiv verklighetsuppfattning.s James' betydelse är stor: han har
influerat på den 'nya realismen', på Santayana, på engelsmannen C. F.
Schiller, på behaviorismen och slutligen på John Deweys instrumentalism, vilken innebär tänkande såsom aktionsplan och verktyg.
Möller indelar den amerikanska filosofien i fyra perioder. Den första
omfattar puritanismens tid, och Edwards är den tidens teoretiker. L700talet utgör den andra perioden. Sydstaterna leder politiskt och kulturellt,
och man kan t. ex. i arkitekturen tala om klassicism, den synliga motsvarigheten till 'ratio'. Upplysningstiden finner sitt påtagliga uttryck i
Vashingtons rektangulära stadsplan. Pionjären karakteriserar med sin
äventyrslust och sin längtan till Västerns vidder den tredje epoken. Tillbaka till naturen, blir en av tidens deviser. Å ena sidan natur, ä andra
" Rend Zazzor
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sidan alltför hastigt uppbyggda städer med slumkvarter och utan estetiska
förtjänster. Filosofien är romantisk, panteistisk, idealistisk och pragma-

tisk. Man har liksom tillägnat sig världen, tryckt den till sitt hjärta.
Den fjarde perioden är ytligt sett skyskrapornas och storkapitalets tid.
Allt skall vara kolossalt, jättelikt. Livet mekaniseras, men man strävar
också efter komfort i störst möjliga utsträckning. Instrumentalismen
hoppas på människans seger över maskinen. Filosofien är >livsfilosofi>
och humanism, men även realism och logisk positivism.
Amerika är inte endast de stora avståndens och de obegränsade möjligheternas land, det är även, och kanske i ännu högre grad, motsatsernas
i religion och moral en stor
land: traditionen spelar i andliga ting
roll. Puritanernas arv har inte helt -skingrats. Amerikansk -mentalitet
består i en blandning av idealitet och mer eller mindre krasst verklighetsbejakande. Det förekommer i U. S. A. tyvärr ännu negerforföljelser av
grymmaste slag, men ingen amerikan torde komma på den absurda tanken
att försvara dem och för detta ändamål timra ihop en världsåskådning.

OIof u. Meyburg.

AVBILD ELLER SINNEBILD?
EN BLICK PÄ KONSTENS VÄSEN.

\ får fuäga år inte som det möjligen kan tyckas en rent akademisk fräga,
! ro- inte på något sätt har några beröringspunkter med livet. Den är
fastmer en synnerligen praktisk fr&ga, ja just den fråga omkring vilken de
sista årens konststrid har rört sig och alltjämt rör sig. Det är motsatta
världsåskådningar som komma till uttryck i de båda orden och som kräva

ett

avgörande.

Från våra humanistiska studier känna vi alla anekdoten om de grekiska
målarna Zeuxis och Parrhasios. Zeuxis kunde måla vindruvor så naturligt
att f.äglarna kommo och pickade på dem, och Parrhasios målade en slöja
över en av sina tavlor så förvillande att Zeuxis bad honom att först draga
bort den från tavlan. Även om anekdoten är gjord, så har den dock som
kärna den historiska sanningen, att de båda målarna sökte återge naturföremål på ett naturalistiskt sätt i motsats till exempelvis monumentalmålaren Polygnotos. Liksom alla naturalister under alla tider vunno också
antikens båda naturalister ett livligt bifall från mängden, för vilken det
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åskådliga alltid ligger närmare än det

tänkta. Men redan Aristoteles såg
djupare, då han förklarade att Zeuxis' måleri intet ethos ägde.
Vad kan väl Aristoteles här ha menat med detta ethos? I vart fall inte
det ethos som ligger i arbetsprestationen som sådan, ty denna är sannerIigen nog så stor i en framställningsprocess som går så in i de minsta detaljer. Men detta ethos delade de båda målarna med alla andra yrken,
vilkas utövande fordrar tålamod,

ja

det,

torde vara ännu större hos en

skrivarevirtuos som är i stånd att skriva några tusen ord på ett vykort.
Aristoteles tänkte fastmer på det ethos som ligger i en djupare andlig uppfattning av ämnet från konstnärens sida och i det man finner i en djupare
inverkan på betraktaren.
Man kan se på konst subjektivt-psykologiskt med hänseende till dess
källa och mynning, till den som ger ut och till den som tar emot, till den
som skapar och till den som tränger in, eller objektivt med hänseende till
skapelsen, konstverket.
Från estetiken veta vi att ett av de få axiom som obetingat stå fast är

det, att varje konstverk växer fram ur en på samma gång andlig och
sinnlig rot och likaledes frambringar på samma gång andliga och sinnliga
verkningar. Även Zeuxis'måleri var ju inte blott en manuell utan också
en andlig skapareprocess, och betraktarens gladje inte blott sinnlig utan
även på något sätt andlig.
Likväl skola vi i det följande mindre sysselsätta oss med konsrens
subjektiv-psykologiska sida än med dess objektiva, med konstverket självt
enligt dess tankeinnehåll och dess framställningsform och dessas inbördes
fOrhållande. Och när vi härvidlag stålla f.rägan: avbild eller sinnebild?,
så får man inte tyda detta som om en avbild, så långt den överhuvud kan
göra anspråk på hedersnamnet >konst>, finge sakna varje slag av sinnebildens karaktär, eller sinnebilden varje likhet med verkligheten. Det rör
sig om ett mer eller mindre, inte om det exklusiva antingen-eller.
Konsthistorien lär oss nu att den praktiska konsren, konst i objektiv
mening, i f.räga om såväl dess ämne som dess framställningsform uppvisar
en stark pendling mellan de båda polerna andlighet och sinnlighet (i vidare mening), sinnebild och avbild. Visserligen uppnår den aldrig någondera polen helt och hållet
det skulle innebära em förinrande av konsrens
yi5sn
men mer eller mindre
närmar den sig den ena och avlägsnar sig
dä frän den andra, något som vi alltid kunna fastställa när vi se på konst.
Skulle nu inte ett konstyerks ideal vara ett. förenande av högsta andlighet
i ämnet och den högsta sinnlighet i framställningen? Man kunde vara
frestad att svare ja på den frågan lika obetingat som på en elemenrär sars.
Och dock finns det inte någon sådan harmoni mellan ytterligheterna,
redan av den orsaken att inte någon konstnär äger den nödvändiga spänn68
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vidden för en sådan konstnärlig förrnäga, och därtill kommer att de båda
ytterligheterna, så paradoxalt det än må låta, ömsesidigt skulle försvaga
varandra. Det är så även i naturen. Man möter nästan inte någon människa som äger en utomordenrligt hög ande i en fulländat skön kropp.
Men väl är det vanligt att den sköna människan andligr sett är en medelmåttig människa, medan den snillrike däremot har en oansenlig kropp.
Estetiska grundsatser får man inte tänka ur vid den lärdes skrivbord, utan de måste
vinnas fram ur den praktiska konsten genom induktion. Richard Strauss och Franz
Schrecker bland de tyska komponisterna ha utan tvivel ställt den rent sinnliga klangeffekten på sin spets. För de motiv, som av dem lades till grund i rext och program,
kunde den möjligtvis vara det motsvarande uttrycksmedlet. Men det andliga i t. ex.
en mässtext måste lida synnerligen kännbart av att framställas med sådana musikaliska
medel. Omvänt skulle det väl i våra dagar inte falla någon in att kläda en kärleksvisa
i den gregorianska koralens form. Inom måleriet ha naturalister och impressionister tänkt
helt konsekvent, när de blott målade det de kunde se med sina ögon och därför nästan
helt och hållet uteslöto det andliga. Då det för de- gällde den yttersra förfining av

kultur inom målarkonsten,

hade de

utifrån sin ståndpunkt rätt. Solen skiner ju på

samma

sätt över goda och onda; hon gör inte i det tjusande spelet av sina färger någon skillnad
mellan ett s.iälfullt och ett andefattigt ansikte, Dessa målare voro väl medvetna om atr
andliga ämnen inte vinna genom rent målartekniska behag men väl måste förlora mycket,
och att det tekniska skulle berövas sin autonomi av det andliga, så att på så sätt en bedrövlig bastard skulle uppstå därur. Försök att fotbinda bådadera, som vi kunna finna i
Uhdes religiösa tavlor, bekräfta blott sanningen i de konsekventa impressionisternas känsla.
Ett enkelt impressionistiskt stilleben tycka vi bättre om än sådana anspråksfulla målningar.
Vi förstå därför van Gogh, som efter vad hans brev utvisar hade en mycket skarp blick
för konstens djupare problem, när han kunde skriva: >Jag försäkrar Dig att jag finner
Uhdes Krislzs alldeles särskilt olycklig; den kan inte stå sig.>

Avbild och sinnebild fordra just helt och hållet olika framställningssätt.
För den förra år det tekniska självändamål, verkligt, och i denna inskränkning med ritta >l'aft. pour I'art>, för den senare blott medel. När Leibl,
väl den störste av alla naturalister, målade sina bönder eller, med outsägligt tålamod, sina Kuinnor i kyrknn, dä gällde det för honom varken
bönderna eller kvinnorna utan ett mästarprov i kunnigt måleri. När
Millet'däremot målade bönder tänkte han i första hand inte på de tekniska
problemen utan på de andliga. >Det är en allmän typ som aldrig någonsin
binder sig vid det tillfelliga. llan ser inte som Defregger tyrolaren, eller
Knaus schwardswaldsbonden eller Leibl dachauerkvinnan. . . Endast genom sådana jämförelser kan man på något sätt göra klart vad sanning,
andlig sanning är. . . Ingen bevisar mer hur man kan skapa ett äkta
konstverk utan något 'angenämt', utan den tekniska elegansen, utan den
för ögat tjusande koloriten och linjen. Det ligger allt i uppfattningen
jag har än en gång förstått vad äkta konst är.> Så skriver Karl Schuch
själv en utmärkt naturalist i Leibls mening
i ett brev till Hagemeister

-

6-qzezr. Credo. z3:e årg. Juni

-

1942.
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(Paris, december l8S2). Leibl är enligt detta en avbildens mästare, Millet
en sinnebildens. De båda konstnärernas arbeten äro konstverk i fullendad
mening, emedan hos båda medlen fullständigt anpassas efter ändamålet.
Vi skulle döma annorlunda, om Leibl med samma medel hade målat t. ex.

en Kristi uppståndelse.
I dag veta vi att även Millets konst ännu inte har dragit den sista konsekvens som ger sig ur den högre konstens sinnebildliga karaktär. FIan
h0r till den
mycket stora
kategori av dem som se idealet i att skapa
sinnebilden i avbilden, varvid såväl det andliga som det sinnliga elementet
måste göra sitt offer. Vi kalla denna konstart realism. Den som betraktar
en tavla av Millet uppmärksamt ser genast, att konstnären visserligen har
smugglat undan talrika enskildheter i färg och form men dock alltid
bevarar det måttliga förhållandet mellan naturföreteelserna. Vi måste
emellertid gå ett betydelsefullt steg längre och fråga, om det under alla
forhållanden är nödvändigt att noga iakttaga verklighetens måttförhållanden. Enbart f.rägan kan redan få mången av mina läsare, som ännu har
nägra av expressionisternas målade och mejslade gräsligheter i pinsamt
minne, att bli misstrogen på utförandet av den. Men vi få dock inte låta
oss överträffa av materialisterna i konsekvent tänkande! För dem gällde
det för sinnena tillgängliga som enda föremål för konsten. Skola nu vi,
som hålla fast vid och förkunna det andligas absoluta prioritet över det
sinnliga, nöja oss men en halvhet? Måste vi inte fastmer förfåkta det
andligas prioritet även inom konsten och tränga det sinnliga elementet
tillbaka till dess rent tjänande ställning? Den måste för oss vara den störste
konstnären, som med de sparsammaste sinnliga medlen uppnår den högsta
andliga verkan. Det gäller i synnerhet den religiösa konsten.
Vi komma alltså inte förbi frågan, huruvida användandet av de sparsammaste sinnliga medlen även tillåter ett avvikande från de anatomiska
förhållandena- pä detta kommer det framför allt an. Jag vet redan att
man genast skall komma med den invändningen att det dock är alldeles
otillbörli$ att ändra och rätta på Guds mästerverk, att liksom vilja veta
det bättre än Gud. Men är det då någon konstnär som gör det?
Naturen arbetar överallt teleologiskt efter det jordiska ändamålet. Varje

lem på vår kropp har sin bestämda uppgift i organismen och den form
som bäst svarar till denna uppgift. Skulle den Allsmäktige giva en konstnär i uppdrag att också forma en verklig människa, så skulle han helt
visst inte kunna göra något bättre än Gud har gjort, och han tillstår det
helt oreserverat. Men den målade blomman behöver inte växa, inte dofta
eller strö ut sitt frömjöI, den målade druvan är inte till för am äras, den
målade stenen behöver inte någon hårdhet eller tyngd, målade fötter ha
inte till uppgift att gä, målade händer inte till att. fatta o. s. v. Kort och
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gott, konsten har en annan uppgift än naturen. Det vore därför också
kortsynt att förebrå konstnärer, som tillåta sig avvikelser från naturen,
brist på vördnad inför Guds skapelse. De tillåta sig inte att ändra på Guds
skapelse utan på den mänskliga andens. Den gamla estetiken var därför
inne på fel väg, då den talade om >efterbildande> konster' emedan den
därmed fordunklade konstens högre mening och hjälpte till att grundlägga
det missförstånd som än i dag inte är helt utrotat. Konst i dess sanna
betydelse är alltid ett återgivande av den inre meningen. Det är inte dess
uppgift att uppfånga de flyktiga, tillfälliga företeelserna i verkligheten,
utan att pejla djupet av det förblivande, det bestående, det lagenliga.
Konstnären har därför alltid rätt att, där denna högre uppgift så fordrar,
avvika från de naturligt ändamålsenliga formerna, vare sig det nu gäller
an stegra uttrycken för det andliga eller avvägandet av kompositionen,
den stilistiska rytmen, fordrar det, något som särskilt måste beaktas i fråga
om monumentalmåleriet. Detta att äterge den inre meningen skulle störas
av etr alltför stort närmande till naturen, darför att i verkligheten det
tillfälliga, det oväsentliga alltid övertäcker det väsendiga. Var finner man
de enskilda individerna någonsin till öppet beskådande bära de andliga
drag de verkligen äga eller som konstnären strävar att Be uttryck åt!
Vardagens sorger och leda ristas mycket tydligare in i ansiktena än det
andliga. Men detsamma gäller om alla tillfalliga företeelser i naturen. Ett
landskap målat efter naturen kan behaga oss, gripa oss kan det blott om
konstnären har förstått att låta sin tavla ge uttryck åt landskapets eller
hans egen sjäI. Till och med den bild som vill vara mer än ett fotografi
kräver en inre mening som går ut över naturen. Och om vi jämföra
Gertrud Le Forts diktkonst med Sigrid Undsets måste vi ge försteget åt
den förra, dlrför att hon väljer de medel som motsvara en stor andlig id6.
När vi en gång ha tänkt igenom detta principiella från alla sidor, då
breder sig ett ljus över den nya tidens konstutveckling. Vi lära oss förstå
de konstnärer som, efter impressionismens utdöende, med alla krafter och
på de mest olika sätt strävat och sträva efter att ge en förstärkt innebörd
åt konsten. Vi lära oss till och med förstå de föremålslösa rytmerna hos
en Kadinsky eller en Klee, den spökaktiga föreställningsvärlden hos en
Feininger som sinnebilder för en livsrytm, som vi visserligen inte erkänna
som vår egen. Vi lära oss också om inte att uppskatta, så dock att tyda
expressionisternas kantiga huvuden som skakande symboler för en invändigt söndersliten och sönderbråkad människa, som profeter för en fruktansvärd individuell och social förstörelseprocess. Våra dagars konst har
just vänt sig bort från sådana ytterligheter. Må det också vara ett förebådande av ett kommande uppåtstigande för mänskligheten.
Vad vi ha sagt är inte på något sätt en ny teori, som först vår tid har
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funnit.

Men även om teorien, den reflexiva kunskapen, skulle vara ny så
är dock den praktiska efterlevnaden urgammal. Alltid under sådana tider
då världen tänkte teocentriskt, överallt också där känslan för ett hemlighetsfullt styrande ännu inte trängts bort av en nykter rationalism, har
också konsten strävat efter en stegrad symbolisk karaktär som sitt högsta
mål och utan tvekan tillåtit sig mycket långtgående abstraktioner från
verkligheten. Så var det inte blott under den fornkristna och romanska
och till största delen ännu under den gotiska tiden, det var också så hos de
tidiga grekerna, assyrerna och egypterna och är så ännu i dag hos hedniska
folk med magiska religioner och kulter. Först sekulariseringen av världsåskådningen har också sekulariserat och naturaliserat konsten. Först nu har
den profana konsten gradvis utbildat de former som passa den, under det
att den tidigare helt och hållet stod inom den kyrkliga formvärldens trollkrets. Men den kyrkliga konsten följde nu i sin tur den profana konstens
utveckling i stället för att besinna sig på sin förstfödslorätt. Härskarinnan

blev tjänarinnan och fick sin plats i uppvaktningen. Även den ryska
ikonvädden har, visserligen mycket senare än i Västeuropo, fallit offer
för denna sinnesinställning. Det finns väl nu för tiden inte längre någon
som inte däri ser ett beklagligt avfall från ett oskattbart ideal och en
högst tvivelaktig vinst. Bildligt talat, har man bytt ut den barnsligt
fromma tron mot vetenskap och tekniskt framsteg. 700-tale$ ikonoklasm
har efterföljts av en, även om i annan mening, ny sådan.
När vi i dag se på 8o-90-talens religiösa tavlor som orienterade sig efter den rena
naturen, känna vi rent utav motvilja. Vad säga oss väl i dag modellmadonnorna av Gabriel
Max eller Flermann Kulbach och Walter Firle, vad Den heliga Cecilia * Ryland eller
Lauenstein, ellet Flykten till EgyPten av Flans Thoma! Hos alla dessa tavlor finns inte
något religiöst med undantag för titeln. Också Raffaels tavlor äro för oss långt ifrån
att vara idealet för en religiös konst, emedan det mänskliga alltför mycker häftar vid
dem, och de mer hylla antikens människouppfattning än kristendomens sanning och tanke-

djup. Och Yttersta domen av Michelangelo uppenbarar visserligen etr väldigt, konstnärmästerskap, men är det ett religiöst konstverk? Var högrenässansen med dess andliga
inställning överhuvud i stånd att te fram det symboliska i ett religiöst ämne, såsom ännu

ligt

förrenässansen kunde, även om det redan var något försvagat, och såsom barocken sedan
med dess extatiska hänförelse? Och är inte Grecos kärva konst religiöst djupare än den
mycket mer behagliga Murillos? Greco som i konstnärlig besatthet och religiös hänryckning kastade upp på duken vad han skådat inom sig hade inte tid att räkna och mäta
och bekymra sig om anatomi, emedan han inte tordes låta den glödande inspirationen
svalna för det rationella övervägandet. Hos Murillo är dock den sinnebildliga karaktären
starkt övertäckt av det jordiska.

Det är sannerligen förvånansvärt att, värt. kristna folk ännu alltjämt
med förkärlek söker den kristna konsten där den inte finns, att d,et älskar
taylor som religiöst äro helt och hållet tomma och först fyllas av innehåll
av åskådarens fromma sjäI. Vad i all världen ha dock de tallösa bilderna av
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att göra? Ett
sådana finnas också bland hedningar och otroende
sött flickansikte
- att v^ra en helighetens sinnebild och avbild, fastmer
är ännu långt ifrån
en världslighetens. Helgonglansen måste stråla fram inifrån, inte bara
vara målad utanpå, annars är den en lögn, Och vilken förbindelse med
religiösa tankar ha en lanskapsbakgrund som är naturtroget genomförd i
perspektivet, fallet på de efter modellen tecknade vecken, ett fysiologiskt
noggrant muskelsystem hos en religiös bild? I alla dessa ting räcker det
med reduktion, antydan. Och om den naturalistiska konsten
återigen
helt med rätta utifrån dess ståndpunkt
endast hade ett föraktligt småleende till övers för tavlor med guldgrund, inskrifter och symboler, emedan man ju inte ser sådant i verkligheten, så hälsa vi alla dessa ting, och
det just av samma skäI. De äro ett utmärkt medel för idealiseringen, en
transparence av det översinnliga och osynbara. Så består den för konstnärer så ofta betonade svårigheten i Jesu-Hjärta-framställningen endast
för naturalisten. För honom måste det vara en tasa att sätta hjärtat
utanpå. Inte så för den som redan behandlar själva figuren som symbol.
Av allt detta framgår det kravet att den kristna konsten måste befrias
ur slaveriet under den med arvsynd behäftade naturen; också den måste
ta emot pånyttfödelsens sakrament om den vill bli uttryck för en övernaturlig anda. Den måste finna vägen tillbaka till de gamla källorna för
religiös formkraft, till ikonerna frän fornkristendomen och den tidiga
medeltiden, inte för att efterapa dem, utan för att hos dem lära sig koncentrationen på det väsentligt religiösa och bortvändandet från det jorden heliga Theresia av Jesusbarnet med den heligas helighet

diska.

Om man så ställer ideal och verklighet bredvid varandra, kan man inte
nog värdera den reformatoriska gärning som gjorts av P. Desiderius Lenz,
grundaren av Beuron-skolan. Under den tid då den sakrala konsten fullständigt förkvävdes av den naturalistiske, har han med lika stort mod
som seg uthållighet arbetat på den kristna konstens helgelse. Hans fel var
blott att han i sitt sätt att räkna och se helt enkelt såg v ä g e n. Det finns
många vägar till samma måI, och våra dagars konstnär kommer att. vilja
andra, liksom beuronkonstnärerna gingo andra vägar än de fornkristna.
Och huru märkvärdigt! Så stor är den kraft som strålar ut från sådana
sakrala bilder, att de uthärda upprepandet lika väl som en liturgisk, helgelsefylld böneformel. Om vi funne t. ex. Madonnan cta den ständiga bjälpen
(i dess gamla stränga, inte modernt uppmjukade form) i alla världens
kyrkor, skulle vi inte stöta oss på det, under det att vi helt visst inte skulle
vilja se en om också blott måttfullt naturalistisk madonnabild i varje
kyrka. Ja det finns till och med något stort i målartraditionen på berget
Åthos!
73

losef Kreitmaier
Yarie strängt anti-naturalistisk form skulle
vara sakral. I de strama marschstegen, de gälla kommandoroPen >till bön>,
de blixtlika kollektivrörelserna som äro vanliga bland soldater vid Kristi Le-

Men nu får man inte

tro att

kamens processionerna eller under militärgudstjänsterna, kan ingen finna
något spår av den liturgiskt avmätta hållning som utmärker en andäktigt

firad högmässa. En helig konst uthärdar heller inte några militäriskt
kantiga rytmer. Den liturgiska stilen måste fastmer vara och förbliva
förebilden. Hos den har också den religiösa, åtminstone den egentligt
kyrkliga konsten att studera sin lag, då kommer den inte att :urarta till en
subjektivitet som är fiende till varje gemenskapens konst, då kommer den
att säga det enkla folket lika mycket som konstkännaren. Inte blott den
kyrkliga musiken, också den kyrkliga, bildande konsten måste åter lära
sig att sjunga koral.
Redan ovan antyddes att pendeln, som från den revolutionära expressionismen slungas långt utöver vilopunkten, småningom återvänder till
jämviktsläget. Det är också påtagligt i f.räga om våra dagars religiösa
konst. Med rätta kan man svara ett bestämt nej på frigan om de hade rätt
som ville frånkänna den moderna konsten förmågan att skapa ur egen
kraft, och även hoppas att vi gå till mötes en ny epok av stor kristen konst,
ty vi äro övertygade om att stora idder i världshistorien inte låta slå ihjal
sig av än så många angrepp, utan skola komma till utveckling. Och en
sådan stor idd är renandet av den kyrkliga konsten från allt världsligt,
bortdrivandet av köpare och säljare ur tempelhallarna.
losef Kreitmaier.

PATER LAURENTIUS NOR\TEGUS,
"KLOSTERLASSES" VERKSAMHET
I SVERIGE.
1\ Tär Joh an I I I är 1568gjorde sig till Sveriges konung hade de pro| \ t"rt".rtiska huvudtankarna hunnit trånga igenom och bli vars och

ens egendom. Men inom de teologiska kretsarna kämpade likväl olika
åskådningar med varandra om herraväldet. Förhärskande var givetvis
den lutherska ,riktningen, men repr€sentanter fanns även för så väl den
kalvinska som den filippistiska. Det är möjligt att man häri har att se
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en av orsakerna dll att den svenska kyrkan först så sent som år 1193, med
Upsala mötes beslut, kom att inta9a en avgjort luthersk ståndpunkt genom att inrymma confessio aagustana en plats bland sina bekännelse-

skrifter. Kyrkoordningen av L57L hade nämligen endast upptagit de
tre fornkyrkliga symbola. I ej oväsentlig grad kan även Johan III:s teologiska inställning ha bidragit därtill. Med honom hade Sverige nämligen
fått en regent vilken, liksom sina bröder, hyste ett stort intresse för teologiska spörsmål, ett intresse som kommit honom att, under den tid han
satt fången på Gripsholm, skaffa sig en för en lekman osedvanligt gedigen
teologisk lärdom, i synnerhet i f.räga om kyrkofädernas skrifter. Dessa
studier hade han bedrivit tillsammans med sin sekreterare, magister
Petrus Fecht, som var lärjunge till Filip Melanchton och
sålunda anhängare av den ovannämnda filippistiska riktningen. Det utmärkande fOr filippismen rlar dess mellanställning mellan katolicismen på
den ena sidan och de protestantiska åskådningarna på den andra, och
även Johans uppfattning blev präglad av denna synkretism, som också
tagit intryck av Cassanders förmedlingsteologi. Han kom att som
sitt mål se en återförening mellan protestantism och katolicism tiil en formellt högre enhet grundad på patristikerna. Det inflytande Johans drottning, Katarina Jag"llonica, övade bidrog givetvis, liksom i
övrigt hans estetiska inställning, till att stärka det katolicerande draget.
Men man får heller inte glömma att utrikespolitiska orsaker medverkat
till denna sympati. Johan ville nämligen uppnå den Heliga stolens bistånd
till att förverkliga sina polska allians- och tronföljdsplaner och till att
utfå Katarina Jagellonicas modersarv, det beryktade sforzaarvet.
Detta är i korta drag den kyrkopolitiska bakgrund, mot vilken man har
att se Pater Laurentius Norwegus' och hans medhjälpares verksamhet här
i Sverige, det första försöket efter reformationen att här återinföra den
katolska tron.1 I början av lJ7}-alet vände sig Katarina Jagellonica i
en samvetssak till sin landsman kardinal Stanislaus Hosius, en
man som hyste stort intresse för Kyrkans sak i Sverige, varvid hon även
klagade över att de nordiska länderna >nu varit berövade den katolska
religionen i hela 40 år utan att den Apostoliska stolen sänt ut några missionärer för att återföra dem till Kyrkan>.2 Svaret blev att Gregorius
XIII år lJ74 sände rektorn för jesuitkollegiet i Vilna, Stanislaus
Va rs ze w ic ki, till Sverige för att undersöka förhållandena och möjligheterna till ett återvinningsförsök. Pater Varszewicki, som kom i juli,
t Hir

måste dock reservation göras så till vida som redan drottningens hovkaplan
H e r b s t delvis varit verksam för återinförandet av den katolska tron genom att bl. a.
sprida katolsk litteratur, Jfr A. P e r g e rz Jesuitfateren Laurits Nielssen, saakaldt
>Klosterlasse>, Kristiania 1896, s. 9,
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kort tid, varunder han

hade f.yra längre samtal med
wekade
for övrigt redan då samma punkter som han sedan
pä nägra punkter
men att han likväl erkände den
hela tiden så envist skulle hålla fast vid
romerske biskopens primat och att han hade för avsikt att äterföra Sverige
stannade endast en

Johan III. Det framgick av dessa samtal att kungen visserligen

till Kyrkan, om den Heliga stolen beaktade hans fordringar. \[arszewicki föreslog därför i september samma år sin ordensgeneral, E v e r a r d
Me rc u ria nu s, att sända två patres, dels en polack som väl antagligen
skulle bli drottningens själasörjare, då det såg ut som om hennes dåvarande
biktfader skulle lämna Sverige, dels en som antingen kunde eller utan
större möda skulle kunna lära sig sveruka. Katarina Jagellonica lär också
enligt en annan källa
ha uttalat en sådan önskan till kardinal Hosius
Polen
hennes
syster
drottningen
av
och P o sskall den hårröra från
s e v i n o berättar att >påven uppdrog åt generalen Everard Mercurianus
att sända till Sverige en av Jesu Sällskaps präster, som förstod folkets
språk, för att denne på varje tillåtet sätt skulle kunna f.rämja Guds sak>.3
Och generalen var så lyckligt lottad att han inom sin orden ägde en skandinav, norrmannen Laurentius
Nicolai, vilken helt naturligt
fick detta uppdrag.
Denne pater Laurentius Nicolai var född i Oslo 113 8 och kom som ung
Köpenhamn där han fick sin första undervisning vid Vorfrue-skolan.
Sedan han gått igenom trivialskolan lät han, enligt en egen uppgift, inte
inskriva sig vid Köpenhamns universitet utan drog utomlands för att
fortsätta sina studier.a Han sökte sig till det högt ansedda katolska universitetet i Louvain, där han studerade teologi och framför allt filosofi.
Någon tid besökte han även universiteten i Köln och Douai. Källorna ger
inte några upplysningar om vad det kan ha varit som kommit Laurits
Nielssen att, vålja ett så rrtpräglat katolskt universitet som Louvains.s Alltnog kom han givetvis i intim beröring med katolicismen, antagligen hos
fåderna av Jesu Sallskap, och någon gång före fu lJ64 konverterade han
för att en tid därefter inträda i jesuitorden. Flans studier hade då redan
fört honom så långt att han så snart som 1 J 6J , ett är efter sitt inträde,
kunde vigas till präst, men även åren närmast efter använde han till utvidgade studier i såväl spekulativ som positiv teologi, vilka ledde till magistergraden. Både under och efter sina studier vid kollegiet blev han använd
som lärare i olika ämnen, som predikant och som själasörjare.
Pater Laurentius var alltså både genom sin nationalitet och genom sin utbildning väl skickad att utföra det uppdrag hans överordnade gav honom.

till
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Han befann sig då, på hösten 1lZl, nyss bliven professus quattuor uotorum, fottfarande i Louvain, och begav sig genast i väg över Braunsberg,
där han likväl kvarhölls av en sträng vinter så att han inte kom fram till
Stockholm förrän i slutet av april Lt76.6 Han medförde en introduktionsskrivelse till Johan III från kardinal Hosius och skall även haft ett
brev med sig till riksdrotsen Per Brahe, om vilken det sades att han
var mycket hängiven den katolska kyrkan.T I sällskap med pater Laurentius följde också en belgisk sekularpräst, F I o re nt ius F e y t, som upptecknat de händelser som inträffade medan han vistades i Sverige, och
dessutom även en kirurg.s Det vill synas som om pater Laurentius, medan
han ännu var kvar i Louvain, skall ha stiftat en missionsförening som skulle
ägna sig åt missionen i Norden. För det tjugutal personer som slöt sig
till honom, tycks han ha anhållit om upptagning i sin orden, vilket provinsialen likväl avslog, varför han endast tagit med sig en av dem, denne
Feyt.e

Genast efter ankomsten spreds ett rykte i Stockholm att några förklädda jesuiter kommit till staden, och drottningen sände då sin hovkaplan
Herbst till pater Laurentius och hans följeslagare för att uppmana dem
att iakttaga all möjlig försiktighet, men detta besök gav endast ökad fart
åt ryktena, då nämligen även Flerbst gällde för att. vara jesuit.10 Sedan
kungen genom drottningen fått vetskap om deras ankomst, ålade även

han dem det strängaste inkognito, emedan han var rädd för eventuella
oroligheter från stockholmarnas sida, vilka redan var upphetsade genom
den nyss utkomna Röda boken, då de i denna såg ett försök att Arcr
införa katolicismen.t Men samtidigt har pater Laurentius kommit mycket
legligt för att förverkliga de av Johan sedan länge hysta planerna pä att
upprätta en teologisk skola, och Feyt berättar också att deras ankomst
gladde kungen.2 Ty Johan III såg sannolikt genast att pater Laurentius
var den rätte mannen, och för övrigt också den ende som stod honom till
buds, för att leda undervisningen i denna skola, då >>den rent lärda, efter
tidens mått vetenskapliga, bildningen var så godt som ingen>.3 Möjligheterna att i femtonhundratalets Sverige skaffa sig en mer vetenskaplig
bildning var inte stora.4 Gustav Vasa hade saknat allt intresse för den
o lbid., s. 13.
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högre undervisningen, och Erik XIV hann endast påbörja ett återupprättande av universitetet i Upsala, som fört en tynande tillvaro under de
politiskt så oroliga tiderna i början av århundradet för att alldeles dö
ut med reformationen. Först med Johan III inrättades nigra nya professurer
i Upsala och enligt lJTl ärs kyrkoordning skulle det dessutom finnas en
lector tbeologiae vid varje domkyrka, men det synes som om endast Västerås domkyrka haft en sådan befattning. En annan vändning tog Johans
planer med I J7 5 ärs nya ordinantia och framför allt med den nya liturgien av 1f76. Dessa verk som framsprungit ur Johans synkretistiska
åskådning
Röda boken var utarbetad av Fecht under hans eget över- kom givetvis att stöta på hårt motstånd från de protestaninseende
tiska teologerna av den äldre generationen, som ansåg dem såsom ett utslag
av kungens strävan att rekatolicera Sverige, och det var då Johans avsikt
att stävja denna opposition genom att upprätta en teologisk skola, eller
rent av ett seminarium, för att utbilda villiga liturgister.s I ett brev av
den ll mars lJ76 till ärkebiskop Laurentius
Petri Gothus
omtalar kungen för första gången dessa planer.6 Brevet är närmast en
anhållan till ärkebiskopen att sända några präster ner till Stockholm, där
de behövdes till hjälp under fastan, men så heter det: I utele ocb med tbet
sarne napngifue någre personer af fAf" presternän, som skickelige äbre
ocb uilie baffue at Stud,ere, bu.,ilhe alt for itt kune bliffue här quar uti
Clöstred.t, tber rnan achter at uprette itt Paed.agogium Theologicum.
Ungefär en månad senare kom pater Laurentius till Stockholm och därmed hade, som ovan sagts, Johan fått den rätte mannen att leda sitt
>Paedagogium>. Möjligen invigde han redan från början pater Laurentius
i sina planer, ty denne omnämnde dem när han, enligt kungens råd, sökte
kontakt med huvudstadens präster.? Johan hade nämligen, samtidigt med
att han uppmanat pater Laurentius och dennes följeslagare till att dölja
sin tro och sitt stånd, även givit dem det rådet, att de skulle söka vinna de
tyska borgarna och prästerskapet i huvudstaden för sig, så att han lättare
skulle kunna ge pater Laurentius företräde. Laurentius fick också snart
tyskarna till am anbefalla honom hos kungen, och även prästerna, som
blivit mäkta imponerade av hans eleganta latin, gick i god för honom,
till Johans stora glädje, trots att Laurentius ingalunda dolt att han studerat vid de så genuint katolska universiteten i Louvain, Köln och Douai.
Kungen och pater Laurentius hade nu vidare övedäggningar, som resulterade i att kungen beslöt sig för att öppna ett kollegium i franciskanernas övergivna byggnader på Gråmunkeholmen och i att Laurentius där
u Det vill synas som om det varit kardinal Ffosius som givit honom uppslaget
till ett
seminarium. SSEÄ s. 7.
o ssEÅ s. 8.
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skulle undervisa i teologi och retorik. Per Brahe fick befallning om att
sätta de förfallna byggnaderna i stånd, och under arbetets gång påbjöds
vid etr par tillfäflen att alla träbyggnader, oaysett vem de tillhörde, skulle
bortflyttas, så att hela Gråmunkeholmen bleve reserverad för kollegiet.s
Dessutom hade kungen lovat att ekonomiskt sörja för såväl lärarnas som
elevernas underhåll. Byggnadsarbetena, som drog ut på tiden, blev inte
f;rdiga förrän i slutet av juli, då skolan öppnades efter kungens hemkomst från Torfvesund, nuvarande Drottningholm, där han vistats under
sommaren. I spetsen för skolan ställdes pater Laurentius med Florentius
Feyt som medlärare. Eleverna, som från början var ungefär 60 till antalet
rekryterades dels bland huvudstadens prästerskap, dels bland lärjungarna
i högsta klassen i stadsskolan, vilka samtliga på kungens uppmaning åhörde
föreläsningarna.

Till grund för sina föreläsningar lade Laurentius trosbekännelsen, såsom
han skriver i ett brev av den 20 rnaj 1578 till sin ordensgeneral, varvid
han i synnerhet, och det enligt kungens önskan, använde kyrkofädernas
skrifter, men också Luthers och Kalvins för att på så sätt göra sitt auditorium uppmärksamt på såväl dessas inbördes motsägelser som deras avvikelser från patristikerna.e I samma brev förklarar han, att han följde
de anvisningar han fått både av generalen och av kardinal Hosius, vilka
gick ut på att steg för steg uppenbara och utlägga Kyrkans tro och lära.
>Aldrig har jag medvetet sagt något osant eller anstötligt>, skriver han,
>men på den andra sidan framlade jag heller inte den katolska sanningen
ordagrant; det jag såg att de inte kunde fatta gick jag förbi eller omtalade
på så sätt att det blev så litet anstötligt som möjligt>.lo Pater Laurentius
vann rätt snart vissa framgångar bland sina åhörare, vilket på sina håll
väckte ont blod och slutligen framkallade öppen fe.id. Särskilt motarbetades Laurentius, inte så mycket offentligt som fast mer i hemlighet, av
rektorn för stadsskolan, den strängt ortodoxe Abraham Andreae
Atgermannus, och arr kyrkoherden vid stadskyrkan, Olaus
Petri Medelpadius.l Mäster Abraham fann ett gott tillfälle att
komma Laurentius till livs i den opposition mot Röda boken, som från
och med sommaren lJ76 blev allt mer haguudd. Möjligen kan Laurentius på grund av framgångarna ha uppträtt något oförsiktigt, allt nog
mäster Abraham satte kungens reformplaner i samband med Laurentius'
lärarverksamhet och betecknade dem som avseende samma måI, katolicismens återinförande i Sverige. Enligt Feyt skall Angermannus även fruktat,
hans eget anseende skulle bli lidande, och derför gjort allt för att
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draga åhörarna bort från kollegiet, vilket kanske delvis lyckats för honom,
ty Feyt säger, att pater Laurentius fortsatte hur många eller få åhörarna

än var.2 Oppositionen blev allt häftigare och kulminerade i att både
Abraham och Olaus vägrade att fira Kristi lekamens och Marie födelses
fester, varför Johan till slut såg sig föranlåten att avsätta dem från deras
tjänster i huvudstaden.s
Den på så sätt ledigblivna rektorsposten erbjöd kungen åt pater Laurentius, men då den var förenad med sådana plikter, vilka Laurentius som
katolik inte kunde åtaga sig, bl. a. inövandet av de protestantiska psalmerna, ville han inte antaga erbjudandet. Den man som blev utnämnd till
rektor skall ha varit en olärd man, som för övrigt redan av ålderdomsskäl
inte kunde hålla mer än en av de fyra föreskrivna föreläsningarna för
eleverna i de högsta klasserna. De övriga tre uppdelades sinsemellan av
Laurentius och Feyt och förlades till kollegiet, där de tog sin början i
oktober. Laurentius kom på så sätt att f& överinseende över praktiskt
taget all den högre undervisningen i Stockholm. Året därpå fick han
även i uppdrag attleda stadsskolan, ehuru han inte de jure blev förordnad
till rektor. Magistraten klagade nämligen, i januari 1577, över att den
förut omnämnde rektorn inte på något sätt var skickad att uppehålla sin
tjänst, varför en konverterad rådman föreslog Laurentius som den lämplige mannen. Skolan hade, när Laurentius övertog den, gått tillbaka högst
så att han
väsentligt i elevantal
den brukade räkna 300 lärjungar
- >börjat upphjälpa den öde skolanr>.4- Den inrymrent av talar om att han
des i en byggnad som stötte i hop med kollegiets.
Även sedan mäster Abraham blivit avlägsnad från Stockholm fortsatte han sina anfall mot Laurentius, vilka synes ha medfört en sådan
tillbakagång i fräga om antalet åhörare, att kungen och denne diskuterat
möjligheten av att upprätta ett seminarium.s Detta förverkligades så
småningom på så sätt att först fyra elever upptogs, antagligen någon gång
vid månadsskiftet oktober-november 1176, varefter kungen påbjöd att
trettio andra skulle sluta sig till dem, varjämte han lovade att sörja för
deras underhåll. Ehuru, som Laurentius själv säger, varken kungen givit
honom någon officiell befogenhet eller han själv antagit någon sådan,
blev hans ställning likväl en husfaders. Laurentius samlade således, ungefär
frän är 1t77, i sin hand ledningen av tre olika institutioner: kollegiet,
seminariet och stadsskolan. Inför sina seminarister var Laurentius inte så
förbehållsam i fräga om sin konfession utan talade öppet om Kyrkan.
Han berättar själv vidare, att )då jag hade slutat läran om Kyrkan, unge'3 KÅ s. 263.
ssEÄ s. 14.
t Perger
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far i början av advent, och de hade lärt känna Kyrkans enda herde, sände
allesammans till följd av €tt gemensamt beslut ett bud till mig och bad
mig för Guds skull att inte längre dölja utan öppet framlägga läran om
frälsningen för dem. Jag lovade det, och såg att de voro överbevisade om
att vi ha de rätta sakramenten. På deras önskan gav jag dem tillträde
till dessa nästa jul (1t76) utan att först avlösa dem från exkommunikation.6 Vid påsken äret dårpä kunde han upptaga ytterligare 30, och hade
då så många konvertiter att han kunde tänka på att utvålja några av dem
till att resa till Collegium Germanicum för att utbildas till präster, ty
om missionen skulle få någon framgång var det nödvändigt att man fick
svenska präster, och det var inte något som besvärade honom så som denna
brist på medarbetare. I juli 1577 underrättade han också ordensgeneralen om
att han sände till Rom sex unga män.7 Ledare för dessa, som kungen trots
det pågående kriget med Ryssland och övriga penningbehov försåg med
i0 daler vardera till respengar, Var en viss Pe trus Brask Gothus,
brorson till den siste linköpingsbiskopen. Deras resa gick över Innsbruck,

där de väckte Petrus Canisius' uppmärksamhet, och i januari 1i78 inträdde
de i Germanicum.
Vid jultiden L576 hade liturgistriden tagit ny fart därigenom att ett
par präster i Upsala i sina predikningar på det häftigaste vänt sig mot de
katolicerande delarna av Röda boken. De nedkallades i januari året därpå
till en ofientlig disputation i Stockholm, i vilken bl. a. även Angermannus

yttrade sig. Laurentius som rått kungen till att utvidga disputationen
till att gälla hela Röda boken försvarade de delar av dem som var förenliga
med Kyrkans lära på ett sätt som gav honom segern,s
I augusti ll77 ätervände Florentius Feyt i familjeärenden till Louvain
och medförde då några brev från Laurentius till rektorn för jesuitkollegiet där, Johan Fladem, med bön om att denne skulle sända honom några
präster till hjälp såsom lektorer eller predikanter.e Dessutom fick Feyt i
uppdrag att sända en typograf, varom Laurentius redan tidigare anhållit
hos pater Harlem. Därförutom fick Feyt av kungen vid sin avresa 400
daler för att täcka reseutgifterna och för att inköpa boktryckeriutensilier.
För ytterligare 100 daler skulle han även skaffa den s€nast utkomna upplagan av Augustinus' skrifter. De tvenne präster som i november samma
år på Laurentius' bön sändes till Sverige medförde en hel del har i landet
svåråtkomlig litteratur, som de sammanbragt genom en insamling bland
Louvairu studenter. Kollegiets bibliotek fick därigenom ett gott tillskott
o
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redan förut inte föraktliga bestånd. Ä,r LJ76 hade Johan III skankt
franciskanklostrets egen boksamling, indragen till kronan genom Västerås
rece$s, vartill även kom klarissornas bibliotek. Dessutom hade kollegiet
fått det av Erik XIV och Johan själv betydligt utökade kungliga bibliote-

till sitt

ket och åtskilliga arbeten ur domkyrkobiblioteket i Upsala.lo
Men pater Laurentius arbetade inte endast bland sina lärjungar. Han
sökte även i sina samtal med kungen föra denne till Kyrkan, stundom som

det tycktes med goda utsikter till framgång, stundom med dåliga. Redan
hösten 1576 hade kungen avsänt Petrus Fecht och Pontus De la Gardie
på en beskickning till Rom för att påven bl. a. skulle hjalpa honom att
få rättmätigt vigda biskopar och präster, då han inte kunde erkänna de
svenska vigningarna som giltiga.l Han framförde även sina krav på prästäktenskap och kommunion under båda gestalterna. Laurentius som trodde
att man skulle vinna mest hos kungen med lämpor anbefallde hans önsk-

ningar i ett brev av den 13 juli lJ77 till ordensgeneralen, i vilker han
framhåller att >hans kunglig majestät mycket hämmas av fruktan för
uppror och i mycket inte förhåller sig på bästa sätt för att dölja sin religion.2 Han bad darfOr påven att finna en utväg, på vilken svårigheterna
skulle kunna lösas, och skriver samtidigt att kungen var villig att med
alla lämpliga medel äterföra Sverige till Kyrkan. Men samtidigt sökte
han, ju mer förtrolig han blev med kungen, ftirmå denne att uppge sina
krav, då han inte ville inge honom några förhoppningar om att påvestolen
skulle bevilja dem. Dessutom förmådde han kungen att vid päsken 1177
undedåta att kommunicera för en luthersk präst.
I de instruktioner, som Laurentius hade fätt av kardinal Hosius, hade
denne även rått honom att söka få en kyrka upplåten åt sig, i vilken han
genom sina predikningar skulle kunna nå en större offentlighet.s Men
på grund av kungens rädsla att väcka uppseende och pater Laurentius'
oförmåga att tala svenska flytande skulle det komma att dröja ett helt år
innan han kunde hålla sin första predikan i franciskanernas forna kyrka.
Härtill kan även andra omständigheter ha bidragit, ty Laurentius klagar
över att de som skulle ha hjälpt honom varit mycket senfärdiga. Predikningarna h0lls till att börja med i samband med vespern, och Johan hade,
beråtta.r pater Laurentius i ett brev till ordensgeneralen, fordrat att vespern
skulle hållas med stadsskolans lärjungar men, fortsätter han, >aldrig tager
jag del i deras sakrilegiska gudstjänster. Med hänsyn till kungens vilja
barjade jag hälla den katolska vespern med dem av de mina som ha ett
lbid. s. 27, f.
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lt77>.4 Likväl blev det inte den full-

ständiga vespern, dels på grund av bristen på böcker, dels av hänsyn till
åhörarna, utan man sjöng därför bara Magnificat och några av psalmerna.
Laurentius'predikningar, i vilka han uppmuntrade till kyrklig enhet och
till bot, var så mycket som möjligt katolskt hållna, och så småningom
vågade han sig även på att behandla dogmerna och till och med kontrovers-

spörsmåI. Han förklarade offentligt, att han inte kunde gå med pä att
den sanna kristendomen skulle vara endast 40 år gammal och omtalade
att det var hans mening att försvara fädernas ära mot de pliktförgätna
som fördömde dem. Om den verkan hans predikningar haft skriver han
själv, att man åtminstone lät bli att förvränga hans ord inför allmänheten
och tillägger: >Det finns också många som söka förtroligt umgänge med
mig, medan helt visst somliga av rädsla för andras löje hålla sig borta.s
Efter någon tid fick han kyrkan helt och hållet fOr sig själv, sedan den
blivit avstängd för protestantisk gudstjänst, och han uppreste då två altaren, det ena i själva kyrkan, det andra i sakristian, vid vilket han i hem-

lighet meddelade sakramenten. Ett enastående tillfälle att nä en större
ofientlighet fick han när han kallades att hålla festpredikan i Upsala domkyrka på allhelgonadagen 1t77, dä den helige Eriks ben nedlades i det av
Johan nyanskaffade silverskrinet.
Ett par veckor in i december IJ77 anlände Jesu Sällskaps generalsekreterare Antonio Possevino, tillsammans med tvä andra jesuiter,
irländaren G o o d och fransmannen F o r n i e r, för att överbringa påvens
svar på Johans ovannämnda beskickning.o Det blev nu Possevino som
tog ledningen, givetvis av förhandlingarna med kungen men även i övrigt
trädde Laurentius tillbaka för sin överordnade, ehuru han hyste andra
åsikter än denne i f.räga om sättet varpå målet skulle uppnås. Possevino
som ansåg, att Laurentius varit för eftergiven Sentemot kungen, sökte vid
sina underhandlingar få denne att avstå från sina krav, åtminstone de
längstgående.? Det vill synas av ett brev från Laurentius till generalen av
den 20 maj 1578, som om framgängarna skulle gått tillbaka ef.rer Possevinos ankomst, men Laurentius skyndar sig atc fritaga denne ftän allt
ansvar. Samtidigt råkade även Laurentius i onåd hos kungen för att han
utdelat sakramenten ät, nägra förnäma personer, och Johan fick ett tillfelle att visa sitt missnöje med honom, när Laurentius utdelade en äktenskapsdispens, som väckte stort uppseende och åstadkom åtskilligt rabalder
särskilt inom prästerskapet med arkebiskopen i spetsen, som till och med

'

Ibid. s. tz.
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o lbid. s. 6i, ff.
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sitt ämbete om inte Laurentius blev näpst. Kungen
blev tvungen att tysta oppositionen, och genom Possevinos förmedling
ordnades saken så att pater Laurentius frånträdde såväl den mer officiella
ställningen som rektor för stadsskolan som den inofficiella som ledare av kollegiet, vilka båda tjänster uppdrogs åt en av kollegiets lårjungar, katoliken
Johan Bille. Johan III skall, enligt Possevino, under två månaders
tid ha gjort åtskilliga försök att f& Laurentius avlägsnad från hans befattning vid kollegiet och även fräntagit. honom rektorssigillet, som patern
några veckor haft i sin vård.8 Laurentius har dock helt säkert under den
följande tiden ända fram till sin avresa från Sverige varit den ledande vid
kollegiet, och sannolikt kom Johan Bille företrädesvis att ägna sig åt stadshotade att nedlägga

skolan.
Possevino, som visserligen

uppnått Johans formella konversion men
därefter inte kommit någon vart i sina underhandlingar med denne, lämnade i rnaj 1578 Stockholm och medförde då fem av kollegiets lärjungar
som skulle få sin vidare utbildning vid Collegium Germanicum. Strax
efter hans avresa anlände till Stockholmfyra präster, bland dem den förut
nämnde pater \ir arszewicki, dels för att tjänstgöra hos drottningen,
dels för att hjälpa Laurentius i kollegiet, där väl antagligen även de kvarlämnade Good och Fornier var sysselsatta. Det allmänna läget förbättrades
även därigenom att den onåd kungen visat Laurentius inte varade länge,
varpå han galr ett högst påtagligt bevis genom att i juni LJ78 donera
Lindö gård i Lovö socken till kollegiet.0 Johan lät även en ny uppmaning
utgå, att öka antalet lårjungar med två personer frän varje stift, och
'Warszewicki uppger, att de lärare vid kollegiet som var protestanter ersattes med katoliker. Det skulle likväl inte dröja länge innan situationen
blev helt omkastad. Possevino, som rest till Rom för att underhandla på
Johans vägnar, återkom i juli 1J79 med nekande svar på dispensationskraven, och under den följande tiden blev kungens forhållande till pater
Laurentius beroende av växlingarna i de fortsatta underhandlingarnas
gång och den politiska situationen över huvud. Oppositionen hade, efter
hertig Karls hemkomst från Tyskland, i denne fått en för kungen mycket
farlig ledare. Vid ett tillfälle förklarade Johan, att Laurentius och alla
andra jesuiter skulle utvisas, om inte dispenserna beviljades, för att några
dagar senare lova sitt fortsatta stöd åt Laurentius och kollegiet. När han
så insåg, att han inte skulle kunna uppnå något hos Possevino, vände han
sig till Laurentius och hotade atr draga in allt stöd, om denne inte tillmötesgick hans krav. Men Laurentius svarade, att >jag alldeles icke brydde
mig om dessa hotelser, och i samband med p. Possevino skref jag på dennes
"
'
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befallning, att jag varken kunde gå in på hans önskningar eller längre
fortsätta med mitt inkognito>.lo
Då kom pesten på hösten lJ79 och avbröt alla underhandlingar.
Kungen begav sig med hovet till Västerås, Possevino och de övriga vid kollegiet flyttade ut till Lindö gård, sedan de blivit tvungna att stänga kollegiet. Pater Laurentius däremot stannade kvar i Stockholm och utvecklade
en synnerligen livlig verksamhet som själasörjare bland de sjuka och döende.l Han predikade oftare och vid sina sjukbesök utdelade han bönböcker, Canisius' lilla katekes och andra katolska småskrifter. Laurenrius,
som nu öppet framträdde som katolsk präst, fick så småningom se något
resultat av sitt arbete. >Många slöto sig till oss>, säger han i en redogörelse
han sedermera skrev om sitt uppehåll i Sverige och fortsätter, >>och ännu
flera lade sitt hjärtelag i dagen, även om de dröjde med art låta upptaga
sig av hänsyn till sin omgivning och till hertig Karl>.2 Kungen, som en
tid i början av 1180 åter synts välvillig mot jesuiterna, intogs snarr av
rädsla för oroligheter och uppmanade Laurentius att vara försiktig, framför allt efter riksdagen i Vadstena, där han mött öppen opposition av sitt
f<;rhållande till de katolska prästerna. I Stockholm, där en viss L a r s
E r i k s s o n, f. d. elev vid kollegiet och nyss hemkommen från Rom,
spred de mest otroliga lögner om fäderna av Jesu Sellskap, utbröt verkligen
också oroligheter, som kulminerade vid pingsttiden. Det kom till sammanstötningar mellan folket på ena sidan, uppheftar av stockholmsprästerna,
och pater Laurentius och hans lärjungar på den and,ra, vilket medförde
att kungen förvisade honom till Lindö gård. Possevino, som misslyckats
i sina fortsatta underhandlingar med kungen, ansåg det då lönlöst att
stanna längre, och då han lämnade Stockholm, den 10 augusti 1i80, medtog han även pater Laurentius, varvid han uppdrog ledningen av missionen
i Sverige ät p^ter \i/arszewicki och gjorde den ovannämnde Johan Bille
till föreståndare för skolan och kollegiet.s Pater Laurentius for, efrer en
tids uppehåll i Braunsberg, till Rom för att avligga räkenskap över sin
missionsgärning i Sverige. Det är möjligt att han varit tvungen am försvara sig mot en beskyllning för >at paa en upassende Maade have Qgrt
Religionens Sak i Sverige>.4
Under sin vistelse i Stockholm utvecklade pater Laurentius även en
livlig litterär verksamhet.s Dels översatte han katolsk litteratur, som
t. ex. den helige Canisius' lilla katekes, dels författade han själv småskrifter
lbid. s. 41.
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om Kyrkan och hennes lära. Att gå närmare in på denna verksamhet
skulle här föra f.ör långt, och det är för övrigt inte lätt, då det mesta av
hans produktion gått förlorad. Mest uppseende väckte det skarpa s. k.
Satansbrevet, dår den anonyme författaren låter den onde potentaten
vända sig till de lutherska prästerna som till sina trogna tjänare. Ehuru
det inte någonstans i den samtida polemiska litteraturen påstås att det
är Laurentius som är författaren, är det likväl inte otroligt. Ett särskilt
intresse kan även en till vår tid bevarad handskrift åberopa. Den är en
översättning av Ordspråksboken och >utgör åtminstone en del av en av
katolikerna påbörjad ny svensk bibelöversättning>.o Alla tecken tyder
även på att det är Laurentius som gjort översättningen.
Pater Laurentius Nicolai hade gjort ett försök, att återföra Sverige till
Kyrkan, och han kunde peka på en hel del vunna framgångar och resultat,
särskilt i fräga om de konvertiter som sändes utomlands Iör att studera
vidare. När Possevino och han lämnade Sverige, medföljde i deras sällskap 1! unga män, som dels sändes till Braunsberg, dels till Olmötz, och
året innan hade 20 personer skickats i väg till dessa kollegier. Men i stort
sett hade Laurentius' verk misslyckats. Han hade helt säkert varit väl
godtrogen i fräga om kungens iver för Kyrkan och inte, så tydligt och
klart som Possevino, sett att Johan jämsides med de religiösa motiven även
haft rent politiska sådana och att dessa politiska motiv varit de tyngst vägande. När kungen så såg alla sina förhoppningar, såväl religiösa som
politiska, gäckade, var han inte längre lika villig att stödja pater Laurentius och dennes medbröder i deras missionsarbete, alldenstund det även
var förenat med en viss risk för hans säkerhet på tronen. Pater Laurentius
arbeta under rätt svåra yttre
hade ju just därigenom varit tvung€n
^tt
fruktan inte öppet kunde
grund
av
kungens
förhållanden, då han på
denna
uppträda som katolsk präst. Flans räd var darför att, om missionen skulle
återupptagas, man dels inte borde gå med på de villkor kungen ställde,
dels genom pressen skulle skingra fördomarna mot Kyrkan.? Men pater
Laurentius skulle aldrig komma tillbaka till Sverige. En gång blev han
dock utsatt för en mindre vänlig behandling från svensk sida. När
Gusta v A dol f 1621 intog Riga, befann han sig där och fick då hora
ett synnerligen skarpt förmaningstal av kungen, varefter han jämte de
övriga jesuitfäderna i Riga sändes till \Zilna, där han året efter avledo SSEÄ
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KATOLSKA PERSPEKTIV.
uDödshjälpen>

i

katolsk belysning.

Frågan: får läkaren döda? har de senaste
veckorna varit föremål för många artiklar
i tidningar och tidskrifter. I det stora hela
taget har den
åtminstone här i landet
besvarats med nej, om än inte alltid med
-sådana motiv, som under alla omständigheter är bärkraftiga nog att motbevisa den
alltmera framträdande tendensen, att åtminstone i vissa fall ge läkaren fullmakt

till att >>befria> från ett liv, som synes
vara outhärdligt, ja meningslöst. För den
uppfattning om livets okränkbarhet, som
Katolska kyrkan alltid lärt och försvarat,
är allt dagtingande med >dödshjälpens> förfäktare omöjligt.
Neue Ziiricher Nacbricbten behandlar i
sin bilaga Cbktliche Kultur ('/" l9+z)
hela problemet från juristens, läkarens och
teologens synpunkt. Teologens svar, som är

det katolska svaret, må här refereras. Vi
tillfogar blott några tankar ur den ut-

Tillmärkta framställningen i Fritz
m a n n, Die kath. Sittenlehre (Handbuch
der kath. Sittenlehre Bd. IV, 2. Diisseldorf
1936 s. 2t fr.).
Euthanasien, skriver artikelns författare,
dr Paul Reinert, är den stilla, lätta döden.
I och för sig vore den alltså något eftersträvansvärt, ty vi önskar för alla och även
för oss själva en stilla och lätt död. Men
denna kan uppnås på två sätt. För det
första genom att dödsplågorna mildras. Det

plikt att hjälpa i detta avseende. FIan är till för det och skall därvid
är

läkarens

begagna alla

tillåtna medel. Men det finns

också en annan

form av euthanasi.

Den

stilla, lätta döden kan också ges på ett
våldsamt sätt. Det är den egentliga >dödshjälpen>, det direkta dödandet av den obot-

ligt sjuke. Man tar bort hans plågor genom
att döda honom. Är nu detta tillåtet? Det

it ftägrn.
Vem kunde fordra dödshjälpen? Det
kunde vara den sjuke själv, Hans liv har

blivit honom en last, Plågorna synes honom alltför svåra. Han vill dö >i skönhet>.
Därför ber han en annan, am ge honom
döden. I själva verket 'ir dettt detsamma
sorn självmord, blott att dödandet sker genom en annan. Vad säger den naturliga
morallagen och Guds positiva lag härom?
Den natuiliga tnorallagen, som står skriven i varje människas sjäI, säger oss, atr
människan inte själv givit sig livet, därför
får hon heller inte ta det själv. Inte människan är herre över sitt liv utan Gud
allena. Människan får blott bruka livet,
men inte förstöra det. Gud är livets upphovsman och han uppehåller det så länge
h a n vill. Det är alltså ett ingrepp i Guds
rättigheter, när man avkortar livet och därmed gör dess uppehållande illusoriskt. Den

ett liv, tvingar s. a. s. Gud, att
för den beträffande människans jordeliv
som tar

sätta ett våldsamt, fOrtidigt slut. Men Gud
har sagt: >Jag dödar och jag gör levande,
jaghet slagit, men jag helar också>> (f Mos.
32: 39).

Det är ju här inte fråga om människans
herradöme över materiella ting eller över
liv, som står lägre än det mänskliga livet.
Dem har Gud givit i människans hand.
Det som inte är människa, skall tjäna människan. Men här rör det sig fastmer om
frågan, vem som egentligen är herre över
det mänskliga livet och den mänskliga personligheten. Svaret är: blott livets oänd-

liga fullhet, d. v, s. blott Gud allena är
den absolute herren över personligheten.
Detta har människorna alltid erkänt. Det
som driften att uppehålla sig själv tillkännager dem, har de också uttalat. Därför ansågs det alltid såsom ett tecken för
kulturens förfall, när självmord tog överhand. Därför talar man heller inte gärna
om självmord, utan omskriver det hellre
med oskyldiga ord. Man kallar det en >be-

ett >utslocknande>>, ett >bortgåett >ände i skönhet>>. Människans
vilja göres här alltså till det högsta. Men
frielse>,

ende>>,
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på så sätt undergräves rlla morallagar.
Med samma rätt kunde man då också ursäkta duell, lögn och mycket annat.
Det som står fast genom den naturliga
sedelagen, har Gud på nytt inskärpt genom
positiaa bud, sl att intet tvivel kan råda,
så att vi är bättre skyddade mot alla frestelser. Det femce budordet: >Du skall icke
dräpa> och andra ställen i Gamla testamentet är mot alla orättvisa angrepp på
det mänskliga livet. Ty endast Gud har
rätt över liv och död, IJndantag föreligger
den

dödsstraffet och kriget, Men där rör det
sig om straff eller nödvärn, medan i det
här fallet om dödandet av oskyldiga.
Eller man hänvisar på det >värdelösa livet>. Det lönar sig inte, säger de, att fortsätta eller genomlida ett sådant liv, Man
tillfogar t. o. m. cyniskt, att man genom
atc taga det ju blott uppfyller Guds vilja:
han låter ändå en sådan människa snart dö.
Med sådana skäl kunde också en rövare ursäkta sig, som dödar en sjuk. Det är nu
en gång inte Guds vilja, att det åt den
svårt sjuke ges en förtidig död på våld-

mänskliga auktoriteten såsom straffåtgärd

samt sätt. Gud ensam bestämmer tidpunk-

mor förbrytare. Eller när han ger män-

ten för döden.
Vad menas för övrigt med ett >värde-

blott då, när Gud ger

denna

rätt åt

niskan rätt, att i nödfall försvara sig mot
en orättvis angripare, Kristus har än mer
inskärpt denna gamla lag. Han förbjuder
t, o, m. hattanken, som kunde fora till
mord. Han säger om Fadern: >Han är icke
de dödas Gud, utan de levandes, ty {ör honom leva alla> (Luk, 20: 38), d, v. s. honom tillhör allc liv. Och S:t Paulus skriver:
>Ingen av oss lever för sig själv, ty leva
vi, så leva vi för llerren, do vi, så dö vi
för Herren. Evad vi leva eller dö, höra vi
alltså llerren till> (Rom. 14:7 f..). Det

är alltså klart, att en kristen människa
varken får döda sig själv eller önska, än
mindre kräva >d0dshjiilpeo för sig själv.
Men då är det heller inte tillåtet för läkeren, att tillmötesgå en sådan önskan eller
ett sådant krav. Han skulle själv handla
omoraliskt, Han skulle begå en orättvisa
mot Gud, emedan Gud förbjuder, att direkt döda en oskyldig. Men den obotligt
sjuke är oskyldig. Därför undviker också
euthanasiens förfäktare helst ordet >döda>
och talar hellre om >befria>, >hjälpa>, de
talar om >medlidande, humanitet och kärlek>. Men allt detta bevisar blott, att de
känner sig osäkra i sin position.
Det gör nu detsamma, om denna >dödshjälp) begäres av den sjuke eller av hans
närmaste eller av staten: i alla fall är det
moraliskt sett ett mord.
Euthanasiens förfäktare anför visserligen
mänge skenargutnent, som lätt förvilla med-

lidsamma människor. Man hänvisar
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på

löst> liv? Livets värde bestämmes väl inte
efter det yttre, efter hälsa och yttre prestation. Värdet är bestämt genom det, som

Gud vill av cn människa. Men i Guds
ögon är etr liv aldrig värdelöst, så att mrn
hade lov am förkorra det. Blott den, som
inte vet om ett liv efrer döden, må i sjukdomen se en absolut, meningslös börda.
Sjukdomen skall och kan efter Guds vilja
vara en stor välsignelse för både den sjuke
slälv och hans omgivning, je för hela samhället, Lidandet väcker viljan till offerstark tjänst och frigör heliga krafter av
ansvarskänsla, äkta kristen kärlek och sarnhörighetskänsla. Att kalla det >humanitet), ata på våldsamt sätt avkorta livet,

är fullt

missvisande, Man gör den sjuke

en verklig tjänst, om man hjälper honom
att uppfylla Guds vilja. Medlidande betyder att-lida-med och inte att döda, Man

skall alltså visa för den sjuke, hur
måste böja sig

inför lidandets

han

hemlighet,

att livets sanna värde inte ligger i hälsa,
skönhet, stora gärningar, utan däri att man
tager emot det, sådant Gud fogar det.
Man säger vidare, att Gud inte kan vilja
ett sådant grymt lidande. Men redan lidandets faktum bevisar klart, att han vill
det i alla fall. För att djupare kunna fatta
de dunkla sammanhangen, som här råda,
skulle man vera tvungen till att upprulla
hela lidandets problem. Det må här räcka

med några antydningar. Lidandets egent-
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liga upphov är inte Gud utan människans
synd. Ty genom människan kom synden

in i världen och genom synden döden med
allt lidande som föregår och ledsagar den.
Gud kunde ha tillitit, att lidande och dod

förhållanden, som säkerligen avsevärt bidrager, måste ju också ytterst sättas på allmänhetens konto, emedan den genom år-

hundrade försummat, att med uppbåd av
alla möjliga krafter effektivt motarbeta

varit blott straff, men han har i sin oänd-

dem eller åtminstone förhindra, am de allt

liga vishet och godhet vänt dem till

mer försämras. Det vore ansvarslöst och

Nu verkar
bättrande,

de,

rätt uppfattade,

ja frälsandc i

godo.

renande och

gemenskap med

Kristi frälsande lidande och

död.

Men vi har ännu inte talat om de >andligt döda>, de obotligt sinnessjuka, som man
genom >dödshjälpen> vill befria från deras
>värdelösa>> tillvaro. Psykiatrikern Hoche
kallar dem >mänskliga hylsor>. Han avundas djuren, som han får doda. Så låter
också Dostojewski mördaren Raskolnikoff
åttf.ärdiga sin blodiga gärning med orden:
>Jag har ju blott knäckt en lus, en onyttig,

dålig, skadlig lus.> Man frågar honom:
>Är människan en lus?> När frågan ställes
så skarpt, medger mördaren: >Jag vet, att
Nej, vi har
människan inte är en lus.>
ingen rätt, atr döma på så sätt om värdet,
inte ens av en vansinnigs liv. Visserligen
har han inte mer sitt fulla förnufts bruk.

Han är såsom en fiolspelare utan instrument. Men kärnan, personligheten, finns

i honom. Flans liv må kallas tragiskt,
men värdelöst är det inte, då livets värde
enbart bestämmes av Gud. Och han låter
honom leva, emedan han ensam känner
meningen med hans liv. Just sådana fall
av mänskligt elände skulle än mera påminna oss om den inre förbundenhet, som
förenar oss människor med varandra i ett
också

heligt ansvar för alla och för var och en.
Liksom mänsklighetens gemensamma ansvar inför Gud har funnit sitt skakande

uttryck i läran om arvsynden, så blir också
detta ofattbara lidande till en skakande
anklagelse mot alla, att alla är medskyldiga,
det blir till en allvarlig uppmaning, att
deltaga i gottgörelsen och försoningen. Man
behöver ju blott en gång tänka på, hur
mycket av detta lidande som uppstått genom njutningslystnad, alkoholism och könssjukdomar,

De

för att försti

sammanhanget.

ogynnsamma ekonomiska

och

sociala

alltfar billigt, att skaffa

denna anklagelse

helt enkelt med våld ur världen, i stället

för att modigt möta den och att liira, av
den. Det vore framför allt ansvarslöst mot
Gud, som ensam har rätt att fritt förfoga
över livet och som ger lagarna om sammanhanget mellan lidande, skuld och försoning deras oundgängliga verkan.
Alla skäI, som anföras från socioloSiska,
d. v. s. arvbiologiska, rashygieniska och
ekonomiska synpunkter kan blott ha en
avgörande betydelse vid en rent jordisk

och materialistisk inställning. Visst vore
det önskvärt, att de väldiga insatser av
mänsklig kraft och penningmedel, som vården av dessa sjuka kräver, kunde användas
för att hjälpa de friska och att skapa möjligheter för värdefulla familjer, Och ingen
skall förmena de ansvariga, att de tänker
på moraliskt tillåtna medel, att nedbringe
dessa omkostnader, för att vinna större

möjligheter

för der positiva stärkandet

av

folkkraften. Men man skall därför inte
underlåta det andra. Det skulle medföra
vida farligare faljder for hela folket, om
man ville sätta sig över Guds lag, Att
uppfylla denna efter bästa förmåga kan

Att med hjälp
uppfinningsförmågan

aldrig betraktas som slöseri.

av den mänskliga

skapa våldsamma lösningar

av svåra pro-

blem kan aldrig anses såsom förnuft och
klokhet, utan blott såsom ett förmätet förvändande av den sanna ordningen, Människan är till sist inte måttstocken för det

inte ens ett helt folk
moraliskt tillåtna
- än så skickligt hoputan Gud. Ingen
-kommen och än så högt förkunnad propaganda kan förvilla ett sent kristet samoch
vete. Visst kan det finnas lägen

som, såsom vid
det finns många sådana
en offentlig diskussion över detta ämne i

Uppsala en sjuksköterska så

fint

anmärkte,
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också för en kristcn människa kan bli en
stor frestelse, men i Guds nåd finns alltid

sig här ju inte om maskiner, hästar, kor,
vilkas enda bestämmelse d,et är a,rt tj'ina

tillräcklig Lraft att kunna övervinna
om vi bara tar emot denna nåd.

en predikan, som biskopen

människan, att producera värden för människan. Må man sönderslå dem, slakta dem,
så snarr de ince mer fyller denna sin bestämmelse. Men här rör det sig om människor, må vara >oproduktiva> människor,
men har de därmed förverkat rätten att
leva? Har du, har vi blott så länge rätt
att leva, som vi producerar, som vi av

i Miinster, Clemens August von
G a I en, den 3 aug. 1941 höll i Lambertikyrkan i sin stiftsstad:

andra erkännes som produktiva? Om man
uppställer och tillämper grundsatsen, att
man får ta livet av en >oproduktiv> med-

den,

Vi har i inledningen till detta referat
betonat, att det innehåller det katolska
svaret på frågan: får läkaren döda? Att
det verkligen är fallet, bevisar följande

kraftfulla ord ur

>Det finns visserligen också enligt

den

katolska moralläran positiva bud, som inte
mer förpliktar i fall deras uppfyllande
skulle vara förenat med alltför stora svårigheter. Men det finns också heliga samvetsförpliktelser, från vilke ingen kan befria oss och som vi måste uppfylla, må det
också kosta t, o. m. livet. Aldrig, under

inga omständigheter
bortsett från krig
f.ät människan
och rättvist nödvärn

av
obotligt
Vad dödandet

döda en oskyldig.>

sinnessjuka

beträffar, frågar biskopen: >Varför skall
de dödas? Inte emedan de har angripit sin

väktare eller vårdare, så att denne inte
hede annat

val än att till det

egna livets

försvar i rättvist nödvärn möta angriparen
med våld. Det skulle vara ett av de fall,
då det är tillåtet, ja ofta nödvändigt att
använda våld intill dödrndet, såsom det ju
också är fallet i ett rättvist krig, där den
beväpnade fienden får dödas, Men nej,
inte av sådana skäl måste dessa olyckliga
sjuka dö, utan därför att de enligt omdömet av någon läkare, enligt utlåtandet
av någon kommission har blivit >värdelösa>,
emcdan de enligt dessa utlåtanden hör till
de >oproduktiva> medlemmarna i folket.
Man menar, att de inte mer kan producera

människa, ve då invalidernr, som

i

vid

sin

offrat och förlorat sina ktafte4 sina sunda lemmar! Ve
då våra tappra soldater, som såsom svårr
skadade, som vanföra, som invalider återinsats

produktionsprocessen

vänder hem!

Om man en gång medger, att människor

har rätt ett döda >oproduktiva> människor, och det också att böria med blott
drabbar arma och värnlösa sinnessjuka, då
medger man principiellt mordet på alla
>oproduktiva> människor. . . Då behöver

blott en hemlig order bestämma, att det
hos de sinnessjuka prövede förfaringssättet
också skall tillämpas på andra >oproduktiva>, på obotligt lungsjuka, på

orkeslösa

gamlingar, på arbetets och krigets invalider.
Då är ingen av oss säker för sitt liv: någon
kommission kan sätta på listan för de oproduktiva alla dem, som efter dess omdöme
har blivit värdelösa, Och ingen polis skall
skydda dem och ingen domstol skall hämna
mordet på dem och överlämna mördaren
åt det förtjänta straffet, Vem kan då ännu

ha förtroende till någon läkare?

Kanske

att han anmäler den sjuke såsom >oproduktiv>> och

får anvisning att döda honom.

Det kan inte uttänkas, vilken förvild-

är som en gammal häst, som

ning av sederna, vilket allmänt ömsesidigt
misstroende som bärs in t. o. m. i familjen,

har blivit obotligt förlamad, de är som en
ko, som inte mer ger mjolk. vad gör man

i fall denna {ruktansvärda lära tolereras,
antages och följes. Ve människorna, ve

med en sådan gammal häst, med ett sådant

vårt tyska folk, om Guds heliga bud: >Du

oproduktivt kreatur? . . , Men jag vill inte
föra denna jämförelse till slut, så lockande
den än är och så klar dess logik. Det rör

och blixt förkunnat på Sinaiberget, som
Gud, vår Skapare ifrån begynnelsen har

värden, de
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skrivit i människornas samvete, inte blott

utan om denna

visad

till att överta

andras färdiga resultat.

överträdelse

Eller fordras och förutsättes en sådan för-

tolereras och utföres ostraffat. . . Den ende,
evige, över världen upph0jde, allsmäktige,
allvetande, oändlige, helige och rättvise

måga kanske inte för sådana yrken som
läkare, domare, advokat, ingenjör, doktor
och professor i de olika vetenskapsgrenarna
och konsterna? De frågor, som den dagliga
utövningen av dessa yrken lägger fram för
dem, är inga skolfrågor, som kunde besvaras genom att helt enkelt tillämpa allmänna, färdiga, formler, som man en gång
f.ar ilb inlärt och begripit: Det är {astmer
frågor ur det levande livet, tungt vägande,

överträdes,

Guden har givit detta bud. Vår Skapare
och tillkommande Domare! Av kärlek till
oss har han skrivit alla bud i våra hjärtan
och förkunnat dem, ty de motsvarar vår
av Gud skapade natur, de är de ovillkorliga normerna för ett människoliv och ett
samhällsliv, som motsvarar förnuftets krav,
som är Gud behagligt, som är lyckobringande och heligt.>>

Den katolska akademikerns uppgift

och ansvar.
f.iol riktade vår Helige Fader P i u s X I I
vid en audiens för katolska akademiker
följande minnesvärda ord till dem (Osser-

I

uatore Romano l94l: 39): >>Det är ett
uppenbart och obestridligt faktum, att de
akademiska kretsarna, d. v. s. folkklasserna
med högre bildning, har en särställning
och en framträdande betydelse inom den
sociala ordningen. Visserligen är det inte

att alla, som ägnar sig åt högre vetenskapliga studier, alltid utmärker sig och
har företräde för de andra.. . även bland
så

de enkla arbetarnr kan man möta andar
av första rang, fastän de blott besökt elementarskolan. Men alla medger, att akademikerna utgör en klass för sig, som klart
skiljer sig från de andra, förenade som de
är genom den andliga bildning de fått vid
högskolorna. I fall en fast vilja ingick förbund med intelligensen, kunde de där förvärva sig ett stort mått av allt slags fackvetande, men framför allt den förmåga till
personligt omdöme, som är en frukt av
långt studium och iakttagande, den kritiska
förmågan alltså, som sätter dem i stånd
till att strängt metodiskt ordna fakta och
idier och att behärska de mest invecklade
och beniga ft|gornr, m. a. o, den vetenskapliga andan, möjligheten att själv förvärva sig vetande utan att blott vara hän-

invecklade, med mångahanda växlande synpunkter. Blott en ande med högre bildning
är i stånd till att ta itu med dem och att
lösa dem. Det mänskliga samfundec är en
kropp, som likt människan har en hjärna
och olika organ som lungor, njurar o. s. v.

Hjärnan övervakar och leder, samordnar
och reglerar alla livsfenomen medels sina

olika funktioner. Men trots dess högre
funktion är den inte allt och inte det
ensamt nödvändiga

i den

mänskliga orga-

nismen. Hjärnan i folkets liv kan man
kalla dem, som fått en akademisk utbildning, i likhet med dessa tnaiores och szferiores, vilka den helige Thomas på trons
område skiljer från de rninores och inferiorcs, vilka följer dc andra, hör pi dem
och mottager från dem sanning och väg6).
ledning (S. th. 2 lI, q. 2,
^tt.
I motsättning till det ljus av mångfaldigt vetande och kunnande, sådant det kan
utgå från välledda universitet och högskolor, står tyvärr det mörker, som utan tvivel
måste betraktas som en av huvudanledningarna till det moraliska kaos, vari människorna i dag strider mot varandra: Vi
menar den skiljemur, som skiljer ett betydandc antal bildade från den kristna tankevärlden. IJniversiteten och de högre studieinrättningarna stammar inte från i dag
eller i går, de föddes under medeltiden ur
Kyrkans sköte och under hennes skydd'
Naturligtvis kunde man också den tiden
här och ver stöta på villfarelser och irrläror och antisociala teorier. Men inte dess
mindre tänkte man sig i dessa gångna tider,
som i våra dagar inte så sällan framställes

9t
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i mörka färger, i allmänhet

universiteten

såsom den andliga odlingens centra

mitt i

en atmosfär av kristna tankar och idder.
Där strålade detta trons ljus, som inte
förödmjukar anden utan gör den, även om

det manar den att falb pi knä,

desto

större inför den uppenbarande Gudens san-

ning och sannfärdighet. I den underbara
överensstämmelsen mellan förnuftets vetenskap och Guds vetande stiger människotill änglarnas höjder. Men vad
är resultatet av det alltmera fortskridande

anden upp

andliga förfall, som tog sin början med
den hedniska humanismen, med den >fria>
forskningen hos 1700-talets självgoda, urartade filosofi, med 1800-talets idealism

och positivism, mot vilka världens och
människornas realitet gör uppror? Vilka
fördelar och vilka framsteg har samfundet,
familjen, den mänskliga personligheten haft
därav? Kasta en blick på universitetsbildningen, ni, som besöker eller har besökt

Hur

tuell odling, måste det vara en helig uppmånga hjärtan bana väg för
denna segervissa tro och att slå bro över

gift, att till

den fördärvliga sprickan, att återställa kontakten och att återknyte förbindelsen mellan dessa båda andliga områden: trons och
vetandets, och att så säkerställa det ömsesidiga utbytet bland dem. Det som kyrkofäderna en gång fått till stånd gentemot
den grekisk-romerska kulturen, det som tog
sin början med Justinus och Origenes redan
snart efter apostlatiden, det som på så härligt sätt framträdde hos den helige Augustinus, det som skapade den kristna tanken
och kulturen i medeltiden och enade de
troende nationerna till en kristenhet, det
är det höga mål, den svåra, men härliga
uppgift, som ställes för eder iver. Det är
allas eder kallelse och ni skall fylla den i
en anda av hjärtlig broderlighet, eniga till
tanke, vilja och gärning. Kyrkan var
aldrig fiende till vetenskap och konst,

många studie-

tvärtom hon älskar dem och skapar för

grenar och den vetenskapliga forskningens
områden har inte utvecklats och utvidgats
utan all kontakt med dcn katolska tanke-

sig själv centra av hög andlig odling, som
fritt och helt kan ägna sig åt sin gärning.
Men hon kan därför inte vara likgiltig fitr

till

att den sanning, vars väktarinna hon är,

den övernaturliga uppenbarelsens avgörande
faktum och utbredde en, om än inte alltid

förblir främmande och utan inflytande vid

deras föreläsningssalar,

världen. De tog alls intet

hänseende

antireligiös, så dock åtminstone areligiös
atmosfär. Därav följde ett fördärvligt avkristnande med alla de bittra följder, som

de andra centra, vilkas organisation mer
eller mindre tar avstånd från den katolska
ståndpunkten. Just ni, i vilka denna sanning lever och verkar genom tron och kär-

vi i vår tid

leken, vilka gläder er åt att äga

maiares, som

måste uppleva hos så månge

är kallade till att leda

sina

bröder, att upplysa andra, att tänka för
andra och att vägleda dem i livet,
Från en enda källa: Gud kommer till
människorna i två strömmar förnuftets sanning och trons sanning, som aldrig motsäger varandra, utan är som systrar av olika
skönhet. De båda kan nog fredligt samsas
i den människas ande, som är öppen för
ell sanning, både for den uppenbara och
den fördolda. Stora och upphöjda genier
ur de kristna århundradena vägrade inte
att göra sitt förnuft till trons tjänare och

att böie sitt huvud inför

>Golgacas smä-

lek>. För eder, som Försynen givit möjlighet att rikligt ta del av en så hög intellek92

sanning, ni måste bära den

denn:r

in överallt,

låta

den lysa överallt, så att den blir efterlängtad, älskad och omfattad.

Men för ett ni skall kunna fylla

en

utan fen för eder själva
och med den rätta verkan för eder omsådan sändning

givning, fordras det framför allt, att edert
religiösa och edert allmänna eller specifikt
akademiska vetande står i samklang med
varandra i edra själar. Eder förståelse för
dogmerna (så långt överhuvud förnuftet

ken bidraga att klarlägga dem), edra
kunskaper i moral, liturgi och det inre
katolska livet måste hoja sig till en nivå,
som motsvarer edra vetenskapliga insikter

i juridik, historia, litteratur eller

biologi
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utbildningen i folkskola och läroverk. För
hur många själar rcg inte här den inre

sann kristen är trons sanning oskiljaktigt
förenad med det moraliska livets norm, ty
kunskapen om de gudomliga tingen är den
nödvändiga grundvalen för ett gott liv,
den visar och upplyser vägen därtill. Som
maiores måste ni på samma gång äga ett
intellekuellt och moraliskt liv: ett dubbelt
liv, som blott är ett ende liv, en strids-

krisen sin första början, den kris som förde

mans

till trons förlust. Man håller av vana fast
vid tron intill den dag, då stora svårigheter och tvivel uppstår. Kampen möter

krisma, kännetecknet

o. s. v. Det skulle betyda en stor fara för
eder, om ni väl skulle komma till mognad
i edert omdöme, i edert kritiska sinne och
eder personliga tanke, men i det som angår

tron ville nöja eder likt barn med de
grepp och bevis, som

be-

ni fått lära eder vid

Kristi

liv,

vilkens panna tecknats

med

för en god soldat i

armd.

Hur

beklagansvärd är dock inte svaghe-

ten hos så många människor, som är ut-

en ande, som är skolad genom frågor, som
den högre bildningen ställer, men har till
sitt förfogande blott vapen av elementärt
värde, otillräckliga skäl och förklaringar
och de skall kunna bjuda motstånd mot
-frestelserna och övervinna dem, så att intellektet kommer till ro! Ni måste efterlikna den store aposteln Paulus, som sade

kanske inte just här den djupare grunden
för vissa brister på sammanhang och vissa
inkonsekvenser även på det rent vetenskapliga områdetl Det högre andelivet påläg-

om sig själv, att han, då han var barn,

ger

talade, kände och tänkte som ett barn, men
sedan han blivit man, lade bort vad barnsligt var (l Kor, 13: ll). Detta vill inte
säga, att ni skall lägga åt sidan eller
glömma katekesen, denna stora lärobok för

hur mer inte då, när det skall

den kristna tron och det kristna livet.
Men en djupare och för en mogen människa avpassad religiös bildning är absolut
nödvändig. Ni skall inte finna gehör för
eder katolska övertygelse i edra profana
akademiska kretsar, om ni inte förmår att
framlägga och försvara den i en ärlig och
öppen vetenskaplig diskussion inom det
tankeområde, där eder partner i samtalet
rör sig: i en diskussion som föres livfullt,
utan all ytlig pratsjuka, med lugn värdighet, utan stridslust, som genast skulle framkalla missbehag och fiärmar andarna från
varandra.

Det som ännu mer vinner aktning och

kredit för ordet och för sanningen

är

överensstämmelsen mellan den intellektuella

fullkomningen och den moraliska fullkomligheten. Bristen på jämvikt mellan förstånd och vilja, mellan sanning och liv
skulle påminna om dem, för vilka Kristus
varnade sine lärjungar: >De säga, men göra
icke> (Matt. 23: 3). Hos en uppriktig och

rustade med en välutbildad ande, men till
sin karaktär och sitt moraliska värde ligger

ömkligt under sin andes nivå. Har vi

ju

i full

redan

i

och för sig höga plikter,
utvecklas

frihet och på kristen mark? Veten-

skapen

är ett utsökt vin, som lätt

stiger

en åt huvudet. Forskningens och undervisningens arbete kan försvåras genom lidelserna, om inte överallt förnuftet och

viljan dominerar. Nyfikenhet,

inbilskhet,

högmod, slapphet, svartsjuka lurar i bakhållet. Då stundar prövningn och kampen

mellan plikt och lidelse. En sant bildad,
en senn lärare, en sann jurist, läkare o. s. v.
behöver, för att kunna stå fast och nå
toppen av sitt kall, ett starkt inre liv, en
ömtålig pliktkänsla, den andliga kraft, som
kristna människor hämtar ur de outtömligt
rika källor, som Kristi, vår Flerres föredöme och nåd låter upprinna. Alltså ett

djupt, starkt, solitt kristet liv, som söker
sin näring i Kristi lära och sakrament;
som upprätthålles genom bön och betraktelse och som på så sätt visar sig starkt
i kampen mot allt, som kunde stå det emot:
yttre hinder och inre svaghet
detta är
- för den
den ädlaste och bästa rusrningen
katolska akademikern, när det gäller.
I denna goda kamp är själens vinning
mera värd än hela världen ( jfr Matt.
16:.26). Ni, katolska studenter och ake93
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demiker, skall visserligen inte på något vis
stå de andra efter i att vinnlägga eder om
vetenskapligt erkännande och vetenskaplig
kompetens, om vidsträckta kunskaper och
kunnande i edert kall. For den katolska
sakens skull bcmöden eder att, så långt
eder förmåga och eder iver kan nå, räknas
bland de bästa. . . Detta kräver äran och
namnet av den Mästare, som vi t.iänar:
Deus scientiarum Dominus, den allvetande
Guden, Honom skall ni visa eder värdiga
i allt. Detta fordrar av eder kärleken till
edert kall och eder kallelse och till dem,
som är edra kamrater på den väg, som den
gudomliga Försynen bestämt för eder. Ni

skall intensivt leva edert liv på universitetet med all det goda, stora och sköna,
som dess vetenskapliga allvar såväl som
dess sunda

liga auktoriteten, som företrädes hos

eder

genom edra andliga rådgivare, som hjälper

och leder eder vid uppfyllandet av

eder

vackra, men svåra uppgift. Med ödmjukheten skall kärleken gå hand i hand. . .
en kärlek, som förenar eder med varandra

i Kristus till

gemensamt, innerligt älskat

arbete; en kärlek, som sammansluter eder
i broderlig enhet med alla de andra grenarna av den katolska aktionen; en kärlek,
som når över alla ståndsskillnader och betyder ljus och välsignelse för eder omgivning på universitetet, i skolan, i ämbetet,
kortsagt i utövandet av edert kall, gentemot alla, till vilke eder plikt eller eder
iver för eder eller skapar tillträde. . .>

och äkta kamratskap kan bjuda.

Dette är eder plikt och tillika den mest
verksamma formen för edert apostolat. In-

tet gör eder kristna tro så sympatisk och
tilldragande i eder omgivning, som om man
kan iakttaga, att ni innerligt är uppfyllda
av en öppen, uppriktig och djup tro, men
att ni på samma gång glatt och hjlrtligt

är fästade vid edert liv som studenter och
fulla av livligt intresse för allt, som kan
beffimja dct och göra det vackrare . , .

I denna stund, då det ondas sådd synes
övervinna den goda säden och tempus dilectionis synes ha förvandlats i ett tempus
odii (Pred. 3: S), i denna stormiga tid,

som rubbar jämvikten och får en att
glömma så många ting i denna virvel av
avgrundsmakternas sammandrabbning, måste

ni påminna eder omgivning om och läre
den förstå den stora läran, som Kristus,
folkens läromästare och eder framtids hopp,
givit, genom att lojalt och oförskräckt bekänna eder katolska tro, men ännu mer

genom att föra ett förebildligt liv, som
bevisar ödmjukhet och kärlek mitt i all
den glans av en hög bildning och vetenskaplighet: en ödmjukhet, som är förenad
med en öppen och frimodig hjärtlighet och
osjälviskhet i edra reletioner framför allt
med dem, som Försynen anvisat en enklare
ställning; en ödmjukhet, som med barns-
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ligt förtroende underkastar sig den kyrk-

Med anledning av Trondhjemdömens grundplan.
Det är ett känt faktum, att inte

så få

medeltida kyrkor uppvisar en något skev
grundplan, såsom det t. ex. är fallet med
kyrkan i Gamla Uppsala. Åter och åter
igen kan man då få höra förklaringen, att

därmed avsågs
eller troligtvis eller
kanske avsågs - en särskild symbolik:
- Det kan därför vare
Kristus på korset.
intressant och upplysande att höra, vad en
välerfaren fackman har att säga om den

saken. P. Josef Braun S. J. svarar
pät en förfrågan angående Trondhjems
domkyrka följande:
>Utvidgningen vid korpartiet och axelns
avvikelse

vid oktogonen i Trondh.iems dom-

kyrka går säkert inte tillbaka till den
symbolik, varmed man vill förklara dem.
Medeltiden har inte känt denna symbolik.

I källorna finns inte ett spår därav. Den
är en på 1800-talet uppfunnen tolkning
för den inte så sällsynta avvikelsen av
korets axel från skeppets t. o. m. hos kyrkor

med blott ett skepp. Denna avvikelse
måste i varje enskilt fall förklaras ur
byggnadens historia. Oftast förekommer
axelbrytningen hos kyrkor, vilkas kor
stammar

uf en senare tid än skeppet. Att

Katolskn perspektiu
i Trondhjem korets grundmurar är desamma som de för byggnaden från l06t7073 ttor jag vam uteslutet. Ty ett så
långt kor, sådant dömen i Trondhjem uppvisar efter engelska förebilder, kan där
ännu inte uppstått på denna tid. Den vid
mittkvadreten bör.iande större bredden av
koret har väl föranletts av den omständigheten, att de för oktogonen planerade utrymmena krävde en större bredd vid korets

avslutning än vid mittkvadraten. Oktogonens axelbrytning kan ha sin grund i byggnadens beskaffenhet, men också i fel vid
bestämmandet av oktogonens fundament,
fel som vid byggnader från denna tid
kunde förekomma i följd av de ännu pri-

mitiva hjälpmedlen vid de

nödvändiga
uppmätningarna. Tyvärr har jag här inte

till hands något verk, som ger närmare
uppgift över Trondhjemdömens byggnadshistoria eller åtminstone om dess egenart.
Tvärskeppet uppvisar, så mycket jag kan
döma efter en avbildning, den anglo-normanska arkitekturens drag, oktogonen och

koret är utpräglade verk av den engelska
tidiga gotiken. Man har börjat med oktotonen, men vid dess fundamentering inte

hänseende till den tidigare
kyrkobyggnadens axel. Detta kunde hända
desto lättare som oktogonen byggdes bakom
det gamla koret och inte i omedelbar anslutning därtill, såsom det skedde vid det

tagit tillräckligt

nya, i anslutning till oktogonen byggda
koret. Det är desto mer förklarligt som
medeltiden inte kände

till

byggnadsplaner,

som fastslog alla enskildheter, d. v. s.
sådana byggnadsritningar som man gör
nu för tiden. De medeltida byggnadsplanerna var mer skisser än planritningar i

vår mening, ett direktiv för

arkitekten,

ej en bindande norm. Det var arkitektens
sak att uttyda skissen. Man gör i dag lätt
och inte så sällan det felet, att man glömmer, att i den medeltida byggnadshenteringen inte allt var pi samma sätt som i
vira dagar, då vi förfogar över hundra

och ett hy'älpmedel, som medeltiden måste
undvara, och att man, utan att lägga märke
dartill, forlägger der nutida arberssättet vid
byggandet in i medeltiden, ett fel som t. ex.
också ofta gjorts angående medeltidens
guldsmedskonst med

den följd att

man

kommit till de mest förfelade dateringar.>
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Genom att i sitt arbete för katolsk kristendoms utbredande ta den högre bildningen i sin tjänst kom Jesu sällskap att
under l6:de och 17:de århundradena stå
som den kristna humanismens viktigaste
utbredare. Tack vare de många kultur-

utgått ur

dess under-

har ordens

pedagogiska

personligheter som

visningsanstalter

verksamhet utgjort en

viktig kulturfaktor

i den nyare tidens Europa. Den närmare
utforskningen av den läraregärning Jesu
sällskaps medlemmar särskilt under dessa
århundraden utövade kommer diirf0r alltid
att tillförsäkras ett stort intresse, icke blott
från kyrkohistorikerns och pedagogens sida,
utan även hos alla dem som söka få en allsidig bild av den västerländska kulturens
utveckling under nyare tid.
Fjärde delen av Constitutiones, vilkas av-

fattning redan tar sin början året efter
ordens stadsfästelse, behandlar uppfostran
och undervisning, och redan här fastställes,
att ordens läroanstalter icke blott utgöra
plantskolor för blivande ordensmedlemmer,

ning till förefintliga studieinrättningar, i
Italien, Portugal, Spanien, Frankrike och
Tyskland. Särskilt hade den helige lgnatius
tagit fasta på detta sista land såsom varande reformationens främsta härd, Självfallet kommo i synnerhet till att börja
med icke alla undervisningsanstalter att

omfatta både det fullständiga gymnasiet
jämte det två- till treåriga filosofistudier

och det fyr- till sexåriga teologistudiet.
Så förekomma mellanformer alltifrån ett
ofullständigt gymnasium till det fullstän-

diga kollegiet, Elementarundervisningen
föll i allmänhet utanför ordens verksamhetsfält om dess medlemmar än vid behov
även sörjde för denna. Ett exempel på
utbredningen av ordens undervisningsväav kollegier med internatundervisning under de första decennierna av Jesu sällskaps historia. Sådana
kollegier uppstodo under lf i0-talet i Rom,
sende ger tillkomsten

Perugia, Vien, Köln, Coimbra, Prag, Tour-

nai och Evora. Under nästa decennium
sprider sig denna undervisningsform till
Louvain, Lyon, Paris, Billiom, Dinant,
Ingolstadt, Trier, Mainz, Nola, Milano,
Dillingen, Innsbruck, Douai och

Brauns-

berg, under 1570-tilet till Montilla, Fulda,
Toulouse, Miinchen, G rn,Olmutz, Bordeaux

och Viirzburg samt under lJ80-talet till
Cluj, Vilna, Speyer, Dorpat, Molsheim, Hall
och Valladolid.
Det gamla kollegiet, sådant det utveck-

lats vid universiteten under
lopp

medeltidens

i England och Frankrike ofta för-

över gymnasieundervisningen

bundet med en gosskola som förstadium
är nämligen den studieform till vilken Jesu
sällskap främst ansluter vid sidan av klosterskolan. Frågan om dess föregångare och
förebilder på undervisningens område är

den hade

emellertid ännu icke tillräckligt utredd.

utan fast mer ta i sikte
domens förkovran i dygder

lekmannaung-

och vetenska-

per. Undervisningsprogrammet upptar, ut-
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i det omfång
i samtiden, filosofi och teologi på
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Schröteler ger en del bidrag till frågans
lösning i slutet av sitt arbete, men måste
på grund av de metodiska svårigheterna
begränsa sig och överlämna ett definirivt
ställningstagande till kommande forskare.
Intresset för pedagogikens teori och praxis

var under lJ00-talet mycket livligt, och
snart gjorde sig behovet gällande av en
enhetlig studieplan för Jesu sällskaps olika

kollegier. Under Aquaviva tillsattes för
detta ändamål en kommission, och li86
trycktes det första utkastet till ordens studieplan, Ralio studioruar. En ingående ana-

Iys av dess tillkomsthistoria fram till den
definitiva utformningen 1i99 möta vi i
Farrells arbete. I det stora hela gäller ännu,
särskilt vad gymnasieundervisningen beträf Iar, lf 99 års Ratio studiorum. En revision

gjordes visserligen 1832, men denna berörde huvudsakligen studierna på universitetsstadiet. I nutiden har emellertid orden,
i konkurrensen med övriga skolor i olika
länder, fått göra en del jämkningar med
hänsyn till de nya ämnen som med tiden
krävt utrymme på studieplanen. Det är
därför med stort intresse man tar del av
Farrells konfrontation mellan modernt ame-

rikanskt undervisningsväsende och

gleatest artists

of

language are admittedly

the writers of Greece and Rome, To go
through the process of expression under
their guidance is like going to Phidias or
Michelangelo

for sculpture, or to

Raphael

or Murillo for painting.>

Under l6:de och lz:de

århundradena,

då Jesu sällskaps skolor hade sin glanstid,
låg saken annorlunda till. Latinet var trots
nationelståtsid6ns genombrott under renäs-

sanstidevarvet ännu det internationella
språket på bildningens och vetenskapens

för att med franskklassicismen och
upplysningen ge vika för sin avläggare
franskan. En pedagog som Comrnenius beområde

traktade t. ex. latinet som den andliga
odlingens internationella uttrycksmedel.
Jesu sällskaps studieplan stod därför på
bildningens område till att börja med i
full samklang med samtidens härskande
pedagogiska

ideal.

>>Ad paedagogicum quod

attinet, brevissimum foret dictu: consule
scholas Jesuitarum; nihil enim, quod in
usum venit, his melius> kunde Bacon säga.

>Man fand>, påpekar Ranke

i Die

rö-

mischen Päpste, >dass die Jugend bei ihnen

in

einem Halbjahr mehr lerne als bei

anderen binnen zwei Jahren: selbst Protestanten riefen ihre Kinder von entfernten

ordens
undervisningsprinciper i slutet av boken.
Den mest framträdande frågan i samband med ordensskolornas konkurrenskraft
inom det moderna undervisningsväsendet,

Jesuiten.> En senare tid har, såsom fallet
varit i Tyskland och österrike dömt annor-

ligger i den vikt som lägges vid latinets
värde som uttrycksmedel och i allmän-

lunda, och hos Farrell kunna vi se hurusom
ett förhärskande system präglat av långt

bildningshänseende. Medan Jesu sällskaps
principer på denna punkt vunnit vidsträckt
tillämpning i skolundervisningen i Frankrike
där de icke minst kommit modersmålsundervisningen tillgodo
ha de mött
växande opposition till förmån för modersmålens uttrycksvärde och undervisningen i
ämnen som ligga mera inom den fackliga

gående specialisering
Amerika ställer Jesu
sällskaps skolor skuggan
den allmänna
konkurrensen. Emellertid påpekar han

undervisningens än allmänbildningens område. Enligt principerna för Ratio stu-

diorum ökas emellertid

i praktiken

moders-

målets uttryckbarhet genom latinstudiet,
eller som P. F. P. Donnelly uttrycker det
i sitt av Farrell citerade arbete Principles

of lesuit cilucation in firactice: >The

Gymnasien zuriick und iibergaben sie den

i

i

i

hurusom en reaktion gör sig kännbar inom
amerikanskt undervisningsväsende efter en

period av alltför utpräglad specialisering
och alltför flitigt experimenterande. Krav
ställas både på en bredare och fastare grund

av allmänbildning och även på större filosofisk orientering (så hos R, M. Hutchins
anförda arbetet Tbe higher
learning in America). Det bästa framtidsperspektivet för ordens skolor i Amerika

i det av Farrell

ser Farrell i en icke för långt gående anpassning till den pedagogiska omgivningen
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utan fastmer i anslutning till deras hävdvunna karaktär. Jesu sällskaps pedagogiska
system, påpekar han, bygger på en oföränderlig, universell och sann filosofi, förkroppsligar det bästa av århundradens pedagogiska kunnande ned till våra dagar,
varför den blott behöver utvecklas och
berikas inifrån föt ztt motsvara, f& att
icke säga överträffa, de sundaste och effektivaste undervisningsmetoder som
lämpas i Amerika.

f. n. till-

In i minsta detalj kunna vi följa

detta

systems tillämpning i praktiken under Jesu
sällskaps första decennier hos P. Schröteler,

vilkens arbete om ordens internat under
lJOO-talet utgör en omfattande materialsamling för en kommande helhetsskildring
av ordens kulturella insats. Det är den
viktiga perioden fram till den slutgiltiga

historiska skeendet fär taTa för sis siälv
genom de citerade källorna.
Bristen på skildringar över den rent
pedagogiska sidan av Jesu sällskaps verksamhet på uppfostrans och undervisningens
område göra Farrells och Schrötelers arbeten särskilt välkomna. >Es diirfte noch
nicht an det Zeit sein, die Geschichte der
Jesuiteninternate aus geisteswissenschaft-

licher

Ganzheitsschau

zu formen. Dtzu

miissten erst noch ausgiebigere Förderarbeiten und Ausgrabungen in den Archiven
den Boden bereiten, soll nicht das sich
stolz emporreckende Gebäude auf Flugsand
ruhen>>, säger Schröteler på ett ställe. Det
behöver väl ej framhävas vilket värde ur

id6- och kulturhistorisk synpunkt en hel-

betydelse att ingående studera de erfarenhetcr, som utkristalliserats i 1 199 års Ratio.
Det är ett omfångsrikt källmaterial Schröteler genomgått, och han låter detta med
stor bredd komma till tals i direkta citat
under framställningens gång, Vi ha redan

hetsbild av Jesu sillskaps pedagogiska verksamhet skulle vara, icke minst med utgångspunkt från studiet av de personligheter, som utgått ur dess skolor. Ett sådant
studium kan emellertid latt bli missvisande
utan saklig kännedom om den undervisning,
som bjudits i dessa undervisningsanstalter,
om den miljö dessa bildade kring det uppväxande släktet, Farrell och Schröteler ha
på dessa bägge punkter i viktiga avseenden

antytt, att de metodiska svårigheterna icke
varit ringa. En svårighet har varit att
finna den medelväg förf. söker mellan en

kundsmaterialets flygsand och föra oss närmare den väntade helhetssynen.

utformningen av Ratio studiorum förf.

hZir

skildrar, och det är självfallet av största

>Auseinanderreihung der Quellen>> och en
geschautem Gesamtbild>. Äve.t
beträffande själva verksamheten vid ordens
undervisningsanstalter gäller som tidigare
om deras föregångare och förebilder, att

bidragit att binda det mångfaldiga ur-

N. F. Molin.

>intuitiv

källmaterialet ännu icke är tillräckligt genomforskat Iör *t tillåta en skildring av
den senare typen. För kommande forskare
utgör emellertid Schrötelers arbete inom
det område han behandlar en värdefull
översikt av förekommande urkundstoff, om

än, såsom han själv är medveten om, detaljrikedomen kan förefalla svår att genomtränga och en del upprepningar varit svåra
att undvika. Av största värde är atr förf.,
ehuru han rör sig på det rent pedagogiska
området, undvikit polemik mot andra uppfattningar på området och i stället inriktat
sig på en saklig framställning, där det
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Fo gelklo ut Bortom
studier. 8o,
148 s. Stockholm 1941. Bonniers,
Kr. J: f0.
Meningen, som författarinnan fullföljer
med denna på sitt sätt mycket intressante
Birgittabok, förklaras bäst av själva förordet: >Jag kom för ett par år sedan att

Emilia

Birgitta.

Spörsmål och

under några månader syssla med förkristna

motiv i Birgittas uppenbarelser. Och det
arbetet ledde mig in mot väldiga problemkomplex, som i yttersc ringa grad varit
föremål för forskning här i Sverige. Det
mera omfattande arbetet jag drömt om att
gå i land med översteg mina möjligheter.
Genom tillmötesgående från mitt förlag

Litteratur
publicerar jag dessa uppsatser, trots deras

vill

fragmentariska skick. Deras ärende

jag

uttrycka med några ord ur den

amerikanska historikern Henry Adams posthuma
bok, Mont-Saint-Michel: >Vhy uas tbe
7t)ornttlc

strack out of tbe cburcb

ignored in the state?
are not antiquarian or

and
Tbese questions

trilling
in

Att det här och var finns atavistiska
tolkningar av catholica, som visserligen inte
härstammar från anmödrarna bortom Birgitta, inte ens reformationen, är man tämligen van vid, än så länge. Det synes vara
svårt även för en så intelligent kvinna att
riktigt frigöra sig från dem.

historical

J. Gerlacb.

talue, tbey tug at the uery heartstrings ol
all that makes ubateaer order is in cosmos.>
I boken behandlas först under Sociologisfu perspektiu: Birgitta och landskapsla-

Festnysterium. 8', VIII, 223

garna, Modersålder under återuppgrävning,

Paderborn 1941. Bonifacius-Drucke-

Finnes spår efter modersrätt i svenska
landskapslagar?, Irlands Brigida och Roms
Agnes. Den andra delen undersöker Ndgra
ttr.otia ur Birgittas uppenbarelser: Barnsbörd från uppenbarelsens horisont, >Todesmutter>), Häxtyper och trolldom, Hushålls-

kultur och andlig odling,

>Himmerikes

drottning>> och hennes anmödrar.

Det är blott uppsatser i fragmentariskt
och till en del i mycket hypotetiskt

-skick, men man beundrar ändå forskarniten och kombinationsförmågan, som

sö-

ker tränge in i den sociala, borgerliga och
allmänmänskliga världen bortom Birgitta.
Visserligen var nog Birgitta själv knappast
om
medveten om alla dessa inflytelser
- litet
lika
de nu verkligen har funnits
som de flesta moderna kvinnor är medvetna därom, och i det stora hela taget
med undantag kanske av de drag som
-präglar Birgittas personlighet och uppfatt-

ning i följd av hennes egna erfarenheter
och upplevelser som maka och moder
har de inte mycket att betyda för den
och den är
heliga Birgittas religiositet

dock huvudsaken hos henne.

Just den religiösa, kristna och katolska världen bortom
Birgitta och dess inflytande på hennes religiositet både i uppfattning, liv och skrifter

torde vara ett f:ilt, där en

liknande

mycket önskvärd forskargärning ännu saknas. I kapitlet om Irlands Brigida och Roms
Agnes är förf. inne på en sådan linje, som,
om den mera ingående kunde följas, kanske
skulle kasta mera ljus över Birgittas intentioner med >dubbelklostret>>.

Odo Casel:

Das cbrhtlicbe
s.

rei. RM J:40.
Författaren, som tillsammans med flera

av sina medbröder ur benediktinstiftet
Maria Laach gjort sig väl förtjänt om
den liturgiska rörelsen i Tyskland, skriver
om denna boks innehåll och mening i förordet: >Bokens titel kunde förleda till att
söka i den en teoretisk framställning av
det kristna festmysteriet eller också en historisk eller teologisk avhandling över samtliga kristna fester. Det må därför i förväg
anmärkas, att titeln blott har valts, emedan
den tidigare boken Das chrhtliche KuItmltsterium (Regensburg 793t", Pustet)

här skall kompletteras vad de enskilda
festerna beträffar och emedan en senare
bok skall komma att behandla det kristna
offermysteriet. Det rör sig här hos nästan
alla uppsatser om verkliga föredrag, som
gestaltades

ur det

upplevda festmysteriet.>>

Om en benediktin, som tillika är en

god

teolog och liturgihistoriker, upplever mysteriet i kyrkoårets växlande tider och fester

och han därtill som P. Odo Casel har för-

att i ord uttrycka det han skådat'
kan man vara säker pä, *t själv vinna

mågan

en djupare förståelse för all den rikedom,
som år efter år bjudes där' Boken behandlar inte alla årets fester, men ger dock till
alla de enskilda festkretsarna många goda
tankar som vägledning, för att djupare
kunna fatta och uppleva kyrkoårets enhetliga mysterium: den treenige Gudens frälsningsgärning.

J.

Gerlach.
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Emil

Fiedler:

Chthtlicbe

Opferfeier. Gedanken zum Mysterium der Messe. L. 8o, 128 s.

Mönchen 1937, Ars Sacra. RM

l:80/2:80

-

2,

>Notre Messe> kan rekommenderas

Vo.

Marie-Th6 råse Guignet:
Une expdrience mystique: Marie
Antoinette de Geuser. 8", 296 s.

Bland alla skrifter, som de senaste åren
utgivits om mässans liturgi, försvarar denna

lilla bok väl sin plats. Den tar framför
allt på ett välkommet sätt hänseende till
mässans och de enskilda texternas historiska
tillkomst och sätter dem i levande förbindelse med den nutida verkligheten. Det
går en anda av sund fromhet genom alla

kapitel. Också den, som läst mycket
mässofret, kan med behåll ta del i
framlagda, väl avpassade tankarna.

om
de

J. Geilacb.

Mgr Chevrott

'

Notre

s.

Paris 1941, Desclie, de Brouwer,

Fr.

Paris 1941, Descl6e, de Brouwer,
Fr.24.
Författarinnan studerar den kristna mystiken ur psykologisk synpunkt, och stöder

sig härvid särskilt på en undersökning av
en mystiker

24.

modern tid, Marie-Antoinette

>Consummata>. FIon torde vara bekant
för mer än en av oss genom de biografier,

litterärt kända franska präster ur

Jesu

Sällskap författat om henne. Bl. a. kan
här hänvisas till P. Plus och P. A. de
Grandmaisones undersökningar.

Bokens första del behandlar Consumma-

tas inre

Litteraturen om den heliga mässans li-

i

de Geuser, kanske mera känd under namner

som

Messe.

Instructions paroissiales. 8o, 290

som

en såväl ur instruktions- som uppbyggelsesynpunkt läsvärd bok.
Gunnetr Yallquist.

liv, den andra utgör en studie av

mystikens psykologi

ur flera

i

allmänhet, stödd på
kända mystikers liv,

turgi har härmed fått ett värdefullt till-

iakttagelser

skott. Författaren framlägger klart

i det hela ffu h* sitt fullkomligaste ut-

Särskilt försvaras den kristna synpunkten
på mystiken gentemot vissa moderna psykologiska skolors försök till en rationalistisk förklaring av densamma. Mot påståendet, att det mystiska livets orsak skulle
ligga inom människan själv, framhålles, att
man med stöd ev mystikernas utveckling

tryck

och andliga erfarenheter, som rydligt

och

instruktivt varje enskild del av mässan i
såväl historisk som symbolisk belysning,
Särskilt betonas den enskildes del i mässoffret, som bör vara centrum i varje kato-

liks religiösa liv.

till

-

mässan

Gemenskapen, uppgående

är icke och får icke

göras

en privatandakt; den är helt kollektiv.

Mgr Chevrot framhåller också vikten av
deltagande i
vars och ens aktiva yttre
mässan, som ej får inskränkas till att bli
en dialog mellan celebrant och ministrant.
>Den utomstående skall bliva varse, att vår
bön är kollektiv, om han får se hela församlingen i yttre avseende förena sig med
de liturgiska riterna. Han skall övertygas,
om han får höra församlingen svara celebranten, och om han kan konstatera, att
alla de närvarande samtidigt med prästen
läser de tysta bönerna.>

100

pe-

kar mot en utomstående drivkraft, har
full rätt att ente,g^ en transcendent orsak.
En inledning upplyser oss om, att föreliggande bok utgör en doktorsavhandling.
svensk läsare tycks den i sådant
förvånande populärt hållen och torde

För en

fall

i vetenskapligt avseende ej överensstämma
med vårt begrepp om ett dylikt verks avfattning och utformning. Detta faktum
reducerar ju dock på intet sätt det intresse, som boken ur flera synpunkter erbjuder.

Gannel Yallqaht.
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