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BIRGITTAS TVA VAGAR.
mig vigen och gtir mig villig att vandra den> tillskrives den heliga Birgitta. Om biineordet verkligen hlrstammar
frin henne, biir man sega, att det f<ir hennes vidkornmande blivit h6rt
av Herren. FIon har med osviklig trohet mot Gud och sig sjilv sett sin
vig ooh gitt sin vlg och genom sin historiska girning blivit en vlgvisande ledaregestalt ftir kristenheten. Bland de minga ferder och resor
framsti tvi som de
det var vikingablod i henne
hon fdretagit
- f<i.rsta ir vlgen till Rom. mlrkligaste. Den
Niir Birgittas make &r 1344 hade ddtt, drog hon sig tillbaka till
Alvastraklostrel Dar i ensamheten kom hon till klar visshet om sin stora
kallelse, och i synnerhet tog der klostertanken fastare form. Lr fi49
gav hon sig i vig till Rom och detta av flera skal, t) for att fira jubeliret l3I0 i apostlarnas och martyrernas stad, 2) f<ir att iterkalla piven
frin Avignon till Italien, 3 ) f<ir att ay honom fi stadflstelse fiir sin nya
orden. Sikert har hon lven hoppats fi pivens stiid fiir andra stora
planer: Kyrkans inre reform, korstiget mot ryssarna, freden mellan
Frankrike och England, som di voro invecklade i det krig, som av
historien fitt namnet det hundra&riga.t Vid jultiden 1349 anlinde hon
till den Heliga staden. Den erbjiid en mycket sorglig bild av andligt och
materiellt fiirfall, men Birgitta var tillrickligt stark f<ir att f6r det ditida
Rom bli till vickelse och uppbyggelse, fcir bide beundrare och fiender.
Birgittas romresa miste, om man riktigt vill f6rsti den, ses inom en
stiirre kyrkohistorisk och dogmatisk ram. Om man pi en virldskarta
kartografiskt skulle ange de religirisa iddernas historiska innebiird och
syftemil, btir man frin olika platser pi jorden rita in pi kartan en kraftig
pil, som visar hln till Rom. Si b0r t. ex. bland andra ritas en pil frin
Syrien ,tiver Mindre Asien till Rom erinrande om Ignatius', biskopens och
martyrens ferd dll Rom ir 107.
R<irande martyren Ignatius lro vi utfOrligt underrittade genom hans
sju brev, de lro pirlor i den fornkristna litteraturen. Hans gestalt och
i synnerhet hans romfird visar, si olik den in ir Birgittas, 5nd& nlgra
Ignaviktiga liknande drag. Ingenderas resa fiiretogs fiir nrijets skull
<inen >Herre, visa

'

Brilioth, Y., Sv. kyrkans hist.

II sid. 199.
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tius var fingen och pi honom vintade i Rom Trajanus' lejon
ett 6vernaturligt mil i sikte. Bide hos Ignatius och Birgitta
f6refinnes i ena sidan en gliidande Jesus-mystik, & andra sidan en fast
iivertygelse om Roms fiiretrldesritt och betydelse f<;r hela Kyrkan. Insikten om denna betydelse inspirerar blgge till ett levande intresse fiir
Kyrkans vlrldsomspiinnande karaktir. Betecknande ir hirvidlag att
urtrycket f xa$o).rx{ Exi)'Ec(,a fiir firrsta gingen m6ter hos Ignatius,
i hans brev till f6rsamlingen i Smyrna 8: 2. Den kyrkohistoriska betydelse, som Ignatius genom sin romresa och sitt brev till ftirsamlingen i
Rom har utiivat, kan knappast dverskattas. Just det sistnimnda brevet
fann >ett hagljutt eko i den grekiska och syriska psalmdiktningen och
omnlmnes lven i den arabiska litteraturen>2, vilket allt hj2ilpte till att
i Osterlandet hilla vid liv id€n om enheten med Rom. Och enheten hAll
i 900 ir, slkert iiven pi fiirb6n av helig romfar Ignatius. - F<irsynen
har velat, att just hos Ignatius3 fiir fiirsta gEngen det ord f6rekommer,
som sedermera blivit Birgittinordens liisen: Amor meus crucifixus ssg
min kerlek ir korsfist.
Nigot liknande det, som Ignatius var f6r Mindre Asien och hela osterlandet, ir Birgitta enligt Fiirsynens plan fiir de skandinaviska linderna.
Den andra pilen, som b6r ritas in pi vir virldskarta, visar frin Finsta
gird till Rom. Birgittas romferd stir ftir alltid inristad i svensk kulturhistoria och har innu icke utspelat sin roll: en pil alltigenom av lkta
nordiskt virke. Sisom Ignatius i hela sitt tlnkesltt Yar syrier, si var
Birgitta, den ldlasrc telningen pi folkungatrldet, dll hela sin liggning
nordisk. FIon har 6versatt kristendomen till Nordens sprik, hon har gjort
det genom hela sin livsgirning, iven i rent litterirt avseende. FIon nitllskade f6r att kristendomens sanningar skulle g<iras tillgiingliga pA
modersmilet pi ett far de olerda begripligt sprik. Tvi exempel: stora
delar av bibeln dversattes i Vadstena till svenska.a Det var Vadstena
bagge hade

'I Rauschen-Altaner, Patrologie ll, 1930, sid. 61.
Ad Rom. VII 2.
jubileum l94l anordnade bibelutstiill' pi deo av K. B. med anledn. av Vasabibelns
Birgitta och Vadstena haft fOr skapandet och

ningen framgick klart, vilken betydelse
-Det
upplystes diir: >Intresset fiir att skapa en svensk
,o.rrrk bibeltexr.
,*fr"rrd"t
"r,
"rr" tydligen
varit synnerligen livligt inom Birgittas omgivning. En dllftirlitliS
bibelte*r har
uppgift ger vid ha]nden att konungfu"go'.* Eriksson-5gde'en_stor bibelbg.k pi-9ve-n$a.',
niJtt""ot"'gligen rtir det sig hirvid om en glosserad,bibeltext, ej om.en fullst?indig-bibelO1ne.rattttittSii Magister Matthias, Birgittai biktfad,er, skrev iven bibelglossor och har
mih?inda virit ver-ksam som bibeliiveryittare. Frin honom hlrrcir kanske det stora bibel.'"rk, v"r".' hir nigra fragment utstilles. Det har tydligen -varit ett slags bibellexikon,
,orn hj:ilpred-a fiir predikanter' Fullstindigt skall dct l-'a utgjort -ej inindre iin tre
",rr"t.
store foliovoiymer, vilka ?<irvarades i Vadstenaklbstrets rikhaltiga och dyrbara bibliotek,

till dess detta spolierades efter reformationen.>
>En medelpuirkt fiir sivll de teologiska studij:rna som fiir bibeliiversittningsarbetet
i Sverige o.r'd"t av Birgitta grundade klostret _i Vadstena. Diir verkade under perioden
omkririg Er ll00 fleraliirda-klosterbr<ider, vilka arbetede dels pi bibeldvqrsittningen,
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kloster, som >f<iljande sin stiftarinnas intentioner siirskilt yarmt intresserade sig f<ir arbetet att, gora uppbyggelselitteraturen tillg?inglig pi
modersmilet, det utgjorde hemmet frir den svenska biinboksproduktionen.
Vi ?iga inte mindre in 1l handskrivna bd'nbiicker frin slutet av 1400talet och biirjan av 1100-talet, de ha alla utgitt frin Vadstena... och
innehilla i regel tvenne avdelningar, en pi latin och en pi svenska>.5
Birgitta var svensk, ja mer, hon stir fiir hela Norden. Hon har tagit
emot av Kyrkans andliga, tivernatudiga gAvor, men sedan skenkt rikligen
tillbaka och genom henne har Norden gjort sin mlrkligaste egna insats
pi det kyrkliga omridet, givit sitt positiva nordgermanska bidrag till sttid
och gagn f<ir den universella Kyrkan. Och givan frin Norden var vlrdefull, den har uppmirksammats av pivar, koncilier, kardinaler och teologer,
den har blivit till vZickelse och undervisning fiir den nord- och sydgermansha, den slaviska och romanska kristenheten. Och i denna giva
frin Norden lyser klart ett halvt irtusende fiire Vatikanska konciliet
6vertygelsen om, att den romerske biskopen ir Kristi vikarie och si-Iedes ledaren fiir hela kristenheten pi jorden. Det var genom Birgitta,
ftir att med €tt enkelt
som denna id6 hdlls vid liv i mingas hjlrtan
ord uttrycka en stor dogmhistorisk insats. Hos en Katarina av Siena, som
Iven hon fiirsiikte iterfdra piven till Rom, f6rvinar det oss mindre att
se en sidan prononcerad romersk instillning, Katarina levde ju i ltalien,
i Roms nirhet, var uppfostrad i romerskt orienterat tinkesitt, men vil
miste det vlcka vir uppmirksamhet att finna denna klara blick fiir och
absoluta hlngivenhet till Rom hos kvinnan frin det avligsna land, diir
norrskenet lyser, dir llgen gir fri i tiomilaskogar, dlr minniskan med
sin odiidliga frihetssing menar, att hon vill vara och f0rbliva fri och
oberoende. Men Birgitta visste, att i Rom fddorar man icke sin frihet,
d:ir faradlas den vid Kristi kors.
Till bevis pi huru klart teologiskt Birgitta tinkte om piven som Kristi
vikarie pi jorden och hans kyrkorittsliga stillning i kristenheten, den
icke-katolska ej undantagen, mi her blott tvi texter ur revelationerna
anf6ras: >Thy at san cristin tro ir at then paue hulkin som er vtan
kittari A huru mykyt han ir smittadhir aff androm syndom tho ?ir han
aldre swa illir aff thom syndomen llla aff androm sinom ondo gerningom
at ey 'ar fwlt vald j honum at binda ok l6sa siilana hulkit vald han fik
ok tok aff gudhi vm sanctl pitar apostol Ok mange pa:oa varo fore
iohanne paua hulke som foro til hlluitis Ok ey thy sidhir iru thera rituiso
dels pi kommentarer och glossor till de bibliska texterna. Ett resultat av deras arbete
ir denna viildiga volym, som av gammalt bir signaturen A, I. Den innehiller flera
gammaltestamentliga b.jcker i svensk iivers?ittning och dessutom en del parafraserande
textkommentarer.>
o
Estborn, S., Evangel. Svenska b6nbiicker, Ltrnd 1929, sid. tl f.
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ok skiillico doma ok skipan som the giordho

i

vlrldinne stadhughe oc
jak til the cristna
mln afi latins tungo hulke som vndir gifne 5ru romara kirkio lydhno ok
lofwadho mik ritta cristna tro j ddpilse ok bortgingo allaledhis fra mik
g<irande the gerninga som mik lru genu?irdhogha An the gretzske min
som vita at alla cristna mln tilbrir at halla ena cristna tro ok lydha atenast
ene romara kirkio oc haua owir sik j vlrldinne enensampnan oc almlnnelikin h<igxsta ronr'ara pawa andelikin fadhir oc g6mara ok the vilia ey
vndirgifwa sik iidhmiuklica the sama romara kirkio oc minom imbitzman
pawanom fore thera hardha hdghfard\ Zilla giri illa for ktitzsins kite
Slla fore nakat annat thz virldinne tilhiirer thy iru the owerdhoghe at
f.aa afr mik nadhir, ok miskund iptir sin ditdh An andre gretzske hulke
som astunda hetelica at vita sannelica rorrrara kirkio tro ok kunna ey fa
vita hona oc tho toko the gerna hona gudhelica vm the visto hona oc
lydde h2inne <idhmiuklica Ok tho lifwa the lptir sino bizsta samuiti j
priiuadhe

nlr gudhi.>6 >An

thesse forsagdho ordh talar

them stadgha oc tro som the iru aflhallande sik aff syndom Tholke skulu
iptir sin d<idh finna miskund nar the vardha kalladhe for min dom.u?
I dessa texter miita tvi tankar: att piven i Rom ir den av Gud tillsatta
hdgsta ledaren fiir hela kristenheten och att han genom en syndig levnadsvandel, med undantag av fel mot renllrigheten, icke f6rlorar denna
sin stillning och fullmakt. Hir siges siledes att enheten med Kristi
vikarie pi jorden 'ir ett visensmoment fcir kristendomen. I texterna Ir
det nirmast Marie resp. Kristi ord, de iterge dock Birgittas egen tanke,

ty utan

denna grundliggande iivertygelse vore hennes stora livsgirning

oftirklarlig. Detta bdr beaktas nlr betriffande texterna ikthetsfrigan
stllles. Det som enligt dr Toni Schmids i allmlnhet giller riirande
Birgittas uppenbarelser: >... det Ir svirt att tillerkinna uppenbarelserna
i deras helhet nigon annan in henne sjiilv. Endast hos henne sammanliipa alla linjer man kan fiilja i dem. Endast hos henne finnes fiirklaringen
" Klemming, G. E., Heliga B:s uppenb., Sthm 1861, sid. 248 f. (VII 7).
" Klemming, a. a., sid.34z f. (VIII 23). I <ivers.: >Men dessa ovannimnda ord talar
jag till de kristna av latinskt tungomil, som iiro underkastade den romerska kyrkans
lydnad och i dopet lovade mig ritt kristen tro men alldeles gingo bort frin mig och
gjorde de girningar, som lro mig misshagliga. Men de grekiske min, som veta, att det
iillkommer alla kristna att vidhilla e n kristen tro och lyda endast e n kyrka, den romerska, och hava <iver sig i virlden e n enda och allmlnnelig h<igste pive, den romerske,
sisom andlig fader och herde, men ej vilja ddmjukt underkasta sig samma romarel.yrka

och min tjinsteman piven

till foljd av sin hirdnackade hdgfard eller girighet eller

av

kiittets begirelse eller nigot ann*t, det virlden tillhdrer, de liro ovirdiga att av mig

fi nid och barmhlrtighet efter sin diid. Men andra greker, som varmt istunda atr litt
riktigt klnna romarekyrkans tro och ej kunna fi ldta den men glrna och andiikdgt

mottbge den och ddmjukt underkastade sig hennes lydnad, och emellertid leva efter
biista f6rstind i den st'dllning och tro, som de hava, och avhilla sig frin synder, sidana
skola efter sin diid finna barmhlrtighet, nlr de bliva kallade infiir min dom'> (Steffen,
R., Den h. B:s uppenbarelser, 1909, sid. 1t7.)
" Schmid, T., B:a och hennes uppenb. 1940, sid. 173. Jfu sid. 26'
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fiir minga utformningar,

giller sikert iven
hela livsgirning stir eller faller.

enskildheter och liknelser>,

riirande den tanke, med vilken lrennes
NIr den kritiska forskningen betrlffande det som kallas >Birgittas uppenbarelser> har hunnit llngre, kan f.r&gan unders<ikas, i vilken utstrickning
ovannimnda uppfattning 'i,r en genomgiende id6 i alla hennes skrifter.
Betrlffande den andra texten visar den latinska upplagan av revelationerna tydlig tendens att ge orden en mera katolsk f:irg i motsats till den
gammalsvenska texten, i sak betyder det emellertid icke nigon iindring
sisom av citatet framgir.
Birgittinordens valsprik Arnor rneus crucifixus est har sin fullgiltiga
anvindning iven rrj,rande Birgittas kerlek till Rom, det var en korsfist
karlek. Aruor rneas crucifixy's est kan ha en dubbel innebtird, antingen
>min kerlek ir den Korsfiste> eller >min kzirlek ir korsfist>. Slkert iir
att ordet hos Ignatius Martyren, der det fiir f6rsta gingen fiirekommer
betyder >min kerlek Ir korsfist>e,
Eplog Eoratporcrs
-d. v.6 s.Ep05
-,
f.r&n alla rent naturliga bevekelsefrigjord
min k:irlek ir helt
grunder och virldsliga biijelser, den ?ir i Kristi nid alltigenom omdanad
och 6vernaturlig. Sidan var Birgittas kerlek till Rom. Den hade vuxit
fram ur trons iivernaturliga grund och var darf6r stark nog att mitt i
alla besvikelser i den Heliga staden och trots alla sorgliga erfarenheter
med missfiirhillanden i den romerska kyrhan och bland dess hiigsta dignitirer i stillet f6r att kallna bli en starkare och 6vernaturligare. Just
genom denna sin korsfrsta kerlek till Rom fir hennes budskap f<irst sin
slregna klarhet och skirpa, och hon sjilv blir en vigvisare av ofiirg?ingligt, oskattbart vlrde. Korsflst kiirlek blir aldrig besviken.
Hir faller lven ljus pi den ibland uppstillda jimfiirelsen BirgittaLuther. Den inblick, som Birgitta bide genom v'ision och egen erfarenhet
lsysl2slenslnl
vunnit i den katolska hierarkiens minskliga svagheter
- henne icke till
ledde
mEla hirvidlag en i sanning skrlmmande bild
iipper brytning med Kyrkan, heller icke till en resignation, som med
bitterhet fogar sig i det oundvikliga, utan till positiv aktion pi trons
grund. Till denna aktions ftir svenskt medeltida kulturliv bista insatser
hiir det att hon skapade de nii'dvindiga f<irutslttningarna f6r att i Vadsrena etr konvent av fromma och bildade prister kunde leva fiir sitt
hiiga kall.
Birgitta, som pi minga sltt inspirerat konsten, har av den fitt minga
n Nygren, A., Den kristna kirlekstanken genom tiderna. D- 2. Sthm 1936, sid,.- 186'
-b"rnir"r
att Origenes missfiirstitt Ignatius' ord och >genom denna vantolkning
Nygren
Sivii upphov till en vildig traditionskedja, som stricLer sig tiderna igenom. Ig-natius'
itirrforit?dd. ord har slepats med genom seklerna och kan spiras iclie blott i teologisk-a
skrifter uten ock i den av mystiken influerade psalm- och uppbyggelselitteraturen>, sid.
187. Birgittinordens valsprik omniimnes icke av N.
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minnesmirken. Till de nyare, fiir allminheten mindre kenda rlknas de
relie{bilder av svensk slipad granit pi Folkungabrunnen i Linkiiping, som
skildra folkungarnas ?ittesaga, diiribland S:ta Birgittas liv och verk.1
Folkungabrunnen ir ett konstverk av rang, utfdrt av professor Milles
1927. Mittfiguren i patinerad brons ir Folke Filbyter, en sagogestalt,
folkungarnes siste hedniske f6rfader, >en stor hiivding, som under minga
och linga f'drder kring fr?irnmande kuster vunnit stora segrar och en
myckenhet av dyrbart byte>. Sagan ber'ittar, att en munk rtivat hans
enda barnbarn fiir att kristna det. Detta barnarov briit den srarke mannen, Folke Filbyter, som >frin att hava, varit en strlng husbonde och
stor jorddrott, blev en skugga av €n man, .. . ensam pi sin hist dragande
omkring i landet snder ideligt stikande>. Han och hans hest veta slutligen icke mera vart eller vad de vilja. Det Ir denna villridighet, som
professor Milles framsriillt med mittfiguren pi Folkungabrunnen.
En
'it
saga
en saga, men historisk verklighet er en annan reliefbild pi
Folkungabrunnen, iven d?ir en hest och en ryttare, Birgitta pi sin hiist.
Vid kanten sti inhuggna de tunga orden: Till Rom I3f 0. Attekvinnan
ur Folkungastammen vet bettre in Folke Filbyter, vart hon vill och vad
hon vill. Ffennes milmedvetenhet har t. o. m. gitt 6ver pi hlsten; grov
och muskultis gir han med lingstr?ickt hals, man ser even pi honom, att
hon vet, vad hon vill, fara till Rom. Digerdiiden hfujar i hela Europa,
men ingenting kan avh8lla Birgitta f.rln att fara till Rom. Folke Filbyter
behlrskas av en venvettig id6, icke si Birgitta. [Ion ir pi reliefbilden
itfiiljd ay en ingel frin himmelen. Hon ferdas till Rom, icke upplyst
och ledd endast av folkungablodet utan av Gud. Herren sade till Petrus:
>Salig Ir du, Simon, Jonas' son, ty k6tt och blod har icke uppenbarat
det fiir dig, utan min Fader, som lr i himmelen. Och jag siger dig: du
ir Petrus, klippan, och pi denna klippa skall jag bygg, min kyrka.>2
Minga sti nu f6r tiden iter villridiga som gamle hedningen Folke
Filbyter. >Herre, visa dem vigen och gtir dem villiga att vandra den.>
Nu mi i korthet Xnnu nigot anfiiras om den andra vlg Birgitta visar,
vigen till det Heliga landet. Nirmaste anledningen till hennes vallfard
till Palestina torde ha varit en uppmaning, som hon i en uppenbarelse
f|rtt av den heliga Jungfrun resp. av Kristus sj?ilv: >Nar christi brudh
var daghlica sitiande j rom oc stodh een dagh a b6nom syntis christus
hinne sighiande swa Redhin idhir nu at, fam pelagrims ferdh dl iherusalem
At s<ikia mina graff ok andra halgha stlidhi som ther iru ok j skulin fara
aff rom then dagh jak jdhir sighir> (VII 5).3 Birgitta tvekade vll med

t
e

'
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V'esterberg, K. M., Folkungabrunnen
Matteus 16: 18.
Klemming, a. a. sid. 246 (Vll 6).

i

Linkiiping, 1922.
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hansyn till den besvirliga Medelhavsresan och till sin brutna hllsa det var &r 1372, etr ir fcire hennes d6d - men Kristus upprepade sitt
ord: >GVz son taladhe til sina brudh sighiande, Gangin nu ok farin aff
rom dl jherusalem Hwi skyllin ij allirdom Jak iir naturinna skapare Jak
forma at gO:2 thom siuka som jak vil llla starka swa som mik thakkis Jak
jdhir
skal vara tz jdhir ok jak skal styra jdhan vlgh Jak skal framledha
ok atirledha jdhir til room ok riikta jdhir vidhir thorftelik thing ympnelicare in luranin nakantima fitr, (vII 9).a Resan farde forbi Neapel,
Messina och Cypern. Den fiirsta h:ilsningen frin det Heliga landet var
pilen fruktansveJ storm i Joppes hamn, som nestan beriivade den lilla
i
kommo
grimsskaran liv och gods. Stor var lven besvikelsen, nlr de
i"rrd, det var icke *"' Bib.lttr fruktbara, utlovade land, det var i fiendens
h"rri, d"lrris iiken, endast sparsamt bevixt med oliv- och palmtrld eller
vingirdar, men Birgitta sig allt i trons iivernaturliga ljus. Dagen ftire
KriJti himmelsferd ir 1372 anlinde hon til1 Jerusalem. Hennes uppehill
i Palestina varade 4 i I minader. Under denna tid besiikte hon alla de
platser, som voro helgade genom Flerreru- och hans Moders liv, Jerusalem
Led Kalvarieberget och Getsemane, Betlehem, Jordanfloden, sjiin Genesaret, Nasarea, o"h hon har viirdat dem med en andakt, som endast en
pilgrim som Birgitta kunde det. Den djupaste upplevelsen hade hon i
yarom hon begr"'rrkyrk"r, i Jeiusalem och i fiidelsegrottan i Betlehem,
iett r'irevelationerna (VII li, VII 21). Dessa tvi kapitel hiira till det
blsta, mest karakteristiska i Birgittas skriftliga kvarlitenskap. Det som
.r.rd"i si minga Er, alltsedan visionen i Finsta gird, karakteriserat hennes
biineliv, ,log r,ru i det Heliga landet ut i full blom: hon upplever Kristus
med alla sina sinnerr, s*aka, Kristi s6tma, klnner Kristi gudomliga vlllukt, fiirnimmer hans saliga nlrhet och deltager i hans bittra pina. som
om hon vore en samtida rked"t hon Kristi liv, i synnerhet hans f6delse
och dtid. Doften frin denna hennes iikta Kristusupplevelse klnnes innu
i dag i hennes skrifter. Och hos intet annat helgon bir Kristusupplevelsen
i ,rir*" grad som hos Birgitta svensk, nordisk dr?ikt'
Heliga landet
SEsom Birgittas rornresa L6, ern"o hennes vallfard till det
dock hlr
miste
Vi
ram.
dogmatisk
och
ses inom en Jtiirr" kyrkohistorisk
oss med
n6ja
och
friga
iOrbigA den utfiirliga behandlingen av denna
Med
orienterat.
nigra"hanvisningar. Birgittas tror- och biineliv 1r riktigt
sin trohet mot Rom fiirenade hon troheten mot det Heliga landet, d' v' s'
hon fiirlorar sig icke i overkliga kontemplationef utan hiller.fast vid de
historiska hen&lser, som f6r 1900 ir sedan timat i det Heliga landet:
Guds Sons f6delse av Jungfru Maria, hans diid och uppstindelse, historiska
hendelser som f6r alla irtusenden iro enda k?illan fiir kristet trosliv, enda

'

Klemmhg, a. a. sid.
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klillan iven fiir den mesr sublima mysriken. Den romersk-katolska Kyrkan
ser sin hiigsta uppgift i att leda mlnniskan fram till innerlig gemenskap
med den fattige, milde Mlnniskosonen Jesus Kristus, med hans dod ocl
hans uppstindelse. Fcir denna Kyrkans egenart och uppgift ir s:ta Birgitta en sannskyldig vigvisare och stindig manare. Flennes gestalt g<ir
klart fiir envar, art romersk-katolsk kristendom med dess teologiska klarhet, med dess ofelbara renlerighet, med dess kyrkliga prakt i liturgien,
med dess virldsomspinnande enhet hjiilper f<iga, ja blir till en dom fiir
en katolsk kristen, om han icke samtidigt fullendas i Jerusalem, det Heliga
landet. Kristi heliga fem sir, hans riirnekrona, hans kors, hans genomstungna hjarta miste leva i en kristens andakt och sitta sin priigel pi
hans levnadsvandel.
Aven angiende Birgittas Kristusupplevelse och gudsumginge, rtirande
arter av de uppenbarelser och extaser hon upplevat, itersti minga olista
fr&gor, bide historiska, psykologiska och teologiska. Med den internationella betydelse hon haft under medeltiden och senare 'dr det pifallande,
att den kritiska forskningen hiirvidlag innu icke kommit lingre. vilka
resultat den in mi leda till, ir Birgitta stor nog att kunna avklidas all
legendarisk skrud och alla oikta tillrgg; i hennes girning ligger det
oskrivna beviset, att hon, trots vissa minskliga svagheter och brister, rr
en helig, vigvisande sekulargestalt. om hennes skrifter giller servatis
servandis vad Goethe en ging sade: >Echt oder unecht sind bei Dingen
der Bibel gar wunderliche Fragen. .. Ich halte die Evangelien alle vier
ftir durchaus echt, denn es ist in ihnen der Abglanz einer Hoheir wirksam,
die von der Person christi ausging und die so grittlicher Art, wie nur je
auf Erden das Gdttliche erschienen ist.>5
Med anledning av li0-irsdagen av Birgittas kanonisation utgavs ir
l94L i sverige ett sirskilt jubileumsfrimrrke. Som bild valdes en detalj
ur en milning pa en flygeldrirr till altarskipet i visteris domkyrka, utgingen omkring ir 1110 frin en flamlandsk skola: Ett sommarlandskap,
klarbli himmel, i fonden staden Rom, i nlrheten sao Paolo. Birgitta ser
i en vision samma syn, som Franciskus skidade p& La verna: den Korsfiste med serafens riida vingar, Jerusalems sriirsta hemlighet. si erinrar
jubileumsfrimiirket om Birgittas tvi vlgar och mil: Rom och det Heliga
landet.
u Eckermann,
Gesprlche mit Goethe,

o/"

1832.

Brockhaus-Leipzig 1876, T. 3 S. 2tt.
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KVINNANS STALLNING

I

FORN.

KRISTENDOMEN.
tt rikrigt

skildra kvinnans st'dllning

till

i f<irkristna och utomkristna

epoker

lr

icke

lltt

folk, bland vilka den unga kristenfdrst upptogs och utbreddes. Hir
sin
tillvaro
av
f<irsta
irhundradena
domen under de
16r det sig dock om ett omride av kulturhistorien, d'ir kiillorna flyta slrskilt sParsamt
och dir alltsi risken fiir felteckning eller alltfdr snabb generalisering ligger mycket nira.
dette intryck fir man h'dr
Den kristna apologetiken i ?ildre och nyere tid har lven
vid skildrander av kvinnans stlllning fiire Kristus icke sillan valt mdrkare
och der
- vad som morsvarar verkligheten eller itminstone hela verkligheten. Man
firget 1n
kanske dlrvid omedvetet har letts av en strivan att mot en sidan miirk bakgrund lita
kvinnans friilsning genom Kristus'framtrida desto ljusare, iven om man dirvid icke si
litt kan fdrklara, hur si ftirslavade, andligen diida, ja fdrkomna kvinnor si snart kunde
iippna sig f6r Kristi upphOjda tankar och fordringar som fallet var i verkligheten. Det
lven om man inskrinker sig

de omriden och

lr siikert en litt sak att ur kvinnans f6ga gynnsamma stiillning pi en del hill, t. ex. i
det gamla Athen, ur satirikers och filosofers sedeskildringar, vilka g6ra fcirvillelserna i
den urartade viirlden under den romerska kejsartiden till miltavla f6r sina angrepp, eller
ur tillf2illigt bevarade storskandaler, vilka ingenstides saknas, teckna en bild av kvinnan
under antiken, som stAr i skarp motsittning till den nuvarande uppfattningen av kvinnans visen och vlrdighet. Men detta lr icke h e I a verkligheten. Det fanns andra
omriden, andra tider, andra levnadsforhillanden, som voro gynnsammare f<ir kvinnan
och som tillito ett vidare spelrum fiir utvecklingen av hennes egenart. Och framf6r
alltr det har alltid och iiverallt funnits kvinnor lven i Rom och Athen, som troc alla
ogynnsamma fi;rhillanden bevarat sin kvinnliga egenert och vetat att even mot tidsoch folkuppfattning lita den framtrida i stilla trohet, lven om ingen tillfiilligt iterfunnen gravsren, ingen iterupptickt rad i en papyrusrulle, ingen gammal skriftstlllares
lov lingre talar om hennes omsorger och kerlek. Den upphi;jda bild av en kvinna ur
f<irnima kretsar, som den landsflyktige Seneka tecknar i sin trtistskrift till sin moder
Helvia', stir slkert icke fullkomligt ensam hven i den romerska nedgingsperioden, och
den fdrt;'usande idyll, som Ovidius' Metamorfoser ger av de bida goda ildringarna Philemons och Baucis' iktenskap, har s'dkert milats efter verkligheten lika sant och naturligt,
som man kunde se det i enkla lantliga f<irhillanden i mingen by i det romerska imperiet'
lven om man gl<;mmer alla de dunklz drag, som framtrider ln hir In
Likvel
frin- utsittandet av flickor och den heliga eller oheliga prostitutionen till de hiirjdlr
- som onaturlig otukt och det kvinnliga slavelendet miste istadkomma i kvinnans
ningar,
sjil; ?iven om man sammanfiir allt som liter helhetsintrycket verka ftirsonligare, lig
och ligger det 6ver den fiirkristna tidens kvinna nigot, som kan karakteriserxs som er
viss sl6het och bundenhet, en viss meningsliishet och ridliishet, som Goethe med intuitiv
fiirstielse fiir den antika klnslan liter sin Ifigenia sammanfatta i de gripande orden:
>Jag gir icke till riitta med gudarna, men kvinnans dde ?ir beklagansvirt.> Inkastad i
den minskliga tillvarons str<imvirvel och prisgiven it dess upp- och nedging s6kte kvinnan fiirglves en pi samma ging mild och stark stjtrna, som skulle visa henne riktningen, si att hon utan att gi vilse skulle kunna leva ett rikt liv efter de innersta
virden, vilka hon mer anade in visste om. Emedan hon, efter de miijligheter som sed

' Jfr J, Stiglm ryrz Ein kalturgescbichtlicbes ldyltr aus den Scbriften Senekas
Edeliestallen einir altriitnischen Familie, Stimnen der Zeit 99 (1920) 441-4t4.
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och iskidning di erbjiid, betraktades endest som ett virdeliist eller i bista fall v?irdefullt
bihang till mannens liv, miste frigan om hennes vlsens sjiilvstlndighet och egenviirde,
om den tiverhuvud framstllldes, dock alltid filrklinga i ett tomrum. Och vigade hon,
som t. ex. i kejsartidens Rom, spr?inga de fiirodmlukande bojorna, si tillkiimpade hon
sig kanske rittslig eller sexuell frihet, men fiirlorade diirvid samtidigt sin kvinnliga adel
och diirmed Ziven det manliga sl2iktets aktning. Djupast och ytterst sett omyndig iiven
diir utveckling och fitrhillanden medgivit henne en viss yttte frihet, som t. ex. i det
hellenistiska Egypten', fiirblev kvinnan >atronym)' namnlcis i den mening, som i den
fullt medvetna personlighetens rike stZimplade henne som vlrdeliis. Ty det var ingen
som

i

denn

a

mening hade kallat henne vid hennes namn.

Di kom Kristus

kallade kvinnan vid hennes namn. Mycket
-och
Man har fiir att beskriva denna kallelses
m2iktigt.
enkelt, men stort och
makt och hoghet och dess v€rkan pi kvinnan trlffande och vackert visat
pi Max Klingers milning >Kristus i Olympen>3, dlr Psykes gestalt, den
>unga odiidliga>, hj2ilpsiikande och tillbedjande genast sjunker ned infiir
Kristus, medan olympierna kalla och ofcirstiende hastigt ta avstind. Man
fijr att stanna vid en bild ur den bibliska verkligheten
kunde ocksi
finna det som tilldrog sig mellan Kristus och kvinnosjlilen lika v?il iskidliggjort i den scen, som lgde rum vid den uppstindnes grav: hur Han,
livets Flerre, pi sin piskdags rrcrgon ger sig till kiinna fiir den ridlost
s6kande Magdalena med e t t ord, i det han ropar henne vid hennes namn
>Maria!>, och hon sjunker ned vid hans fiitter med ett rop, i vilket
-gl?idjen att ha funnit fiirenar sig med glidjen att ha blivit funnen: >Min
Mistare!> (Joh. 20, l6).
Det som giir att Jesu uppenbarelse i kvinnosliktets historia stir som
nigot enastiende var, att han i sitt gudamiinskliga sjllvmedvetandes hela
upphojdhet karleksfullt kallade kvinnan till sig och vlckte henne genom
att giva hennes vlsen €n myndighetsfiirklaring infiir Gud och mlnniskor.
I denna enda girning ligger allt inneslutet, allt annat, som han gjorde
med kvinnan och fiir kvinnan, har hlr sin medelpunkt och all vidare
utveckling har hir sin k?illa.
Helt enkelt, si sade vi, skedde denna kallelse. D?irvid fttll icke ett ord,
som hade klang av en revolution eller emancipation av kvinnovirlden,
icke en ging ett ord, som man kunde taga som >programmatiskt> fiir
allt vad Kristus talade och gjorde, det sltt,
kvinnofrigan. Och dock
kvinnan och upptog hennea, allt detta
pi vilket han upptridde gentemot
innebar nigot helt nytt och omstdrtande. Ty han talade till kvinnans
till de djup i hennes
allraheligaste, som endast han kende tilltriidet dl

-

'\f.

Schuba tt: Die Fraa in

griecbiscb-rdmiscben Agypten,

Monatschrilt fiir'V'issenscbatt, Kunst und Tecbnik 10 (1916) lr07
K e t t e r; Christus und die Frauen (Disseldofi. 1933) 47 f.
n"
Jft J. Leipoldtz Jesus unil die Frauen, Leipzig 1921.
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der hon stir omedelbart infiir Gud, den evige. Icke som om han
skulle fcirnekat eller ens sett bort ifrin hennes kvinnliga egenart' tvertom
han riiknade alltid med stor finklinslighet med hennes visens sirart. Men
just derfiir, att han bide stadfiiste hennes kvinnliga egenart och samtidigt sA sj?ilvklart drog fram i ljuset hennes mhskliga visens gudsomedelb"rh"t gentemot alla tidens hinder och hiimningar, Sav han henne det
nya medvetande, som Paulus sedan f<idinade uttryck it med orden: >F{lr
iii icke . . . man eller kvinna, ty alla lren I ett i Kristus Jesus> (Gal.
3: 28). Dirmed hade i sjllva verket etr nytt kvinnoideal upPstellts' nemligen att kvinnan i alla de yttersta och htigsta frigor, som rcira religion
o"h oatldrAskidning, personlighet och sedlig livsfdring icke mer lr beroende av seden och andras makt utan som fri sedlig personlighet ?ir ansvarig
inf6r sin Gud och tillsammans med mannen delaktig av den gemensamme
tro, som ocksi fiirlinar henne en evig'bestimmelse.s
Kvinnan har sjZilv givit svaret pi Kristi kallelse, ett svar som var lika
stort i sig sjilvt som det i sina fiiljder hade vittgiende konsekvenser fiir
vZisen,

kvinnosl?iktet.
Kristendomens fiirsra utbredningstid kom, den ftirsta iverns och kiirlekens blomstringstid. Och sg

yxftfiln vi blicka stir kvinnan tivlande

bredvid mannen fiir att bringa Kristi liira och det nya liv han sklnkte in
i en gammel viirld, i hyddor och palats, iiver allt dlr mlinniskohjiirtan

ville Apptta sig f6r det nya budskapet. Det iir framfiir allt P a u I u s,
som, liksom han med iippet hjlrta och vidsynt blick stlillde kvinnan som
medarbetare i missionsverket, lven i sina brevs tacksigelser och hllsningar
har rest ert eyigt minnesmirke tiver sina trogna medarbeterskor.G Minga
hundra andra av kristusbudskapets birarinnor under de f<irsta irhundradena ha fiirblivit oklnda, sivida icke ett tillfalligt omnlmnande hos fornkyrkans fdrfattare, namner pi en katakomb eller kyrka, som de skenkt
till h.lig tjenst, eller en gravskrift ryckt deras namn undan gltimskan.T
Att det fanns flera av dem, som utan uppseende men verksamt genom
ord och exempel siikte vinna andra fiir Kristus, visar Celsus' och andras
hin, di de iiverliigset le it den nya religionen fiir >kvinnor och barn>.
Det var ej heller endast slavinnor och >smifolk> utan lven kvinnor av
hiig och h6gsta rang, som st?illde sig i tj?inst hos honom, som hade givit
deras eget liv mening och mil.8 Si ?ir det helt slkert icke tiverdrivet, om
en tiverblick iiver kvinnans girning under denna fiirsta utbredningstid
sammanfattar hennes lov i orden: >Den stilla, offervilliga verksamhet, det
H, Jordan: Das Fraumiileal iles Neuen Teslamentes (Leipzig 1909.) 16'
" j?;"G.-F;;S";".,
Stilles Fraaenbeldentum: Frauenafioslolat in ilen ersten
"
des Cbristentams (Miinster 1922) 49-6t'
Jahrhunilerten
t Fangauer, loc, cit. 90-99.
" ib. loz-119.
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husliga apoatolat, som ut6vades av den av Kristus till fullmyndig personlighet upplyfta kvinnan, hade en viktig, ja, ofta utslagsgivande betydelse
frir blomstringen av kristendomens unga, rittsl6sa planta.>e

Men troheten och kraften i kvinnans hingivenhet it Kristus skulle i
Innu h6gre grad bevisas. F6rf ol jelsernas tid kom, di allt som
fiirhoppningsfullt blommade tycktes diimt att fcirintas. Den unga kyrkans
hjeltetidsilder kom, det blodiga martyriets tid. Och iter se vi kvinnan
t?ivla med mannen, nir det giillde att m€d det egna livet som insats avligga vittnesb6rd om Kristus och f<ir Kristus. Med vdrdnad och icke utan
hepnad iiver den sjilsstorhet, som det >svaga> k6net visade i denna hjiiltemodiga kamp med, lidande och d6d fiir trons skull, beritta de gamla
berittelserna om kvinnors och jungfrurs martyrium, hur de ur alla stind
och samhillsklasser, frin alla vlderstreck i det romerska virldsriket, ljtito
som si minga av dem
sitt blod ftir Kristus utan annan skuld ln att de
>genom Guds nid voro kristna>. Stort'ir antalet av
sade sina domare
dem, om vilka vi iga klnnedom, men innu sttirre de obekanta offren fiir
ett fitrfiiljelseraseri, som genternot oskyldiga kvinnor ter sig dubbelt meningslcist och skamkist (vilket till och med hedningar mer ln en ging
tillstodo). Aven om legenden har slingrat en krans kring mingen av de
mest kenda jungfruliga martyrernas gestalt som Agata, Lucia, Agnes,
Cecilia, vilken omgiver den historiska kirnan med sin yppiga griinska,
visar just detta tillika med legendens eget fiirklarade innehill med vilken
hanford karlek de efterkommande hiillo fast vid minnet av dessa kvinnovirldens hjiltinnor. Och det var hjiltemod, som her talade sitt tydliga
sprik och kanske mer In de manliga blodsvittnenas tiliga lidanden vlrvade nya anhingare it kristendomen. Mer ln en ging miste hedningarna
ha gitt frin domstolen med det medgivandet, att >en kvinna aldrig lidit
si mycket och si fiirskrlckligt>1 som dessa kvinnor, vilka ledo fiir Kristus.
Annu i dag gripa just de martytakter, vilkas lkthet sti absolut fast, som
t. ex. den heliga Perpetuas, genom den enkla storhet, som hir uppenbaras
i hjiiltemodig kvinnlighet och kvinnligt hjliltemod. Ty just som kvinnor
ledo de, och mitt under de manligaste prov pi oftirskrickthet gentemot
lidande och dod ha de dock aldrig f6rnekat kvinnan i sig. Si uteblev
icke heller her den andligt-moraliska iterverkan: >Om fcir den antika
vlrlden heroen, hjilten, eo ipso var mannen, si framtridde her den kristna
kvinnan som mannens jlmlike.>2

t ib. tt9.
'Eusebius: Ilisf. eccl.Y 1, tt
tyrium (Blandina).
'Jordan, loc. cit. 19.
t12

(MG 20,429); ur blodsvittnena frin Lyons mar-
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Aven de stora fiirfiiljelsernas tid tog slut - och dagar av fred mellan
stat och kyrka kommo och dirmed fiir den unga kristendomen biirjan av
uppstiganiet till riksreligion. Men - som om det kristna medvetandet i
fO*af h"a" anar farorna i'denna utveckling, som om det hjiilternod, som
'ddlaste, skulle riddas iiver till
i det iora lidandets dagar genomstrilade de
i11ntr innan de sista fOrfOljelserna hade fiirkommande lugna tider
klingat, hade de fiirsta eremiterna dragit ut i iiknen fiir att dir i ensam
k"rrr! fti, kristendomens hcigsta ideal taga pi sig ett oblodigt men lingv"rilt martyrium: att korsfesta den gamla m'dnniskan, si att den nya
kriststk" slufle fullkomnas. Aven om den ftirsta henf<irelsen eller oerfarenheten betreffande de nya livsformerna har och dfu ht givit den vid

denna

rid f rambrytande asketismen f6r vir tid frlm-

mande drag, viljans allvar och styrka, som besjilade dessa nya >Kristi
stridsmlnr, kan ingen djupare seende neka sin aktning, iven om han icke
tror sig kunna fAlja dem i deras val av vlg. Det var hjlltemodiga tankar,
,o* lJd" dessa minniskor, och det liv, som de levde i ensamheten i iiknen
eller kort direfter i gemenskapen i de fiirsta klostersammanslutningarna,
var ett hj?iltemodigt liv.
och knappt hade tanken pi denna nya vag att ef.terf.olia Kristus tagit
levande g"ri"la i anakoreternas celler, fiirrln kvinnan itet var der och

-

behii,rtat och hanfiirt tridde i ?ldel kamp med
mannen. T"r""t"ls hiigsinta kvinnor drogo in i eremitboningar och kloster
for att, under samma hirda prov som munkarna ivra ftir uppniendet av
milet: etr helt it Gud vigt liv. Redan den f6rsta berittelsen frin munklivets begynnelsetid, Palladius' vlrdefulla samling av munkhistotiet, talat
om en tri eaU kvinnor, som pi sitt sitt fiiljde anakoreternas och cenobiternas exempel, och Theodoret frin Cyrus, ocksi fiirfattare dll en munkhistoria, tiinker uttryckligen pi >kvinnor' som icke kimpat mindre tappert, kanske till och med innu tapprarc> In minnen.s Det ir ocksi han,
det skiina vittnesbiirdet om den snabba utbredningen av
so*
"rrlagger
kvinnliga klostersammanslutningar och om de drivande grunderna ftir
asketisrien inom dessa: >Sidana dygdens platser finnas i tusental, ja,
otaliga, icke blott hos oss utan i hela $sterlandet . . . Ty sedan Kristus,
H"rr-"o, fodd av en jungfru, har upphojt jungfruligheten till lra, grtinska
jungfruligherens lngar och bringa dessa doftande, ofiirglngliga blommor
l. Jr, ,k"p"re, it honom, som icke gjort nigon skillnad mellan manligt
och kvinnligt slekte och icke fdrdelat dygden pi tv| minniskoklassef . . .
Ty enligt dett hOge aposteln 'finns det i Kristus icke man eller kvinna',
di det 1r e n tro' som f6rhnats man och kvinna.>a

fiir

,"

tredje gingen

Hist. relig.29 (MG 82, 1489).
H'ist. rr,lll. iO ifrlC 8Z', 1493),

i Kdselupplagan av Theodorets

skrifter

I
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Icke utan djupt ber?ittigande betonar ocksi denna text kvinnans jimbtlrdighet med mannen >i Kristus>. Men det vore oritt att fiir apostelns
ord gltimma kvinnans egen glrning: Den jimstiilldhet, som Kristus principiellt tillerkint kvinnan och som Paulus givit uttryck it i klassiska ord
denna jimstiilldhet hade kvinnan i girning genom otaliga tusendens
-insats i liv och d6d heroiskt tillk?impat sig under de fi;rflutna irhundradena och si lven i mlnniskornas iigon irofullt f6rtjinat Kristi giva. Det
var en verklig >emancipatio>, en framvixt ur omyndighetens och k6nsbundenhetens fjittrar till den personliga sjilvstlndighetens frihet. Det
avviker si mycket mer frin f6rs6k arr annan art som denna emancipation
fullbordades utan nigon f<irlust av den kvinnliga egenarten, utan i stiillet
adlade den och dir5ned hdjde den i det andra kiinets iigon.

Ty iterverkan pi den allminna virderingen av kvinnan kunde icke utebliva. Det
rlttvist, erkZinna kvinnans glrning, hennes

manliga sllktet miste, om det ville vara

i tillfalliga uttalanden utan
ir Innu i dag det stigande antal

idealism och sedliga energi. Detta skedde ocksi icke bara

helt avsiktligt och eftertryckligt. Vittne om detta

kyrkans miin befatta sig med kvinnan. Hiir tages pi absolut allvar henDe stora gestalkvinnliga egenart och
- full?indning.
terna i kvinnovirlden fiiras mer och mer fram i ljuset. Frin anekdoter och torta berittelser om heliga kvinnors liv gir utvecklingen till utfiirliga levnadsbeskrivningar, som
giira kvinnans karaktir
vilket var nigot fullstiindigt nytt i den gamla vlrlden
- den teologisLa veten-till huvudfriremil for litterlr behandling. Lysande namn inom
skapen, en Gregorios av Nyssa, Gregorios av Nasians, Basilios, Ambrosius, Flieronymus,
Augustinus, Gregorius den store o. a. fiirdjupa sig kerleksfullt i heliga kvinnogestalters
kamp och str?ivan. Blrnd dessa kvinnor mlrkas heliga m6drar som Makrina, Nonna,
Silvia, Anthusa, Monika och lika litet saknas jungfrur, vilka liksom Marcellina, Placilla,
Skolastica o. a. hade vigt sina liv ir Gud ftir att endast tiinka pi >det som Ir Flerrens>.
Aven om man hlr och der iakttager en viss skematism hos fdrfattarnau, lr grunddraget
dock alltid en uppriktig vd'rdnad fdr hiigheten hos den sanna, av kristet etos fi;rLlarade

skrifter,

i vilka

nes problem och kamp, hennes

kvinnan.
Redan dessa skriftliga minnesmirken visa hur grundliist det lir att ftirebri fornkyrkan
iiverhuvud eller dess ledare ringaktning eller fiirakt fiir kvinnan. Om en sidan allmlin
instlllning kan det, di man sammanfattar k?illmaterialet, alls icke bli tal. Vel kan man
hiinvisa pi ett eller annat temperamentsfullt ord hos t. ex. Tertullianus eller Flieronymus,
den ene
som tycks vara nedsittande fiir kvinnan. Men dessa bida hetlevrade naturer
- iiven hir
ha i retorisk gliid som si ofta eljest
frin Afrika, den andre frin Dalmatien
enligt eget medgivande skjutit tiver milet, Bida finna vid andra tillf?illen, starka i lov
som tadel, ord som visa, att de vll visste att v?irdesiitta kvinnans sanna vlrde.u Om det
till och med hos Goethe finnas enstaka yttringar, som iro fiiga smickrande fiir kvinnano,
o

Jfr A. Kalsb ach:. DieYitaS.Macrinae,iDas

F. Tillmann (Diisseldorf 1934) 36-41.

BiId uomMenscben, Festgabe

fiir

u
;frt.ex. detvackra stlllet om kristet lktenskaphos Tertullianus, Ad uxorem
2,9 (ML I, 1302) eller Hieroymus' eftermlle 6ver Paula, Fabiola, Marcella (i
Kiiselupplagan av hans skrifter I).
t T. ex. denna strof v'Vestdstlicber Diaa* (IV 1a): >Behandla kvinnorna med iiver-

::.::"J.

rt4

Ur ett krokigt
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f6r att alldeles fiirbigl Schopenhauer och Nietzsche, si fir man icke ta dylika infall
lven n6r det giiller en kyrklig fatfett*e frin forntiden alltfiir tragiskt och framftir

generalisera dem, Ambrosius t. ex. som sjilv ifrin sin ungdom i
en bild av ldlaste kvinnlighet, visar sig icke endast som en
igde
Marcellina
sin syster
god kinnare av kvinnosjllen, utan iven som en rnttvis och medkinnande fiirsvarare
iiverallt der det gillde att triida in fiir fiirstielsen av hennes hjlrta och fiir hennes 5ra.8

allt icke utan grund

Av storre beqdelse ?in dylika tillfiilliga ursPArningar kunde v i s s a
dogma tisk a tanke gi ngar tyckas vara' som inigon min kunde
nedsetta kvinnans virde i kristendomen. Man visar hlr i synnerhet pi den
roll, som minga kyrkoflder i anslutning till Paulus ( 1 Tim. 2z 14) tilldelar
stammodern Eva vid synd af allet, och ftireger att detta
skulle betyda, att kvinnan helt enhelt Ir killan till allt ont. Men bortsett
t. ex. Klemens
frirn att andra icke mindre ansedda fider och {.Srfattare
av Alexandria, Krysostomos eller Ambrosius, som i detta fall till och med
alltigenom avvika
fiiretar €tt fdrsvar fiir kvinnan gentemot manneno
fiirstnZimnda icke
hos
de
frin nlmnda pessimistiska isikt, 16r det sig lven
om ett slutgiltigt omd6me om kvinnan som sidan utan om en mer diuPgiende undersiikning av syndafallet, vilken nlrmast inskrinker sig att
gilla endast Eva. Frin en oreft generalisering hindras den teologiska
spekulationen redan genom synen pi den kvinna, vilken som >den andra
Eva> stir i strilglans iven i de fiirsta kristna irhundradenas tinkande,
n?imligen Maria. Orn man giir sig m6da att sammanf6ra de fi fdr kvinnan
ogynnsamma Evastillena, .varfdr riknar man icke ocksi de mycket talrikare st'dllen, dar kyrkofederna i alla flrhundraden hylla Maria som den
uffalda bland kvinnor, Maria, den av Gud benidade kvinna, som f<irvandlade den fiirbannelse, som den fcirsta Eva bragt 6ver mlnskligheten,

till viilsignelse?
Man visar i detta sammanhang ocksi glrna pi den underordnade
stellning, som kvinnan redan di intog i kyrkans gudst. j'i n s t I i v, i synnerhet pi, att. hon utesliits frin att imbetsmissigt
utiiva hro- och pristimbetet. Hur fdga trlffande det ir att ur detta
faktum utlesa ett tillbakasittande av kvinnan, har sZirskilt utvecklats av
en kvinna i en synnerligen fin studie.l FIon. visar pi kvinnans sirart, men
ocksi pi >faran ftir kvinnan>, >faran f<ir embetet>, niidvindigheten av
€n >avgrensning av gudstjinsten, och kommer till fiiljande slutsats: >Fdrmir kvinnan. . . att i det icke imbetsmlssiga istadkomma sitt bista, si
skulle hon ofta till fOljd av de faror som lro seregna fiir hennes natur

i

t J. M"usbachz Der bl. Ambrosius uonMailadl iiber Beraf und -Viirile iler Frau,
und moderne Geilanken iiber Fruaenberuf . M.-Gladbach 1906.
Alt;brhtliche
n
De inst, uirg. c.

'Von

Vien

4,2t-31 (ML 16, 311 f.).
Oda S'chneider.

Priestirtun'iler Frau.-Yon

(Laienbiicherei,

Heft 2.)

1934, Seelsorger-Verlag.
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i det imbetsmissiga> (39). Hon ir alltsi icke utesluten
frin pristlmbetet pi grund av sin mindervirdighet utan pi grund av att
g6ra sitt simsta

virde ligger pi ett annat plan och visar henne till den moderliga
tjlnstens vig, till det >icke imbetsmissiga, utomhierarkiska, titell6sa, fiirborgade pristadtimet" (29). I sjiilva verket har kvinnan i de sekter, som
i motsats till moderkyrkan givit henne tillging till kultisk och profetisk
verksamhet, mycket snart upplevat de mest ftir6dmjukande avsteg frin
sin kvinnliga vlrdighet, vilket Ir en bekr?iftelse pi den sikerhet varmed
den av den helige Ande ledda kyrkan alltj?imt iter visar p& den {itta
linjen och att kyrkan icke hade litit kvinnan sti utanfiir prlstimbetet,
om detta hade varit fcirutsett i Guds frllsningsplan (47).
Men har icke de( begynnande munkvlsendet med dess askes lirt att i
kvinnan se den stora f restelsen och dirmed iter pi ett
pinsamt sitt degraderat kvinnan till enbart en kcinsvarelse? Om man
skulle fdlja en modernare framstillning frin protestantisk synvinkel (Religion in Gescbicbte und Gegenwart: >Mdnchturn>,IV 13t), skulle munken >>genom att ingsligt undvika till och med blotta anblicken av ett
kvinnligt visen strivat efter att d<ida alla sinnliga begir> med det resultatet, att han fick betala > detta vildsamma undertryckande av naturen
med en oerh6rd stegring av fantasilivet>> i sexuellt avseende.
Ocksi hdr tala killorna ett annat sprik, som visar att >fantasin)> mer
ligger hos den moderna framstillningen ln hos de gamla munkarna. Den
som nirmare befattat sig med den samlade munklitteraturen frin den
gamla tiden, kommer snart att mirka, att k6nsproblemen pi lingt nlr
icke intar den rangstillning, som man tillskriver dem i sidana och liknande skildringar. Man mi unders6ka de gamla reglerna av Antonius,
Pakomius, Makarius, de asketiska skrifterna av Evagrius Ponticus, Nilus,
Diadochus o. s. rr. Dessa mln hade andra angellgenheter 5n ,att vildsamt
undertrycka naturen>, nigot som de uttryckligen avbiija, om denna friga
hendelsevis kommer p& tal.2 Man lise de ovan nlmnda munkskildringarna
av Palladius eller, fiir att nlmna en annan mycket hst samling frEn
senare tid, >Andliga'angar> av Johannes Moschos: Dlr finns icke ett spir
av de lystna >prlstspeglarna>> hos en Corvin eller liknande >sedeskildrare>,
i gengiild finna vi her akta mlnsklighet, f<irvisso ocksi nlr det glller
frestelse, skuld och fel, hir och dir i besynnerligheter och dirskaper
men i det stora hela
original har det alltid funnits iven bland asketer
-,
si fcirnuftig och naturlig ocksi i fiirhillandet munk-kvinna,
att man
hennes

'T. ex. Nilus: De octo uitiis (MG 79, 1448)t >Vi hava icke isyftat att f<irinta
driftlivet utan att besti provet i kamp dirmed.> Den grekiska texten er bnnu tydligare:
>Vi lro icke 6zpr(6tal (utrotare) av lidelserna utan deras d;'truyovtarat,> Jfr i Palla-

dius' munkhistorier en motsvarande skildring av Pachon
den betrlngda asketen: >gi din vig och kAnpa!>

tr6

(n, 23) med slutmoralen till
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ofta kan ha en ren gladje vid de miniatyrbilder av asketisk praxis,

som

iskidligg6res hlr och der.3
En annan fiirebrielse, som man riktat mot asketismen, griper djupare
och beh6ver dirfor en noggrannare unders6kning, nimligen den fiirebrielsen, att genom det, nya jungfrulighetsidealet lktenskaps- och
moderstanke n trengts i bakgrunden och att dlrmed
kvinnans naturliga bestimmelse mist sitt virde fijr det fornkristna tinkandet. I sjilva verket drog just di genom hela andelivet en striim av fiendskap mot det sinnliga, vilken tog sig uttryck i flykt undan vlrlden. Denna
,trii* hrd. hlmtat niring ur mingfaldiga hellenistiska och orientaliska
kallor och var frin biirjan till sin riktning'bestimd av en dllsPetsad dualism i fiirhillandet kropp-sj?il. Dirfor utmynnade den hir och der i.en
principiell negativ instillning till allt sinnligt liv. Diirvid instlllde sig icke
sellan de vanliga fiiljderna av en iiverdriven rigorism, i det att den skenbara sedliga stringheten timligen snart slog om i fullkomlig tygell<ishet.
Moderkyrkan har aldrig deltagit i de fiirvillelser, som dessa striimningar
fOrledde mer en en av de fornkristna sekterna till. Hon d6mde den falska
gnosis liksom de riktningar, som delvis voro anstuckna av dess gift,
marcioniter, eustatianer, valentinianer, priscillianer, enkratiter, manik6er
o. s. v., vilkas spiritualistiska fiirkastelse av lktenskapet minga irhundraden senare skulle fira sin iteruppstindelse i katarernas och valdensernas
irrhror. Moderkyrkan har ocksi inftir denna nya ridsbetingade andliga
riktning aldrig litit fOrml sig till avsteg frin sin principiella instrillning
till iktenskap och familj. Den linje, som her hade faststlllts redan frin
urkyrkans dd (l Tim.4:3), frirblev, trots all 6ppenhet fiir idealet ^Y ett
uteslutande it Gud vigt liv, ett verksamt skydd fiir det lktenskapliga livet
gentemot en falsk andlighets aposdar. Det vore lett att, ge belegg fAr
d.rrrr" hillning ur kyrkliga fiirsvarsitgirder och ur skrifter av kyrkans
pi den tiden mest betydande ledare. I stlllet mi hiir en mindre kind
ieolog komma tilltals. Mitt i den asketiska riirelsens forsta blomstringstid
och mitt i en av huvudtrakterna f6r dess utbredning bekriftar han' att
fiiretridarna f<ir det kyrkliga tinkandet fiir lovprisningen av jungfruligheten pi intet seft leto det kristna lktenskapet minska i vlrde. Det ir
Amphilochios, kusin till den store Gregorios av Nasians, vilken
t Her endast ett litet drag ur Johannes Moschos (MG 87 ll1, 2999 .n'
r36)i >Eremiten Sisinius b"d"i"i ritt hlila vid'den heliga Jordan'sin ters, di en saracenska
irajer in till honom och otvetydigt erbjuder honorn- sina tjlnster. Han beder fiirst sin
di inte
i.i, ,iti-rt"i 665 iiig"t r.d"o helt"lugnr ut henne: om hon iir kristen, om hon
det fram:
;;;""d C"a ly"t"t im detta, varfiir f,on ?indi vill gdra si.- och di kommer
T;; t; h-""ctic.; bl,nri trrtt"" anakoreten: Gott sl gdr det icke, men kom varie .dag,
o:h:rt;o;r{;i"tr Gnd beskir mig det, skall dv fL ett-ata av mig.-'- Trogen som en liten
hrrod ko--"r hon varje dag si llnge den gode eremiten uppehiller sig i trakten.> i;;;;ri"- Iettare fcir en faniasi i Coivins stl en att ur en episod av detta slag g<ira en
skindalhlstoria; verkligheten var nyktrare

g-426t8. Credo, z3:e 619. Sept. 1942.
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i brirjan av en predikan 6ver sk6nheten i
jungfruligheten
uppstemmer en sidan lovsing dver
den it Gud vigda
Iktenskapet, att man knappast kan tinka sig nigot rner henfort och
innerligt. Den lyder i fri oversittning ungefir si:

som biskop av Iconium alldeles

Heliga iiktenskap, bagt stdr du 6uer alla jordens gduor,
ett trtid tyngt au fru.kt, ett ddelt skott, frdn uilket jungfruligt

Iiu spirar,
grenen,
beskyddorinna dr ilu fdr
d.en and.ebesjiilade,
adlsignelsens fi)rbund till adrldens ui.xt,
en ljuu trdst 16r udrt sldkte,
rudns kli gbetens s kaparinna, d en gudornli ga au bild ens f ormar
Du fick mot.taga Herrens udlsignelse,
ntoderligt biir du ltela uiirlden.
TilI uarje leuande, som fdr d.i.n skull bleu mdnnishn
fdr da siiga fritt med hi;gburet baauil:
>Se jag och barnen, som Herren bar giuit ruig.>
(Jes. 8: 18;

jfr

e.

Hebr. 2: 13.)r

Fastln det siledes Ir sant, att kyrkan i det visentliga of<irvillat har
uppriitthillit sin principiellt positiva inst?illning till kvinnans lktenskap
och moderstjiinst, skall dirmed icke fiirnekas, att utvecklingen Atminstone
medelbart iterverkat pi den allminkyrkliga iskidningen och f<irvisso icke
till fiirmin f6r en riitlinig vidareutveckling av det iktenskapsideal, som
lig inneslutet i evangeliets grundliggande hlndelser. Det b?ittre var, som
si mingen ging, ocksi her fiende till det goda: det starka framhillandet
av jungfruligheten i kyrkans predikan, skriftstllleri, sjllavird och iivriga
praxis gav alldeles av sig sjllv iiktenskapet en anstrykning visserligen icke
av nigot diligt, men av n8got mindre gott, nigot som icke ir si helt i
ordning; om man vill: det mindre onda f6r de svaga, som miste virja sig
fiir tygellOshetens och den hemliga ntidens srdrre onda.5

Dirtill kommo lven andra hinder, som stodo i vigen fiir en hastig, allsidig och fulliindad utformning av de kristna grundtankarna i friga om det ?iktenskapliga livet. Det
var nirmast efterverkan av gammaltestamentliga iskidningar och fiireskrifter om kvinnans stiillning och sexuella ting, frEn vilka kristendomen endast lingsamt och si sminingom l<isgjorde sig.u Diir funnos djupt rotade f<ir kvinnan ogynnsamma folkiskidningar, som ocksi i kristen tid segt hiillo sig vid liv.? Dlr var slutligen kvinnoslliktet

'MG s9, +s,
u
Die Religion

in Gescbichte unil Gegentuart ll 29t >Ebe>, en artikel, som i likher
med artiklarna >M6nchtum> och >Frau> vid sidan av riktiga uppgifter innehiller minga
grova felteckningar av katolska ting.
u
;fr B r o w e: Beitrdge zar Seiualethik des Mittelalters. Breslar 1932.
" Endast ett exempel ur germanska f6rhillanden: Gregorius den store tillfrigas av den
bland angelsaxarna verkande benediktinerpriorn Augustinus, om en kvinna i vllsignade
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som f6rst si sminingom genom sina bistas anstringningar kunde f<iras till den
allmlnna hdjd, som var en grundbetingelse f<ir en vidare utveckling av det kristna

sjllvt,

idealet.t

Att i

denna lingsamma och icke alltid riitliniga utveckling helt enkelt se ett kristenatt helt misskinna de vardandets lagar, vilka l(ristus ej upp-

domens misslyckande vore

fiir sin kyrka utan tvlrtom uttryckligen bekriftade. Han talade om en
till sin miingd si sminingom skulle genomsyra det hela, han talade
lnnu tydligare om ett i jorden nedlagt frii, som oberoende av den omgivande markens
mer eller mindre gynnsamma betingelser skulle genom organiskt viixande finna viigen till
ljuset och si sminingom till fullendning. Kristus har i det stora hela inskrlnkt sig till
att nedskiinka Guds stora grundtankar i minskligheten och giva den ftirsta miiktiga
stiiten till de minskliga f<irhillandenas nydaning. Den vidare utvecklingen iiverlit han
i vetskap om Faderns ledning och i stark fcirtriistan pi kraften i det livsfrii han hade
hevde ens

surdeg, som ringa

skenkt, 3t historiens makter, vilka v?il emellanit kunde hlmme utvcklingen men aldrig
fastlisa den eller bdja den i en mot dess vlsen stridande riktning.

Just den her behandlade frigan bestyrker riktigheten i denna syn. I
sjilva verket har nlmligen kristendomen stilla men ih?irdigt bevisat sin
omskapande makt pE detta fcir kvinnan si viktiga omride, hennes stillning
i iktenskapet, i det att den fiirinnerligade och besjiilade de iktenskapliga
relationerna och dZirmed gjorde dem mogna fiSr hjirtanas djupaste fiirening.
I denna riktning verkade redan det kraf.tiga nej, som Kristus som sin fdrsamlings h<igste lagstiftare en gang for alla uttalade mot lktenskapsskillnad. )Pi hednisk mark, der uppldsningen av lktenskap ofta krassr fram-

triider, stir detta oinskrinkta fiirbud (Mark. 10: 11; 1 Kor.

7:9-10)

som en jlirnhird klippa och visar hela den sedliga kraften och obevekligheten hos kristendomen, frir vilken dagtingande ir synd.>e Det strlnga
budet om monogami med dess upph<ijda motivering ur Kristi egna och
hans store apostels ord (Matt. l9z 4; Ef. 5:21 f..) fordrade en f<irdjupad
uppfattning av lktenskapet. Detta visade sig ocksi i stigande grad, sa snarr
rent kristna lktenskap blevo miijliga. Bevis herf<lr lr r. ex. troheten ur-

civer driden, som visar,

att vida kretsar inom fornkyrkan voro

benegna

fbr att betrakta ett andra lktenskap efter makens dtid som ofdrenligt
omstiindigheter finge d6pas; synbart f<irvinad 6ver sjilva Lt&gen, som alltsi, vilket ytterligare framgir av sammanhanget, miste hlrriira frin angelsaxiskt och icke kristet tlnkande, ger piven det sktina svaret: >Varfcir skulle en sidan kvinna icke kunna d6pas?
Fiir den allsm?iktige Gudens tigon iir fruktsamhet dock ingen skuld. . . Hur kan det,
som fiirliinats den minskliga naruren som en Guds giva, hindra der heliga dopets nid?>
(Mon. Gertn. efip. ll 338.)

" Mycket riktigt svarar

Leipoldt

(a. a, 62)

p3"

frigan varfcir icke heller Jesus

i iktenskapet: >Kvinnor, som l?inge nedtryckts
av seden, iro i allmlnhet innu icke mogna fiir andlig gemenskap: d?irtill behiivs det
lingvarig uppfostran,>
'H. Preisk et: Christentum u.nd Ebe in ilen ersten ilrei Jabrbunilerten (Berlin
1927) ll4. Preiskers ensidiga grundtes, enligt vilken i urkristendomen varje tanke pi
endlig gemenskap skulle saknats och iktenskapet endast skulle giillt som krinigemenskip,
vederligges redan av det h e r anfcirda.
starkare betonar den andliga gemenskapen
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Vid sidan av gravinskriptionerl finna vi vittnesforntidens skrifter, dar tillfalliga strilkastarljus oavsiktligt men
derf6r desto trovirdigare belysa de kristna iktenskapens innerliga fdrhellanden och endast lita oss beklaga, att det pi grund av asketismens allt
behirskande yttringar icke kom till nigon verklig framstillning av den
ojimfiirligt stillsammare och svirfattligare lyckan i de fornkristna bktenskapen. Ty man har det intrycket, att denna lycka fanns och tacksamt
togs emot, nigot skyggt och tyst kanhenda i skuggan av den 6vervildigande glans, som omgay >syster jungfrulighet>, nigot or'dkargt men innefligt och med vlxande medvetande om det, som ocksi 1ktenskapet hade
Kristus att tacka fiir.
Nigot som ftir <ivrigt lett forbises dr, att just den stegrade vlrdes'dttningen av jungfrulighetsidealet i sin min har bidragit till att htija kvinnans sdllning i iktenskapet. Fiir det fcirsta derigenom att' som ovan
skildrats, aktningen fcir kvinnan 6verhuvud hcijdes, och sedan genom den
6kade sjllvstiindighet, som miijligheten av en sidan av mannen oberoende
levnadsst?illning gav gentemot honom. Den kristna jungfrun visste nu,
att hon icke lingre var hlnvisad till att antingen ricka sin hand it en
man eller vara tvungen att betrakta sitt liv som f<trfelat och utan inneoch mannen visste det ocksi eller fick mirka det. Och nir, vilket
hell
icke slllan intrifiade, flickan avslog hans anbud fl6r att' >trolova sig med
Kristus>, st€g derigenom hennes egenvlrde desto mer som han sjllv, om
ocksi kanske motvilligt, miste beundra den sedliga storheten i att frivilligt
offra sig it Gud. Det Ir d?irf.6r fullkomligt berlttigat, de F. A. H e r b i g
sammanfattar sambandet mellan det jungfruliga och lktenskapliga idealet
i f6ljande ord: >Den 6mhet och innerlighet i k?irleken mellan man och
kvinna, som var frimmande ftir antiken, ir en frukt av den kristna
askesen, kampen mot begeren2 . . . Den asketism, som Presterats av katolska
kyrkan, dess prister, munkar och nunnor .. . f.ottiinar stor aktning, tf
dirigenom bevisas tydligt iddens makt i en av njutningsbeglr vanstelld
virld.>3
Det ir en grundlag i det andliga livet dverhuvud, att dess olika miijligheter icke pi samma ging i lika grad kunna komma till utveckling, utan
am tverrom en sirskild kraftanstringning i en riktning fiirst tillbakatringer andra m6jligheter f6r att i sina verkningar hngre fram dock iter

med kristet tinkande.

bard i

. t Jf" C. M. Kauf m rnn Hanilbach iler altcbristlicben Efigrapbik (Freiburg i'
Br.zt9l7) 193-198.
7fu'Augustinus' ord (Serm. ll, 13; ML 38,344), att.kvinnanblir iktamaka

"genom
I;f,a;ter (libido) uran.genom den iiktenskapliga kiirlelgn (ca,ritas coniugalis-);
icke
och (D" bono coniug.3;'ML 40, 37i): >Ocksi di sinnenas svlllande kraft har ftirgitt
och dr bruten, bestii klrlekens ordning (orilo caritatis).> Orden visa utiiver asketismen
yttersta dogmatiskt-etiska grunderna
-pi deDit
ldeale dir Geschlecbtergemeinscbaft (Berlin 1929) 7 f.
"
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komma helhetsutvecklingen till godo. Si ?ir det ocksi hlr: fiirst miste
genombrottsstriden utkempas, vilken ftirde kvinnan till sig sjilv, till medvetande om sitt egenvlrde och sin egen personlighet, fdrst darefter kunde
ocksi de iktenskapliga relationerna mer och mer vinna i medvetet innehill genom verkningarna av dessa nyfiirviirvade vlrden. Ty ocksi i iiktenskapet gestaltar kvinnan ytterst sjZilv sitt iide.
Med en kraft som aldrig fdrut och aldrig iter i senare tid hade kvinnovirlden i de frirsta kristna irhundradena tagit utgestaltningen av sitt 6de
i egen hand. Kraften hade sporrats av >id6ens makt> eller innu blttre av
makten i en kedek, som icke stammar frin denna virld och som visar
ut6yer den. Att kvinnan lat sig gripas si djupt av denna eviga kirlek,
att hon med en sidan hingivenhet formade sitt liv pi denna grundval,
det har gjort hennes v?ig till ett verkligt uppstigande till fdrut okenda
hOjder. F6r oss i dag Ir si mycket av det som vunnits genom kamp trnder
denna stora tid sjilvklart, kanske si sj?ilvklart, att vi ha gliimt, vem

kvinnosl:iktet har att tacka f<ir sin nuvarande st?illning och vilka anstrlngningar det kostat att vinna den. Det ir av forntidens kristna kvinnors
strider, offer och segrar som vir kvinnokultur lnnu i dag lever. De ha
bevarat det nya livets frri och genom alla svirigheter troget och stindden mogna och
aktigt bragt till utveckling 'inda fram till fullandnitrg
sjllvst?indiga, i.Kristus f6rklarade kvinnan.
Anton Kocb.
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TILL

IOO-ARSDAGEN

I

DULMEN.

AV HANS DOD DEN 28 NLr

1842.

l\Tar Clemens Brentanol en septemberdag &r 1818 kom till Dtilmen,
I \ ett liten stad i \flestfalen, stod han :u;tan att sjllv veta det vid sitt

livs vindp'unkt. Han kom dit for att besiika den stigmatiserade sierskan
och blev hennes levnadstecknare. Men
Anna Katharina Emmerich
detta miite blev inte blott en litterir angellgenhet, utan fick en Innu
mycket djupare innebiird frir honom: det blev honom ett iide, som han
inte mer kunde unilkomma.
>Likaren fd'rde mip, skriver han i ett brev om detta fiirsta bes<ik, >till
A. K. Emmerich, som han hade fiirberett, genom en loge, dir man hdll
pi att brika lin, och genom gamla girdshus en trappa upp' genom ett
litet kiik in i ett litet, vitlimmat rum. Dir ligger hon den klra, med ett
det kiraste, vinligaste, gladaste, mest levande ansikte, med svarta, trogna'
djupa 6gon fulla av liv och eld, av snabbt vixlande firger. F{on strickte
glatt sina hender med sirmirkena emot mig och sade med gliittigt, v'dnligt snabba ord: 'Ei, Gott griiss Sie! . . .>
Brentano mciter en hj?ilpliis, sjuk kvinna, bunden vid siingen. Men hon
miste likvll sj?ilv ta hand om hushillet och laga mat f6r sin biktfader,
gistande prister eller andra bes<ikande, medan hon sjllv blott dricker
vatten och dverhuvud taget inte iter nigot. Brentano ser, hur hon svag
som hon lr miidosamt rtir i en Eryta, som den tafatta pigan hade stillt
pi hennes knl si varm att hon br?inde sig pi den. Nir hon inte miste
laga mat, syr hon miissor och andra smi plagg f<ir barnen i grannskapet.
Det kommer inte pi frilga att hon, som Ir dotter till en bonde och llnge
varit augustinernunna i ett nu upphivt kloster, skall skona sig.
Om In detta rum knappast skiljer sig frin vilket annat som helst pi
och hon ?ir si tird att man
landet, dir ocksi en avmagrad sjuk ligger
si kan dock hZir
kan kinna ryggraden tvirs igenom hela kroppen
-,
pliitsligt nigonting henda, som lr helt ovanligt: hon f<irsjunker i visionir
siimn. Di ?ir det som om hon stelnade till. Den ena handen ligger visserligen kvar pi den andra, huvudet fdrblir bdjt som i vanlig s6mn, men
man kan ej f.ora en lem ur dess lige utan att bryta av den. Dock har
ansiktet inte nigot stelt <iver sig, utan ser ut som henfiirt i extas.
>Hennes ansikte uttryckte den hiigsta graden av ett saligt leende, si att

t Clemettr Brentano, fddd "/n 1778, trrr en av den tyska romantikens mest begivade
Tillsammans med sin ungdomsvin Achim von Arnim utgav han Des Knaben
diktare.
'Vunderhorn.
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varje iigonblick skulle kunnat venta ett verkligt skratt fullt av
gladje eller glada ord>, skriver Brentano. >F{on sig ut som en som
obem?irkt av andra med full fiirtrolighet fir skida och verkligen skidar
de mest angenima gledjande, ja heliga ting. Fast hon hade sina iigon helt
slutna, har jag aldrig annars sett ett sAdant intensivt uttryck fiir ett
gLidjefullt skidande, varken hos barn eller hos miidrar som lingta efter
barn. . .>
Denna visionira siimn kan vara linge. Brentano upplever en ging att
hon flera timmar igenom ligger i singen pi sina knin med armarna utstrlckta i korsform, or6rlig som €n staty. Ingen minniska skulle kunna
gcira sidant i vanligt tillstind inte ens en mycket kortare tid. Dock si
snart biktfadern tillropar hedne ordet >lydnad>, reagerar hon: troheten
mot Kyrkan tringer ocksi igenom denna extas. Man h<ir henne sucka
likt nigon som uppvaknar ur en djup siimn. Dagen dlrpi berittade hon,
var hon varit, vem som lett henne, Yg'rnat henne, vilka underbara ting
hon fitt skida. En ,lysande yngling> spelar dlrvid alltid en framtridande roll. Han skyddar henne, sinder budskap till hennes vinner och
anbefaller henne e t t: Kristus och hans kyrka.
jag

i

Clemens Brentano hlrstammade frin en italiensk familj, som hade utvandrat till Tyskland frin ffakten vid Comosj6n. Fadern, kd,pman till
yrket, var katolik och htill trots alla motsatta tidsstriimningar pi nigot
ratt fart vid den religiiisa traditionen. Barnen gingo till kyrkan och deltogo i missan. Men det kan inte ha drdjt alltfiir l2inge till dess den fromma,
lydiga kyrkligheten i detta oroliga hus, fullt av temperaments- och k:insloutbrott, av obegrinsad lek- och levnadslust bliste bort som aska fiir
vinden. Som vuxen hade sonen blivit frimmande f6r katolicismen.
Visst hade Brentano bibehillit ett lengtansfullt ftirhillande till barndomens dagar. Mi han in i sitt ungdomsverk Goilai profetera om
kristendomens underging, hans senare diktning, som t. ex. hans Cltronikt
och minga sagor och dikter, riir sig ofta inom ramen f6'r den kristna
romantiken. Men hans lidelse fiir konsten fOrblir dock utan tvivel det
mesr framtrldande sirmirket: medeltidens katolska virld tjinar honom
blott sisom motiv liksom andra livets aspekter.
Dessutom var der, som om Klingsors trollskog alltjiimt iippnade sig fiir
denne Parcival med alla sina lockelser, som bundo honom fast vid jorden:
'i,n var det hans hustru Sophie Mereau, in hans syster Bettina, in Arnim,
'dn den tokiga Auguste, hans andra hustru.
hans vin och blivande sviger,
Och di drogo fiirvillelserna ned honom i sidana djup, ur vilka han inte
kunde ridda sig, si som ju hans vlsende iiverhuvud taget Yar hotat av
nigot ostadigt, bortsvlvande och utsvivande. Men kanske var det den i
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religi<ist avseende starkt uppr6rda dden, som hj?ilpte honom vidare i hans
fengtan att skapa ordning i sitt inre.
Tvi ir fcire hans sammantrlffande med A. K. Emmerich ir Brentanos

hillning Innu mycket ostadig. I ett brev till llkaren Johann Nepomuk
Ringseis, som tar sig an honom, bryter allt motstind fram. Brentano
vill fdr en gings skull vara irlig, si irlig som man ir i en dagbok, och
klart framhilla alla, iven de hemligaste betZinkligheterna mot ett krav
att han skulle bli katolik. Framfiir alk 'ir han r li d d fitr att pL detta
sitt slga sitt ja till Kyrkan. Ffan v'idrar diri en fara att f6rlora det
basta och mest ursprungliga inom sig, >de djupa, allminna, religiiisa

kinslorna>, som upptendas i honom omedelbart av >den stjiirnklara
himlen, det uppgiende ljuset eller av vindens fl?ikt eller av kinslan att
leva>. Kyrkan synes honom di >endels tom, d<id och gri, endels som en
politisk organisation, endels som en frinst<itande, avskyvlrd magi>.
Vlken beklnnelse! Konsten kan vara en svartsjuk llskarinna och lidelsen f6r henne frirmir inte mindre 'in varje annan lidelse att framstilla allt,
som stAr i vlgen, i f<irvridna drag. Lfujungen till Goethe, klnnaren av
Hdlderlins lyrik och av folkvisorna, drar sina estetiska grinser. Vad
kunna frimmande ceremonier betyda fiir honom? 6verhuvud taget vad
betyda priglade former inf6r kinslans ursprungligt porlande striim? Och
nu representera nigot si avniitt och belastat av irhundradena som Kyrkan!
>Jag medger av hela min sjlil att jag vore mycket bittre, ja att jag
vore fullkomlig, om jag hade levat helt enligt den kristendom, som man
llrt mig. Men jag kan inte avhilla mig ifrin att kenna, att ljumheten,
kdlden, tomheten, ovirdigheten och tokigheten, ja ofta smakkisheten hos
de former, med och genom vilka kristendomen gives, och iven givits mig
till en del, spirra f6r en tillgingen till dess oemotstindliga karaktir av
h6,gsta sanning och renaste skiinhet till den grad att man ofta nog bakom
det faktum att iigonen ledas bort frin kristendomen hen mot mer i dagen
liggande kunskapskillor miste se en idlare drift en bakom den dova och
blinda tjinsten som kristen.>
Dlrmed skall visserligen inte vara sagt att Brentano sjilv under denna
sin upprorstid inte alls varit kristen: han kan blott inte vara det pi den
katolska kyrkans sZitt. >Allt mlnniskoverk i kristendomen, som inte har
sitt upphov i Jesus sjllv eller hans llrjungar,'dr sttirande och hindrande
f6r Guds Ande inom oss, sitter allskiins annat i hans stllle och siiker ge
honom en gestalt som hans avbild, mlnniskan, inte kan iterspegla utan
att inom sig siinderbryta den form, som giir henne till avbild. Vilket
j?ittesteg behiives inte f6r att kombinera den ldla, enkla, oemotstindliga,
evigt sanna gudomliga anden i Nya Testamentet med den nuvarande
katolska kyrkan i dess formalitet? Det orkar jag inte med.>
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Men med denna apologi f<ir Brentanos individualistiska kristendom ir
saken inte avslutad. FIan kommer innu med en m?ingd fiirebrielser,
likt en som efter en ling
nlstan f6rhastar sig dlrmed i ivern att
^yboja,
tid hiller rlkenskap och dervid, utan att hiira pi den andre, frarndrag:er
alla m6jliga gamla skulder. Si protesterarhan helt bestimt mot folk, som
tillropa honom: >Hit, hit, hlr er den rdtta vigen; si och si miste du g6ra,
si vill den sanna Kyrkan.> Sidant, siger han, f<irvillar honom blott,
s<indersliter och pligar honom. Och sedan ir det otusende formella ting>,
soin stdra honom iiverallt. Visserligen vill han inte sAra den katolske vinnen, som si kirleksfullt tager sig an honom, men idigheten kriver
dessa ord.
Nu hade han i alla fall sagt hela sanningen. Men mitt i detta >hlr
stir jag och kan inte annat> sker en mirkvirdig omkastning: Clemens
Brentano avbryter sig pliitsligen och vlnder sig med all ktaft mot sig
sj?ilv: >Vad ang8r mig allt detta? Varfiir lockar mig satan till denna
kritik?> Der motsegelsefulla, siinderslitna i hans karaktir med alla dess
radikalt motsatta m6jligheter trlder knappast nigonstiides i hans brev si
tydligt fram som her, der han efter de hiftigaste beskyllningat mot, ia
fiirollmpnin ger ay den katolska kyrkan pi intet sltt vill kinna sig behan som ju sjilv br >si full av
rittigad att sdlla henne till ansvar
skuld och f<irderv>. Det ir ett sidant fall av inre sdnderslitenhet som
man mEngen ging m6ter i Dostojevskijs romaner.
Brentanos sitt att ge efter ftir sidana stlmningar medfiir dock visserligen ingen liisning, utan leder honom blott ned i nya avgrunder. FIan
medger vll, att han inte l:ingre intresserar sig f6'r en konst, som lr till
blott f<ir sin egen skull och inte tar hinsyn till religionen: >De vackraste
tavlorna och diktverken framkalla helt visst ett angenlmt eko i sjilen>,
men de tillfredsstrilla inte, om de sti vid sidan av de htigsta milen.
Konsten, menar han, fir inte vara nigonting f6r sig utan meste f<;rbindas
med det gudomliga. De klassiska l'art pour I'art-lagar^a, som giira
konsten profan, och esteticismen lro honom redan frlmmande. Men han
anser atr konsten fdr att kunna tjina religionen miste ge avkall pi den
naiva naturen, i vars stllle skuldmedvetandet meste tt'dda. Och denna
ytterligare konsekvens fdrvirrar honom si att han fruktat att fitlora
fiirstindet. Och si sluter denna kvalfulla bekinnelse med ett Angestens
utrop: >ME Gud fiirbarma sig 6ver min sjll!>
Frin tiden fiir detta brev, som Brentano skrev i februari &t L816, fram
till september ir 1818, di han miitte A. K. Emmerich, hade helt visst
mycket blivit f6riindrat. Alla upplevelser fOrde till den religitisa omvln.
delsen, liksom strilar som trifia samman i brinnpunkten. Ffans svlrmiska
karlek till Luise Flensel, prlstdottern, som ville bli katolik och ftir den
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skull srikte hans slllskap, men blev tvungen att avvisa honom emedan han
ville gifta sig med henne, blir f6,r honom avskedet frin livet. Det lr
gripande att se, hur han brijer huvudet, hur han lir sig att tolka sitt
>hemska iides> chiffer.
Det ir det ena som giir honom mogen. Men det finns Innu en gestalt
som utiivar ett starkt inflytande pi hans beslut: den blivande biskopen
Johann Michael Sailer. Av hans (senare si k?inda) brev till Brentano kan
man sluta sig till, vilket rid denne har bett honom om. Flans tankar
miste ha r<irt sig inom samma omride som i det ovannlmnda brevet till
Ringseis. Men nu fir han av Sailer mera bestlmda anvisningar. Dennes
trefaldiga ,du kan Innu. . .> lger tyngden i maningar, som ges i sista
6gonblicket. Det viktigaste Ir, menar Sailer, att >Gud i Kristus, Kristi
ande> blir >allt> fiir Brentano. Han fir inte >uppfata och bediima
Kyrkan som om den blott bestode av tavlor, statyer, bristf?illiga predikningar, ritus, andefattiga p,rlster>, utan miste fiirsiika att erklnna detta
som givet, och avvinna det >en sann, gudomlig, njutbar sida>, som
kristen och inte som >konstkritiker>.
I februari ir 1818 gjorde Brentano det som han klnde sig n6dsakad
till. Han tog sista steget och avlade sin generalbikt i S:ta Hedvigskyrkan
i Berlin. Denna handling betydde visserligen mera en yttre avslutning
In en varaktig, djup inre befrielse. Om Brentano nu fiirstir Kyrkan som
en teologisk n<idv?indighet och i sitt avgdrande sjilv ser en oundglnglig
konsekvens, si stir denna f<irvandling dock lnnu allt fOr mycket under
biografiens tecken. Det fanns pi den tiden minga konvertiter i hela
Tyskland och i Vien hade Brentano lirt kinna de katolska kretsarna
omkring Adam Miiller och den helige Clemens Maria Hofbauer. Si
miste han lnnu bli utsatt f<ir fiirtvivlade iterfall.
Vid Anna Katharina Emmerichs bldd erfar nu Brentano den underbara sikerhet, som tron ftirllnar och som han tidigare hade s6kt fiirgives.
Denna av kroppsliga lidanden marterade kvinna, som ir si svag och
ellndig, ,liknar en flamrna som ur luften drar till sig och fiirtir det som
tjdnar hennes liv. Allt som sker omkring henne f<irvandlar hon dagligen
och stundligen till ett vittnesbiird. Flennes visioner, extaser, anfall, detta
miidosamma framsliipande av sig sjllv frin timme till timme, ailt detta
vittnar samfillt och stidse om hennes karlek till Jesus Kristus, hennes
>himrnelske brudgum>. Man kan knappast begripa, hur hon som lever
utan niring kan utherda denna anspinning. Visionerna pi fredagarna
dro ju ledsagade av sirskilt fruktansvirda tillstind; hon svettas blod,
skakas av feber och pligas av brinnande tiirst.
Denna martyrs kropp ir mlrkt av Flonom, f<ir vilken ensam hon lever.
Ffennes huvud blr tiirnekronans sir. Fiirutom stigmata i hlinderna och
126

Clertens Brentano

i

Diilmen

korsformiga mlrken och pi den hiigra
sidan siret efter spjutet. Brentano skriver dlrom:
>I dag den 9 oktober (181s), en fredag, sig jag pi morgonen alla
dessa underbara mirken pi denna arma, elandiga kropp bloda. Endast
henderna hade jag hittills sett; jag var hittills ej nyfiken att se det andra
och har ocksi i dag blott gjort det med skygghet och rldsla men biktfadern bad mig dirom, pi det att jag kunde avllgga ett sant vittnesbrird. .. Det gEr en genom mlrg och ben att se denna stackars kropp
si underbart fiirseglad.>
Brentano kan pi vinterkvillarna sitta timmar igenom vid hennes sing,
gliimma a\t att'dta f6r att kunna iakttaga denna kvinna, som han klnner
i alla miijliga situationer och bom dock synes honom i sin hjelpltishet alltid
lika glad, barnslig, irlig och diirvid likt en genius m?irkt av niden. Frin
fiirstugan, dir den franske biktfadern sitter och liser sitt breviarium,
faller ljus in i det m6rkare rummer, dir Brentano liser fdr henne ur
Taulers predikningar eller sitter stilla och ventar, emedan hon iter har
fiirsjunkit i sin visionira siimn. Fdrutom dessa bida personer finns dlr
i rummet blott innu en tam lirka, som ilskar Anna Katharina si sYartsjukt att den med sitt lilla n?ibb anfaller ovlntade frimmande. Som tvi
syskon leva A. K. Emmerich och Clemens Brentano med varandra, de aro
ftir iivrigt ftidda pi samma dag, den 8 september. >Pilgrimenr, si kallar
hon honom, behiiver blott i rankarna meddela henne nigot, si erh&ller
han genast tydligt svar som pi ett tydligt uttalat ord. De beklnna fiir
varandra pi ett riirande barnsligt vis sin n<id, att de bro de ellndigaste,
ov?irdigaste varelserna, de be varandra om fdrb6n och bedja fiir varandra,
ftir att sedan iter meddela varandra underbra verkningar.
Dagligen upptecknar Brentano vad Anna Katharina ber'ittat om sina
visionlra upplevelser, och det Ir stindigt fdrunderliga ting som han fir
hiira. Det vanliga, fiir sinnena itkomliga rummet med dess fiiremil och
grlnser har sammanstiirtat som ett korthus. Mi vara att Anna Katharina
pi jorden Ir skr<iplig, men i den osynliga vlrlden lr hon en pil och en
flamma. Aven det vanliga tidsmittet ir s6nderbrutet. Hon lever lika
mycket i det f6rflutrr" ,oi i den fjirran framtiden, och dlrvid kan dock,
medan hon t. ex. ir i Kristi Jerusalem, nigot som hlnder i hennes grannskap si beriira henne att hon genast vinder tillbaka och kanske brottas
med en satansgestalt, som just har gitt ut att xika ett rov i Diilmen.
Vanligtvis fiirsiggir dock berittelsen om, hur hon skidar evangeliet,
ostdrt. Brentano fir veta detaljer, som ftir hans romantiska sinne helt
enkelt lro underbara, och han antecknar dem troget med stor saklighet,
fast han dock ir >den ovetenskapligaste mlnniska>. >Jag sig Josef i hans
kammare sorra med huvudet pi armen, liggande pi sidan. Jag sig en

pi fiitterna har hennes kropp tvi
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lysande yngling trida fram till hans liger och tala med honom. Josef
reste sig upp, men han var som ximndrucken och lade sig iter ned. Ynglingen fattade honom vid hlnderna och drog honom upp; de besinnade
Josef sig och stod upp...>
Silunda brirja anteckningarna iiver >Flykten till Egypten>, som Anna
Katharina fiirser med minga sillsamma beskrivningar arr geografiskt och
etnologiskt innehill. Si beskriver hon rumrnen i huset >som av flZitade
v'aggar sammansatta kammare, till en del ocksi ovanpi tickta med flatverk>.

Det synes som om hon llste dessa bilder ur en alltj?imt f<irefintlig
kr6nika. Hon ser ocksi sedan ir tillbaka alldd desamrna bilderna
fOr
fcirsta gingen i sin tidiga barndom
och fiirendringar sker blott -si tillvida att nigot i scenen visar sig tydligare
fiir henne. Men hon skidar
inte blott, hon deltager ocksi med ett varmt hjerta. >Nu himtade Maria
sitt lilla barn och hon skyndade si fort att jag inte ens sig att hon lindade
om det. Ack nu hade avskedstimmen kommit, och jag kan inte nog slga,
hur rdrande bedrcivelsen var hos Anna och Marias ildre syster Heli.> Den
heliga familjens avsked frin de anh6riga giir Anna Katharina si ledsen
att hon innu griter vid berittelsen dirom och liksom till fOrklaring dllfogar, hur hon >under natten, di hon sig bilden, hade mist grita>.
Detta,Ir saker och ting, som man inte hrir om i evangelierna, men som
dock hdra till dem som dyrbara kommentarer. Utfiirligt skildrar Anna
Katharina Kristi lidande pi Oljeberget. Man kan hir ana, vad ett gudomligt offer inneblr och vad det betyder att, b'ira" det onda. Det lr synd
att >Vir Flerres Jesu Kristi bittra lidande> och >Den heliga Jungfru
Marias liv> samt >Vir Flerres och Frilsares Jesu Kristi liv>, sidana de
efter A. K. Emmerichs visioner upptecknats av Brentano, i vira, d,agar
lisas si litet och nistan synas bortgl6mda.
Redan allt detta uppskakade Brentano djupt. Men det ir ju inte blott
Kristi mysterium, som frirmedlas honom genom A. K. Emmerich, utan
ocks& Kyrkans. FIur detta g&r till ir inte litt att. slga. E n k?illa Ir hennes
m?irkv?irdiga tiversinnliga kiinslighet fiir alla vigda f<iremil. Nir t. ex.
under hennes visionlra s6mn en prist frin lingt hill nirmar sig henne,
mirker man <igonblickligen, att hon k I n n e r hans nirvaro. Ftirhlngena kring hennes slng kunna vara tilldragna, men om nigra droppar
vigvatten stlnkas omkring i rummet, fdrendrar hon genast sitt hge. Hon
reser sig upp och ber, ja tigger att vllsignas dirmed. I den djupaste
extasen, med fast slutna iigon, klnner hon nlr nigon bes6,kande lr prlst:
hon igenk?inner honom pi de vigda fingrarna, som hon beskriver som
nigot lysande, som inte ens helvetets eld kan fifutlira.
Ocksi hennes smlrtor mildras eller frirsvinna fullstindigt genom heliga
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ting, t. ex. reliker. Hon ser iven dem som nigot lysande. Den katolska
kyrkan har ju sedan gammalt bevarat helgonens, i synnerhet martyrernas
ben eller r€srer av deras klidnad och anvent dem liksom utslde fiir Guds
rike. Ett altare'ir fiir henne ett altare fiirst di, nir det ocksi innehiller
en helgonrelik. Genom att minga kloster upphivdes av kejsar Josef
bertivades minga relikskrin och altaren sina heliga skatter och si kunde
man t. o. m. ktipa dem, som irhundraden tillbaka tjinat heliga indamil.
Aven Clemens Brentano hade forv'irtvat det han kunde.
Anna Katharina har nu ocksi fiirmigan att prdva dessa ting och att
skilja de lkta frin de oikta. Ett ftirvinansvirt bevis f6r hennes tillfiirlitlighet i detta avseende Ir den omst?indigheten att hon genast tillbakavisar €tr litet paket med icke-vigda fiiremil, som med avsikt limnas
henne f6r att fr<iva hennes fiirmiga, sisom nigot mtirkt och pligande,
medan hon trycker en ikta relik intill sig sisom nigot ljust och befriande.
Hon fiirmir dlrvid t. o. m. nimna namnet av helgonet i f.t&ga utan att
ha list inskriptionen.
Fiir att ,rt"rlrrt" miijligheten aY en tanke6verfiiring frin Brentanos sida,
skickade prosten Bernhard Overberg en ging en relik av den helige
Ignatius av Loyola, men utan att meddela ursprunget ens fiir Brentano.
Han hade mirkt reliken blott med bokstaven B.. Sedan Anna Katharina
priivat den, meddelade Brentano resultatet till prosten, som i sin tur sYamdg >Mirabilis Deus im sanctis suis! Ja, det lilla paketet innehiller en
relik av den helige Ignatius av Loyola.> Anna Katharina hade alltsi
funnit det ritta.
Det hlr ir inte nigra som helst intressanta exPeriment av den art som
man anstlller med medier, sidana som t. ex. under Brentanos tid Justinus
Kerner gjorde med sierskan av Prevorst. Det lr mycket mer. Med denna
klarsynthet avligger Anna Katharina ju inte blott vittnesbdrd fiir
existensen av en <iversinnlig vldd, utan iven d:irftir att Kyrkan ir en
iiversinnlig verklighet. Hur kunde hon annars med sidan sikerhet igenklnna alla vigda f6remil? Brentano tyder denna fiirmiga silunda, att
hon hade >en fysisk kensla fiir den fysiska f6rvandlingen av tingen till
ljus genom den kristna invigningen, till mrirker genom synden och bristen
pi invigning>. Niden, som genom Kristi ofier lever inom Kyrkan och
i vilkens kraft iiverhuvud taget f6rst nigot kan invigas, ir livet i den
kropp som Ir Kyrkan. Och for att fiirnimma detta liv och denna nid
hade Anna Katharina liksom ett slrskilt organ.
Fcir henne betyder Kyrkan den srora hjelpen f6r de fallna minniskorna. '
>Ack, art dock alla minniskor mitte njuta Guds vllgiirningars salighet
och s6tma inom Kyrkan!> s'dger hon i biirjan av sin bekantskap med
Brentano. Dirmed ville hon saga, att inom Kyrkan en omitlig skatt av
t29
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vilsignelse ligger i beredskap, som genast verkar, om man blott <ippnar
sig fiir den, och fcir den skull lider hon 6ver att de minniskor, som sti
utanfiir, stinga vigen frir sig sjiilva till frilsningen genom art fiirkasta
denna skatt.
Flelt visst lr det inte f<irborgar fdr henne att Kyrkan sjZilv i sina medlemmar ofta inte tar emot denna nideskatt, och even diriiver s6rjer hon
djupt. >Jag sig en stor m?insklig kropp i ftirskriicklig stympning upprest
mot himlen>, siger hon till Brentano. >Pi hinderna och f<irterna voro
leder bortskurna, stora sir funnos i denna kropp, bland dem innu firska
och blddande, andra fyllda med ruttnande svallkdtr, even sidana som
voro fiirvuxna och hopkrumpna. Den ena sidan var helt svarr, brandig
och som anfr'i,tt. Niir jag forferat klnde alla dessa lidande pi mig sj?ilv,
sade min ledare: 'Ddtta Zir Kyrkans kropp, alla minniskors kropp och lven
din kropp'.> Hon lider outsigligt av denna >f<irvildade, stympade, brandiga> del i kroppen, och hela hennes liv ignas it milet att hingiva sig
sj?ilv f<ir att Kyrkans kropp iter mitte b,li blomstrande.
Genom dessa uppenbarelser visar sig nu ocksi fiir Brentano den katolska
formen inte mera som nigot f<irstelnat, som fientligt stiller sig mot den

ursprungligt striimmande religi<isa kinslan, utan sjllv som en levande
kalla fdr den nid, som genom Kristus lever i Kyrkan, si att hela det
kyrkliga livet pi nigot siitt blir analogt med naturens liv. Brentanos
konversion hade vickts genom hans l?ingtan efter ordning. Men han hade
sett den kyrkliga ordningen allt fiir mycket utifrin. Genom A. K.
Emmerich kunde han tringa in i dess inre. Till och med kyrkoirets hiigtider fdrvandlas under denna aspekt till natur, eller blttre sagr rill 6vernatur. >Den historiska grundvalen f6r varje kyrklig handling sig hon
som en Guds akt i tiden f6r att iterupprltta det f.allna mlnniskosllktet.
Emedan hon sig Guds handlingar som eviga, si fcirstod hon att de bliva
tagna emot i varje <igonblick av den stindigt framitskridande tiden, fiir
att gegna mlnniskorna i den iindliga tiden, som riknas, och derf6,r miste
de upprepas och fcirnyas i Kyrkans mysterier enligt Jesu Kristi och den
Helige Andes anordning. Alla heliga handlingar och fester blevo derfdr
f6r henne evighetens nidegivor, som under varje kyrkoir pi bestimda
tider itervinda alldeles som flltens och tridens frukter komma under
naturens ir var och en vid sin tid. Hon var outtrdrtlig i att med trogen
flit och rena hlnder tacksamt samla och bereda dessa kyrkoirers nideskatter och att offra dem f6r dem som miste undvara dem.>

Nu ir Kyrkan fdr Brentano inte mera nigot fj'irran, som inte

kan

gri, politisk organisation
och frinstdtande, avskyvird magi>, utan en organism, i vilken str6m>kombineras> med Jesus Kristus, inte mer >tom,
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ningarna och rtirelserna komma ovanifrin och dir mellan troende och
heliga en levande kontakt upprltthilles sisom mellan en kropps olika
lemmar. Den kristna romantikens ilsklingstanke framtrider her sinnligtsynbart. Och det 96r Brentano si lycklig, att han hidanefter vill tjZina
den ensam, emedan di iven han pi det sinnrikaste settet kan finna sin
uppgift inom den katolska kyrkan.
Det liter som en personlig trosbeklnnelse nir han skriver: >Sedan jag
nirmare kinner den fromma vininnan, som utan mlnniskors hjiilp undervisas ensam av Kristus och hans helgon i visioner, ir min klnsla f6r
Kyrkan om ln inte starkare si dock klarare och sikrare och mera sammanhingande. Vad det vill siga, att inom Kyrkan striva efter de heligas
gemenskap, vet jag ftirst nu, sedan jag kinner till en del av de visioner,
som detta Guds utkorade veiktyg haft. Det ir inte blott vir frilsning,
det'dr alla minniskors frilsningr som kallar oss i Kyrkan till biin, det lr
plikten att arbeta pi iterupprittandet av den fallna minskligheten; ty
Kyrkan har en outttimlig gemensam skatt av gottgiirelser i den gudomliga
barmhirtighetens skdte. Denna skatt iikar hon stlndigt genom martyremas blod, genom alla uppoffringar, lidanden, dygder och b<iner frin
de fromma troendes sida, och genom denna skatt tillfredsstilles Guds
rettvisa och betalas f<ir olndligt minga sjiilar i detta och det andra livet,
si att det de sjllva inte fiirmitt, sker f<ir dem av br6derna.>
>I denna skatt deltaga alla, som iidmjukt st8 i fiirsamlingen, dir
Kristus genom den vigning, som han givit prlsterna, dagligen i det heliga
mlssoffret flrnyar sin Kyrkas instiftelse. Evigt och oupph<irligt miste
Flerren vara hos oss, oupphdrligt miste hans mandomsanammelse och hans
fiirsoningsdtid av Kyrkan f<irnyas enligt hans instiftelse och ingjutas i
denna skatt av nid; Or syndens hav, som vill driva bort frin Herren
de honom tillh0riga sjllarna till domen, iikas var stund.>
Emedan Brentano dr rddd, att det gamla misstroendet, som beror pi
<iverspindhet, tygellis fantasi och klnslornas svall, iter kunde vakna, nlr
han talar om sidana ting, ber han: ,Se vid allt jag skriver inte pi mig
och tlnk inte pi mig ellndiga minniska; tlnk att du leste det i en bok,
att du fann det skrivet pi en vlgg.>
Varken den gingen eller i dag har just sidant misstroende fattats. Man
slnder en kommission till Diilmen, som skall unders<ika allt intill det
ytt€rsta. A. K. Emmerich tiverf6res i ett annat hus, dir hon inte mer
har en mrijlighet att ditlja sitt >bedriigeri> infiir iakttagarnas 6gon. Slttet
man anvlnder bringar Brentano till fiirtvivlan. T fyra veckor varar
proceduren, under vilken man enligt hans isikt mer fOrfOljer och pinar
den hjalplOsa kvinnan in prcivar henne. En medlem av unders<ikningsr31
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kommissionen frirklarar t. o. m. ftir henne, att han inte ville ha en sidan
Gud som hon har, varvid han fiir att Sskidligt bekrlfta sin avsky, spottade framf<ir henne. En annan sade, att det var bedrigeri, pristknep,

och om ocksi en ingel frin himmelen skulle komma och slga att det var
sant, si skulle han dock slga att det var bedrlgeri.
Brenrano fiirs6ker allt han fiirmir genom sina fiirbindelser, for att
uppni skonsamhet mot ett liv, vars flamma han anser hilla pi att slockna'
Men det lyckas honom inte. Nlr Anna Katharina efter fyra veckor iter

finner han en firrstiird, f<irintad minniska. Man hade enligt
regler undersiikt hennes stigmata, de bida korsformiga siren
konstens
alla
och den iippna sidan, men Indi inte kunnat hitta nigot graverande.
Sedan dess har ju denna ffiga &ter och iter igen stillts och lidelsefullt
f<ires hem,

diskuterats. En nlimare och historiskt noggrann undersiikning av tidigare fakta och av f6reteelserna i nyaste tid i Konner$reuth ha litit f<irsti,
att det i Diilmen inte r6rde sig om ett enskilt fall utan om nigot typiskt.
Vetenskapen sjllv har tagit avstind frin att betrakta bedr?igeri-hyPotesen
som den enda miijliga utgingspunkten ftir undersiikningen, sisom man
den gingen htill fOr sjilvklart. Och om man i v&ra dagar in mera arbetat
-.d-hyrteri- och suggestions-hypotesen, si iro inte de heller tillrZickliga
f.6r att fullst?indigt fiirklara dessa fiireteelser. Trots att det finns minga
paralleller mellan hysteriker och mystiskt benidade, iro utan allt tvivel
minga skillnader kvar. Det finns nu fiir tiden alltsi inte mycket stdrre
klarhet i dessa frigor 'in pi den tiden, di en ivrig undersiikningskommission lntligen en ging ville giira rent bord.
Brentano vistades nlstan fem och ett halvt ir i Diilmen. Denne genom
kultur, sZillskapsliv och kvinnor bortskemde diktare blir inte alls tr6tt
pi det fiir honom nya, enkla lantlivets enahanda. FIan ir redan vid b<irjan

av sitt uppehill lycklig 6ver att det hlr inte finns nyutkomna romaner
och pi lingt hill >inte nigon diktare> och att allt sker pi det enklaste
viset. Nir han limnar Diilmen fiir att besiika vlnnerna Diepenbrock
eller Stolberg eller sin egen familj, llngtar han efter en kort tid iter tillbaka till sin stilla bondgird. >Mlnniskorna dir iro alla enfaldiga>, skriver
han, ,fromma och mycket goda. Dir finns en trogen hund, tama htins
'ifta vr ens hand. Frun i huset, ett mdnster av godhet och vinlighet, rask
och outtriittlig, har ett ilskligt, livligt barn, som har tusende skimt fiir
sig. Vid elden pi kiiksgolvet lr det gott ,tt sitta bland fromma drZingar
och pigor. Och man skojar med gamle farbrorn, en franciskanbroder,
redig och glad och oskyldig, att iag skulle ha fiir avsikt att kiipa ett Par
apor, nigot som han inte kan undedita att avsky' fast han vet att det
inte ?ir sant. Pi kvillarna sitta vi alla framfiir porten och njuta av niijet
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att se korna komma hem och med stor glZdie vilkomnas av barnet. Jag
Iter ocksi med dessa kira mlnniskor och mir i allt avseende bittre ln
nigonsin.>
De korta stunder, som Brentano senare vistas i Anna Katharina Emmerichs hus, hilla honom skadeslcis ftir mycket annat. Men under de ftirsta
fyra veckorna av &r 1824 undergir hon en avgiirande fiirindring. Smirtorna i briistet och i sidan bli fruktansvirda. Hon skriker och jlmrar
sig. Hon kryper ihop och ser helt och hillet fiirstdrd ut. Den 9 februari
befriar diiden henne lntligen.

>Mitt hjlrta

lr

djupt fiirkrossat>, skriver Brentano till biskop

Sailer.

>Jag, som hade strandat, blev r?iddad till den underbara, hiigt benidade,
armaste sjllens grottor. Hon har flugit bort och sjunger inte mer och
stillar inte mer storm€n. Jag 0attar hennes kors och b6nfaller, att vigen
inte mi uppsluka mig>
Skuggan av hans gamla >fiirglves> ligger iter tungt dYer honom. Det
enda, som riddar honom fiir iigonblicket, ir den ftirpliktalse som han
itagit sig att uppteckna hennes visioner. Fiir att utarbeta dem synes ho-

nom hans iterstiende liv vara just gott nog. FIan kan liksom Kundry
blott leva, om han tjdnar. >Att sti ensam Ir nlstan omiijligt fOr mig;
jag miste alltid t;'ina, annars s<inderslites jag; iaZ Ir nu si ling tid van

vid det.>
Si fiirvandlar sig genom detta litterira arbete hans ftirtvivlade ,f<irglves> till stilla lugn pi liknande sitt som han fiir minga ir sedan med

en o6verslttlig ordlek skrivit till Luise Hensel: >Vergeblich bedeutet ja
auch, dass Schuld vergeben werden kann.>

R.
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU
I KATHOLSK BELYSNING.
T\ et kunde synes pretenti/st i en Tidskriftsartikel paa nogle faa Sider
L) ^t ville give et vesentligt Bidrag til Forstaaelse, maaske endda til et

rndret Syn paa Jean-Jacques Rousseau, hans Liv og Tanker, naar man
betrnker den uhyre Litteratur, der eksisterer om Emnet. Og dog forholder det sig saadan, at der, ikke mindst i Skandinavien, har manglet en
at en saadan har sin BerettiVurdering af Rousseau fra katholsk Hold
Perspektiver,
der endda rckker
vide
overraskende
gelse og kan give nye,
Fremtraedelsesformer,
til vor Tid og omfatter vesentlige af vor Kulturs
ser man i den franske Filosof Jacques M aritains Afhandling om
Rousseau.l Det fp,lgende skal .va,re et Fors/g paa med den nrvnte Afhandling som Grundlag at. se Rousseaus Indsats i thomistisk Belysning.
Idet jeg afholder rnig f.ra enhver Opregning af biografiske Data
saadanne findes jo torgvrigt i enhver Haandbog i Pedagogik eller Litteratur
vil jeg indskrrnke mig til at omtale de Mennesker, der har haft
paa Jean-Jagques aandelige Liv. Naar man vil underspge de
Indflydelse
Faktorer, der kan have skabt det mangesidede, uharmoniske Menneske
Jean-Jacques Rousseau, kan det vrre passende at begynde med Faderen.
Isaac Rousseau var intelligent uden Tvivl, men en Eventyrer uden Moral
og uden Evne til fornuftig Resonneren. Indtil Jean-Jacques' ellevte Aar
paatog Faderen sig hans Opdragelse med en kortere Afbrydelse. Denne
Opdragelse bestod v€sentlig i, at Faderen delagtiggjorde Spnnen i sin egen
det 17. AarhundreLesning, hvis Hovedbestanddele var Plutarch og

- let pikante Indhold.
ofte
Denne Paavirkning, der isar udpvedes om Nrtterne, forlod aldrig Rousseau
han havde hele sit Liv en stor
vi sporer den i hans egen Lrsning
-Svaghed for mildest talt snasket Lrsning
og i hans Produktion: i
Tankegang og i La noustiv,
pseudo-romersk
Contrat social finder vi en
uelle Heloise det 17. Aarhundredes Roman.
Gaar vi fra Rousseaus Barndom videre til hans Ynglingeaar, trxfrer vi
han tgr
ham en Aften i det tidlige Foraar 1728 paa Flugt fra G6ndve
eller vil blot-ikke komme hjem til sin Mester (han var da i Grav4r-lrre) paa Vej til den katholske Landsby Confignon, hvor han henvender sig til Sogneprrsten under Foregivende af at ville skifte Religion. Man
naiv maa han
fristes til at sige mindre xrbgdige Ting om denne Prcst
des Vr6vleromaner med deres affekterte Fraser og

-

'J""ques Maritain,

192t.
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Srrdeleshed ikke synderligt forstaaende over
Konversionstrang
i bedste Mening og sendte den unge Mand til en fornem Konvertit ved
denne fornemme Dame havde sat sig til
Navn Madame de Varens
Opgave at fuldbyrde unge- Konvertitters Omvendelse, og der fandtes
altsaa desvrrre Prcster, der begik den Daarskab at sende unge, nys omvendte Mrend til hende. Da hun utvivlsomt er det Menneske, der har haft
stgrst Indflydelse paa Rousseau, er det nok Llmagen vrrd at underkaste
hendes Psyke en n€rmere Undersggelse.
Maritain er i sit Essay meget ridderlig mod hendes Efterrnxle, I Sandhedens Interesse maa vi vist desvrrre krrnge Franskmandens Ridderlighed
af os og give fplgende Billede af. Jean-Jacques >lille Moder>,.som han
kaldte hende
i Realiteten tog hun ham til Elsker, da han var 22 Aar
- hans Dyd>. Madame de Varens var, hvor stygt det end
>for at bevare
lyder, en Kirkens >adultera>
de hende betroede Konvertitters Omven-

og

for Tilfeldet Jean-Jacques. Han optog den foregivne

-

delse fuldbyrdede hun med >blide Midler>. Indr/mmes skal det, at hun
ikke sparede sig, naar det angik Omvendelser! Jeg har i den Forbindelse
h/rt hende sammenlignet med den hl. Katarina af
Sammen-

Siena

ligningen gaar kun dl Anstrengelserne for andres Omvendelse, de to
Kvinders Veje og Maal er ellers som Nat og Dag.
Madame de Varens var fuldstrndig plastisk i religips Hsnsesndg
dette dog maaske uden eget Vidende. Lad os give hende den Indrpmmelse,
at hun var Katholik i god Tro
hun anerkendte oprigtigt Tros,bekendelsen i sin Helhed, men naar hun kom til at tage hver enkelt Artikel op til
Undersggelse, viste det sig, at hun troede noget ganske andet end Kirken,
hvilken hun dog samtidig ganske underkastede sig
kvindeligt charme- hende paa! Hendes
rende Mangel paa Logik har det saa vist ikke skortet
Religipsitet minder om den Retning i d.et. 17. Aarhundredes Teologi i
Frankrig, man benavner Quietism denne Retning har sit Udspring
i en anden Kvinde, >>en Madame de Guyon, som i et ulykkeligt ,lEgteskab
fgke Trung til at nerme sig Gud ad mystisk V"j
Trangen fandt Udlgsning i en passiv Tilstand, i hvilken hun ganske- fplte sig given Gud i
Vold, saa at hun uden at ty til Bgnnen fornam, hvorledes hun i bogstavelig
Forstand fytrdtes af Guds Naade, undertiden endogsaa i en saadan Grad,
at hun efter sit eget Udsagn var i Frr.d med at sprrnges deraf og derfor
n/dsagedes til at lpsne sine Kkder>.2 Denne umiddelbart komiske, men
ogsaa dybt tragiske Afvej til Forbindelse med Gud lxrte Madame de
Varens Rousseau at vandre
et Faktum, det er ver.d at have for @je,
- Rousseaus religip,se
naar man beskeftiger sig med
Tanker.
Gang paa Gang i sine Ungdomsaar vender Rousseau tilbage

'H. St. Holbeck,

til

Madame

Fra tlet klasshke Frankrig, Kpbenhrvn 1902.

t3t

.

Hans Bang

hendes idylliske Landsted >Les Charmettes> i Savoyen. FIer
lerer Jean-Jacques at kende og elske Naturen; han fuser og drlmmer og
erhverver h., J"r, Fplelsens Intensitet, der er hans Genis Serkende, men
de Varens,

til

som bringer Forvirring

i

hans Livsfprelse.

Til

hans

Ulykke kom han til

at leve i dette svermeriske Milieu, hvor den mest elementere Erkendelse
af sandt og falskt, af godt og ondt er underk€ndt. I denne Tid stod han
hun lerte ham bl. a. ikke at
som n&vnr i Forhold til sin >lille Moder>
jo
for
tydeligt hans Hjerte, der
alt
rhi det modsagde
frygte Helvede
f6lte sig godt af Naturen. Ogsaa sin Tro paa Arvesynden setter Rousseau

til

her.

Senere rraf Rousseau i Paris den totalt ukultiverede, stupide Vaskepige
paa
T6rdse Levasseur, som han selv har skrevet om i sine confessions

sine Steder srrdeles udelikat enddaa. Med denne Kvinde fik han fem
stik imod sine egne
Bprn, som han alle anbragte paa Hittebprnshospital
Teorier om Foreldres Pligter. Senere hen fandt han paa at trckke dette
Fruentimmer ud i Skoven og i Narvrrdse af to V€nner at. etklxre hende
for sin Flustru! Af Betydning for dette Forhold har det sikkert v&ret' at
dsnns
T€rdse var en fuldstandig Modsatning til Madame de Varens
fiass
Rousseas
Hang til Protest, til Yderligheder finder vi ofte hos
Katholicisme har maaske samme Udspring: Trods mod hans calvinistiske
Oprindelse.

Trods Forskningens uhyre Bearbejdelse af

alt stof til

Rousseaus

der er saaledes skrevet Afhandlinger om saa godt som alle der
Biografi
harlaft Forbindelse med ham - er og bliver den vigtigste Kilde dog han
Confessi.ons, og det selv om man med god Ret maa stille hans Sanddruhed
ikke for det, selvibespyttende er hans Bekendelser i hgjeste Grad.
i Tvivl
De indeholder en makaber Svrlgen i Fleltens Fortid. I sin Indledning
udtaler han fplgendeber4rrrte, ofte citerede Ord: >Ved Dommedag vil jeg
i,S viser mig
med min Bog i Haanden vise mig {or den hpjeste Dommer
foragtelig og ond' naar jeg har va,rct det, men ogsaa god og rdelmodig,
naar jeghar vxret det.> Han bekender Gang paa Gang sine Synder
men paa en inderligt selvglad Maade. Han finder faktisk Behag i sine
netop fordi de er hans egne og helt udtrykker hans Peregne synder
han anklager nok
sonlighed. vi har her en Karikatur af skriftemaalet
sig selv, men han giver ogsaa sig selv Absolution. Denne Forhedigelse af
sig selv, paa godt og ondt, har sin Begrundelse i hans Dogme o- MetrneMennesket er af Naturen godt. Jean-Jacques
skets >>bont6 naturelle>
har i Fplge denne sin >bont6 naturelle> aldrig v i 1l e t det onde (lige
i sin, i hvert Fald praktiske
som han vel heller aldrig vilde det gode
Indifierence over for Begreberne godt og ondt). I Virkeligheden er
denne >bont6 naturelle) ikke andet end et Vrcngebillede af det, der i den
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katholske Kirke hedder >Naadens stand>, c: sj{en uden Dpdssynd. I
Besiddelse af denne >bont6 naturelle> er det ogsaa Rousseau ser sig >imak ja, uforstyrret og befriet Jor alt andet
passi'ble comme Dieu m€me>
end sin egen vidtdrevne Individualitet, som han stikker uhjrlpeligt fast i!
Efter disse spredte Noter til Rousseaus Biografi er det vigtigt - af
F{ensyn til den efter fglgende Underspgelse af enkelte af hans Id6er og til
at samle Noterne til et Hele, at finde
Klarjprelse af disses Bevrggrunde
frem til noget vasentligt i hans Karakter. Vi m/der hos Rousseau en vidundedig kunstnerisk Begavelse, ofte en levende Intelligens, ja en instinktiv
sund Sans. Vi finder ogsaa, vel isrr i Confessions, en meget sterk Fplsomhed og en indre Trang mod det ophpjede. Men nu kommer vi til det
o*r"rrllig", denne indre Trapg mod det ophpjede, med dens instinktive
Erkendelse af det gode, er ulykkeligvis fotbundet med en total Magtesl/shed over de Evner, hvormed Menneskene ellers g/r sig til Herre over
ds6 er umuligt for ham at gennemf 6re en F{andling, som
Virkelighedsn
han selv helt ind i sit inderste har erkendt som etisk vardifuld. Her er
vi da ved det mest markante Truk i Rousseaus Liv: den aabenlyse Dob-

den klare Insigt i det gode, P arret med den
manglende Evne til at ville det Sode' Med et Udtryk,
belthed:

hentet fra den thomistiske Psykologi: Rousseau mangler >imperium> Magten over sig selv. Han tror sig god, fordi han dpmmer rigtigt om,
bestemme sig, realisere det gode >hic et nunc>
hvad han bgr gQre
-men
evner han ikke. Saaledes befriet for den Byrde, det er for os Mennesker
at overvinde os og udf4rc det gode, n6jes han med at dr@mme sit Liv,
konsrruere sig til det. Dette ser vi, da han under Samlivet med Madame
de Varens begejstret ,konverserer> med Gud og fpler sig i Kontakt med
Livets inderste Vasen. Det er sikkert ogsea som Borger i denne Drfmmeverden, at han kan nyde sit eget Liv som et Skuespil, som han g/r det i
sine Confessions.

Man har talt om Rousseaus >FOlelsesfilosofi>. Hvad Rolle spiller da
fteus5s1u ikke blot bekender >Fplelsens Filosofi>,
Fplelsen hos ham?
det gjorde ogsaa de engelske Moralister paa hans Tid, han e r helt og
holdent F/lelse. Dette er ikke saadan at forstaa' at Fornuften ingen Rolle
det g/r den i h1i Grad, men den er sat i Fplelsens,
spiller for ham
Afiekternes Tjeneste. Rousseaus resignerer over for sig, han accePterer sig
selv som den troende accepterer Guds Vilje; han vil ikke endre ved det,
af Frygt for at forandre sit eget Jeg. >Il faut
han opdager hos sig selv
man maa:v&re et med sig selv, (c: sin egen Fplelse) som Gud
€tre soi>
sit
eget Vasen. Trods sin gentagne Reflekteren over sandt og
med
er et
falskt, over godt og ondt, udtaler Rousseau, at det at reflektere er en
Tilstand mod Naturen. Atter et Eksempel paa Modsatning mellem den
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teoretiske og den praktiske Rousseau! >Det Menneske, som mediterer>,
udtaler han, ,er et fordervet Vasen. De abstrakte ld6er er Kilden til
Meneskehedens st/rste Vilfarelser. Aldrig har Metafysikkens saregne
'jargon' aabenbaret en Sandhed.>
Fplelsen er for Rousseau ogsaa Kilden til religips Erkendelse, hans Trossikkerhed udspringer af Fglelsen, som han paaberaaber sig, naar han lider
af Anfegtelser og Tvivl. Isrr er det Beskuelsen af Naturen, der hos
Rousseau vakker den religipse Fplelse og dermed Troen. Han taler herom
i 4. Bog af Emile, i den berpmte og i Samtiden meget yndede >Profession
de foi du vicaire savoyard>. Emile fpres op i en Bjergegn, hvorfra han
skuer ned over den skpnne Podal
dette Syn {.grer harr. til Meditation

og Tilbedelse, og her f.aar han -sine Begreber om den Naturreligion,
Rousseau lnsker at bibringe de unge. Her taler Gud til Emiles Hjerte.
Der er en hel Del rigtigt i dette, og isrr for Samtiden kan disse Betragtninger have vrret af en uvant Ophpjethed
for hvor mange Mennesker
er Synet af Naturen, baade den rent nstetiske
Nydelse og det eksakte
Studium, ikke blevet til en Styrkelse af deres Tro! Denne har blot ikke
haft sin Basis i Fglelsen.
>Jeg vil aldrig grunde over Gud og hans Natur>>, siger Rousseau, og
fremdeles: >flnsk altid af. dit inderste Hjerte, at der er en Gud, og du vil
aldrig komme til at tvivle derpaa>. Jean-Jacques er, ligesom Luther, et
Eksempel paa den anti-intellektualistiske, religigse Tankning; de ikke blot
underkender Intellektet, de hader det. Med sin Fplelse mener Rousseau, ar
han hrver sig til Gud
men dette er i Virkeligheden ikke hans Maal og
pnsker
inderste Trang, snarere
han at absorbere Guds Vrsen i sig, at blive
eet med Gud
vi mindes i denne Forbindelse hans >impassible comme

Dieu m6me>.

-

Beundrere og Tilhengere har udraabt Rousseau som Mystiker
man
- Behevder som Bevis, at han oplever en fplelsesbetonet og irrationel
gejstring, der er forvisset om Forbindelsen med Gud. Atter har vi en
Karikatur, et Vrcngebillede
i Stedet for at opleve Guds Vrsens SkOnhed oplever han Fplelsens Skpnhed,
Dr/mmeriets Sk/nhed
detre er en
Similimysticisme, maaske endnu ringere og mere verdslig- end den f6r
omtalte Qvietisme.
,Ogsaa som >den ensomme Vandrer> er Rousseau blevet besunget. At
Eneboeren kan vrre narmere det guddommelige end de samlevende Mennesker kan ikke bestrides; Aarsagen til Rousseaus rigtignok kun periodiske
Eneboertilvrrelse var imidlertid snarere hans Umedgpdighed, hans Fordgmmelse af Nesten, parret, med Selvglede. Hans Naturvandringer er
ofte ikke andet end Surmuleri, Udtryk for et >nu vil jeg ikke lege med
mefe>).
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i Rousseaus Livsforelse, er det
*u[!t at finde fre* iil det vasentlige, det til Grund liggende i hans
Ideoiogi. I mange Aar af sit Liv var Rousseau Katholik, omend paa Madr*. d. varens' vis, hvilket heller ikke €r saa mrrkvardigt, naar man
Ligesom man kunde paavise det berende

betrnker de fgrnrvnte Omstendigheder ved hans Konversion. Med disse
oplysninger in rnente virker det direkte pinligt, at FIa rald Hott'
>R. hade
d i' g i sin Bog Den nyere Filosofis Historie,l. Bog p.293 siger:
Katolicismen.>
til
i sin Jorste Ungdo- ladet sig f orleile til at gaa over
Rousseau rr"ri d.rhele et religipsr Gemyt med et sterkt religip,st Behov;
hans religipse Anleg var rigere end hos de fleste af hans samtidige, blot
var han feverenter talt for doven til at drage Konsekvenserne. Han har
fornyet kristne Idder, der var glemte i hans Aarhundrede' men han har
samt-idig forvansket dem. Naar han reagerer mod Oplysningsfilosofien'
.r"", hr-r, mod Filosoffernes Kynisme proklamerer Guds Eksistens, naar
han forsvarer Dyden og Familien, naar han fremhrver Samvittigheden
og den personfigl Ansvarlighed, er det alle kristne Id6er, men kristne
IJ6er, hvoraf der kun er det straalende Ydre tilbage'
En absolut vesentlig Egenskab ved sand Kristendom er den ovefnaturuden den vil Kristendommen fordrrves' og det er en saadan
lige Naade
de
FJrringelse, Rousseau har gjort sig skyldig i' Han har

-bragt
krist-ne sandheder f.ra deres overnaturlige Plan
ned paa er narurligt - det er det Grundsynspunkt, vi maa

anlrgge over. for Rousseaus Ideologi. FIer maa vi mindes hans >bont6 naturefJ>, denne >naturaliserede Naadens Stand>. Samme Synspunkt kan
anlagges over for hans Frihedsbegreb, som han n&rmere definerer det i
cont*t social. >Friheden>, siger han, >den absolutte uafhrngighed, er
den oprindelige Tilstand, hvis Bevarelse eller Genoprettelse Menneskets
N"to, og den guddommelige Verdensorden kraver'' Konsekvensen heraf
bliver: ing"r, Uttd.rkastelse under nogen Flerre, og ingen Flersker over
med andre ord: Rousseau afmaler det
nogen Urrdersaat er tilladelig
krirtrr" Paradis fpr syndefaldet, omend dette jordiske Paradis, som den
hl. Thomas siger, dog indeberer d e t Herredpmme over frie Mennesker,
som bestaar i at lede dem mod det felles Vel.
Det er ogsaa i contrat soci.al, vi finder Rousseaus Lighedsbegreb. Han
krrver Ligheden i alt for alle. Her stlder han som alle Forgengere og
Ef.terfglgere pinligt nok paa visse aabenbare uligheder hos Menneskene
i Sty"rke ,i"'.,r"f ,or' i Forstand. Men, klarer Rousseau sig, disse Ulig-h.der er kun saakaldr naturlige, de er imod Naturens @nske, og hvem
ved, om de ikke gaar tilbage til en fjern, endnu uudforsket Misdannelse?
Dette Dogme omLi$hed..r-b.oo. paa en grov Misforstaaelse - Rousseau
forveksleiLighed med Retfardighed. Retfardigheden krrver ganske rigL39
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tigt Lighed, men en geometrisk, en proportionel Lighed
den behandler
- krrver, er en
enhver i Forhold til hans Fortjenester. Men det, Rousseau
aritmetisk Lighed, en absolut Lighed
den vil behandle enhver ens, uden
Flensyn til hans Fortjenester. Jamen,- i Evangelierne
er der ikke alle,
fattige som rige, lige for Kristus, kunde man sige til Stptte
for Rousseau
jo, der findes i Evangelierne en guddommelig Jevnf.grelse af os alle,
-men denne Jrvnfgrelse er hevet over menneskelige Petitesser, vi skylder
den Naadens Hjelp, den ligger altsaa i et overnarudigt Plan, ganske uafhrngig af og uden at blande sig i de naturlige Forskelle og aandelige saa
vel som legemlige Rangklasser, vi lever i her paa Jorden.
Det ligger i det hele til Rousseau at foretage saadane >Laan> som de
ovenfor skildrede og saa befri Laanene for eventuelle tyngende Forpligtelser eller kun tage af dem, hvad der svarer til hans egen Natur. Jeg
tenker her paa hans Idd om Opdragelsen: da Naruren i Barnet er god,
(>la bont6 natureller!) vil den udfolde sig paa rette Maade, hvis den ikke
bliver forstyrret udefra. Opdrageren skal altsaa blot give Naturen gode
jeg citerer af Em.ile's 1. Bog: >Den rigtige OpdraVakstmuligheder
gelse maa v€re rent negativ. Den bestaar ikke i Beleringer om Dyd og
Sandhed, men i at bevare Hjertet for Laster.> Rousseaus Id6 er ikke saa
original, som den er blevet udskreget til * han er ikke fri for ar have
hentetden hos F6n6lon, der iL'iducation iles jeunes fillessigerz >Det

drejer sig blot om at fplge Naturen, understOtte den og udvikle den. Thi den menneskelige Natur ligger i det gode.>3 Laanet
er evident, den bekvemme og for Rousseau passende Beskering ikke
mindre!
Rousseauismen er en Parallel til Luthers Udeladelse af Aabenbaringen,
af Troens Aabenbaring
Luther tager jo af Evangeliet kun >Guds Ord>,
Ordet om Kristus. Rousseau har fuldrbyrdet Luthers Verk: at finde en
Kristendom, adskilt fra Kristi Kirke, idet han her fgn Evangeliet ned i
det natudiges Plan. I denne Naturligg/relse af Kristendomrrren maa Oprindelsen sl,ges til talrige modernistiske vildfarelser. Derfor har vi saa
mange Analogier til katholsk Mysticisme, derfor saa mange verdsliggjorte,
kristne Id6er
tenk blot paa Socialismen ja Kommunismen! Eller indenfor de ikke-katholske,
kristne Samfund
her forekommer
mig iser
- Hrr, hvis Tankerder
At v&re to Eksempler
det ene er. Frelsens
bygger pae
- Fattigdom, Lydighed og Opofrelse mod Nesten;
de katholske Tanker om
disse Id6er er imidlertid lpsrevet fra deres overnaturlige Tilknytning; de
faar fgrst deres fulde Berettigelse, naar de realiseres af Lemmer paa >corpus
mysticum Christb. Det andet Eksempel er Oxfordbevegelsen
hvad er

t

- Jf. Creilo,
dragelse>.
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dens Skriftemaal andet end den katholske Kirkes, l@srevet fra sine Omgivelser!
Efter det her fremsatte kunde Rousseau maaske endnu synes at have
for, vilde man maaske sige,
en vis Styrke, en vis Beviskraft i Behold
der er nu noget sundt, noget livsbekreftende i hans Optimisme. Ak nej,
end ikke det kan Jean-Jacques rose sig af, thi i Virkeligheden bunder hans
Optimisme i Skepticisme, i en dybere Fortvivlelse end selv en Schopenhauers Bitterhed. Thi Rousseaus Optimisme fordgmmer alt det, som er,
han hader jo selve Tilverelsen i dens reelle Form
han elsker kun det,

er n/je
der ikke er, sit eget syge Sinds Drlm. Hans Naturoptimisme
forbundet med en n&sten fysisk Skrek for det virkelige Liv. (Var det
mon ikke noget lignende, Kant senere led af
han huggede blot Knuden
over ved at lade Mennesket vrre Borger i to Verdener, hvoraf den ene er
en ren Trpsteverden?)
Rousseau har mange aandelige Efterkommere. Romantikken har overteget hans >evigt urolige Fljerte>, der er skabt af hans Afslag mod Naaden.
Vor Higen mod Gud er i Romantikken erstattet af F/lelsens Mystik.
Ogsaa Kerligheden til Selvet, til ens egen Sjrl paa godt og ondt finder vi
hos Romantikerne. For den, der lige har lest Johannes Jpr gens e n s Birgittabog, f6res Tanken uvilkaarligt hen paa denne Helgens
Krdighed, der ene var >la douce croix>. Rousseau vil aabenbare os Hjerternes Hemmelighed
ligesom senere Freud har villet gfie det ved en
psykologisk Overrumpling, der i fprste Omgang fik os til at gispe efter
Vejret. Og skal vi fglge Rousseauismens Udvikling til dens yderste Eftervirkninger, kan vi lese mange af vore moderne Romanforfattere, af danske
Leck Fischer, Mogens Klitgeard, for atn€vnenogleafde
Mennesker, der dybest set i en rousseauisk, bundl6s Fortvivlelse over det,
der er, over Virkeligheden, skildrer denne og kun ser den i triste, m/rke
Farver, i lave Milieu'er og i dyriske Mennesker. Sunket endnu dybere end
Rousseau har disse Mennesker, mange af vor Tids Mennesker, end ikke hans
Naturtillid, hans Drpmmeverden ar ty dl.
Hans Bang.
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KLOSTERNEUBURG.
UR ETT GAMMALT oSICNruTISKT KLOSTERS HISTORIA.

f, nligt ett ofiiciellt meddelande av gauleiter f<ir Niederdonau (f. d. NieI-r dertisterreich, omfattande iven Vien) har augustinerstiftet Klosterneuburg i sin helhet tillika med alla klostrets egendomar beslagtagits och
tillfallit tyska staten. Detta meddelande utgtir fiir nirvarande det sista
kapitlet i de dsterrikiska klostrens historia, di Klosterneuburg var det sista
kloster som togs. Det var tillika det ildsta och rikaste av alla som redan
tagits. Detta beriimda kloster, beleget en knapp svensk mil frin Vien,
ir ur minga synpunkter intressant icke minst derfiir' att namnet pi en
av de svenska generalerna under det trettioiriga kriget lr fiirknippat med
Klosterneuburgs historia.
N?ir L e nn a r t T o rs t e ns s o n' greve aY Ortala, den 6 mars 1645
i slaget vid Jankau, en liten by stider om Prag, besegrade de kejserliga
under general Hatzfeldt, var vigen till Vien oppen fiir honom. Men det
lyckades honom endast att eriivra ett brohuvud vid Donau. Det var just
den lilla staden Klosterneuburg, som han ercivrade och beflste. FIan kunde
dock inte hilla den utan miste under trycket av de kejserliga trupperna
draga sig tillbaka till Mihren. Den lingvariga beligringen av Briinn (23
april-l3 augusti) satte en grlns fcir framgingarna. Han drog sig tillbaka
till Sachsen och limnade arm6en i december l64J och kom 1646 hem
till Sverige, dir han dog &r L651,
Klostret grundades ir ll06av hertig L e op ol d III, markgreve ur den
Babenbergska slikten, som di anfiirtroddes aran att vara tyska rikets utpost mot ristern i synnerhet mot ungrare och turkar. Sagan berattar, att
hertig Leopold tillsammans med sin maka Agnes den 8 maj 1105 befann
sig i hertigens jaktslott pi Leopoldberg (romarnas Monte Cetium), di en
hlftig vindil bortriivade hertiginnans sli;ja och fttrde den till Donauflodens
strand. DIr iterfanns den 23 d,agar senare. Hertigen besliit di, att pL
fyndplatsen uppfiira ett litet kapell och grunda ett kloster. Si uppstod
sjblva klostret, men fiirst under iren 1114-1L36 byggdes den stitliga
stiftskyrkan av abbot Otto. Kyrkan bestir arr en romansk pelarbasilika
med tre skepp, och di hertig Leopold ir 1136 avled, fick han dlr sin
grav. Kyrkan fick under 1300-talet tvi torn i gotisk stil, men de ombyggdes under 1700-talet tillsammans med hela kyrkan; sjilva tornspirorna tillkommo fiirst under det nittonde irhundradet. Nybyggnaden av
sjllva klosterbyggnaden bdrjades 1730 under abbot Ernest Perger efter en
storslagen plan av arkitekten Donato Felice Allio (1690-1780?), en lirjunge till den bercimde arkitekten Bernhard Fischer von Erlach, barockens
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mlstare (16t6-1723), vilken jimte hans stdrste konkurrent di det gallde
barockens arkitektur, Lukas von Hildbrandt (1568-174t),Ir skapare till
nistan alla dessa storartade palatsbyggnader, som 6sterrike innu idag kan
uppvisa. Klostret, som fullendades 1751, vtan att Donato Felice Allios
soora plan i sin helhet slutfiirts, ligger pi en hiig kulle i mitten av den
lilla staden Klosterneuburg ungefir 100 meter trver Donaus hcigra strand
och har imponerande dimensioner: llngden torde vara ungeflr 300 meter.
Klostret krones av tvi kolossala kupoler, av vilka den ena ftrrestlller den
kejserliga kronan, den andra den gamla ijsterrikiska hertigshatten.
Hela anliggningen ar en parla i den enastiende kedjan av barockkloster,
vilka ligga pi hriga vinbevuxna kullar lings Donaus strlnder med biirjan
vid Passau, den gamla grlnss,taden mellan Bayern och dsterrike. Den har
{itt sin plats just der Donau, efter att ha passerat trangre dalgingar,
vidgar sig och fortsitter i bredare lopp till tlngerns slettland. Upphovsmannen till dessa kloster rrar den nitllskande biskop Altmann i
Passau (d. 1091). Den som farit nedfcir Donauflodet friin Passau
eller Linz mot Vien, skall vZil aldrig kunna gltimma dessa kloster, i synnerhet ej de tre bist bellgna av dem, liggande pi hiigt belegna punkter
med harlig utsikt 6ver Donau, iiver ingar och sllttland, synliga lingt ut
,iiver landet frin alla hill. Klostret M e I k intar en plats framf.or alla
andra. Det grundades ir 984 av hertig Leopold der Erlauchte. Melk var
di huvudstaden i dsterrike, och alla hertigar av den Babenbergska slikten
hOllo dar hov. Stiftet iiverhmnades ir L072 it benediktinorden och utbyggdes ir 1089. Men fiirst 7720-1732 byggdes genom abbot Prandauers
fiirsorg det nya klostret, vittande it scider och med en llngd av icke
mindre i'n 362 meter. Frin Melk slingrar sig Donau genom en mycket
tring dalging med den en ging i vidden si fruktade >Struden>, en virvel
dir minga smi bitar gitt till spillo, f<;rbi ett underbart vackert beleget,
till sitt omfing litet, men arkitektoniskt sett utmirkt vackert barockkloster med namnet D iirnstein. Pi borgen ovanf6r stiftet residerade
intill det tolfte irhundradet slekten Tiirnstein och efter dem herrarna von
Kuenring; dlr satt ocksi den unge kung Rickard Lejonhjirta fingen i
lJ minader ll92-1t93. Han hade under korstiget pi Cypern fiirolempat den <isterrikiske hertigen Leopold V, och di han.var pi hemvlg genom
Tyskland blev han tillf.ingatagen och fitrd dll Diirnstein. Diirnstein intogs den 26 mars l64J av svenskarna, vilka helt och hillet f<irst6rde den
gamla borgen, av vilken endast nigra murrester itersti. Pi hela berglandet
runt omkring odlas den berijmda vinsorten Diirnsteiner lnnu idag. Llngre
fram, ddr Donaufloden limnar sin alltf<ir tr&nga bidd, ligger pi en h6g
kulleklostret Gdttweig (Gud helgat), som grundades ir 1073. Slutligen kommer Klos tern eu b ur g.
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voro rika tack vare sina lantegendomar men innu
rikare tack vare sina bibliotek, sina konst- och tavelsamlingar, sina skolor
och sina vinkZillare. Benediktin- sivdl som augustinmunkarna, som lgde
Klosterneuburg, hade endast akademiker som kanonici, och frin deras
gymnasier utexaminerades irligen hundratals studenter. Men deras skolor
voro icke klosterskolor i ordets egentliga mening, utan offentliga skolor,
dir eleverna undervisades pi samma sett som i alla andra statens eller
stldernas skolor. Munkarna, som voro akademiskt utbildade, miste utom
sin teologie doktorsexamen iven inneha filosofie doktorsgrad i sprikvetenskap eller biologi, fysik, historia eller matemadk o. s. v. Undervisningen

Alla

dessa kloster

skedde oftast

pi

latinska sprAket, och de studenter, som kommo

frin

dessa

skolor kunde verkligen latin perfekt.
Klosterneu,burgs stiftskyrka Ir bekant f<ir sin romanska korsging och i
synnerhet fiir sitt s. k. Leopoldskapell, i vilket de jordiska resterna av
hertig Leopold lro bisatta. Denne hertig blev den 5 juni l48l av piven
fnnocentius VIII kanoniserad sisom Leopold den helige. Hans sarkofag
finnes dir och utstllldes varie ir pi hans festdag, den 1l november. Di
S:t Leopold firades sisom skyddshelgon f6r kronlandet Niederiisterreich'
vallferdade irligen pi denna dag nistan hela \flien dit ut, fdr att viirda
skyddshelgonet och f6r att fira en glad folkfest. Klostret ?igde de kanske
stiirsta vingirdarna i trakten och dirmed ocksi en vlldig vinkiillare. Killaren bestod av icke mindre In fem viningar pi varandra, ditav tre uthuggna i berget och tvi ovanf,iir jordytan som fundament ftir det stora
kloatret och f6r klosterkyrkan. Killaren kunde rymma och rymde ibland
icke mindre In 3,000,000 liter vin i olika sadier, och dir fanns ett vinfat,
rymmande t6,000 liter, det andra i ordningen efter det stora fatet i
Heidelberg. Till toppen av detta fat fanns en trappa och frin toPpen
rutschade alla, som steg upp, utftir vilvningen. Detta var en viktig detali
i den stota folkfesten, som samlade tusentals mlnniskor frin Vien, och
kallades >Fasselrutschen>.
Men fiir afi ArcrgA till kapellet, si finnes dlr vidare Leopolds resealtare,
den iisterrikiska hertigshatten, hertiginnans sliija och framfiir allt ett beriimt flygelaltare, forfardigat av den kende guldsmeden Nicolaus
von Verdun, som anses vara den stiirsta konstnlren bland alla den
romanska konstens guldsmeder. Altaret nr fem meter brett och bestir av
11 stora tavlor av guld med emaljbilder, som nro ordnade i tre rader 6ver
varandra och framstllla Kristi liv och lidande; ovanfiir och under finnas
for varje tavla 17 typologiska bilder med motiv ur Gamla testamentet.
Underbart vackra lro ocksi klosterkyrkans milade glasf6nster frin trettonde och femtonde irhundradena. Vidare miste man beundra de vackra
snidade korstolarna, den stora orgeln, byggd av den ber6mde orgelbyg144
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Freund i Passau, och den vackra htigaltartavlan
delse> av Leopold KuPelwieser.

garen

>Marie fti-

I stiftsbyggnaden Ir vidare inrymt det stora biblioteket med sina 30,000
folioband i vackra inbindningar samt cirka 4,000 handskrifter frin medeltiden, d?iribland Leopold den heliges psalterium, Babenbergerslektens
stamtavla och en tysk bibeltiversittning tryckt 1462 av Johan Fust
i Mainz. De s. k. kejserliga fummen som ligga i en sirskild flygel ero
synnefligen dekorativa med sina praktfulla, vivda gobelinger. Audienssalen ir prydd med en vacker takmilning av Daniel Gran (1694
beriimd freskomilare, hovmilare hos kejsar Carl VI; han fick
-1717)ren
som arvode dagligen 100 gulddukater. Freskomilningar i Nationalbiblioteket i vien iro ocksi av Grans hand. slutligen kan nimnas myntkabinettet, tavelgalleriet och den teologiska undervisningsanstalten i stiftet.
Korherrarna sjllva voro regulerade augustinermunkar, som levde enligt
den s. k. reguh Aquisgronznsrs. De bildade tillsammans ett s. k. konvent
och egde personligen ingenting. Allt vad klostret ligde i egendomar och
hus, och det var inte litet, tillhiirde konventet, som gav korherrarna deras
n6dtorft. Vad de behtivde av livsmedel kom uteslutande frin konventets
egna stora egendomar. Vinet var naturligtvis en stof inkomstkllla och
det b5sta var det s. k. konventvinet. Korherrarna voro uteslutande akademiker; en av de sista, d:r Pauker, var vida bekant som konsthistoriker.
Och nu Ir det bertimda augustinklostrets historia tills vidare avslutad.

Karl Bittner.
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KATOLSKA PERSPEKTIV.
Internationella levnadsregler
heter en artikel av den bekante pater C. C.

Martindale
S.J.i Katolsk Ugeblad
(1942, n:r 25) vtntr vi itergiva fOljande:
Det

md.ste

finnas nigonting, sotn std.r fast.

.Moderna mlnniskor hava fiirgapat sig i
fdriindringar och ligga icke mlrke till, att
vissa ting iro och miste vara bestiende.

Jag fick hlrom dagen' lisa, att en ung
flicka uttryckt sig hinfullt dirf<ir, art hennes trolovade var stolt <iver, att hans familj bott 400 ir i samma hus. >Tiinka sig,
att ni ej haft nog omsittning i huvudet f<ir

att flytta. till ett annat st?ille. Ni mitte di
haft vatten i idrorna i stlllet fdr blod.>
Ja, men ett hus skall man

ju alltid

-

hava!

Det siges, att vissa amerikanska bilar iro
berlknade

att hilla

endast

ett 3t, ty

dL

behiiver man naturligtvis >fiirlndring>.

Hlr i Danmark har jag h<irt talas om en
dam, som blev fcirargad, nlr hon fick hara,
att hennes gardiner kunde hilla under hela
hennes liv. Under loppet av tvi ir skulle
de trikat ut henne i grund. Men man urgir
ju i varje fall ifrin att vi behtiva en vagn
och fdrmodligen ocksi gardiner! Pivens
fem punkter angiende en ny, pi de moraliska principerna grundad ordning (jfr
Cred.o 1942t 6 ft.) 'ito icke sensationellt

jag vill icke hava nigot att gtira med min
granne. Om han liter mig vara i fred, si
skall jag lita honom vara.> Denna tinskan
Ir lika overklig, som den lr okristlig. Vi
lro av samma blod 6ver hela v?irlden. Och
kristendomen lyfter detta naturliga faktum

outslgligt hdgt, dlrf<ir att den hr

oss,

att

vir Frilsares sjiilvuppoflring visar, att vi i
iivernaturligt hlnseende iiro detta offer
virda.
Men i varje fall tjirna,r det i en principliis viirld icke det ringaste till, att ett liter
svagt och fruktbart land slger till en stor,
stark och hungrig nation: >Lit mig vara!
Jag skall nog lita dig vara'!,> Det lilla landet kan icke angripa det stora, men det
stora h-an angripa det lilla, och kommer

att giira detta, om icke andra

nationer

hindra det
och detta betyder, att
vi iro tillbaka till- krig. Sj?ilvbeliten isolering och blind neutralitet hava visat sig
vara de starkaste anledningarna till hiinsynsldst krig. I varje fall har virldshandeln med tillhjilp av tridl<is telegrafi fitt
virlden att krympa ihop till srorlek som en
s<ika

apelsin, och

aldrig f<irr

vi lro bundna

samman som

icke ens U. S. A. kunde frir-

- gamla liira och vara likgiltiga
bli trogna sin
fiir

Europas

<ide.

Man kan icke pisti, att detta skulle
upphiiva kirleken

till virt

eger land >Kris-

ten kerlek, rltt ordnad, ogillar ingalunda

nya, men de innehilla en vlsentlig llra,
frin urgamla principer. Och sjlilva
begreppet >Fred>> fiirutsltter, att det finnes

den riitta fosterlandskirleken och en rlttfirdig nationalism, utan den behirskar, helgar och gtir dessa levande.> (Pius XI: Cari-

internationella forhillanden, och att de endast kunna hirledas ftia ritte principer, ty
vi kunna icke uppni nigot bestiende, om
vira id6er och iinskningar skifta dag frin

tate Cbristi, 3 Maj 1932.)

herledd

dag, och om

vir

grannes id6er

lro lika fly-

tande.

Sj

iilu - isol

e

r in ge

ns illu sion e r.

Men si finns det nigra mlnniskor, som
siga: >Ja, men jag iinskar klara mig sjiilv;
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att

>Det ir svlrt, ja om<ijligt fdr freden
bestA mellan folk och stater, om i st'il-

let fdr ren fosterlandskerlek rider egoism
ri nationalism, d. v. s. hat och avund,
i stillet f<ir iimsesidiga <inskningar om gotr,>
(Pius XI: Julaftonstal t930.)

och

>Ingen varaktig fred, allra minst Kristi

lingtansfullt emotsedda fred kan komma
till stind, si framt icke Kristi bud och
exempel trofast efterfiiljas

i det offentliga
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och det privata livet.> (Pius XI:

U&i

det praktiska ekumeniska arbetet. (Se lven

Rundbrev om kyrklig ftirnyelse, aug.-

arcono, 23 Dec, 1922.)

sept. 1942.)
(Jnilerkuuade nationer dd icke.

Pivarna hava varnat f6r dirskapen (och
icke blott fiir ondskan) att ftirsdka utrota
eller itminstone lamsli en besegrad nation
och g6ra den stum. >Ftirddmjukade och
underkuvade nationer d<i icke. De ftirbittras under det ok, som pihgges dem, och
slekte efter sllkte limnar efter sig hatets
och hlmnlystnadens sorgliga arv.> (Bene-

dikt XV, 2s Juli r9lt.)

Sjiilvfallet kan man hoppas utrota

en

nation genom att >likvidera> alla dess
framstiende min i vetenskap och konst
en dum fiirvlntan. Ty minga av dessa befinna sig redan utanfdr sitt lands grlnser
och stimuleras till iinnu stiirre bedrifter ln
nigonsin, var och en pi sitt omride; minga
hava undsluppit och arbeta

pi att vicka

hinfdrelse fdr deras fidernesland, dess
historia och kultur, hos de folk, vilka ftiga
eller intet k?inde till dirom; och hos

de

underkuvade kommer oundgingligen en ny

folklig konst, litteratur och kultur fram,
och traditionerna bliva icke endast omsorSsfullt bevarade, utan iven utvecklade, under
det att de annars kanske skulle blekna bort.
I huru minga linder sjungas icke nu foster-

lindska singer med hlnf6relse och liras
av andr4 som f6rr icke kinde till dem!
Alldeles detsamma giiller om de minoriteter,
som alltid funnits i olika stater eller blivit

nationell minoritet till fOljd av eriivring.
(Se Pius XI: Ubi arcaflo, 23 Dec. 1922;
Pius XII:s Julaltonstal llls.)
Kulla i Odensvi, Kalmar liin, Virfrudrgen 15.8. 7942.
Gustaf Annfelt.

Ekumenism.

Pi en

ekumenisk konferens, som under
augusri manad hiills pi Orjansgirden, Vigg-

byholm, framlade d:r Gunnar Rosendal
beaktansvlrda synpunkter och riktlinjer fiir

>Det finns en ekumenit, som vill bygga
pi enheten i troskvaliteten i stlllet ftir
enheten i trosinnehillet.. Fides qua 'it tron,
varmed vi tro, liiles quae 'it det vi tro pi,
trosinnehEllet. Det f6rra ir en psykologisk
kategori, det senare en ontologisk. Nu syss-

lar en stor del av de nutida

ekumeniken

endast med fides qua, den psykologiska
trosakten, medan man med ett visst fcirakc
tillbakavisar fides quae som nigot dogmatiskt hirt och okristligt. Man menar, att
det vll kan finns rn&nga fides quae, mingt
trosbeklnnelser, men i grunden endast en
fides qua, en fiirtrcistan. Vikten ligges icke
pi uad vi tro utan hur vi tro. Dir vi m<ita
en intensiv, brinnande och fast tro, dlr ir

ikta kristen fromhet, oberoende av vad
man tro pL. Drugr vi ut linjerna frin detta
pistiende till dess fulla konsekvens skulle
det vara likgiltigt vilken religion <iverhuvudtaget jag omfattar, barr jag omfattar
den helhjirtat.

Det ir tydligt, att en ekumenik,

som

mer eller mindre klart bygger pi ett sidant trosbegrepp, iir iiverfliidig, ty bland
verkligt intensivt fromma minniskor skulle
ingen olikhet fiireligga. Det ir ocksi tydligt, att den lltt kan vinna framging i tider, di det psykologiska dominerar det ontologiska, sisom fallet Ir just nu. Men det
ir ocksi tydligt att den innebiir en fara
fcir trosinnehillet, som lltt bliver suddigt
i konturerna och slutligen mister alla linjpr,
vilket beyder att den kristna trons innehill
upplcises i en vag religionssynkretism.
Ett annat drag hos mycken nutida ekumenisk strivan ir dess ensidighet, lven om
det ligger i all ekumenisk verLsamhets na-

tur att den skell vara allsidig. Man talar
ofta om de problem, som sammanhinga
med Kyrkans enhet, som om Romerska
Kyrkan ej existerade utan endast de Evangeliska Kyrkorna och Frikyrkosamfunden.

Det ir tydligt att vi hlr rtira oss med
frigor, som lro si omfattande, att det kan
vara limpligt att avgrinsa en del av pro147
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blemet och siika lcisa det, men det miste
naturligtvis l<isas i sammanhang med hela

frigan, annars ir ingen l<isning f6r handen.
Och si llnge man limnar frigan om primatet, frlgrr om Roms egenartade och historiskt givna stlllning i kristenheten, si llnge
man talar och handlar.som om denna friga
ej funnes, f<irefaller det orimligt att man
skulle komma till nigon verklig liisning.
En annan angeliigenhet, som man borde
behandla sisom en fri,gt i lotstt planet, ir
arten av den unitas man efterstrivar. Niir
Svenska Kyrkans prister arbeta tillsammans
med predikanter frin olika frikyrkosamfund, vilket 1r det gimensamma milet?
Man kan tlnka sig tre mcijligheter: l) Alla
fcirenas i Svenska Kyrkan pi ett eller annat
sltt. Om detta dr milet miste vi friga:
Veta frikyrkominnen om att detta Zir milet, annars biira de naturligtvis i lrlighetens
namn fi veta det, 2) Svenska Kyrkan bli-

ver ett frikyrkosamfund och limnar

alla

t, ex. sitt imbete med apostolisk succession, sin nattvardslira som ir evangelisk och katolsk
men ej reformert sisom frikyrkosamfundens, m. m., och intrider i en slags frikyrklig federation, Om detta lr milet,
miste vi ju lriga oss: Veta Svenska Kyrkans
sina kyrkliga kinnetecken,

prister om detta, annars borde de natursanningens namn fi veta det.
3) Tillstindet fiirbliver ungefir vad det lr.

framtrlder iven vid de stora

ekumeniska

konferenserna, som omfatta representanter
f<ir hela virlden. Det tir bara frrolessorerna

men ich"e Kyrkorna som mdtas. N?ir horde
man dessa konferenser h?invisa till sina bek?innelseskrifter eller katekeser? I stlllet
var det de olika teologiska skolorna som
framtridde. Detta sammanhinger med en
olycklig maniakalisk sjukdom i nyprotestantismen, Som gripna av en tvingsf<irestillning jage ilb teologer efter en >grundprincip>, i stlllet f6r att taga vir Kyrkas
bekinnelse sidan den ir. Frigar rnan efter
Svenska Kyrkans llfur pZ en viss punkt,
fir man i regel ett svaf,, som ir deducerat
av den ena eller den andra teologiska auktoritetens grundprincip, men icke ett citat

ur

Augsburgska bekiinnelsen eller 1878 irs
katekes. Frigar man en romersk teolog, fir
man dlremot veta, vad Romerska Kyrkan
l:ir. Och efter ekumenik Ir en kyrkornas
men ej teologernas angeligenhet i sista
hand, sl glller det att fi reda pi vad Kyrkan llr. Frin denna synpuokt bliver det
fullt f<irstieligt, ett den Romerska Kyrkan

hittills hillit sig borta frin

ekumenikens

filt, ty di

den slllan eller aldrig fitt veta
vad Kyrkorna lira utan endast vad enskilda
medlemmar lite, hat hon icke haft nigot
fast att hilla sig till hiirvidlag.>

ligtvis i

I si fall: Vartill tjinar di det

ekumeniska

Birgittinernas konst och den
nordiska unionstanken

arbetet?

Det ir denna oklarhet, som gjort, att de
medlemmar i Svenska Kyrkan, prister och
lekmin, som man stlllt under rubriken

undersdkes av

Andreas Lindblom

i

lisvlrd artikel i Ord och bild (1942, h.
6: 241, ft). Efter att ha framdragit nigra

>h6gkyrkliga>, stundom stAtt tveksamma
eller awisande infiir en del nutida ekume-

en

nik. En psykologisk

>>historiska notiser som visar vad birgittinerna och Vadstena betytt frir rtt fr'imja
unionstanken och dess levande underlag:
kinslan av kulturgemenskap i Danmark,
Sverige och Norge> behandlas frigan >om
iven birgittinerkonsten visar sig ha varit
en kanal fiir denna kulturgemenshap>. Fiirst
undersiikes och uppvisas sambandet Balticum-Visby-Vadstena vad arkitekturen

ekumenik, som endast

isyftar en dimbildning av minsklig sympati
kring trossanningarna, kan endast.hava en

tillfellig

betydelse,

ty i

sinom

tid

skingras

dimman och skiljaktigheterna finnas kvar.
Den enda vigen synes dirfiir vara, att man
{iirst klart framstlller 1) vad man verkligen lr dverens om, 2) vilka stycken som

i*kilja.
Men nu m6ter en annan svirighet, som
148

betrdfr* och sedan

unionstidens nordiska
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Liibeck-Sverige-Danmark, sidan den kommer till uttryck i Vadstena
klosterkyrkas rika medeltida bildskatt. Och
si avslutas uppsatsen: >Den ildre tidens

gemenskap

skolundervisning bibringade oss fiirestlllningen att unionstanken redan pi Engelbrekts tid fick sitt grundskott. Intet kan
vara mer felaktigt. Aven om den di uppflammande nationalismen tid efter annan

inyo bryter fram, si l<iper unionstanken
dock som en stark riid trid genom tidens
tlnkande. Historikern har llnge haft blicken tippen

fiir vad birgittinerna betytt fiir

stirkande av gemensamhetskinslan mellan
Danmark-Norge och Sverige. Och filolo-

ritta pekat pi vad birgittinerna gjort fdr att utj:imna sprikolikheterna i vira tre linder. Ty liksom man
gerna har med

talar om birgittinersvenska,

si talar

man

ocksi om birgittinerdanska och birgittinernorska. Birgittinernas sprik var framsprunget ur praktiken. Men utgingspunkten
vrr den spriklighet som faktiskt f<irelig
och som gjorde att innu under 1400-talet
ett samgiende itminstone mellan de danska
och svenska spriken icke lig utanfiir miij-

23te atg. Sept. tg4z.

lighetens grlns. Det svenska riksridet
kunde dlrfcir pi kung Hans tid (1t06)
skriva till det danska de mZirkliga orden:
'Betiinken viil, aktade fiider och gode min,
att vi alla iiro av ett tungomil och nlstan
alla frlnder till kott och blod.' ('Tencker

till

fider och gode miin,
alle eth twngomaall och i thet
neste alle sammen befrwndade till ki0th och
blodh.') Ar det icke symboliskt att ridet
vid detta tillfelle var samlat just i Vadsteni! Sedan dess har spriken tyviirr gitt
isiir och vi kunna icke mer in endels gcira
dessa ord till vira. Diiremot har vi all anverdigiste verdige

ath wij

?ire

lednins att sluta med de ord som den danske
iirkebiskopen Peder Lykke och den svenske
iirkebiskopen Johannes Haquini
tidigare

birgittinermunk

ir

-

1429 begagnade, ni,r

de gemensamt utf?irdade

ett

avlatsbrev

till

fdr

Uppsala domkyrka. De bestemde att avlaten skulle g?illa dem 'som
vid aftonringningen bad fiir fred och god
ordning i Sveriges, Danmarks och Norges
riken'. Orden, som nedskrevs fiir mer in
ett halvt irtusende sedan, har 1940-42

f<irmin

fEtt en skakande

aktualitet.>
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LITTERATUR.
Franska riister iiver grinssplrren.
La
Mauriac:
Frangois
Pbarisienne. 8",296 s. Paris 1941,
Sv. kr. 4:60'
Grasset. Fr. 27r
-,
Det ondas problem kan sigas upptaga
hela Frangois Mauriacs fiirfattarskap. Hans
verk avspeglar hans egen kamp fdr att
finna en liisning pi detta problem. Fi har

det kristna livets stora fara och avigsida:
fariseismen.
Bokens huvudperson, Brigitte Pian,

lr

en

i

fdrsamlings- och kirleksverksamhet betydande kvinna, som itnjuter stort anseende
f<ir sin rittridighet, fromhet och dvernaturligt sikra omdiime. Hennes yttre liv

1r en m<instergill kristens. Men i denna
jordmin kan mycket viil farisiens klassiska
tyvirr

ocksi som han fiirmigan att framstiilla

egenskaper frodas

dess blodiga allvar. Med en fruktansvird
realism skildrer han det bnda och dess makt
<iver minniskan, en makt som skulle vara

endast fiiga f<irandrats sedan Kristus levde
pi jorden.
>Flennes kallelse var att fdr andra uppenbara de planer, som Gud ur djupet av

nid. Ty f<ir Mauriac
det goda
ir mlnniskan grundfdrdlrvad
- Guds pofir insteg hos oss endest genom

obestridlig utan Guds

sitiva ingripande.

En naturlig

pessimism

giir, att Mauriac

-

minniskan har

sin evighet uppgjort fiir dem>. En fruktansvird ironi, med vilken Mauriac vill
triffa >de alltfiir talrike fromma personer,
som giir sig skyldiga till ett f<irmltet ut-

siillan lyckas levandeg6ra det goda i lika

tydande av Guds vilja, och darvid loper

hi;g grad som det onda. Soufrances

risken att >tillmita sin himmelske Fader

clu

Chritien, fdr att nu nlmna endast ett
exempel,

iir

obestridligen mer iivertygande

in Bonbeur du Chritien, lven om fd,rfattaren varit kanske lika iivertygad om sanningen i den senare artikeln.
I den skakande skildringen av minniskosl?ilens avgrunder piminner Mauriac stun-

dom om en annan fransk fiirfattare
stora

mitt:

Georges Bernanos.

r<ir sig emellertid dramat

pi

Hos

av

denne

mera andligt-

metafysiskt plan, medan hos Mauriac
striden utkiimpas snarare pi det materielltpsykologiska planet. Guds nid hr i bida

fallen den ena stridande parten; Bernanos
liter den andra utg<iras av sj?ilens subtilaste onda

krafter; f6r Mauriac utgiires

den

av kiitt och blod och grov minsklig egoism.

Det kan

synas som

ett steg framit, i

varje fall som en intressant och betydelse-

full etapp i Mauriacs litterira utveckling,
di han i sin senaste bok La Pbarisienne
l'dmnar det mera materiella planet l6t att
lita handlingen utspela sig f6retridesvis pi
det andliga. Med utomordentli! psykologisk finess och skichlighet milar han h?ir

1t0

alla komplikationer och omsvep som ligger
En profetisk fiirderas egen natur>.

i

detta ir ena sidan av hennes
snedvridna religiositet.

mltenhet

Den andra

som 1r grundliggande

fdr

-Ir hennes krasst hiigmodiga
instlllning till sina egna fiirmodade fiirt.ilnster. >Hon gjorde framsteg i det andIiga livet pi samma sltt som hon skulle
ha gjort det i ett frimmande sprik>>, >hon
den f6rra

nirmade sig aldrig sin Mistare annat en fitr
Ntt taga honom till vittne pi sina raska
framsteg och sina enastiende f<irtjlnster.>
Fiir varje god glrning hon tyckte sig utfiira >lade hon en ny maska till den hirt
itdragna kl?idnad av fullkomlighet och ftirtjlnster, i vilka hon insvepte sig helt och
hillet och oavlitligen arbetade pi>.
H?ir
- hotar
framstilles en fara, som helt visst
varje from katolik. En oriktig, ensidig och
inskrinkt uppfattning om betydelsen av

vira f6rtjinster miste givetvis leda till
denna andliga last, som Kristus pivisar hos
sin tids faris6er och som sedermera fortfarit
att utgiira en karrikatyr av en religiiis m?inniskas strivan till fullkomlishet,

Litteratur
Det mest skrlmmande av allt 5r att en
sidan hycklande egenrlttflrdighet kan vara
fullst?indigt omedveten, si som den tycks
vara det hos Brigitte Pian, som framlever
sitt liv, iinda till sin sent intrlffade omvindelse, i den tron att allt var vll bestlllt'
Man erinras i nigon min om Sigfrid Siwerts
Selambs med den yttre utmiirktheten och
den inre ruttenheten hos dess huvudperso-

kalypsen vara vllkommen, En sakkunnig

och samtidigt llttfattlig sidan

erbjuder

Van der Fleerens arbete. Detta inledes
av en kommentar till Kristi profetia om

oss

Jerusalems fiirst<iring sisom lgande direkt
sammanhang med Uppenbarelseboken,
Vid sidan av den direkt frin grekiska
dokument ordagrant iiversetta texten ger

boken en tydlig och utfdrlig forklaring

till

ner.

denna.

La Pbarisienne utgiir inte nigot undantag
regeln, att Mauriac har stcirre ftirutsittningar afi A@rge det onda iin det goda.
Den korta del av boken, som handlar om
Brigitte'Pians-omvlndelse, Ir s6 bi'sarrr att
den inte limnar nigot som helst verklighetsintryck, Dock lger slutorden, den ide-

Man skulle 6nska att biicker av detta
slag, direkt stiidda pi och framsprungaa

frin

ella konklusionen av en utveckling,

som

icke kunnat levandegiiras, sanningens stora
skiinhet: >Vid aftonen av sitt liv hade Brigitte Pian intligen blivit varse, att man ej

lir vara lik en hdgmodig tjlnare, som min
om att blinda sin herre vill gllda honom
sin skuld intill sista sklrven, och att vir
Fader icke vintar av oss, att vi skall vara
.vitr egna f<irtjlnsters noggranra bokhillare. Hon visste nu, att icke f<irtjinsten

utan kerleken har betydelse.>
FranEois Mauriac har med denna sin
naste roman

nitt mycket hOgt

-

se-

La Pbari-

sienne ir slkerligen en av de vlrdefullaste
romaner, som utkommit i Frankrike pi de

sista iren.

ur den katolska objektiviteten,

kunde

minska antalet och itgingen av de bdcker
och broschyrer mer eller mindre fantasi-

fullt behandlande >de yttersta dagarna>
och deras hendelser >pi grundval av
Uppenbarelseboken>, som alltfdr fritt cirkulera bland mindre kritiska liskunniga
vlrlden runt.

Les oeuvres spirituelles du Bx
Pdre Jean de la Ctoixz

La

Montde d.u Mont-Carmel, La Nuit

obscure. l2o,

LXXf

645

s. Bruges

1942, Descl6e, de Brouwer. Fr.
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En ny fransk upplaga av Johannes av
Korsers skrifrer f<ireligger her

i sitt

fdrsta

band, som inom den nlrmare framtiden
torde f<iljas av Snnu ett andra.
Johannes av Korset anses med

ritta v*rt

svir att komma i kontakt med och pi rik-

Chan. Van der Heeren,
S. T h. D.: L'ApocalyPse ou Ie liure
de Ia Riudlation ile Saint lean. 8",

220

s. Paris 1941, Descl6e,
-,

de

Brouwer, Fr. 20:
Uppenbarelseboken

torde vara

Bibelns

svirfattligaste bok och samtidigt den, som
under tidernas lopp mer ln nigon annan

inbjudit till tolkningar av mingahanda
slag. Slrskilt har si varit fallet under
perioder av svira olyckor, di krig och farsoter hlrjat. Di vi nu iter lever i en sidan tid, torde en god fdrklaring av Apo-

tigt sltt fiirsti. Han vinde sig ocksi med
sina skrifter till br6derna och systrarna av
sin orden, med hela deras andliga och ofta
mystiska erfarenhet. A andra sidan betygar
iretiteln Doctor Ecclesiae hans universalitet. Derf6r miste man iinska, att hans verk
mitte spridas i en vidare krets, ty iven om
genomsnittskatoliken icke till fullo kan
fatta det innersta i Johannes'hra, si ir det

icke desto mindre ytterst virdefullt f6r
honom att taga del av densamma om In

pi ett ofullkomligt siitt. >En <idmjuk och
ren sjil> siger iivers'ittaren, P. LucienMarie de S. Joseph, biir kunna tringa in i

lir

Litterotar

Daniel Sargent:

Johannes av Korsets verk. FIan ger oss hir
hennes
Th6rdse av Lisieux som exempel

fullkomliga enkelhet

tillat henne

att

komma sin store liirofader nlrmare, ln
minga l?irda efter ir av studier fdrmitt.
Aven den, som ej kan giira ansprik pi
att Zige nigon stdrre erfarenhet pi det inre
livets omride biir, under en klok ledning
och en sidan kan han finna

i

den viirde-

-fulla inledningen till f<ireliggande bok
komma att h:imta mycket av bestiende

virde, om han iin i all iidmjukhet miste erklnna sin ofiirmiga att tilllgna sig allt,
Johannes av Korset har

att

ge.

Denys Gorc

ez A l'icole ile
Dont Columba Murnion. 8", 212 s.
Paris 1942, Descl6e, de Brouwer.

Fr,

21:
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Dom Columba Marmion torde vara mer
eller mindre klnd for en ej alltfilr fitalig
svensk katolsk publik. Hans biicker, fram-

fdr allt Le Cbrist, uie ile I'ime och Le
Chrht ilans ses m1)stdres, finns iiversatta till
itskilliga sprik, om ocksi Innu tyvlrr inte
till svenska.
Fiireliggande lilla volym vill vara en itminstone kvantitativt llttillgingligare version av Dom Marmions doktrin, sidan man
miiter den frlmst i Le Cbrist, aie ile I'dnt'e.
Kanske har hirmed ett behov fyllts, som
dock knappast i Sverige gjort sig kant, di

Sainte

Catherine des lroqaois. 8o,279 s,
Bruges 1941, Descl6e, de Brouwer.

Fr.

21:

Denna bok

frin
serie

-.
iir en fransk iiversiittning

engels[.t original, utkommen i Descldes
les iles, som publicerat itskilliga verk

av moderna katolska fiirfattare. HIr skildras den franska kolonisationen av Canada
pi 1600-talet och de franska pristernas av
Jesu Siillskap mission bland indianstammarna, sirskilt bland irokeser och algonkviner. Fiir flertalet liisare torde dessa folks
kultur och pliigseder knappast vara kinda
annat 5n genom barndomens >indianbiicker>, vilka vil ger en nigot ensidig bild av

fiirhillandena. Man blir
ponerad

di hipen och im-

vid

bekantskapen med dessa >vildar>, som i friga om sjiilvdisciplin och
karaktZirsfasthet ofta tycks vida iivertriilfa
genomsnittseurop6en, och hos vilka kristendomen kan sli si kraftiga och djupa riitter.
Jesuiternas missionsverksamhet i Caneda
fdljer man ocksi med stort intresse, och

man

fir ln

en ging tillfalle att beundra

niir det giller att finna den rltta medelviigen mellan
deras psykologiska klarsynthet

fasthet och anpassning

pi

missionsflltet,

Kolonisationen av fr3immande vlrldsdelar
skulle s?ikerfigen i regel fitt ett lyckligare
resultat, om rnan oftare litit missioniirer fi
utf6ra det fiirsta arbetet med att ni kontakt med de infodda och vinna deras sym-

pati fdr det kristna

Europa.

de lZisare, som vill och har miijlighet att
s<ika kontakt med Dom Marmions ytterst
virdefulla skrifter, snarare vlnder sig di-

Boken rekommenderas framf<ir allt som
en utmlrkt introduktion pE ett omride, som

rekt

som

till

k?illan.

Dr Gorces arbete synes i varje fall vara
ett lyckat koncentrat av Dom Marmions
andliga undervisning. Kapitelindelningen
ungef?ir densamma som i Le Cbrist, aie

Ir

d.e

l'6me, och under varje rubrik fiiljer ett
sammandrag av motsvarande kapitel, Aven
rent formellt ir boken viird ett erkiinnande,

i

synnerhet som ett troget och samtidigt
smidigt itergivande av en ann4ns verk ir
en mycket svir uppgift.

1t2

lr timligen obekant, men
frirtjiinar ett mer allm?int intresse, inte
minst dirfcir att det fdr den enskilde alltid
viil f6r flertalet

lr nyttigt att vinna bekantskap med katolicismen hos andra folk och pi si sitt fi
en rikare nyanserad bild ev denna religion,
som fdrst nir hela den fullhet, dess namn
angern di jordens alla folk fitt giva vart
och

ett sitt sirpriiglade uttryck f<ir den

enda, gemensamma och oftirinderliga Sanningen,

Gunnel Yallquist.
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