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ocH FINLAND.

EN HISTORISK BETRAKTELSE KRING ETT AKTUELLT TEMA.

T\.r helige Fadern i Rom har i hiigtidlig audiens mottagit Finlands
L/ ackrediterade sindebud vid Vatikanen. I Nordens nyare historia
lr detta en enastiende hendelse. Efter trossiindringen pi 1100-talet iir
Finland det fcirsta av Nordens lender, som iterknutit de officiella f6rbindelserna med den heliga Stolen. Det Ir sant, att hendelsen som sidan
icke fir 6verskattas. Men man fir icke heller falla fiir frestelsen att
underskatta densamma. I vare fall innebir den, att de nordiska lenderna
icke lingre iiro lika hermetiskt isolerade frin den katolska kyrkans
Overhuvud som ftirut. En milstolpe i den historiska utvecklingen har
kanske efter en lika ling tid av ridesmlttade
blivit nidd. Niista fiiljer,
hendelser och avg6randen som den tillryggalagda.
Men ankomsten av den frirsta officiella nordiska representanten vid
Vatikanen 6ppnar perspektiv icke blott frarnitt i tiden. Den fiir iven
tankarna tillbaka till tider i Finlands historia, di det heliga Mlssoffret
frambars i landets kyrkor och banden mellan Finland och den romerska
Stolen innu voro vllsignelsebringande fasta.
I landets hevder omspinner det katolska skedet en tidpunkt av 400 ir.
Det avslutades i mediet av lfOO-talet, d& de tyska reformationsidderna
sisom en stormvig brcito in iiver landet. Det katolska andelivet i Finland hade di under sina lirda och nitiska Abo-biskopars ledning nitt en
enastiende blomstring. Den nya fiirkunnelsen fiirvandlade Finland till
ett lutherskt land. Men huru in landets iiden vixla, forbli det katolska
skedets begynnelseir de f<ir landets hela framtid avgiirande iren. Genom
det som intrifiade d&, riddad,es det finska folket frin att uppslukas av
det 6sterlindska barbariet, och. Finland fick den plats i historien, det som
en vdsterhndsk stat innu innehar och till det yttersta fdrsvarat.
Den historiska skildringen av dessa fiirsta avgcirande ir i landets kristna
historia har enligt vedertaget bruk betraktat Sverige sisom den makt,
vilken genom sitt ingripande riddade Finland it vlsterlandet. Berittelsen om det korstig, som konung Erik och biskop Henrik omkring.ir
llJT foretogo till Finland, har piverkat det historiska betraktelseslttet
t2-42804. Credo. z3:e irg. Dec.

1942,
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I

sitt att skriva historia ser den kande finske historikern Jalmari
Jaakkola en relikt frin stormaktstidens Sverige. Han pipekar, att
historieskrivningen under Sveriges stormaktstid var sirskilt angehgen
detta

om att framstilla konung Eriks korstig sisom en avgcirande svensk insats
till f<irmin fAr Finland.l Di Sveriges stormaktstid sammanfaller med
dess ortodoxt-lutherska period, 'dr det iven antagligt, att man under
denna tid skrivit svensk stormaktshistoria till Sveriges fOrherligande pi
den romerska Stolens bekostnad. Minga katolska gestalter, S:t Ansgar,
S:t Erik, S:ta Birgitta o. a. ha missbrukats pi detta sitt. Enligt Jalmari
Jaakkola har betydelsen av konung Eriks korstig blivit kolossalt iiver-

driven. Genom biskop Henriks martyrdiid skenkte det it landet dess
nationalhelgon och fiirsta apostel, men llngre torde dess verkningar icke
hava strickt sig.

I

detta tidiga skede var Sverige icke ens moget fcir en bestiende insats
i iister. Silunda var Sverige sisom rike icke innu politiskt konsoliderat.
Erik var endast en lokalkonung, vars vllde icke strickte sig utom Svea
land.z Samtidigt befann sig det kyrkliga konsolideringsarbetet i sin
begynnelse. Detta arbete inleddes ir 1152, vid den pivlige nuntien
Nicolaus av Albanos besok i Sverige. Kyrkom<itet i Linkiiping fattade
di beslutet, att de svenska stiften inte lingre skulle tillhiira den danska
kyrkoprovinsen under arkebiskopen i Lund, utan sammanfciras till en
kyrkoprovins under en svensk irkebiskop. I enlighet med detta
"gen f<irordnade piven Alexander III ir 1164, att uppsala skulle vara
beslut
sveriges kyrkliga metropol.s Detta skedde efter biskop Henriks tid.
Siledes firretog Henrik av Uppsala sin ferd till Finland endast i egenskap av lokalbiskop, driven av sin egen missionsiver. I historien kan han
icke betrakras sisom representant fiir en fdrment svensk kyrklig exPansion i <istlig riktning. F<jrhillandena inom den svenska kyrkoprovinsen
voro lnnu icke fullt stabiliserade ens ir 1248, de den pivlige nuntien
Vilhelm av Sabina bes<ikte Sverige. Fiirst vid denna tidpunkt bOrja kyrka
och stat i Sverige visa ett aktivt och avgcirande intresse fiir Finlands
stillning som en del av Norden. Det andra korstiget under Birger Jarl
&r 1249, di Tavastehus fiste byggdes, var Sveriges fijrsta verkliga insats
i Finland. Om irhundradet efter konung Eriks korstiS konstateraf professor M. G. Schybergson, atr svenska k?illor frin denna tid icke nimna
nigonting om Finland.n Den fullstindiga frinvaron av dessa uppgifter

t Jalmari Jaakkol at Finska folkets historia. Helsingfors 1941, sid' 66'
" jaakkola: a' a. sid.6l.
" krrrkans Historia. Stockholm 1924, sid. 140'
" f"f.'C. S. h y b e r gsonz Finlands bistotia. Helsingfors 1887, sid' 30'
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visar oss tillr?ickligt huru svag den svenska insatsen var pi 1100- och
1 200-talet.
I stillet iterfinna vi Finlands namn i en rad av pive-brev frin samma
tid. De lita oss veta nigot om det obevekliga 6de, som hotade de finska
stammarna iisterifrin. Pi 1100-talet voro dessa stammar innu oorganiserade och ur stind att effektivt virja sig mor faran frin iister. Men
samtidi$ strickte de miktiga furstarna av Novgorod ut sina rovgiriga
hender efter finnarnas jord. I denna f6r Finland si iidesdigra tid var det
Rom, som tog sig an landets sak. Den nyaste historieforskningen berittar
herom, att det var pi direkt initiativ
av den karolska

kyrkans centralledning och under dess civerinsee n d e5, som Finland rlddades. I stillet for att uppslukas av cisrerns

horder blev finland ett katolskt land och ett sjilvstindigt biskopsd<ime
inom den kyrka, vars <iverherde'ir den helige Fadern i Rom.
Genom den pivlige legaten och lrkebiskopen Eskil i Lund blev det
katolska arbetet fdr Finlands riddning verklighet. I Frankrike vigde
Eskil den i klostret Celles uppfostrade cistericiensermunken Fulko till
biskop. I Finlands biskopskr<inika ir denna Fulko kand under namner
Folquinus, och tidpunkten frir hans episkopat forlegges till iren omkring
1178.6 Under hans oroliga och av krig fyllda tid lades den fcirsta grunden fcir katolsk tro och visterlendsk samhillsordning i landet. Finland
blev den visterlendska civilisationens yttersra utposr i rister, samtidigt
som det unga biskopsdiimet fdr folket representerade kristen iiverhet i
dess tidigaste form. Biskopen fick landets vapenmakt och hcigsta styrelse
om hand. Han blev landets ska*emyndighet och den naturliga ordnaren

av de handels-rittsliga f<irhillandena. Troligen lr det svaga spir frin
Fulko-Folquinus biskopstid, som man iterfinner i Finlands tidigaste
missaler och breviarier, vilka iterspegla kyrkomusik- och helgontraditioner frin Rhendalen och iistra Frankrike, Fulkos hemland. Under
biskop Folquinus' tid blev Abo centralort fcir det kyrkliga livet och
samtidigt samlingsplats fcir de farande ktipminnen. Till tiden fOr
Folquinus' episkopat henfiir sig iven den ildsta pivliga skrivelsen om
fdrhillandena i Finland. Det var piven Alexander III, som i ett brev
av ir ll72 pitpekade de faror, som innu hotade den spirande kristendom
och unga kyrka, vilken nu hade blivit planterad i Finlands bygder.
Femton ir senare trengde krigare frin Novgorod, anfcirda av den blodtdrstige Vyschata Vasiljevitsch, plundrande och hirjande in i Finland.
Deras fcirtrupper nidde iven Sverige, dir de brlnde Sigtuna 3,r llg7.
Ar 1198 lade ryssarna Abo i aska och ruiner. Biskop Folquinus'verk
u
o

Jaakkola:
Jaakkola:

a. a, sid.6l.
a. a. sid. 67-69-69.
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fullstlndig tillintetgiirelse. Landet blev si i grund skiivlat av
den ryska grannen, att nar den helige Fadern i Rom nista ging finner
sig f$ranliten att i ett brev beriira Finland, detta sker med ord, dikterade
dj"p smirra och beklagan. Det var Innocenrius III, som &r 1209
"i
skildrade Finlands stiillning i miirka f'tuger. >Med bitrlde av ljusets
Fader>, skriver han, >och genom nigra kristna riddersmins f6rsorg hade
Finland blivit omvint till kristendomen. Men drivna av hat till den
kristna civilisationen hade vildsmln helt och hillet rivit ned vad fromma
min hade byggt upp.> Ftirdenskull borde man sinda till Finland en
man, som genom kunskaper och dygder vore fiirtjint samt tillika villig
atr fiir Guds ord utsti minga lidanden. >Men den som blev kallad dll
biskop i Finland, var derigenom mindre kallad till nigon arostol lin till

hotades av

martyrkronan.>?

Ett brev frin 'Honorius III, av den 13 ianaari 1221, vittnar om' att
det hirt ansatta biskopsd<imet efter Folquinus sisom biskop fitt den man
det beh<ivde. Detta brev beritt^r, att den finska kyrkan inyo kommit
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han en bemirkt plats. Thomas var biskopen med svlrdet vid sidan.
I mannen pi biskopsstolen hade Finland tillika sin sjilvstlndiga regent
och herf6rare. Sisom biskop vann han nya finska stammar f6r den
katolska tron. Hans biskopsdiime vixte med nya landvinningar i tister.
I ett brev av den 23 januari 1229 skriver Gregorius IX, att den finska
biskopen hade itervunnit it honom ett stort folk. Men faran frin iister
var dlrmed icke iivervunnen. De nlrboende ryssarna, som hatade finnarna derf6r att de antagit den katolska tron, rasade pi mingfaldigt
vis emot dem och siikte pi allt miijligt sltt fcirstcira resultatet av det
kyrkliga arbeter bland dem, berlttar piven.s Biskop Thomas' framgingar hade siledes vickt pinsam uppmirksamhet i Novgorod. Den ftir
,in herrryttrkishet kenda ryska fursten Jaroslav Vsevolodovitj infdll mcirdande och plundrande i Thomas' biskopsdrime. I denna kritiska situation
lade biskop Thomas i dagen hela sin stora initiativkraft. Han fiirstod att
en vidjan till Sverige eller Danmark om hj?ilp skulle vara f&fing.e Derfor vinde sig biskopen av Abo direkt till den helige Fadern i Rom, med
anhillan om att denne m&tte taga honom, hans biskopsd6me, prlsterskapet och hela det finska folket under sitt beskydd. Denna anhillan
" Schybergson: a. a. sid.33.
" Schybergson: a' a. sid.34'

' Jaakkola:
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Till sin anhillan fogade Thomas utom ett reformfiirslag fiir
kyrkan €tt ftirslag till allmiin handelsblockad mot Ryssland
finska
den
vid Ostersjrin och Finska viken. Dessa godkindes [ven.
Nu fiiljde en rad av pive-brev, i vilka.Gregorius IX beslutsamt stlllde
sig vid Thomas' sida. Den 23 januari 1229 rneddelade den helige Fadern,
att det finska folket blivit st?illt under hans beskydd, varftir det icke
fick lida nigot fcirtryck; dess fcirtryckare skulle i stillet straffas med
kyrkans straff. Den 16 februari 1229 f.A biskopen i Linkiiping, cistercienseror'dens abbot pi Gotland och domprosten i Visby mottaga ett brev
av Gregorius, i vilket han klandrar Gotlands inbyggare f6r att de genom
sin handel understtitt ryssarna, vilket piven stringt f6rbjuder, ,ty alla
kristna tillkommer det att bidraga till den kristna kyrkans utveckling,
icke att motarbeta henner>. Samma fOrbud tillstllldes lven Liibeck och
Riga. Pibudet f<irnyades den 9 januari 1230. I detta brev uppmanar
piven lrkebiskopen i Uppsala och hans lydbiskopar att mana Sveriges
inbyggare att bekempa de grymma hedningarnas anfall mot Finland.
Det fcirefaller dock, som om den helige Fadern i biskop Thomas' vignar
fiirgives skulle ha v'd.djat till Sverige, eftersom han den 24 november
1232 vdnder sig i ett brev >till sina llskade siiner>, >Kristi stridsmin>,
svirdsriddarna i Livland, med uppmaningen att de personligen mi begiva
sig till den nya kristna planteringen i Finland och i samrid med biskopen
dirstldes med mod och kraft fbrsvara landet rnot ryssarna.
Den 9 december 1237 &f.drdade Gregorius IX ett indulgensbrev, som
visar att situationen i Finland hade blivit f.arlig. Brevet riktas sisom ett
ncidrop till hela den vistedindska kristenheten' att med korsfarare understiida och ridda Finland. >>Herrans hand,>, skriver Gregorius, uhar planterat en vingird, och han har litit den fuktas av sin Sons blod, pi det
att den, befruktad av den beck, som flutit ur Frllsarens sida, mitte bira
ett vin, 6ver vars vederkvickelses ljuvhet den h<ige planteringsmannen
skulle friijdas.> >>Men, o ve, denna vingird fcirstiires nu i grund av ett
vildsvin, ett vilddjur utrotar den.> Med st<id av den allsmiktige Gudens
barmhirtighet och de saliga apostlarna Petri och Pauli f.ort'jdnst beviljas
derfor alla, vilka hiirsammade den helige Faderns uppmaning och antogo
korset, den syndafiirlitelse, som de itnjutit, om de personligen begivit sig
till det heliga landet.l
Denna pivliga vddjan f6r Finland klingade icke fiirgives. Korsfarare bide frin Sverige och andra lander utfyllde den finska korshbrens
led. Ar 1240 hade Thomas en betydande krigsmakt, redo att tiga iisteiut.
Den fdrsta finska hlren, som historien kenner, stod alltsi nu under
vapen. Dess hiivitsman var en biskop, den var stllld under den romerska

beviljades.

t schybergson:

a. a' sid.36.
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pivens dverhiighet och under den heliga Jungfruns besk;"dd. Det ligger
dirfcir nira till hands att antaga, att f.anan, som bars i dess spets var i
den heliga Jungfruns heraldiska firger, vitt och blitt, dessa firger, som
det fria Finland 700 &r senare skulle samlas kring i sin blivita korsfana.z
Med hela sin eldsjril koncentrerade sig Thomas nu pi uppgiften att
far all framtid avvi"rja hotet frin irster. Hans her satte sig i rcirelse mot
Novgorod. Den nidde trakterna av Neva-floden, dir den hejdades av
ryssarna, och der Thomas den 1l |uli 1240 {ick uppleva ett nederlags
hela besvikelse. Sisom en bruten man avsade han sig kort dirpi sitt
Imbete och slutade sina dagar i S:t Nicolaus kloster i Visby.
Trots nederlaget hade Thomas dock icke bemcidat sig forgives. Jalmari
Jaakkola siger hirom: >Tack vare Thomas och hans tig till Neva, vilket
djupt inpriiglades i ryssarnas medvetande, kom den visterlindska kristendomens fcirpostlinje att pi ett avgdrande sitt fiirskjutas <isterut bide i
Finland och pi Finska viken. Och det var under hans biskopstid den
kristna kulturen utan nigon som helst yttre hjiilp pi allvar slog rot,
priglande icke blott det religiiisa utan ocksi det samhalleliga
livet i -alla dess former.rg
Ett kuri<ist exempel pi, huru luthersk historieskrivning av senare
datum ser pi detta for Finlands framtid s& farliga nederlag, giver oss
Elis Bergroth i sin kyrkohistoria. Driven av sin lutherska antipati mot
Rom hllsar fdrf.attaren i entusiastiska ordalag Thomas' besegrare Alexanbefriare. FIan skriver: >Frin denna stund
der Nevski sisom Finlands
intager Alexander Nevskis namn en framstiende plats i Rysslands hevder
och den grekisk-ryska kyrkan dyrkar honom sisom ett av sina helgon,
men ocksi Finlands folk kan f.r6jda sig iiver hans vapens seger, ty nu
var biskop Thomas' vlrldsliga makt bruten och dirmed den katolska
kyrkans frir finska folket f.arliga strivan att her grundhgga en under
pivens lydnad stiende stat.>4 Upplysas b6r, att den kyrkohistoria, dlr
dessa lyriska utsvivningar ingi, fortfarande varit upptagen bland kursbdckerna fiir de teologiska studierna vid hiigskolorna i Finland.
Fiir Finland och dess folk blev biskop Thomas' girning av grundhggande betydelse. Men bakom Thomas stod hela tiden Rom, som gav
honom sitt mlktiga stdd. Under Thomas' tid knotos banden mellan
biskopsstolen i Abo och den heliga Stolen i Rom fastare in f6rut. Man
kan med skll friga sig, huru det gitt med Finland, om inte den romerske

' Finlands ilsta vapensktild, numera Abo stads-vapen, Ir hillen i aitt ocb blitt och
uppvisar begynnelsebokstaven i Aboa si tecknad, att dess iivre och nedre del skilt fiir
sig bilda ett A och ett M : Ave Maria.
t Jaakkola: a. a. sid.78.
'Elis Bergrothr Finshn kyrkdns historia, i iless grunilclrag. Helsingfors 1892,
sid.
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Piven sisom kristenhetens fader och den vdsterl?indska civilisationens
viktare lagt sin auktoritet i vigskilen fiir det lilla landet lingt uppe i
norr. Farao att bliva uppalukat av den stora grannen i <ister hade kanske
di blivit bister verklighet. I stillet miita vi redan nu tanken pi Finlands
sjllvstlndighet sisom en aning mitt i tidens tringmil. Det skulle ricka
hnge fiirrln denna aning blev verklighet. Men Finland blev genom
Thomas och hans ghnsande efterfoliare pi biskopsstolen i Abo fiir all
framtid inftirlivat med den visterlindska kulturkretsen.
I dag sti iter de sentida ittlingarna till biskop Thomas' soldater pi
vakt i trakterna kring Neva och Svir mot Osterns hotande hirar. De sti
dar i hela vlsterlandets vignar, trogna mot den historiska mission, som
en ging gavs Finland av den helige Fadern i Rom. Vid samma tid iterknyt€r Finland som en fri stat och av fri vilja fiirbindelserna med
vatikanen. och den helige Fadern har iven i vir tid vid olika tillfrillen
visat, att hans hjlrta klappar varmt for Finland i dess nya, men dock si
gamla niid.

Detta

ir

nordisk historia av

i

dag,

vird

en smula eftertanke.
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JOHANNES JORGENSENS
BIRGITTABIOGRAFI.
]ohannes Jtirgensen torde utan gensigelse vara vita dagars frlmste
J hagiograf. FIan har i sitt f6rfattarskap lyckats skapa den fullendade
helgonlegenden, dir uppbyggelsen dr parad med vetenskaplig vederh?iftighet, dir bristen pi kiillor pi ett tillf6rlitligt sitt suppleras av en kongenial inlevelse i de skildrade helgongestalternas liv. Hans framstlllning
ir som legenden skall vara och som de stora diktverken 1ro, tillglnglig
f& alla, samtidigt som den djupa inlevelsen och de noggranna arkivsfudierna ge den en grad av vetenskaplighet, som man annars endast gtir
ansprik pi hos historikern av facket.
F<ir Sveriges vidkommande har det varit en klnnbar brist, att vi sakna
en modern biografi av detta slag pi svenska spriket 6ver virt nationalhelgon, den heliga Birgitta. Det Ir darftir med si mycket stiirre glidje

tt9

Nls F. Molin
och, med hlnsyn till Johannes Jcirgensens tidigare hagiografiska fiirfattarskap, med si mycket st6rre fdrvintningar man hir erfarit att den
ildrande danske diktaren pi allvar tagit sig an denna uppgift, som si
linge lekt honom i higen, i all synnerhet som detta verk komme att
<iversittas till svenska. Utlendska biografier av katolska forfattare ha
ju skrivits <iver den heliga Birgitta, vi nimna som exempel blott Mme de
Flavignys. Den svenska vetenskapliga litteraturen har pi sista tiden uppnitt en stiirre forstielse f<ir henne In vad som varit fallet tidigare. Vi
piminna her om Toni Schmids och Yngve Brilioths framstillningar, rnen
de tillh<ira ju bligge den vetenskapliga facklitteraturen, och om In
Brilioths skildring av Birgitta i Svenska kyrkans historia vlnder sig till
en st<irre allminhet, kvarstir att den Ir skriven av en f<irfattare som,
trots all fcirstielse och all vetenskaplig objektivitet, dock klart betraktar
Birgittas livsiskidnin g p& flera punkter som en 6vervunnen stindpunkt.
Fiirsta delen av Johannes Jiirgensens Den hellige Birgitta af Vadstena,
utkom till jubileumsiret fiir hennes kanonisation. Med den svenska tiversittning som i ir utkommit av denna del pi Bonniers forlag ha svenska
lisare fcir det avsnitt av hennes liv som fdrflitt i Sverige fitt den linge
saknade biografien, skriven av en som inifrin fcirstir den heliga Birgittas
livsuppfattning, i en skildring som med hoga konstn drliga krav och letttillgnnglighet i framstillningen f6renar hciga ansprik pi tillforlitlighet,
till fullo infriande fiirvlntningarna pi den efterlysta rnoderna helgonlegenden <iver virt frlmsta helgon.
Uppgiften har ocksi legat ovanligt vll till just frir Johannes Jiirgensen.
Om minga helgons liv veta vi kanske intet ut6ver de uppgifter, som
limnas i breviariets lektier. Om Birgitta ha vi dlremot fiirst och frlmst
de handlingar, som tillh<ira kanonisationsprocessen, upptagande ett band
pi ndra sjuhundra sidor i den latinska serien av Svenska fornskriftsillskapets samlingar och dar vi iterfinna biografien av de bigge Petrus Olai.
Vi ha hennes eget omfattande f.orf.attarskap, som dels innehiller ett
rikligt sjilvbiografiskt material och rikliga, om in icke alltid lettolkade,
upplysningar om hennes omgivning, dels ger oss en klar och detaljerad
bild av hennes iskidning pi olika omriden, och dlr vi slutligen iter pitrdfra en samtida biografi i magister Matthias' prolog till revelationerna.
Alltifrin medeltidens dagar frarn till virt eget decennium ha vidare olika
firfattare ur skilda perspektiv kastat trjus iiver hennes gestalt. Fiir en
f.6rfattare med Johannes Jcirgensens forskarhig utgiira dessa kellor ett
rikt arbetsfiilt. Och di de trots sin rikedom indi iro rltt knapphindiga
rrirande den heliga Birgittas tidigare 3r, f&r hans slllsporda formiga att,
leva sig in i gamla tider och miljoer hir samtidigt frirc spelrum. For den
innu icke tryckta delen av biografien fi vi slutligen icke gl6mma vilken
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tillging just hans tidigare klnnedom av det medeltida Italien inneblr
fiir skildringen all hennes liv sedan hon slutgiltigt llmnat fosterlandets
mark.

att scika uppni en lilia
i
under
den svenska tiden.
hon
sig
milj<ier
r6rt
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d:ir Birgittas
Med en fleririg vistelse i Sverige, slrskilt
arv alltjimt, troget virdas har han sjilv fcirskaffat sig de besta firruaittningarna herfdr. Siirskild miida har han slutligen i detta verk gjort sig
for att skingra de avsevirda svirigheter som mdta en modern, i synnerhet
di en icke katolsk lesare, di han forst siiker fiirsti Birgittas gestalt, och
som ligga i avstindet i tid och olikheten i iskidning.
De inledande kapitlen i boken komma silunda att utgiira en popullr
medeltida kulturhistoria i sammandrag, med upptagande slrskilt av de
kulturella element som ha eller kunna tinkas ha influerat Birgitta under
hennes uppvixtir. Utifrin och init, sciderifrin och norrut nirmar han
iig det egentliga fiiremilet fiir skildringen, iiver en allmin ingress om
den andliga armosfiren i Europa till en alltmera detaljerad karakteristik
av den andliga kulturen i >landet nordligast i vlrlden>. Och denna
rekapitulation i svensk medeltida kultur- och kyrkohistoria f<iljer oss
sedan parallellt med skildringen av Birgittas egna ilden for att mot slutet
av den hittills utkomna delen alltmera ge vika fiir Birgittas egen stimma
i hennes uppenbarelser, f<irtydligade med paralleller ur forfattatens egen
erfarenhetsvirld med dess icke sillan speciellt franciskanska prigel.
Till det besta i renr lifterert hlnseende h<ira skildringarna frin Birgittas
barndom. FIir kommer fdrfattarens historiska intuition till sin fulla
rdtt, parad med den psykologiska inlevelsen och levandegjord i naturscener av betagande skcinhet som blra tydliga spir av fcirfattarens fiirtrogenhet med de trakter dlr handlingen utspelas.
Under ett omsorgsfullt rekonstruktionsarbete soker han vidare ge oss
en si konkret ram till berittelsen om Birgittas andliga utveckling som
miijligt. Silunda har ju Birgitta gjorts delaktig av sin samtids homiletiska
fiirkunnelse pi modersmilet. Av denna ha vi emellertid intet med sikerhet i behill. De vi med f<irfattarens hjllp med honom stika upplela
Fastlagssiindagen t3l4 pi Finsta gird och i den tidiga vintermorgonen
bevista missan i girdens kapell fi vi h<ira en predikan hillas av Broder
Algot frin Skara dominikankonvent. Den betraktelse fiirfattaren liter
predikarbrodern nu hilla sedan han vlnt sig frin altaret denna mofgon
ir emellertid icke gripen ur luften. Till stor del kunna vi nimligen iterfinna den i en av de till vira dagar bevarade svenska posdllor frin medeltiden, som G. E. Klemming utgivit i Svenska fornskriftsillskapets samlingar, upptecknad i en handskrift frln 1400-talets senare del. Det Ir
Johannes Jtirgensen har emellertid icke tvekat
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det nirmaste vi kunna komma, om vi s<ika att konkret f<irestilla oss den
predikan Birgitta kan tinkas ha ih6rt denna morgon.
Birgittas politiska intressen lro rikligen omvittnade. Av stiirsta intresse
ir det derf<;r att s6ka f<ilja de linjer efter vilka hennes politiska ideal
fingo fastare former. Ett kapitel om Konungastyrelsen fir i detta sammanhang tjina
^tt fiir oss levandegtira tidens politiska tinkesltt.
Exemplen kunna mingfaldigas, likasi exemplen pi hur frirfattaren stindigt strivar efter iskidlighet och konkretion. Hir skall blott en antydan
gciras. Det stir klart frir den moderna forskningen att ett visst samband
miste rida mellan magister Matthias frirfattarskap och den Pentateukparafras som stell$ i samband med Birgittas bibliska intressen och som
ir den enda kenda bibeliiversittningen frin Birgittas tid. Dirf.or v&gar
man dock pi forskningens nuvarande stindpunkt icke yttra sig alltfilr
bestimt om detta sambands rdtta karaktlir. I Johannes Jiirgensens framstillning fi vi nu g6ra bekantskap med magister Matthias som de fem
Mosebcickernas verklige dverslttare och som den som fiirskaffat Birgitta
en svensk bibel. Och lisaren fir ur Pentateukparafrasens ingress ett
exempel pi den form i vilken Birgitta >list bibeln>. Detta blott till ett
vittnesbiird om de hiiga vetenskapliga ansprik man hrt sig knyta till
Johannes J<irgensens fcirfattarskap.
Under Johannes J<irgensens pietetsfulla och sakkunniga ledning fi vi
nu i denna f<irsta del av hans biografi fiilja Birgitta fr5in hennes barndom
till hennes liv pi Ulvisa, pi hennes vallfard till Santiago de Compostella,
vid avgcirandet i samband med Ulfs d0d och under hennes fiirberedelsetid
i Alvastra. Vi f<ilja henne till kung Magnus hov och bevittna hennes
folja Konungastyrelsens politiska linjer. Vi
fiirstik afi fA denne
utformning inom henne, och hennes fdrsta strebevittna klostertankens^tt
vanden fcir dess f<irverkligande. Vi frilja hennes bekymmer med anledning av det olyckliga kriget mellan tvi kristna konungar och hennes
f.&finga bemddanden att stllla de bakvlnda politiska f6rhillandena i
Europa tillrltta. Vi fi redan nu en inblick i Uppenbarelsernas vlrld,
och stifta bl. a. bekantskap med hennes stora theodicl, Liber quaestionurn.
Och med magister Matthias skiljas vi slutligen frin henne i det iigonblick
di han ser henne med sitt lilla folje frirsvinna >lengs vigen till Holaveden>,

pi

v?ig

till

Rom.

Si liinge skildringen lnnu avslutas vid denna tidpunkt i den heliga
Birgittas liv, och di revelationsmaterialet begagnats i en ordning, som
ibland synes kunna bittre f6rsvaras ur organisk ln kronologisk synpunkt,
tillita vi oss vlnta med vir behandling av Jiirgensens skildring av Birgittas religi<isa och politiska insats till dess den med livlig f6rvinran motsedda kommande delen
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Detta torde lven med skil kunna fdrsvaras dlatav att den i originalupplagan friga skrymmande men som vlgledning synnerligen v?irdefulla
notapparaten av nigon obegriplig anledning icke kommit med i den
svenska upplagan och i dvertygelsen om att denna i stillet kommer att
iterfinnas i slutet pi den avslutade boken tillsammans med det kommande bandets notapparat. Johannes Jcirgensens arbete lr alltf<ir vlrdefullt iven ur rent historisk synpunkt, att det av hans svenska lesare blott
skall kunna bediimas efter uppbyggliga och litterira grunder. Och de
svenska lisare som lisa boken av religiiist intresse ha sjllvfallet iven de
intresse av hinvisningarrra till det begagnade revelationsmaterialet.
Mot bakgrunden av den saknade notapparaten ir det med si mycket
stiirre glidje man konstaterar, att den danska upplagans f.ittrifrliga
illustrationsmaterial, en verklig tillging fcir boken, bibehillits i den
svenska upplagan.

Nlls F.

Moli.n.

a n n e s J <i r g e n s e n: Den heliga Birgitta au Yadstena, 6vers. av Harald
D. 1: 1303-1149. Stockholrn 1942, Bonnier. Kr. 1l: -, inb. 18: -.
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OM TYDNING OCH FORTYDNING
AV GUDS ORD.
T\.r nutida bibelr<irelsens olika former ha inte varit utan framging.
Ll Letningen av den Heliga Skrift har i vida kretsar erklnts sisom en
de troendes

uppgift. Den ritta fiirstielsen av Guds ord har dermed ennu

mera blivit den kristnes personliga angeligenhet. Men samtidigt med
art den Heliga Skrift i allt st<irre utstrlckning blir f6remil fflr studium,
blir ocksi svirigheten i detta studium samt mingfalden av och oklarheten betriffande dess uppgifter en allmin erfarenhet f6r dem, som
bemdda sig att fiirsti Guds ord. Blotta llsningen Ir inte tillfyllest. Och
si snart nigon dlrutiiver bemiidar sig om tolkningen av Guds ord, sidant
det bjudes i Skriften, miste olikheten mellan si minga frin varandra
avvikande fiirklaringar stllla honom inf6r allvarliga frigor. vilket virrvarr, ja, vilket kaos synes ej omge bibelldsaren, si snart han hmnar den
enkla skriftl5sningens metod och giir sig underrittad om, hur iiversittare och utleggare av olika riktningar ha f6rklarat Guds ord.
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L. Reinkel utgav ir 18tt ett arbete tiver det siillsamma ordet hos profeten Jeremias
(3lr22 b), som av Flieronymus <iversiittes med >Femine circumdabit virum>, medan
nrn i 7917 irs svenska bibelupplaga liser: >Kvinnan beskyddar mannen.> Reinke itskiljer 1l f6rklaringar, som givits fiire hans publikation. Han sjllv ut<ikar denna rad

till sin egen. Ar f 883 utgav Fr. Fraidl'?en studie
iiver historien om de under tidernas lopp gjorda- utleggningarna av Daniel 9:24-27,
profedan om de >sjuttio irsveckorna>. Han faststlllde, att dessa fyra verser redan f<ire
med innu en tolkning, som han 96r

reformationen hade fitt 30 olika tolkningar.
N?ir en nyare kommentar vill upprikna
alla teorier, som uppstlllts om >Flerrens tjinare>>
i den underbara singen om den >som
bar vira krankheter> (Jes, !2: 13-13: 12) miste han anftira 20 ir:5;n varandra avvikande tolkningar.t

Det ir klart, att vetenskapen om der ritta tydandet av den Heliga
Skrift ej hli,r i denna artikel kan framstillas i alla enskildheter och inre
heller i en fullstindig <iverblick. Men ett par korta antydningar mi dock
gtiras. De kunna hjelpa bibelllsaren av i dag att finna den ratta rregen,
nir han bemcidar sig om att >fdrste)> Guds ord.
Vad den f<irsta, enkla fiirstielsen av rexten anglr, kunna vi uppstilla
f Aljande grundsats: Vi rtdste tyda Bi.belns ord: sd scnn det uar
lnenat,
och endast sd,
men d.etta belt och hdllet,
sfr sorn rnan
- tid.la rndnskli.ga- ord.
plrigar tyda
SA SOM DET VAR MENAT.

Har bibelliisaren genom studium av urtexten eller med hjiilp av tillfOrlitliga iiversittningar fefi klarhet <iver hur en text ur Skriften verkligen liter, si uppstir f6r honom frigan: Vad menas dlrmed? Det ir
ingen civerfliidig eftertanke. Aven vid samtal minniskor emellan fcirekommer det, att man fr&gar sig, vad den andre egentligen velat slga med
sina ord, si klara de in frirst tedde sig. Svaret pi denna fr&ga ar si mycket mer angeliget, som redan en ytlig inblick i G. och N. Trs bticker
upplyser om, att her kommer en brokig mingfald av de mest skiljaktiga
litterira former till anvindning. Enkla berlttelser, klnslofulla boner,
liknelsetal, allegoriska diktningar, nyktra verklighetsskildringar, retoriskt
formade fiirmaningar och predikningar, lyrisk poesi, profetiska f<irutsigelser om en lingt avligsen framtid, allt detta och mycket annat, fogar
sig samman till den fingslande mingfald, som sikert iven den bidrager
till att gcira den Heliga Skrift ofArgltimlig och oumbirlig fiir lisaren.

Denna skiftande form har natudigtvis sitt inflytande pi utsagornas
mening. Det Ir en helt annan sak, nir en zoologisk lirobok berlttar om
ett lejon, in nir den Heliga Skrift talar om >lejonet av Juda stam>>

'
'
'
r64

i

(Miinster 18ll) s, 3J7-406.
BeihAge zur Erkldrang iles Alten Testamentes III,
Die Exegese der siebzig'Vochen Daniels in iler Alten unil Mittleren Zeit (Gnz 1883).
(KAT) (Leipzig, 1932) s. 188.
P. Volz: fesaia

lI

Oru tydning ocb fdrtydni'ng au Guils ord

(Upp. f: I). I det fiirra fallet menas ett djur, i det andra fallet avser
Skriften en mlnniska, som liknas vid ett lejon. Siledes meste vi redan
vid ett enskilt ord friga, om det brukas i egentlig eller flverflyttad
bemlrkelse.

Annu svirare blir denna ffirga, nir den iiverflyttade betydelsen inte
stannar blott vid ett enskilt ord, utan ornfatftat en hel mening. Di
profeten Jesaias talar om den messianska framtidens nidegivor, slger han
bl. a.: >Lejon skola lta halm liksom oxar> (1L:7). Det siges, att det
fiirr i viirlden har funnits milare, som bredvid Messiasbarnet i stallet i
Betlehem avbildade ett lejon, som hade nigra halmstrin i sin mun. Avsigs dirmed i sin tur blott en symbol, si var det pi sin hojd smakliist,
men innu inte nigon fdrfalskning. Fiir iivrigt ita lejon i det Nya fdrbundets tid inte halm, de komma vil knappast heller att 86ta det vid
det messianska rikets fullendning. Det till trots har profeten varken
bedragit eller fantiserat. Vad har han menat? Han ville fcir den messianska tiden fiirutsiga en med naturens fitruftettningar of6renlig fred,
och deri sig han ritt.
Nlr den iiverflyttade bemirkelsen gir innu lengre och hjelper att
gestalta innebiirden i ett stiirre litterlrt sammanhang, komma vi till liknelsen eller den allegoriska diktningen. Ocksi denna finns i den Heliga
Skrift. Som det klassiska exemplet pi den sinnebildliga framstillningen
(allegorien) i Bibeln ansigs under kyrkof?idernas dd >singen om den
otacksamma vingirden> (Jes. i: l-7). Hir var visserligen inte det
ringaste missfiirstind miijligt till fiiljd av profetens uttryckligt tillfogade
fiirklaring: >Herren Sebaots vingird, det ir Israels hus; och Juda folk
ir hans ilsklingsplantering> (v.7 {. Men i andra fall, di en sidan
tydning inte sirskilt bjudes, kan lisaren eller ih<iraren i b6rjan tvivla
om huru orden skola fattas. KZind ?ir den av profeten Natan berittade
liknelsen (2 Sam. L2z7-13). Gudsmannen talar inf6r David om en
dvermodig, rik man, som f6r en fattig man riivat bort dennes enda,
llskade lilla lamm. Konungen blir genast vred, utan att araa, att Natan

vill tala om honom sjilv och hans synd med Bat-seba. Fiirst
di profeten ger tydningen udu ir den mannen>, faller slcijan frin hans

egentligen

6gon, och han erkinner i den rikes oglrning sin egen skulds ondska.
Det finns nog ocksi stlllen i den Heliga Skrift, dit f.rltgan om ordens
egenrliga eller iiverflyttade betydelse inda till vir tid fOrblivit ouPPklarad. Den som i vira dagar ffudas pi den nya autostradan frin Jerusalem till Jeriko, ser, nir han tillryggalagt ungeflr halva strlckan, pi
hojden till vlnster en lingstrickt, fiirfallen byggnad, >Den barmhirtige
smarirens h?irbirger. Mingen har kanske vid detta stille fiir fiirsta
gingen blivit uppmlrksam pi miijligheten av att 8e Jesu ord >en man
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begav sig frin Jerusalem till Jeriko> (Luk. 10: 30) en €gendig >historisk>
inneb6rd. N?ir allt kommer omkring miste vi vil tillsti, att vi inte veta,
vilken f<irhistoria dessa ord egentligen haft. Voro de i Flerrens mun en
anspelning pi en nyligen skedd, uppr6rande dagshendelse, som lnnu
sysselsatte hans ihdrares sinnen? Eller voro de blott uppfunna som
exempel? Aro de en hlnvisning till det faktum, att dylikt ofta hende
pi vigen frin Jerusalem till Jeriko, utan att Flerren velat tlnka pi ni.got
bestimt enskilt fall? Allt detta vore m<ijligt. Vad nu verkligen fiireligger, kan ingen siga med sikerhet. Visserligen lro vi ocksi klart medvetna om, att sidana frigot i detta fallet i grunden lro fullkomligt utan
vikt. Det som Herren ville fi fram: hlngiven kerlek till lven vir mesr
frimmande och avligsna >nista>, ir otvetydigt klart.
Det ir givet, att dessa tankar betrlffande den Heliga skrift inte lro nigra >fiirevlndningar>, och ej heller skola fdrbereda >>undanflykter>>. Vi sti hlr infdr en metodisk
plikt, som i sig sjiilv lnnu ingenting har att g<ira med sjilva utliggningen av Bibeln som
den H e I i g a Skrift, utan f<ireligger vid fdrklaringen av all mlnsklig litteratur. Det
lr den i hdg grad sakliga och i varje fall oeftergivligt viktiga uppgiften att ge en fdrfattares ord den inneb<ird han sjilv faktiskt har menat. Aven hos nutida fiirfattare
vixlar den historiska framstillningens form, som liter orden behilla sin egentlig'a mening,
med <iverflyttat talesltt eller allegorisk diktning. Aven vad deras verk betrlffar, uppsti
niidvindigtvis hir och var tvivel om, hur de sjilva ha f6rstim sina ord. Att Goethes
>Mahomets Gesang> har allegorisk betydelse, medgives allmint, Diktens mening [r inte
historien om en flod, biirjande som en liten beck och vixande till en mlktig striim, som
utgjuter sina vattenmassor i havet. Skalden menar med denna bild slkert nigot annat.
Men innu i dag 5r man inte ense om, huruvida skalden hlir vill skildra fdrloppet av de
historiska hendelser, genom vilka muhammedanismen fullf<iljde sitt segertign, eller det
religi<isa geniets utveckling i allm:inhetu. Att Schillers dikt >Das Mldchen aus der Fremde>
har en allegorisk betydelse, bestrides inte, Men om den vill besjunga den skdna och vilgdrande skaldekonsten eller nirmast helt konkret skall rekommendera >Musen-Almanach
fiir das Jahr 1797>, dlrom lro lnnu i dag meningarna delade.u

liknande sett fitrhailer det sig med Guds ord, der det i Skriften
I de allra flesta fall bestir intet tvivel om, i vilken
mening hagiograf.erna ha f6rstitt sina ord. I de historiska b6ckerna lro
berittelserna i allminhet inte menade i <iverflyttad utan i egentlig betydelse. Hes. 16 och dess motstycke i Hiiga visan dlremot ero rent allegorisk diktning. Under bilden av den minskliga kerlekens skiftande
<iden framstilles det stora temat >Gud och hans folk, en kerleks historia>.
En rest av bibliska texter kommer nog hnge eller alltid att finnas kvar,
der llsaren kan tveka, vad forfattarna ha m€nat med sina ord. I de vik-
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blivit mlnniskoord.
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tigaste fallen skall Kyrkan, sisom Skriftens och dess inneb6rds utkorade
viktare, ge undervisande och riktningsgivande utslag sisom hon gjort
betrlffande t. ex. den icke-mytologiska, historiska meningen av de fiirsta
tre Genesiskapitlen. Vid andra stillen kan det henda oss sAsom Herrens

lirjungar, om vilka Johannes skriver i 2:a kapitlet. De hade h<irt:
>Bryten ned detta tempel, si skall jag inom tre dagar lita det uppsd

igen.> Talade Jesus om templet i Jerusalem eller om sin heliga lekamens
tempel? >Sedan, nir han hade uppstitt frlan de dirda, kommo hans lerjungar ihig, att han hade sagt detta; och de trodde di Skriften och det
ord, som Jesus hade sagt.> Fiirst uppfyllelsens ljus tog ifrin dem det sista
tvivlet om, hur orden varit menade.
Nigot liknande skall bibellisaren uppleva vid den yttersta domen.
Hur skall man uppfatta si minga dunkla ord i Skriftens apokalyptiska
bdcker? >Stjlrnorna skola falla ifrin himmelen> (Matt. 24:29); >Himmelen sjilv hoprullas sisom en bokrulle, (Jes. 34: 4); >Solen skall vindas
i miirker och minen i blod> (Joel 3:4). Minga av dessa skildringar lro
bildligt och symboliskt menade. Jimte andra <iverraskningar skall vll
kinnaren av den Heliga Skrift vid yttersta domen aven uppleva den, att
minga skriftord, vilka han fiirr givit en ordagrann tydning, endast hade
innebiirden av en bild och ett tecken, och mihinda ytterligate den, att
nigot av vad han fiirr alltid fiirstod bildligt, uppfylles ordagrant, nlstan
mer in ordagrant.

ENDAST SA.

Aven om klarhet har vunnits om en berlttelses allminna karaktir,
stir siikandet, efter den enkla, rltta fiirstielsen av det bibliska ordet innu
infrir vidare uppgifter. En fiirsta och alltid lika viktig uppgift ir den,
att inte utldsa mer ur en annans ord ln han har velat siga. Vi fi inte
taga andras ord f<ir >tragiskt>>, ej heller i den Heliga Skrift. Vi fi heller
inte uf den utlisa nigra sammanhang och antydningar, som 'iro frammande f<ir den.
Si sj?ilvklart denna fordran in ter sig, syndas det stindigt pi nytt mot
Vad vilja t. ex. N. T:s f<irfattare pisti med sitt si ofta uppden.
till sin ordarepade >si som det stir skrivet>? Denna formel kan
omfatta €tr helt register av de mest olika betydelser. An ?ir
lydelse
detta >si som det stir skrivet> menat i egentlig betydelse. D&'ir det en
htnvisning till en egendig profetia: En profet i G. T. har i mystisk vision

genol rivernaturlig upplysning skidat en hendelse i framtiden. An
iir det blott en liknelse, en anspelning, en framstillning av en fiirebild.
Den som alltid ville tolka denna formel i egentlig betydelse skulle pi
eller
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minga stlllen f<irtyda N. T:s ord. Eller ett annat exempel: I 2 Kor. 8
f6rmanar Paulus till verksam karlek till niistan. Han f6ranstaltar en
insamling till de n<idlidande kristna i Jerusalem. De enas <iverfliid skall
lindra de andras n<id. I detta sammanhang erinrar han om en underbar
hendelse, som intrlffade vid insamlandet arr mannat i <jknen. De enskilda
samlarna mi ha anstringt sig in si mycket, resultatet var lika fiir alla.
Diri ser Paulus en symbol och en fOrebild fiir utjlmningen mellan iiverflOd och n<id hos sin tids kristna. Fiirdenskull slger han: >Sisom det Ir
skrivet: den som samlade mycket hade icke tiverflcid, och den som samlade litet hade icke f<ir litet., Paulus vill hiir inte se nigon profetisk
ftirutsigelse, som om de, som samlade mannat, skulle ha vetat nagot om
den senare insamlingen f6r Jerusalems fattiga. Med orden >si som det
stir skrivet, gdr han vid detta tillfille endast en sinnrik jlmf<irelse.
Frestelsen till ftirtydning kan i de mest olika former framtrlida fdr bibellisaren. Vid
varje minskligt samtal fdrekommer det, att nigon talar om vissa ting, medan han om
andra, iven om de faktiskt sammanhinga med de f<irsta, >inte yttrar sig>. A miirker
t. ex. under ett samtal med B alldeles tydligt, att B har svirt fdrollmpats av C, Vad
det rcir sig om, elakt fdrtal, skadeg6relse av egendom eller nigot annat, >dirom har B
icke yttrat sig>. Vad skall nu A berltta betrlffande sitt samtal med B, i fall han sakligt
vill tyda dennes ord? Han miste slga: >Jag kunde vid mitt samtal med B mlrka, att C
svirt f6rollmpat honom, men vad det nirmare riir sig om, diirom har han inte yttrat sig.>
Varje pistiende att A hade h6rt frio B, att C hade bedragit honom i rflitrer o. d., vore
inte sakligt och skulle utllsa mera ur B:s ord, in han faktiskt har sagt.

Detta enkla sakfdrhillande skulle alltid sti klart fiir bibellisaren, nir
Skrift. Vad menas t. ex. med >ormen> i l Mos. 3: 1?
Den framtrlder som ett gitfullt visen. I nigon min ir den ett djur
bland markens 6vriga djur. Men den ir ocksi itminstone nera fiirbunden med en andligt fcirstiende, >talande>, >frestande>, gudfientlig makt.
H6gst si lingt yttrar sig texten, men inte vidare. Ormen lr en av G. T:s
>gitor>>, som fiirst genom den senare utvecklingen av uppenbarelsen kan
liisas (jfr t. ex. Vish. 2:24; Upp. 12: 9; 20:2).
Visserligen stlllas hlr vanligtvis minga frigor, huru det di har f6rhillit sig med denna orm: Var det ett verkligt djur, som riirde sina kakar
vid talandet, sA att det sig ut som om det talade? Hur har demonen
kunnat istadkomma, att ljudet frin ormen tringde till kvinnans 6ra,
si att hon kunde fiirnimma forstieliga ord?
Sidana frigor mi den
- pisti, att resultatet av
stilla, som har gladje dirav. Men han m& inte
hans funderingar ar hamtat ur den Heliga Skrift. Skriften har inte
yttrat sig om sidant. Att avbtlja sidana frigor fren texttolkningens
stindpunkt betyder inte att srika undanflykter utan blott att sakligt
ingi pi texten sidan den verkligen 1r. Den som menar, att han ovillkorligen miste stllla sidana frigor till Bibeln, kan man inte giira nigon
han liser den Heliga
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bettre tjlnst in att, g6ra honom uppmlrksam pi, att det ir meningsldst
att vilja erfara sidana ting ur Skriftens ord. Sj?ilva frigestlllningen ir
oriktig och behlftad med minga ftirdomar, precis si, som om vid ovannlmnda exempel en fjirde, D till varje pris ville erfara av A, vad som
egentligen B i detalj har sagt om den forohmpning, C tillfogat honom.
En liknande synpunkt som vi aldrig fi ftirbise, nlr vi tyda mlnskliga
ord ir denna: Vad var det den andre egentligen ville ha sagt? Varpi
ligger berittelsens tonvikt i avseende pi det som skulle framhillas?
I Jes. 10:28-33 t. ex. ger profeten en ytterst fingslande och iskidlig
beskrivning av assyriernas nira fiirestiende stormning av Jerusalem.
Stormningens enskilda etaPPer nimnas, idel platser belagna norr om
staden: >>Han kommer dvelAjat, han drager fram genom Migron; i
Mikmas l5mnar han sin tross. De draga fram iiver passet; i Geba tager
de nattkvarter. Rama blvar; Sauls Gibea flyr. Ropa h6gt, du dotter
Gallim! Giv akt, du Laisa! Arma Anatot! Madmena flyktar; Gebims
innevinare blrga sitt gods. Annu samma dag stir han i Nob; han lyfter
sin hand mot dotter Sions berg, mot Jerusalems hcijd. Men se, di avhugger Flerren, Flerren Sebaot, den lummiga kronan med fdrskrickande
makt.> Nlr detta profetens hot uppfylldes (701 f. Kr.), kommo

frin norr utan frin vister (Jes. 36:1-2). Vad hade
profeten velat slga? 'FIar han i det han ville siga velat hgga tonvikten
assyrierna

inte

pi

faststillandet av den fientliga hirens geografiska marschroute? Mycket mittfulla och i sitt omdijme fiirsiktigt avvigande skrifttolkare slga,
att hans avsikt hade endast varit att inftir sin tids mlnniskor framstiilla
det fgamryckande fiirdervet pi ett plrtagligt och iskidligt sitt.?
Man miste nog vid profeternas utsagor skilja tvi skikt i deras framstillning: Vad de vid detta stuskilda tillfZille ville ha fram och det varmed de Sskidligt och fattbart bringa det till uttryck. Denna skillnad
even i Bibelns
liksom vid tydandet av mlnskliga ord iiverhuvud
?ir
nyligen i ett
framlade
Kuhn
G.
betydelse.
andra delar av avg6rande
om
uppfattning
arbete iiver Genesisfrigor en mycket beaktansvlrd
syndaflodsberittelsen: >Berlttelsen kan inte anses som en vanlig historisk
berittelse om en forntiden skedd katastrof; utan den bildar ett slags
tillbakariktad profetisk sln.>>8 Kuhn har pi intet sitt avsikten att draga
i tvivelsmil den >pitagligt gjorda realiteten, av syndafloden. Men han
inger tanken, att berittelsens fdrfattare inte varit historieskrivare >i vanlig mening>. Han var en profet, en minniska som i kraft av sin iivernaturliga upplysning skidade den mest avligsna fiirgingna dden i dess
t A. Fernan dez: lnstitutiones Biblicae In (Romae 1933) s. 4s4.
" Studia Biblica, Erhldrungen za Genesis Kapitel 1-14 (Znrich 1937 s. 86. - Jfr
anm?ilan (Closen) i Biblica 2l (1940) s, 334-136,
13
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verklighet och tydde den i dess teologiska mening. Och som profet har
han ocksi skrivit denna berlttelse. Det behdver knappast siigas, att denna
uppfattning ger en mycket f6rstieligare och mera verklighetstrogen syn
pi berittelsens avfattninS, ln en osund och ogrundad utvidgning av den
muntligen civedimnade >uruppenbarelsens> omfing kan g6ra. Berlttelsen om syndafloden si som den itergives i 1 Mos. 69 har i sin helhet
sikert inte civedimnats med alla dessa enskildheter genom muntlig tradi-

tion irtusenden och Srtiotusenden igenom. Vad har silunda forfattarcn
gjort? Om jag f6rutsetter, att profeten nedskrivit en
>tillbakariktad profetisk syn>, bevarar jag tillf<;rlitligheten av alla de
meddelanden, som han ville utsega och meddela. Men samtidigt vinner
jag en f<irstielig uppfattning om den avsikt, i vilken han tagit det ena
och andra draget med i helhetsbilden av sin framstillning Cfu ovan dll
Jes. 10: 28-33). Om jag inte mera vore medveten om detta, skulle jag
rika i fara att hir eller der fdrtyda hans ord, att utlesa mera ur dem ln
han har velat siga.
som nedskrev den

MEN DETTA HELT.
De sist framlagda tankarna lro till sin inre natur ensidiga och beh6va
niidvlndigtvis en komplettering. Strlvandet att ur Skriftens ord inte
utlesa for mycket kan ha till foljd, att man finner frir litet deri. Bem6dandet att >inte taga Bibelns ord tragiskt> kan leda dll flykt undan
Guds ord. Bida dessa fel ha i exegetikens historia varit till mycken skada.
F<irst nir bida riktningarna fullkomligt utjimnas, lr idealet uppiritt.
Siirskilt olyckligt har det ijverdrivna bemddandet att inte lesa f6r mycket ur Skriftens ord under de sista irtiondena frumtratt vid tolkningen
av de messianska fiirutsigelserna. Det kan nu en ging inte ftirnekas, att
Jesaja (9:6) kallat Messias >vildig Gudrr.e Hos Jes. 7t 14 dr det verkligen tal om en >jungfru> som skenker livet it Emanuel. Ock Matteus,
som ser denna profetia uppfylld i Jesu underbara avlelse, >hdjer sig sisom
udeggare skyh<igt 6ver meningarnas virrvarr>.1 Ps. 2:7 talar om Messias'
fiidelse ur Gud, och alla fiirs6k att fiirsvaga denna utsagos kraft, att
uppl6,sa dess innehill i blott en konungs intronisation e. d. giir inte rettvisa it ordalydelsen och ej heller it de ikta religionshistoriska parallellerna.2 Vid sidana stillen Ir det skrifthsarens mest tringande uppgift
n En utmirkt behandling av texten hos
Bibel'Yfi, l, l) (Bonn 1937) s. 86.

J. Fischer:

Das Buch Isaias

|

(Bonner

'O. Prockschr Jesaial (KAT) (Leipzig 1930) s. 124.
" A. Vaccari: De Messia >Filio Dei> in Veteri Testantento (Ps 2,7), iYerbun
Domini f t (193t) s. 48-if , 77-86.
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att icke gi ur vigen f<ir Bibelns ord utan att tage dem pi allvar i
fullhet och kraft.

hela

Mycken osikerhet och obestimdhet skulle ocksi ha undvikits, om man

alltid hade tagit Skriftens utsagor pi allvar. Syr. 48: 17-25 skildrar
helt konkret Esekias' tid, furstens arbeten vid Siloekanalen, assyrernas

beligring och itertig. I hans dagar skall Jesaja ha levat, >den store och
sina syner sannferdige>. Om honom slges: >>med miktig ande skidade
han det tillkommande och tr6stade de siirjande pi Sion. Han uppenbarade vad som skulle komma, intill en avligsen framtid, och det fiirborgade, fcirrln det Innu hade intriffat.> De sista satserna ge i korta
ord rentav en sammanfattning av >Deutero-Jesaja> (kap. 40-66). Vad
fiiljer hirav for avfattningstiden av Jesaja 40-66 enligt Syraks <ivertygelse? Vel det att, han ansig den historiske Jaaja, som verkade under
Esekias, sisom f<irfattare ay hela boken. Ftir iivrigt inriktas framstlllningen helt och hillet just p& att skildra de stora mlnnens bragder i
folkets historia. Antagandet av en friare litterir form kan vid det har
stlllet ej 6vertyga.
Den >bibliska urhistorien> ir alltid utsatt f<ir en sirskilda fara att. inte
tagas pi allvar (1 Mos. 1-10). Redan i skapelseberlttelsen skall en
teolog, som blivit van vid nutida dogmatisk gestaltning av religiilsa tankar, sakna det >syntetiska omdiimet apriori>. Det synes ju inte nigonstans ha blivit sagt, att >allt som existerar utom Gud, endast kommit
till genom en gudomlig skapareglrning>. Det upprlknas blott en rad
av enskilda exempel, djur, vlxter, trd"d, stjlrnor m. m. Men just beaktandet av den gamla orientens Titterura former, som pi andra stlllen kan
bidraga si mycket till att inte fiirtyda Skriftens ord, skall har leda till
att, v'd"rdera den helige fiirfattarens utsagor i hela deras kraft och rlckvidd. Hebr6en uppriknar exempel dir vi skulle formulera allminna
omdcimen. Han menar detsamma. Ett litet men kanske iskidligt exempel av detta slag finnes hos Joh. 4 i berdttelsen om den samaritanska
kvinnan vid Jakobsbrunnen. Kvinnan vill siga, att hennes stamfader
Jakob hade grivt denna brunn, att han, hela hans familj, hans husfolk
och alla hans hjordar hade druckit av vattnet. Men hur uttrycker hon
sig faktiskt? >Icke ir vil du f6rmer in vir fader Jakob, som gav oss
brunnen och sjllv med sina barn och sin boskap drack ur den.> En enkel
upprlkning tt'ider i stlllet frir virt uttryckssitt av mera >omfattande,
allmln art>. Nigot liknande finner vid i 1 Mos. 1; l-2;3. Exempel
nimnas, urvalet Ir f6r iivrigt tillriickligt fullst?indigt for att omfa;tta
den synliga skapelsens helhet. Forf.attarcns berittelse vill meddela, att
f<ir att gdra rlttvisa it den
allt vad utom Elohim har liv och tillvaro
- vi tillfoga: allt vad av den
helige fiirfattarens andliga omvlrld miste

i
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allt detta ir i verkgarmla orientens tivriga folk tillbads s8som gudorn
-r
lighet ett verk av Herrens hender, kallat till liv genom hans allsmiktiga
skapareglrning.
Ett sidant exempel kan visa, hur just i urhistorien ett verkligt ingiende
pi den ditida forfattarens litter'ira art skall bidraga till att i hans ord
upptecka en mingfald av teologiska betydelser, som vi miste taga p&
allvar, om vi vilja fiirsti hans ord riktigt.
Hur ytligt och littvindigt uttyddes inte ofta 1 Mos. 3! Annu ir 1934
f<ireslog en stort anlagd Genesiskommentar isikten, att kvinnan iiverhuvud taget inte hade id6mts ett >stfaff>. >Ingenting skulle ha varit
annorlunda, om hon inte hade itit frukten.t>3 Man borde jamfiira med
denna framstillning hela sammanhanget av I Mos. 3, den underbara
parallellen mellan berlttelserna om tre som iro delaktiga i skulden, tre
som f6rhciras och tre iiver vilka domaren flller en dom. Sjrilva textens
innersta ordalydelse tvingar till erkinnandet, att kvinnan idiimts ett
>strafi>. Pi nigot sltt har hennes lage f6randrats, om man jimf<ir det
med tillstindet fiire synden. Det lr vissedigen sant' att detta straft's
teologiska fiirklaring inte Ir litt. HIr riires vid de djupaste problem av
skuld, lidande och fiirsoning.
Ater och iter igen diskuteras frigan, vad de forsta Genesiskapitlen siga
om den fcirsta minniskans vardande. Finns det her en teologisk utsaSo'
som miste tagas pi allvar, om t. ex. den fiirsta minskliga kroppens tillblivelse? Denna artikels forfattare har tidigare i ett arbete framlagt
f<iljande uppfattning om denna fr&gaa: Aven den fcirsta mlnniskans
kropp har inte kommit till utan nAgot utomordentligt ingripande frin
Guds sida (jfr siirskilt 1 Mos. 227,18-25). Vad in silunda i hjiilpande
och medverkande ftirberedelse har presterats under naturens utvecklingshistoria, i I Mos. uttalas isikten, att den fiirsta mlnniskokroppens vardande lven fiirutsitter nigot slrskilt Guds ingripande. Vid en sidan
fiirsiktig koncentration av den vlsentliga teologiska klrnan betrlffande
meningen med 1 Mos:s utsago pistis natudigtvis endast ett faktum, mot
vilken en vetenskap, som grundar sig pi erfarenheten, lika litet kan g<ira
en invlndning, som den fir draga i tvivelsmil, att vid tillblivelsen av
den Andra Adam ut6ver all naturens medverkan Snnu ett utomordentligt ingripande frin Guds sida har fiirelegat.
FIur in teologien i samband med hela det minskliga vetandet och
forskandet i framtiden mi komma att leda sidana enskilda frigor till en
definitiv l6sning, skall i varje f.all just tolkaren av den bibliska urhistorien

' B. .T a k o b: Das erste Buch der Tora (Berlin 1934) s. 118.et theologicae de origine
' De'incarnatione imaginis Dei. - Nota-e quaeilam criticae(1940)
s. l0i-llf.
corporis humani (Gen. 2, 7, 18-2t) i Verbuw Donini 20
172

Om tyilning ocb fdrtyilning au Gads ord

pi nytt st?illd infiir uppgiften att hiila den ritta j?imvikten
godtycklig
fiirtydning av texterna och en undanflykt undan
mellan
se sig st?indigt

Skriftens utsagor.
SA SoM MAN PLAGAR TYDA AOTE U]INSTTICA ORD.

Om vi vid slutet sammanfattande iiverskida de her framlagda tankarna, innehilla de kanske fitr bibellesaren en stor besvikelse, nlmligen
insikten att det ftir Skriftens tolkning inte finns nigon allmin regel.
Vi kunna inte uppstilla e n regel, som undanriijer alla svirigheter och
uppklarar alla dunkelheter och tvivel. Den som vill f6,rsti den Heliga
Skrift, miste ta pi sig miidan att vid varje avsnitt och vid varje ord
alltid pi nytt med beredvillighet fdrstA, lyssna och akta p& det, som just
det skriftordet vill meddela. Visserligen 'ar detta f<irbehillande inte negot
ont, som speciellt och uteslutande vidlider tolkningen av den Heliga
Skrift. Egentligen gir det oss precis likadant med alla alster av minskligt forfattarskap, t. o. m. vid l5sandet av varie brev och vid varje mlnskligt samtal. Om det sElunda iiverhuvud taget skulle finnas nigot som
en >allmln tolkningsregelu for Bibeln, di vore det miijligtvis denna:
vi miste uppfatta Skriftens ord pi samma sltt som vi uppfatta andra
idla minskliga ord. Visserligen 'ar den Heliga Skrift >Guds ord>, men
ett Guds ord som har blivit till mlnniskoord genom inspirationens hemlighet. Minskliga ord lro i Skriften den gudomliga uppenbarelsens
medium. Den som har vill riira vid de av Gud uttalade tankarna, miste
gtira det pi v'dgen iiver det m'dnskliga ordet. Han mAste f6rst tyda minniskoord, si som man pligar tyda ddla mlnskliga ord, for att uPptecka
och forsti Guds tankar.
Denna uppfattning om den enda miijliga allmlnna tolkningsregeln av
den Heliga Skrift har pi ett lyckligt sitt uttryckts i en studie <iver nyare
arberen angiende de bibliska krtinikebOckernas problem.s I det ifrigavarande sammanhanget rcir det sig om vlrderingen av olikheterna vid
skildringen av den israelitiska historiens hendelser, si som dessa framstillas i i ena sidan Samuels-, Konunga- och 3 andra sidan Kronikeb<ickerna. >>Man ir otvivelaktigt alltf.or snar att betrakta en 'annan syn'
pi saken som en 'oriktig syn', utan att betinka, att denna process att se
'p3" annat sitt'upprepas otaliga ginger i historien och i livet och att vi i
vardagslivet ofta nog utan tvekan medge, att en frin oss awikande
bediimare har rutt frin 'sin synpunkt' och att man kan betrakta saken
'frin olika synpunkter'.> Vad i denna studie vid ett enskilt - visserexempel ur den bibliska litteraturen uPPstalles
ligen mycket viktigt
' A. B ee i Biblica 22 (1941) s. J7.
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just den <ivertygelsen, att vi f6r att fdrsd Skriftens
ord fcirst och frlmst miste uppfatta dem si, som man i vardagslivet
<iverhuvud taget brukar bed6ma mlnniskoord.
Dlrmed fdrnekas emellertid inte pi nigot sltt, att den Heliga Skrifts
ord, just emedan de inte blott lro minskliga ord utan lven Guds ord,
dessutom i sig kunna diilja Innu andra ofcirlikneligare skatter, in blott
mlnskliga ord skulle kunna innefatta. Trons ljus och trosvetenskapens
principer skola i Skriftens ord upptlcka hOjder och djup av gudomliga
tankar, som forbli otillg?ingliga fcir en blott minsklig tolkning av Bibeln.
Men utgingspunkten vid allt utforskande av Guds ord, den fiirsta uppgiften vid allt bemddande om att f<irsti den Heliga Skrift miste alltid
vara det mlnskliga ordet. Detta ord har Gud valt sisom medium frir
sin uppenbarelse. Det Ir fitr bibellesaren >veg, sanning och liv>.
som tolkningsregel

G.

Closen.

KATOLSKT FROMHETSLIV.
of--f ur

det ar, si grips man ibland av en <inska n att t& komma i en kyrka
o.h kniibiija i b<in.> Si yttrade till mig en ung man med ldel,
religiiis liiggning. Och det .var ett uttryck fiir den lengtan efter Gud som
bor innerst i si mingas hjdrtan. Det givs stunder, di de ville fly undan
virlden med dess stormar och strider till en fridlyst plats, dir de hade

I I

nigot att luta sitt triitta huvud emot och funne hugsvalelse f<ir sin sargade,
sirade och bliidande sjil, en plats, dar de fitge vara ensamma med Gud
och i biin kunde klaga f.or honom sitt livs ve. O beata solitudo. O sola
beatitudo. O, lyckliga ensamhet! O ensamma lycka!
Men var finna denna fridlysta plats? Kyrkorna aro ju med fi undantag
stingda utom den korta stunden pi sondagen, di Gudstjlnst hillCI. Protestant€n ir utestingd frin sin kyrka. Han 5r husvill och heml6s. Si er
det icke med de katolska kyrkorna. De lro 6ppna varie d,ag frin nyirsmorgonen till Sylvesteraftonen. Si har det alltid varit. Si kommer det
alltid att ftirbliva. Och saknas det i verkligheten skal, varf6r protestantiska kyrkor skola vara iippna, di de ju enligt protestantisk tro icke iro
Guds boningar mer 'ir' andra hus, si ligger diremot en stor och djup id6
till grund fdr att de katolska kyrkorna sti 6ppna. Katolska kristna fasthilla niimligen vid dogmen om Jesu verkliga nirvaro i altarets alha
heligaste sakrament, som fiirvaras i tabernaklet. De tro i kraft av Jesu
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ord om det invigda br6det, att det ir hans for oss i diiden utgivna, ur
graven uppstendna, fiirandligade och fiirklarade lekamen, si att de kunna
betyga med Tomas i Kempis: >Jag Sger dig verkligt narvarande i sakramentet, ehuru forborgad under en frlmmande gestalt.>
FIan, som inga himlar kunna ryrruna' dold i den lilla, vita hostian
bakom tabernaklets diirr! Vilken underbar tanke, och vilka underbara ting
den har istadkommit. Den fdrklarar, vatfor de katolska kyrkorna lro
si skcina. Det ir tanken, som rest de vildiga katedralerna och smyckat
dem med den ldlaste konst. Dogmernas kyrka blev d6mernas. Di det
g:illde att. bygga. en boning it den allra hiigste, var ingenting fbr stort,
ingenting fdr gott, ingenting for dyrbart'. Man hade velat bygga med
guld och 1dla stenar, om man kunnat. Och det fiirklarar den stilla helgd
som vilar <iver de katolska kyrkorna fr&n de tusen ir gamla, helgade av
lingesedan flydda sliktens andakt till det fattigaste lilla kapell frin i
gir. Det forklarar, varftir man trlder <iver deras tr6'skel som dll en himmelens f.orglrd och gir dirinne med tysta steg och b0jer knii si djupt

infiir

altaret.

nirvarande i kyrkan, i den heliga mlssan fiirnyande sitt offer
pi korset fastln pi ett oblodigt sltt, och i den heliga komrnunionen
detta mysteriernas
givande sig sjrilv till niring it den od<idliga sjilen
mysterium f6rklarar Gudstjlnstens herlighet. Det ir fiir Kristus, som den
eviga lampan i koret ir tind och brinner med aldrig slocknande liga. Det
ir for honom rrikelsekaret svingas och rrikelsen stiger i doftande skyar.
Det ir fiir honom altaret smyckas med de skiinaste blomster och med
levande ljus, tindrande som stjirnor i dunklet. Det ir till hans ira, icke
sin egen, som prlsten klader sig i sntivitt linne och gyllene brokad, och
singen och musiken ljuder som toner frin en annan och hirgre vidd.
Jesus sjilv nirvarande i kyrkan! Det ir ocksi fcirklaringen till, att
den'dr si flitigt besiikt. Inga kyrkor i virlden iro si talrikt besiikta som
de katolska. >Du skall alla siin- och helgdagar bevista den heliga mlssan>
ds1sa, som ir ett av den katolska kyrkans bud, iakttages noga av alla
-fromma. Men de gi i kyrkan ej blott dirf.6r att plikten bjuder det utan
iven frivilligt. Och det finns kyrkor' som iro 6ppna och bes<jkta alla
dygnets timmar. Dit htir Sacr6 Coeur i Paris, som lyfter sin vita kupol
hiigt iiver virldsstadens vimrnel. Frin morgon till kvell gir som en stlndig
strtim genom dess portar. Om natten komma de, som annars lro fiirhindrade, och man kan di fi se gripande syner. Si tillbragte tre hundra
unga ofiicerare, som just limnat krigsskolan i St. Cyr en he,l natt i denna
kyrka under andaktsfull tillbedjan. En annan natt kan det vata ingenj6Jesus

rer, vetenskapsmln och blivande flygare, som samlas under den skimrande
kupolen, lnnu en annan natt tjinstemin i statens verk. Det ir ju en
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kand sak, att stora skaror av Frankrikes bildade ungdom i Kristus s6kt
l6sningen av livets problem. Ocksi i London finnas kyrkor iippna bide
dag och natt med midnattsmissa fiir dem, som blott di kunna besiika
dem. Och iiverallt i katolska stlder finner man redan vid fem-sextiden
pi morgonen min, som kommit till kyrkan f6r att dvervara en mlssa,
innan de gi till sitt arbete pi fabriken eller verkstaden. Senare infinna
sig deras hustrur och fcire skolornas b6rjan barnen. Och liksom i stiderna

si

pi

landsbygden.
Barnet med sin krossade leksak, den unga flickan med sin fiirsta, blyga
kerlek, den sjuka f6re operationen och sj<imannen sista dagen i land
alla finna vlgen till kyrkan, der han, som ir deras fiirtrogna och hj?ilpare
v'dntar pi dem. Och de komrna flin alla hill, unga och gamla. De komma

med sina synder f.or ett fi dem fdrlltna, sina tirar for att fi dem avtorkade, sina framgingar f<ir att tacka fiir dem och sitt hjlrtas iidsliga
tomhet f6r att fi den fylld av honom. Och som frin en aldrig sinande
kiilla str<immar till dem kraft av hans kraft,liv av hans liv och ande av
hans ande. Och de lova och prisa honom pi sina knin och >kyssa med
jubel de genomborrade handerr. Se, den katolska kyrkan ir icke som den
protestantiska huvudsakligen ett auditorium, dit man gir ftir att h6ra
ordet fcirkunnas, fastin den katolska pristen predikar varje siindag, utan
ett offertorium, dir heliga offer framblras till Gud och ett oratorium,
ett.nrm helgat it b6n och tillbedjan. Och den ftir en katolsk kristen
klraste av alla platser pi jorden 'ir altaret, m6tesplatsen mellan honom
och Gud, den hemlighetsfulla, civer allt annat upph<ijda platsen, dir han
sti,r corom sarctissimo,

in

den katolska kyrkan intar en central plats i katolskt fromhetsliv, ir det dock inte den enda platsen dirf.or. Det blommar even utom
kyrkans murar. >Luteranen skiljer pi livet och religionen. Si inte katoliken. Fiir honom tillh6r religionen vardagslivet lika v?il som kyrkan.> Si
skriver en statskyrkans prist. FIur sant ir ej detta. Religionen genom-

Om

i

den fromma katolikens dagliga liv, si att
varje stund leves infcir Guds ansikte. Ett exempel pi ett sidant liv, helgat
helt it Gud har givits oss av Paula Reinhard, skildrad av Joh. Jtirgenssen
i hans vackra bokz So,rn em knrte. Hon tillhiirde en gammal, fin och f<irmdgen katolsk slakt. Di hon inte, som hon velat, fick gi i kloster, blev
hon tertiar och f<ireskrev sig dessa levnadsregler: >Varje morgon kl. i
vill jag sti upp punktligt och utan dr<ijsmil. Di vickaruret har veckt
mig, giir jag Korsets tecken och siger: I Faderns och Sonens och den helige
Andes namn. Amen. H<igtlovad vare den allra heligaste treenigheten.
Ara vare Fadern som har skapat mig. Ara vare Sonen, som har iterltist

trlnger och behlrskar allt
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den heliga Ande som har helgat mig. Di jag ?ir kliidd, knib6jer jag och inviger dagen och allt, som jag under dagens lopp skall f<ire-

mig. Ara vare

taga mig, till Jesu gudomliga hjdrta. P3 vigen till kyrkan b6n till min
skyddsengel. Frin kl. t.so till 7 morgonbAn i kyrkan. Missa. Litania till
Jesu allra heligaste hj?irta.

Frin kl. 7 till

7.so

betraktelse av dagens eYange-

lium. Angelusbiin. Pi hemvigen ber iag Te Deum. Frin kl. 7.+s till 8
morgonkaffe. Kl. 8 ikallande av den helige Ande (veni samcte spiritas)

och en halvtimmes lisning i en eller annan helgonhistoria. Stidning av
mitt rum. Frin kl. 9 till to studium av latin. Frin kl. 1o till 12 handarbete, arbete i hemmet. Varje ging klockan slir en kort biin till Jesu
allra heligaste hjerta. Kl. 12 Angelusbdn. Samvetsransakning for att se
pi vad sltt jag sedan morgonen felat eller ftirsyndat mig. Lisning i Tomas
i Ke-pis Kristi efterf<iljelse. Kl. 1 middag. Rekreation. Kl. 2 till 3 l?isning i den heliga skrift. Tidebiiner. En halv timmes betraktelse. Efter
kl. 3 sjukbesiik. Frin kl. 6 till T.go bes6,k i kyrkan. Tacksigelse fiir morgonens communion. Fiirberedelse fiir morgondagens communion. Rosenkransb6n. Den lauretanska Litanian. Korsvlgsandakt. Pi hemvigen
Te Deunt. till tack f.Or alla under dagens lopp mottagna vllgirningar. Frin
kl. 9.ro till tO aftonb6n.> HZirtill kommer iven fiiljande regler: >Pi gatan
vill jag gi, som om jag bar ordensdrikt. I synnerhet vill jag noga vakta
pi mina-iigon. Nlr jag kommer hem och tr'ider in i mitt rum, vill jag
knlb<ija och bedja sanct Franciskus biin: 'vi ,tillbedja dig o Herre Jesus
Kristus och vllsigna dig, ty med ditt heliga kors har du iterliist vlrlden.'
Innan jag bo{ar eft arbete eller en lisning, vill jag g<ira Korsets heliga
tecken tiver min panna, min mun och mitt hj;.rta och dirmed giva mig
helt it Gud, i det jag slger med Sanct Augustinus: 'Gor med mig vad
du vill. Jag vet, att du giir allt av kirlek till mig.' Dessa tre korstecken
skola dessutom betyda, att iagfornyar mina ordenslti'ften: lydnad, kyskhet
och fattigdom, och att jxg giver Flerren mitt fiirstind, min vilja och mitt
hjdrta.>
Vad som hir itergivits, ir endast en del av de fromhetsiivningar som
paula Reinhard f6reskrev sig och som hon hingav sig it med hela
sin sj?il. Men dr det ej nog f6r att ll1';- oss se ej blott en htig grad
,"ligia, sj?ilvdisciplin utan en kristendom' som icke var en ytlig
"r,
siindagskristendom utan en djupt allvarlig vardagskristendom, der hela
dagen-frin morgonens gryning till aftonens skymning var helgad it Gud,
nog fcir att visa den strilande bilden av en kristen' som med Martas iver
atitjina fdrenade Marias karlek till de stilla stunderna vid Flerrens fiitter.
Det siger sig sjllv, att ett liv som Paula Reinhards med dess klosterliknande regler f<ir varje timme av dagen [r mirjligt blott ftir dem, som
i likhet med henne fritt f6rfoga <iver sin tid. Andra, som dagen ling iro
t77
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bundna vid sitt arbete, behiiva icke derftir vara slmre kristna. Som det
sktina trivs i minga former
si med det fromrna. >Om dagen arbetade
- ingalunda upphirrde att i tysthet
de, fastln de under sitt arbete
sucka till
Herren>, srger Tomas ir Kempis i sin betraktelse river de heligas fcirediime.
Och den, som 1r >i anden alltid bedjande>>, ir i sitt innersta inre fiirenad
med Herren, om han ln i det yttre ar upptagen av arbete. >Den sorn
hiller sig till Herren 1r en ande med honom>, hur mycket han in niidgas
syssla med jordiska ting. Katolskt fromhetsliv miiter oss dlrfiir i de mest

skiftande former. Men hur formerna in, vixla, fOrblir det dock i sina
grunddrag vlsentligen detsamma
ett liv i aldrig upphiirande kamp
frir den egna sjllens frilsning och- i innerlig karlek dll nistan och ett
gltidande nit fiir frans eviga vil. Giuseppe Cafassos ord: >Man btir i
denna vlrlden icke intressera sig fdr n8got annat in det, som kan tjina
till Guds lra och sjllarnas frilsning>, kan dirfiir sigas vara programmer
fcir en from katoliks hela liv.

Si ?iro katolska kristna ocksi lyckliggjorda med en iiverfl6dande rikedom av hj?ilpmedel ftir sitt andliga liv, kostbara som plrlor och med den
kostbara pirlans glans. Hit hdr biinen, Pater Noster och Aue Maria,rosenkransen med sina ljuva rosor, de vita, de riida och de gyllene, b<inen f6r
alla och f<ir allt i livet, ,tt det mitte vara Gud till behag. Och tillbedjan,
icke blott av den eviga tillbedjans diittrar, utan av a17a fromma, ett eko
av serafernas lovsing, der de omgiva Guds tron pi aldrig vilande vingar.
Hit hiir intronisationen av Jesu heliga hjirta i hemmet, denna symboliska

handling, varigenom familjen inviger sig it det gudomliga hjirtat och
f6rbinder sig att trog€r fillja alla Jesu hjirtas ingivelser och it Jesus helga
hela sin tillvaro. Hit h<ir korstecknet med sin djupa symbolik, detta
tecken varpi de f<irsta kristna igenkinde varandra och varmed de under
martyriets dagar bekinde sig sisom kristna infdr de hedniska domstolarna.
Hit h<ir bruket av vigvatten till en piminnelse om den hjlrtats rening
som fordras av oss, om vi skola fi se Gud; bruket att pi askonsdagen
strii aska civer pannan till en erinran om altings f<irg?ingligher och att
pi palmsiindagen utdela palmkvistar som symboler f6r den frid, som efrer
slutad kamp och vunnen seger skall skenkas it andens stridsmin. Hit
hcira vigkorsen med frilsarens bild, som iro resra tiverallt i katolska land
och bjuda vandraren att dr6ja i biin, och vallfarterna rill heliga orrer, som
vlcka pilgrimssinner till liv. Hit hiir bruket att h&lla domedag med sig
sjilv varje afton och lita domen gi tiver sina synder for att om morgonen
kunna upps,ti till ett nytt och berre liv. Hit h<ira de regelbundet iterkommande retr'i,tterna frir det andliga livets f<irdjupande och de minga
kyrkliga fiireningarna, i vilka de fromma sammans,lurit sig med ideella
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och andliga syften fcir sin verksamhet. De mest genuint katolska av dessa
Iro vil de sammanslutningar av troende som, hindrade att leva i kloster,
dock under sitt liv ute i vilrlden <idmjukt striva efter att. ni, vad som ir
den kristna fullkomligheten, si vitt denna kan nis
allt klosterlivs mil
i denna begrinsningens vidd. En sidan fcirening ir Sanct Franciskus
tredje orden, stiftad av helgonet med viddsfiirsoningens mystiska tecken
i sina hinder och den fullkomliga glidjen i sitt hjirta. Och iven Dominikatterna, Benediktinerna och Carmeliterna ha vat sin tredje orden, om{attande troende av alla stind och klasser. Av stor betydelse fiir katolskt
fromhetsliv lr naturligtvis ocksi den heliga skrift, denna gudomliga skatt,
som den karclska kyrkan, linge dess enda v;rn, dddat it minskligheten
under tidernas omvilvningar och undan rasande f6rf<iljelser och som' aY
pivarna ivrigt anbefalld till llsning, ir de frommas keraste bok. Si nimde heliga sakramenten, med
ner jag till sist, det som ir kronan pl allt
vika Lyrkan hignar och helgar de sina friln vaggan till graven, de vilsignade nidemedlen, prisade med dessa ord: >Med dina givor sju, starka,
,in , f6, du sjilarna, famlande i miirker, try11t till den eviga hamnen'>

glimmar. Men katolskt fromhetsliv lr icke fiirgyllning utan guld, luttrar och renat. Aro di alla katoliker fromma?
Ack, lingtifrin. Antalet katoliker, som fro kristna blott till namnet, er
visst mycker storr. Och det ir kyrkans djupa sorg, som fiir tanken pi
profetens ord: >En rtist hiires i Rama, mycken grit och veklagan. Rakel
beg.iter sina barn.> Aven praktiserande katoliker miste nog ofta klaga
rned tanken pi, hur oindligt mycket som fattas dem i heliga nitz Mea
maxima culpa. Dock finns det millioner och iter millioner, som i sanning
kunna avligga samma bekinnelse som de fiirsta kristna inf.ot hedningarna:
>Cbristianus stt?/r>, den sk6naste bekinnelse som en minniska kan avllgga
om sig sjilv. Den katolska kyrkan ir de heligas samfund, vari det funnits
finnes otahga, som i innerlig lengtan stricka sig efter heligo"h
"ilt;a*t
heten liksom figeln efter morgonljuset; och der det funnits och alltj?imt
finnes minga, som nitt helighetens hiigsta och mest skinande tinnar. Hon
1r helgonens kyrka.
Orn- det frigas, vad det Ir, som lockar si minga protestanter till den
katolska kyrkan, kan det svaras: Det ir for att Herrens liifte om sanningens ande, som skall hra all sanning (loh. 16), gitt i uppfyllelse pi
den katolska kyrkan och denna kyrka allena iger den hela och fulla sanningen. Det ir f6r >att katolicismen bragt en skdnhet in i vlrlden, som
ett vittnesbiird om dess sanning.> Det
iiverstrilar all annan skirnhet
ir f6r att ingenting under solen ir si sktint som ett kristet liv, ett katolskt
NiIs Beskou'
fromhetsliv.

Allt

?ir icke guld som
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\ /id sekelskiftet ir 1i00, alltsi vid tiden fiir renissansens fullbordan,
V finns det bland Italiens misrare en gestak, som misre rlknas bland de
tragiska, emedan han endast med svirighet finner sig till ritta vid en
betydelsefull skiljoviig. Det 1r Baccio della P orta, en konstn'dr
av h<ig rang, som icke hirdar ut vid staffliet utan drivs mot
prlstkallet, 'der han emellertid inte heller finner ro.
Redan som tjugotreiring lyckas han it ett konstverk, >Yttersta
domen>, ge en si innerlig kraft och flrgrikedom, att alla kinna sig djupt
gripna dirav och ,strcimma till Santa Maria Nuovas begravningskapell,
pi vars yttervigg det iterfinn€s som frescomilning, och beundrande
kalla alla Baccio f6r det nya Florens' stiirste misrare. Det finns knappast
nigon i denna stad vid den tiden, som Ir mer beriimd
med undantag
av en: San Marcos v?ildige profet Savo narola. -Men det ir just
dennes dvermakt, som kommer den unge milaren att sti likgiltig inf<ir
alla lovord och pldtsligt svenga om ftir atr srriva mor ett enda mil: att
tjina mannen, som fanatiskt kallar till botg6relse och rening. Men
konsten betraktas i Savonarolas liger som nigonting periferiskt, som
man inte beh6ver befatta sig med. Eller ocksi avslcijas den som nigonting fiir mlnniskan riskabelt, som kan fdrforc hennes sjll, och der den
ignar sig 3t profana moriv, fOrfoljes den direkt. Si skriver konstskribenten Va s a r i, som var samtida med dessa hendelser: >Stadens
invinare (Florens') kommo genom hans (Savonarolas) tal i extas, och
di dir det gamla bruket hirskade, att man till karnevalen byggde nigra
hyddor av ris och trd p& torget, vilka man brlnde ner pi fastlagskvillen,
under det att mln och kvinnor hand i hand dansade kerleksdanser och
sjcingo kerlekssinger, si lyckades det Fra Girolamo Savonarola att, driva
det derhen, att denna dag ett storr antal milningar och tavlor med
nakna gestalter och delvis utforda av framstiende milare samr en mingd
btrcker, lutor och visor frirdes till torget och brlndes, till stor skada i
synnerhet f<ir milarkonsten. Hit bar ocksi Baccio alla av honom gjorda
studier i teckning av nakna gestalter och hans exempel fiiljdes av Lorenzo
di Credi och mingi andra, som buro namnet 'klagobrrider'.>
Detta ir fcir konstniren ett avgorande offer. Men Baccio fattar forpliktelsen i denna asketiska kallelse innu djupare. Di han under kampen mot Savonarolas fiender tillsammans med andra fiirsvarare stings in
i San Marco, lovar han, att. om han oskadad kommer derifrin, skall han
intr'ida i dominikanorden, etr l6fte, som han ocksi f<irverkligar efter sin
lyckliga rlddning. 'Han avsiger sig det klraste han vet: milerier, som
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inbragt honorn si stor ira, f.6r att nu leva blott och bart

fiir

den inre

helgelsen.

Und"t fyra &r lever han i tecknet av Savonarolas offerdiid en munks
stringa liv. Men lingsamt vlxer iter inom honom en obetvinglig lingtan
att tjina konsten, och di t. o. m. priorn och klosterbriiderna underst6dja
honom diri, undandrar han sig inte hngre denna inre kallelse utan b<irjar
iter att mila. Den f<irsta milningen utgcires av en helgonfigur. F r a
Bartolome.o, som han nu heter, ir alltsi iter konstnir. Florentinarna
han fir inte hngre deras bifall
fZ iter tillf:ille att se hans tavlor men
av tvi vid hans bercimskapas
som
allt
civerskyggas
Ty
nu
fiirr.
som
och Raf ael.
Michelangelo
obekanta:
nistan
melses tid lnnu

I jimf<irelse

med

dessas skapelser

forefalla klosterbroderns tavlor floren-

tinarna som skolpojksarbete.
Djupt besviken beger sig Fra Bartolomeo till Rom, dir han hldanefter
vill leva for att kunna studera nytt och ta igen, vad han fiirlorat i
<ivning.

>vad han in fiiretog sig>, skriver vasari, >ville emellertid ingenting
lyckas si bra fiir honom i denna luft som i Florens. Stadens kolossala
,ik"do* av gamla och nya verk skrimde honom, och den konstnirlighet
och skicklighet, som han trodde sig iga, syntes honom mycket ringa.
Dirf<ir besl<it han sig fiir att ge _sig derifrin . . .>
Fra Bartolomeo itervinder till San Marco-klostret. Cellmurarna
skydda honom mot den fiirtlrande och iivervildigande strtim av konst,
som nu utgjuter sig <iver hela Italien med en oerh6rd kraft och som fiir
fram gestalter, vilkas glans icke skall slockna ftir irhundraden framit.
H a n s verk tillhor nu allenast den religiiisa vZirlden. Han milar si som
stenhuggarna i de gotiska domerna, sisom de bysantinska mlstarna
arbetade: den stora konstens tivlan fiirklingar sisom nigonting i fjlrran
utanftir hans ftinster: hans konst tillhtir Kristus allena.

ir 1900, tilldrar sig iter en dylik
till helgelse. Det lr den
omsvlngning
heroisk
tragisk och dock
j,
ny formel fcir sin konst och
en
ildrande T o I s t o som kempar fcir
dirf.ar f 6rnekar hela sin tidigare iirofyllda produktion. I ett och
ett halvt &r varar denna mycket smlrtsamma och krisfyllda iiverging.
Under linga morgonpromenader i Jasnala Poljana grubblar han iiver den
fr&ga, vars l6sning di och di blixtlikt lyser fram f<ir honom men vid
inf<irandet i dagboken iter kompliceras, si att han ofta flrargad utbrister,
att alltsammans ir dumheter och oanvindbart. Endast med mtida klarnar genom reflexion och inre experimenterande fiir honom den vig, som
leder frin konst till helgelse.
Fyrahundra 3r senare, vid sekelskiftet
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Som fiirstlingsfrukt av dessa hans ilders tankar kommer en bok, som
han kallar: >Vad ar konsten?>> Om man vid studiet av denna
slutligen nir fram till den >koordinataxel>, till vilken alltsammans syf.tar,
si fiirvinar man sig 6ver hur v?il de resultat, som Tolstoi kommer till,
stemma med Savonarolas impulser, vilkas inflytande avgjorde Baccio della
Portas handlingssltt. Den grilla kontrasten mellan det armod, hunger
och elende, vari greyen ser det ryska folket insnlrjt i ena sidan och i
andra sidan den obetinksamma 6verklassens parasiterande villevnad, ger
honom den egentliga st6ten till att ocksi stllla allt, som henger samman
med konsten under frirnyad ompriivning. Tolstoi ser i dem, som utiiva
konst, som skriva romaner och pjiser, och som lisa dessa bdcker och se
dessa pjiser pi teatrarna, dagdrivare och njutningsmlnniskor, <iverfltidiga
varelser. Denna syn resulterar for honom i ett ansvar, under vilket han
obetingat stiller in sin egen produktion.
>Det finns minga slag av privilegier, men det mest uppr6rande, der
skamligaste av alla privilegier ir konstens privilegium, si som man i vir
tid uppfattar det>>, siger han en ging till en besiikande. >F<irr var det
inte si. Den medeltida konsten, skulpturen av portaler och kapitll, glaskonsren, var inte till f<ir de larda och rika uran fdr folket. Der var
legitim konst och den var t. o. m. god. Men p|varna och de italienslca
kungarna under renlssansen omgivo sig med ett litet hov av konstnirer.
De bundo dem vid sin personlighet, hade dem till sitt eget niije och fiirs<irjde dem. Dessa renlssansens konstnirer iro de verkliga fiderna till
vir tids konstnlrer; de voro parasiter.>
Vad den ryske diktaren hlr pistir ir ingenting annat ln detsamma
som femhundra ir tidigare den florentinske munken. Aven denne hatar
konsten si fanatiskt, dirf& att den f<irleder minniskorna till sjllvfiirgudning. Narcissusdraget i konstnlren och konsten, fiirelskelsen i den
egna personligheten och i fciremilen si som denna suverina personlighet
ser dem, sub jektivismen, till vilken konsten alltid tenderar att.
urarta och som sedan i samhellet ytftar sig om en oberittigad sirstlllning i ftirhillande till det arbetande folket
dessa iro de faktorer, som
- Om konsten 6verhuvudkomma Tolstoj och Baccio att scika helgelsen.
taget innu skall fi finnas till, miste den underordnas helgelsens lagar.
Hirifrin hirriir Tolstojs bildstormeri liksom allt dylikt under de
f<iljande epokerna. Han riktar sig mot >Helenas> ferg- och formrike,
mot den smyckade och i sig sj?ilv f<iriilskade materien.
>F6rr befarade man, att bland konstfciremilen sidant kunde komma
in, som fcirstcirde minniskan och man fiirbj6d derfdr varje form av
konst>, skriver han. >Men nu bekymrar man sig endast om att inte gi
f6rlustig nigon av konsten garanterad njutning och beskyddar a I I
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konst. Och jag tror, att den senare villfarelsen lir mycket st6rre In den
fcirra och att dess ftiljder iro mycket farligare.>
Aven om den ursprungliga konstnlrsdriften leder sivil Tolstoj som
Baccio tillbaka till deras ilskade konstnlrsverksamhet, si bira dock bigges
senare verk en omisskinnlig prigel av den insikt de vunnit. >Chadschi
Murat> och >Folklivsberittelser>> iro i viss min motsvarigheterna till
renlssansemlstarens helgongestalter. I 6vrigt fiira ocksi b?igge ett frivilligt munkliv: den torftiga kammaren i Jasnaja Poljana, dir greven dagligen sj?ilv torkar av dammet, samt hans bondedrikt ut86ra samma tecken
pi 6dmjuk ansprikslcishet som Baccios liv i den trlnga kammaren i San
Marco och hans mdrka klosterdrlkt. I blgge fallen fcirvandlas konstniren till prist, till evangelist. Pi bekostnad av sin gestaltnings- och
uppfinningsdrift beslutar han sig f<ir helgelsens tunga offer.
Sidana levnadsciden ha mer att slga oss om den inre motsittningen
konstens och helgelse in varje analys.
mellan dessa bida riken
eller >potenser>> som Jakob
Konst och helgelse aro tvi olika princiPer
den ena till den kultuhan
henfiir
i
att
det
Burkhardt kallar dem,
som milar en tavla,
Den
rella sfiren och den andra till den religitisa.
skriver en dikt, giir ett utkast till en roman eller ett drama 16r sig pi
andra omriden och foljer andra lagar in den religiiisa minniskan, som
genom den inre reningens olika etapper kimpar sig fram till det enda
efterstrivansvirda milet: det heliga.
Den konstnirliga anden 'dr mera slekt med detta livet och med det
sinnliga in med helgelsen, som kriver strlnghet och fasthet mot vidden
och slutligen kulminerar i frig<irelsen frin dem. Man kan inte uPpstella
f.rigan, vilken sorts andlighet, som ir den >st6rsta>. Eller kan det ha
nigon mening att. vilja jdmf.ora storheten hos den unge Rembrandt, som
framstiller sig sj?ilv med hOjt vinglas och bruden Saskia i kniet i ett
att jdmforu detta med missionsmedvetandet
kostligt, genialiskt verk
frivilligt uppgav sitt furstliga regenssom
hos den helige Volfgang,
burgska biskopsdiime f6r att sisom evangelisk eremit bo i en klipphila
i ett av vilda djur och riivarstammar hotat skogsland f<ir att der upP-

rltta

korset?

I kristider, di folken lida, blir klyftan mellan dessa motsatser alldeles
s?irskilt djup. Konstnirer sisom Baccio avsti di frin sin verksamhet

och betrakta sitt umginge med sk<inheten sisom nigonting otillitet och
tro sig bist tjiina den virld, som de vilja r i d d a, Senom att ge den
den frivilliga f<irsakelsens exempel. Den religid,sa minniskan avster ju inte
blott frin det yttre goda utan iven frin det inre: 'den lycka, som ligger
1S3;

Robert Braun

i att kinna, hur

den egna konstnidiga fiirmigan utvecklas, och arbets-

gliidjen.
Sisom yttersta konsekvens av en sidan instillning utveckla sig sidana
ytterligheter som vi klnna frin historien som: bildstormeri, konstfiirbud,
konsthat. Islam och judendomen upptrida med ett sidant patos mot all
formgivningr att i synnerhet judendomen f6rlorar fiirbindelsen med
konstens virld. Utlendska konstnlrer miste komma och bygga dess
tempel.

Dominerar den religiiisa andan i en form, som motsvarar utvecklingen
utan demonier
sesom hos de fcirsta kristna, si kunna vi ocksi hlr
-konstatera den konstnidiga
fdrmigans avmattning. Betrakta vi de
medel, som stodo de urkristna konstnlrerna i katakomberna till buds, si
se vi, hur de voro hinvisade till ett mycket ringa mitt av tekniskt kunnande och trots sin innerlighet, lkthet och troskraft kunna de icke jlmfiiras med de klassiska grekiska irhundradenas rikedom. Till och med
ferdigheten att mejsla in skrift i marmor fiirlorar man i katakomberna:
bokstlverna tringas i ojlmna rader och ha inte lingre nigot gemensamt
med den romerska antiquans kraftfulla, klara stil.
Man kan nog viga giira det allmlnna pistiendet att i tider av religids
intensitet den konstnidiga fdrmigan a.vtar
ett reciprokt f0rhillande,
som naturligtvis inte utesluter, att de biigge potenserna kunna vlxa samman i en slllsynt lycklig harmoni.
F<ir <ivrigt kan man under vissa tider ocksi konstatera raka motsatsen,
nimligen att frin konstens sida en tillspetsning av fi;rhillandet
intrider. Di under fiirra irhundradet den oerhtirda civerskattningen av
den naturalistiska formen upptrldde och tillika en esteticism och frirllskelse i konstformen i och ftir sig, >l'art pour I'arts> elfenbenstorn,
hade den kristna religiositeten nitt sin farligaste vigdal. Man hinade
helgelsens id6 som Max Stirner kallade >Ichfremdheit> (frimlingskap f<ir jaget) och Nietzsche kallade >Krankheit> (sjukdom).
Och siikte skiinhetens tillbedjare trots detta uppritta en fiirbindelse med
religiositeten, sisom t. ex. de katolska fransmlnnen av Verlaines
typ, si uppstod nigonting blekt och tvinsjukt, som bar livsoduglighetens
mirke pi sin panna. Oskar Vildes liv slogs i spillror genom det
tragiska fiirsiiket och ncidvlndigheten att forma om sig frin estet till
kristen, under sin {ingenskap i tukthuset i Reading. Den alltfiir fiirlo.-.rr, en i uppl<isning stadd kulturs senfcidde
finade tillbedjaren
"r,
son, som tror sig civerligset beskida gamla tiders helgon som en lika
litet bindande modell som andra levnadsscenens figurer, och den ivrige
asketen, som ser snett pi konsten, emedan ett fdrdolt ressentiment diiljer
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sig derbakom, l.ro bida >farhirdningsfenomen> av tvi livslinjer, sorn
cidet var fiir sig liter dominera under en viss tid.
Naturligtvis tillspetsar sig, sisorn redan pipekats, inte alltid fOrhillandet rnellan desa bigge potenser si skarpt och absolut. Tvirtom tillhiira de lyckliga blandformerna kulturens hcigsta skapelser. NIr t" ex.
den risterrikiske diktaren Adalbert Stif ter just vid tiden feir den
iiverdrivna engelska och romanska esteticism itervinder till en konstform, som han sjilv kallar >religionens tjlnarinna>; ni.r musikern
Joseph H eydn, innan han gir till verket, aldrig gl6mmer att bedja
och en ging pistir om sig sjllv, att rosenkransen alltid hjilper pi ett
>Aldrig var jag si from, som
underbart sitt, nlr inspirationen sviker.
vid kompositionen av Skapelsen. Dagligen foll jag pi kni och bad Gud,
nlr Fra Angelico, den
attFlan skulle stirka mig i mitt verk>;
italienske milaren, i San Marco aldrig tar penseln >utan att f<irut ha
bedit>, som Vasari siger, >aldrig milar ett krucifix vtan att t&rarna
strtimma utefrcr hans kinder>,
si bevisar allt detta en underbar sam- och den fromma hingivenhet, som ir
mansmlltning av konstnirsande
en fdrutsittning fdr helgelsen.
Men lven frin den rnot helgelsen inriktade minniskan kan en konstnirlig anda utg&, och si skapas en harmonisk enhet. Den helige F r a n s
av Assisi ir absolut ingen hatare och undercryckare av konst utan
i stlllet dess hemlige vln. Tenk a ex. pi >Solsingen>. Det lr inte f<ir
inte, som han sedan irhundraden tillbaka u.tg<ir ett outtiimligt motiv
f<ir rnilarkonst och diktning. Utpriglat religi<isa gestalter lro ofta i
hemlighet konstnlrer, ja, geniets tecken ir inristat pi dem" S& berltter
det indiska helgonet Rama Krishna om sin fcirsta syn pi ett
sidant sitt som en konstens mestare orn sin utveckling.
>Jag gick just pi den srnala dikesrenen mellan tvi risfilt>, skriver
han. >Knaprande pi rnin riskaka lyf.te jag dgonen mot himlen. JrS
varseblev di ett vackert, mirrkt iskrnoln, som snabbt utbredde sig. Snart
dolde det hela hirermelen. . . Pliitsligt fl<;g som en fill i molnet en skara
sntivita tranor civer mitt huvud.. Kontrasten var si underbar, att rnin
ande rycktes hiin till fjirran regioner. Jag f6,rlorade medvetandet och
stiirtade omkull . . ., Det sinnliga intryck, som utliiser den k o n s tnlrliga befruktningen, kan inte beskrivas bittre.
Allt detta visar tillrlckligt tydligt, att det i realiteten finns tvi sorters
vigar, som in lyckligt liipa samman i en riktning, ln i tragiskt skapande
ge uttryck fdr momegelse, in gi si vitt isir, att de inte veta alr varandra.
Vad betr?iffar fdrhillandet mellan konst och helgelse i vir tid si
lltt att fiiruffega, i vilken riktning utvecklingen

'dr det naturligtvis inte
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kommer att, g3. Men den utpriiglade kriskaraktlren och det allmlnna
trycket av n6d l&ta en fdrmoda, att de krafter iter skola g<ira sig piminta,
som utgingo frin Baccio della Porta och Tolstoj. Det Ir ju en sorts
naturlag, att det lekfulla i liv och konst fiirlorat sitt virde, nir den
personliga sikerheten under katastroffyllda tider rycks undan och livet
blir en enda sror panik. NIr folken lida av krig, fiirlorar den hagljudda
virtuositeten sin betydelse, hur gllnsande den In upptrlder. Den bleknar
plOtsligt infiir lingtan efter det ikta, ofcirg?ingliga.
Ocks8 framstlllningen av det blott och bart personliga f6rlorar sin
kraft. En roman, som skildrar ett specialfall, kan intressera, nir man
ostdft har miijlighet att lisa den i en lugn, behaglig tid. Men nir tidningarna dagligen, tiverfliida av diid och forferliga hendelser, si saknas
de inre f6rutslttningarna fiir njutningen av en sidan lektyr: medklnslan
och fiirnimmelsen av att sj2ilv vara hotad komma en nu att stllla hiigre
krav pi konsten. Konstverket skall ha en halt av nigonting' som hjllper
en att utherda denna diid, detta fiirskr?ickliga, dessa katastrofer, vare
sig man nu sjilv trlffas av dem eller ser andra lida, Detta ir det moment,
di Baccio della Porta och Tolstoj se sin mission. Det lr det d,gonblick,
di konsten blir enkel i sina linjer och minniskan iter tti'der fram som
skapelse infiir sin skapares anlete.
Giikerheten, det kaotiska och katastrofala inverkar renande pi konsten.
Den miste nu utveckla sig mindre egoistiskt, mindre sjrilvtillr?ickligt,
mindre originellt, mindre materiellt, mindre ensidigt, mindre sinnrikt.
I stillet miste den bli enklare, folkligare, mera religiiis: alltsi gi just i
den riktning, som helgelsen utvisar. De bem6danden, som i dag
griras dverallt i Europa f6r att f.i f.ram en ny kristlig konst och det sitt,
varpi man i detta syfte gir tillbaka till exempelvis det gamla mysteriespelet, synas vara tecknen pi en vlndpunkt.
Om?irkliga 'dro alla de, som blra ansvar f<ir den hiiga konstens fortbestind i denna tid di katastroferna hopa sig, inst?illda pL att &tefi}ra
den till ett tillstind av inre kraft, der den befrias frin virtuosmissiga
krumelurer och billig, profan karakt?ir och d:ir den, trots de diidsvindar
som blisa fram iiver vir viirld, fiirmir hilla sig levande.
Robert Braun.
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KATOLSKA PERSPEKTIV.
Lars Eskcland
Den 30.

in

september

Den som ikkje det gjer hev ingi meiaing um kva norsk soga er, um han si var

memoriam.

i ir d6ydde

den

kjende norske katolikken, skolemannen og
diktaren Lens Esrrrer.rp.
I honom har Kyrkja i Nord mist ein
av sine beste, mest trufaste sijner. Og
ikkje berre Kyrkja har sorg: heile Noreg
syrgjer,
for denne gode katolikken som

professor

ti

katolikk. Ja, for han var
di katolsk heilt igjennom. Han hiige syn
pi kyrkja og St. Olav, den glade, barnlege
Eskeland verte

hitten

hans, den audmjuke hugen han

i hjartet

folk, han var dg ein god nordmann.
Di han var liten gut, sig han kvar dag
utover ei eldgamal skipsleid, og han totte

denne tida:

sig han kyrkja, den gamle kyrkja it
fedrene vire. Han sig dei brune stavkyrkjene
dei sig ut som dei hadde vaksi
fram or sjdlve
skogen, eller de smi kvite
steinkyrkjene som har noko av ava over
seg. Og i fjellveggen attmed kyrkja var
det nokre underlege siikk i steinen
folk sa at der hadde ST. OLAV ridi, -ja,
det var han som hadde bygd kyrkja' mi
vite. Lars Eskeland sig honom: det
stdrste som hadde hendt oss i heile soga
vir, var at vi tok ved kristendomen.
Dette var tanken i heile det store arbeidet Lars Eskeland tok til med, arbeidet for norskdom, for norsk ungdom, det
var denne tanke han ville gje dei unge,
den lig attom det store livsverket hans:
Fotrkebdgskolen pi Yoss. Han seier sj6lv

itte,

og kjarleiken han strila ut kjerleiken til

- i all den herlegdomen Krist
sig Kyrkja
har gjevi si brur og som difor itte det
vide utsynet over alle land og etter og

han srig alle dei menneska som der hadde
fati
og han vart glad i dei, han vart
- dei og landet dei f6r ut frA
eitt med
og kom heim att til. For dette landet
ville han leve. Og han sig utover landet. Og mellom fjell og skog og gardar

gonger.>

Det er berrsynt at med det synet mitte

menneska, men serleg den djupe gloden
hans som var kjerleiken til Jesus
Krist,
alt dette var for visso katolsk.

- han til ein ven om striden pi
Si skriv

>Det var som i stupa seg ut i ville,
havet. Eg segjer sant nir eg segjer
hjarta mitt skalv, eg hev ikkje anna ord
for det, og skjelvingi vart ikkje mindre
etter striden tok til. Men det mitte gjerast, det var absolutt ikkje noko val, og
det vart heller ingen anger etterpi, ikkje
asande

ein ging di det var aller verst og

sEg

myrkast ut. Det var dette at det var
ikkje anna & gjen. Eg mitte.
Dei sa meg at eg kom til i iiydeleggja Voss
folkeh<igskule, og du kan nok skyna at
den tanken gjekk mest til merg og bein.
Men i berga skulen med i gjeva si sjel

i vederlag, vart for dyrt.>
Dette var den hardaste striden, striden
innvendes. Og det er klirt at ein som har
gitt igjenom ei slik natt, han kan og med
siger gi gjenom striden med menneska.
Den kan vere hard, den med. Om dette
seier msgr. Kjellstrup: >Den fanatiske forf<ilgelse av Lars Eskeland som ni br<it liis,

er noe ev det uhyggeligste jeg har

opp-

et dystert blad i opplysningens og
trosfrihetens
historie i virt land. Men

levet

om folkehiigskolane:
>Det var di det dei var uppbygde for:
og la,n ungdomen og alt folket og elska

Eskeland bar det stille og ydmykt.>
For Kyrkja, som St. Olav hadde komi
med til Noreg, hadde vorti alt for ho-

det sttirste som hev synt seg i soga' til

nom, och han totte mest synd om

rettleiding pi livsvegen. Og i vir eigi
soga kjem ein di beint til Heilag Olav'

som

dei

ikkje kunne eller ikkje ville skj6ne det.
Ein skj<inar at Lars Eskeland var ein
187
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sterk personlegdom. Og menge er

dei

som kan vitne om den store verknad han
hadde pi dei till det gode' Dei som har

hatt honom som larar har mange

gode

minne og fleire har fEtt sorn eit nytt

Katolska kyrkan och kulturen

pi

1700-talet.
Med anledning av Gustav Schniir e r s sista vetk Kdholiscbe Kircbe und

(xvI+4JJ

grunnlag for livet, eller det dei hadde

Kultur in

klirare. Si

Paderborn 1941, Sch&ringh) skriver prof.
J. B, Villinget i Scbueizerkcbe Kirchen-

seier ein:

>FIan kunne tolka

vir

elsk og

vir

harm

og vire voner som ingen annan, og hug
og hjarto opna seg som blomar for soli.

Di fall sedet han sidde i grornem jord.>
Dette kunne Eskeland gjere avdi han

det var han heile
var ung i hugen
ville vere uen
livet sitt
og avdi'han
Og det er eit anna drag
med dei unge.
som sermerkjer mannen, venskap var
noko heilagt for honom. Det llrde han
hji Honom som sa:
>>Ingen har st6rre kjrrleik enn at han
gjev livet sitt for venene sine. De er venene mine

Og kor lett han hadde for i vinne vener ser ein klirt av noko han fortdl i ei
bok, >Skimt>. Han stir i tankar nede i
Callistokatakomben og veit ikkje ordet av
det ftir ein trapistmunk kjem beint mot
honom, stansar framfor der han star og ser
si ljost pi honom og seier: >>Vi skal vere
vener. Alltid skal vi vere vener, ja, brdr
skal vi vere, i tid og i eve skal vi vere
br6r. Be for meg! Eg vil alltid be for
d"g.
Fratello mio!>
Eskeland sig pi venene sine som ei give
Gud hadde gjevi honom, og giva fri Gud
laut ein ikkje svivyrde,
Lars Eskeland var ein god ven, ein dugelig larar, ein kjenslevar men sterk dik-

lar og ein god nordmann
mgn xtg
dette var han i rtiynda berre avdi han
var ein verkeleg kristen. Og Kyrkja i
Noreg, som han elska si h6gt, ber for honom at Gud pi forbiin av den sele martyren kong Olav mi gje honom rveleg
kvild, og la det rvelege ljoset lyse for
honom. R. I. P.
s. E.
I 88;

18. lahrhrmder,

sid.

zeitung (194212!6 lf.) ftiljande:
>Nir Gustav Schniirer fu 1929 hade
fullendat sitt tre band omfatt*nde, epokgrirande verk: Kirche *nd Kultur in
Mittelalter, uttryckte p&ve Pius XI den
iinskan,

att

den

lirde

forskaren

mitte

f6ra

sina studier fram till den nyaste tiden.
Denna iinskan av sin pivlige vin, som
Schntirer redan llrt kinna som bibliotekarie i Milano, betraktade den ildrige l?irde
som ett heligt testamente. Ar 1937 utkom

det <iver 800 sidor omfattande bandet:
und Kultur in d.er
Barockzeit, som pi sommaren 19al fiiljdes

Katbolische Kircbe

av ytterligare ett band: Katholiscbe Rirche

und Kaltur im 18. Jahrhundert. Utan art

unna sig varken rast eller ro txirjade
att samla det vidlyftiga

Schnii.rer genast

materialet f6,r en framstiitrlning av fOrhll-

landet rnellan Kyrkan och kulturen pi
1800-talet, rnen dijden tog pennan

ur

hans

hand, innan f<irarbetena till det planeradc
slutbandet fullbordats.
Vanligtvis betecknar man 1700-talet som
upplysningens tidevarv. Men Schniirer

viljer inte denna ben?imning, emedan den
ir si rningtydig:. Vid nirmare granskning
uppvisar detta irhundrade nlmligen inte

nigon enhetlig karaktir. Annu si sent
som i dess mitt upplevde barocken i stidra
Tyskland en viss ny blomstringstid.
Barockens och upplysningens anda kan
hela ti&n igenom f<iljas bredvid varandra.
Pi si sltt var den uppgift, som vlntede

den ildrande lirde, inte liitt. Det gillde
att fdrena 1700-talets minga olika aspek-

ter till ett helhetsintryck.
Sorn en fiirsta karakteristisk fiireteelse,
som sirskilt drar uppmlrksamhetea till
sig, behandlar Schniirer tillbakatriing'a.adet

av pivedd,mer. Vid 1700-taletr t{iriao
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lige inte alls hotat.

Med

stor optimism sAg man framtiden
Sikrare ln nigonsin trodde pivarna kunna
stiidja sig pi de katolska makterna' Annu
hiills Frankrike och Spanien ftir de ledande
virldsrnakterna. Som en ny katolsk stormakt hade Osterrike kommit till.
Men redan vid 1600-talets slut hade
man b<irjat att allt mera utesluta piven
frin den stora politiken. Man lade inte
mera nigon vikt pi den Apostoliska Stolens
deltagande vid europeiska kongresser och
fredsslut. Inte heller nlr den tyskan.

romerske kejsaren valdes, hade pivarna
ldngre nigot ord med i spelet. Vid valet

av Frans I &r l74J och av Josef Il lZ65
behandlades den pivliga beskickningen som
en frlmmande makts sindebud och awisades.

I

vilken utstrickning furstehoven miss-

tinkte medeltida ansprik frin pivediimets
sida, visar striden angiende breviarlektionerna pi den helige Gregorius VII:s
festdag. Benediktus XIII hade 1728 wtvidgat firandet av denna fest till hela
Kyrkan, I breviarlektionerna hyllades
Gregorius som >stridsman utan fruktan>
mor kejsar Henrik IV. I flera linder
ansig regeringarna detta stelle som ett
fiirs6k att uppvigla undersitarna mot dem
och protesterade. Annu si sent som 1Zi0
befallde Maria Teresia att stryka 6ver detta
stiille i breviarierna med trycksvita fit

att

g<ira det olesligt,
Med en sidan instlilning till den Apostoliska Stolen var det inte f<irvinansvert att

i Italien
inte mera erkindes, Den som ville fiirdess

gamla suverlnitetsrittigheter

svara dem, upplevde nederlag efter neder-

lrg, Visserligen hade den Heliga Stolen
nuntier vid de enskilda hoven, men utiivningen av den andliga domstolens rittigheter f6'rvigrades dem allt mera. Ofta nog
begagnade diremot furstarna de p&vliga
slndebuden till att ut6va tryck pi piven

och beveka honom till eftergifter. Allt
starkare blev antikurialismen

Pi

skarpaste

sitt

ministrar ur det

vid

hoven.
ftiretriddes den just av
andliga stindet' som av

Karl Friedrich av Sch<inborn, Giulio
Alberoni, Guillaume Dubois och kardinal

Fleury. Overallt infiirdes

statsmaktens

placet.

Det var en konsekvens av denna utveckling, att man pi 1700-talet ocksi
avb<;jde de privilegier, som klerus ftirvirvat under medeltiden. Vidare ir det
betecknande, att redan si tidigt som fiire
irhundradets mitt ett f6rslag vicktes att
sekularisera de tyska biskopsddmena, fast
dessa id6er f6rst i b<irjan av 1800-talet
skulle visa sin fulla verkan. Medan Kyrkan <iverallt tillbakatrlngdes allt mera,
ville de katolska staterna sjilva ta Kyrkans
reform i sin hand. Venedig f6regick med
sitt exempel, som snart nog f6ljdes av
Josef II i osterrike. Under trycket frin
de bourbonska ministrarnas sida upphlvde
Klemens XIV ir 1774 Jesr Sellskep. Dermed hade Kyrkans fiender uppnitt en stor
triumf. Den timme syntes inte mera vara

fjturan dl piveddmet sj2ilvt skulle komma

att stiga ned i

graven.

Kyrkans tillbakatringande pi alla omriden hade miijliggjorts enbart dirigenorn
att en trosfientlig andlig striimning vunnit
<ivertaget. Liksom pi 1300-talet hade iven
denna ging brytningen med tron utgitt
frin England. Det var fritlnkarandan eller
deismen, som i vetenskapens namn inte mer
ville veta av uppenbarelsen, Det man
efterstrivade var inte nigot annat in den
visterlindska kulturens sekulariserande.

Den nya vlrldsliga kulturen skulle byggas

pi otron. Voltaire,
Rousseau o. a.

encyklopedisrerna,

upptridde som talesmin fiir

kampen mot kristendomen. De uppnidde

ocksi verkligen att Kyrkan alltmera
tringdes bort frin sin ledareplats till rena
fiirsvarsstlllningar, Det fattades nog inte
apologeter, som vlnde sig mot otrons nye
profeter. I synnerhet Jesu Slllskaps med-

lemmar utvecklade en livlig verksamhet.
Men just i Frankrike fdrlamade den 6des-

digra striden med jansenisterna minga
krafter, Trots allt var dock apologeternas
m<ida inte fdrgives, Det var till stor del
deras fdrtjinst att det religiiisa livet i
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hn-

fr'dmsta katolska makten, fiir sin plan att
upprntta en kulrur utan religiiisa grundvalar. Men just i detta land, som under

derna efter 1700-talets mitt insikten om
att de var efterblivna i j?imf<irelse med de

miste bringa si blodiga offer, iteruppvak-

icke-katolska lenderna. England

hade

nade de religitisa krafterna fdrst. De fanne

under tiden utvecklats till ett av viirldens
rikaste linder. Preussen fick iivertaget
iiver det katolska dsterrike. Spanien ftirlorade under bourbonerna sin tidigare betydelse. Polen, en ging kristendomens bil-

innu kvar hos det enkla, troende folket,
som inte svek sin trohet mot de prlster,
som utherdade hos dem. Vid sidan av dessa

Frankrike iter uppblomstrade pi 1800talet.

Allt

mera utbredde sig

i

de katolska

verk i iistern, var splittrat. Fiir denna
efterblivenhet gjorde man den katolska
kyrkan ansvarig. Huvudskulden tillmittes
de andliga ordnarna och deras skolor.
Schniirer fdrfaller ingalunda till skiinmileri, utan pipekar de begingna felen
och svagheterna. Liirorikt 2ir i detta avseende

Tyskland. De katolska universite-

ten fdrstod tidens tecken alltf<ir sent.
I Jesu Sillskaps kollegier fasthOll man fdr
linge och fiir ensidigt vid den fromma
humanism, som stelnat i klassicismen.
Ocksi i prlsternas utbildning fOrelig
kinnbara brister. Undervisningen vtr ofta
nog rltt ytlig. Positiv teologi llrdes knappa3t.

Aven i ltalien, som pi 1600-talet varit
i den andliga kulturen och pi det
konstnirliga omridet, m?irktes kulturell

ledande

efterblivenhet. Visserligen bem6dade
den lerde Benediktus

sig

XIV (1240-t8)

arr
stimulera den vetenskapliga forskningen.
Men trots de storartade prestationerna, i

synnerhet av Muratori, kunde ett stort
upplagt samarbete bland de lirda inte fiirverkligas. Pi liknande sitt var ftirhalhndena i Spanien, som hade stelnat och var
stinderfallet i sitt inre.
Tar man en tiverblick <iver hela upplysningstiden iftir. 1700-talets biirjan fram
till dess slut, inser man klart, vilken stor
fara som hotade Kyrkan. 'Det var meningen att utesluta henne helt och hillet
frin delaktigheten i den minskliga kul-

turen, i det att man f6rebridde

henne

principiell efterblivenhet.' Detta mil syntes redan vara uppn&tt, nbr Voltaires liirjungar hade vunnit Frankrike, tidigare den

t90

den utbrytande revolutionens villervalla

prlster verkade medlemmarna av

de

kvinnliga ordnarna genom sina gZirningar
i den kristna kiirlekens tjlnst. Med det
starka intrycket, att den katolska tron i
Frankrike Innu inte iivervunnits utan pl

nytr biirjade

fi liv igen, tog Chateaubriand
till pennan. Dessa uppen-

och de Maistre

barade iter kristendomens virden f6r de
bildade och iterstiillde fiirbindelsen mellan
tron och forna tiders andliga skatter.

Ocksi

i

de iivriga linderna nlrmade

sig

romentiken den katolska kyrkan.
Pi si siitt blir Schniirers sista band:
Katbolische Kircbe unil Kultur in 18.

labrhunilert till en verkningsfull apologi
f<ir den kristna tron. Det liter som en
profetia avsedd

fiir vire dtgr, nir

den

djupt troende, ildrige historikern avslutar
sitt verk med de orden: >>Korset, som
revolutionens

min hto ntdtaga frin klock-

tornen och, dlir de si fiirmidde, slogo i
spillror, ja som de t. o. m. fitrbiitdo sjuksystrarna
b:ile, detta kors har i vir
tid utbrett^ttdet Rike, i vilket det v<irdas,
utanf<ir Europa som aldrig tillftirne, och
det skall heller icke i vlisterlandet, vid
vers vagga det upprestes, nigonsin bort-

trlngas av upplysningens friljesmln, si
liinge det finns minniskor, vilka hoppas
fi sluta med krucifixet i sina knlppta
hlnder.>

P8vestolen och arbetarfrlgan.
Den

6

september

i ir hiill

H. H.

Danmarks

Theodor Suhr ett
f<iredrag i dansk rundradio 6ver Leo XIII:s
och Pius XI:s rundskrivelser om tbetarlrlgen (Rentm floaorum av den '/u 1891
katolske biskop,

KatoLshn perspektiu
tu/u

1931).
och Quailragesimo anno av den
Fdredraget, som refererar rundskrivelsernas

vlsentlig'a id6er, framhlver ocksi betydelsen av detta stillningstagande frin piveVi citerar enligt Katolsk
stolens sida.
Ugeblad (19422 6tt tr.: 627 fr.).

1t, Maj
XIII en Rundskrivelse til

1891 udsendte Pave

>Den

katolske
Biskopper over hele Verden. Det var ikke
sjeldent, at denne Pave i saadanne stlrre

Leo

Skrivelser gav sine Direktiver til alle
Katolikker. En Rekke af Brevene drejede
sig om det kirkelige Liv og den kirkelige
Videnskab. Men andre Encyklikaer tog
saadanne Emner op som Socialisme, Stats-

magtens Oprindelse, Frimureriet, den
kristne Stat o. s. v. De vakte betydelig
Opsigt og blev livligt kommenteret i alle
Lande. Ikke blot for deres Indholds Skyld,

men ogsaa som et uventet Vidnesbyrd om
den katolske Kirkes Livskraft.
Det var noget symbolsk ved, at det var
en Olding, som i sine Skrivelser ytrede sig
om Tidens mest aktuelle Sp/rgsmaal. Han
var blevet valgt til Pave i en Alder af
nasten 70 Aar, og den berpmteste af hans
som dette Foredrag
Rundskrivelser

hidrlrte
fra en 8l-aarig, Af
saa gamle Mennesker venter man ikke
behandler

verdensbevagende

Tanker, og for det

19.

Aarhundrede med dets naive Tro paa det
stadige Fremskridt var ogsaa selve den
katolske Kirke en Fortidslevning. For Aar-

hundreder siden havde den opfyldt sin
historiske Mission, Nu var dens Dage
talt, og selv om den muligvis kunde leve
endnu nogle Generationer, stod den

uhjalpeligt udenfor Verdensgangen. Og

40 Aars Mindet of Leo XIII's Rundskrivelse udsendte Pius XI en ny Skrivelse,

denne Gang icke blot til de katolske
Biskopper, men ogsae dl de katolske
Befolkninger Verden over. Paven giorde

her Rede for, hvilke Virkninger Forgengerens Rundskrivelse havde haft, og
tillige tog han forskellige Spprgsmaal op,
hvor Leo XIII ikke var blevet rigtigt forstaaet, ligesom hen i Lyset af de samme
Principper tog Stilling til den Udvikling,

som var foregaaet. I Mellemtiden var den
katolske Kirkes Anseelse vokset meget
betydeligt. Kun i de mest bortglemte
I(roge av Verden mpdtes endnu den Opfattelse, at Kirken hprte en svunden Tid
til. Den gamle Anti-Klerikalisme var de
fleste Steder kommet pae Talefod med

Kirken. Og hvor nye

Livsopfattelser

bekempede den, gjorde de det med Bevidst-

heden om,

at de maatte bruge al

deres

Kraft for at vinde

Overhaand over
en Modstander, der stod lige saa levende i
Nutiden, som dengang, da Oldtidens romerske Kejsare forgrves s4gte lt faa Bugt
med den. Pave Pius XI's Rundskrivelse fik
derfor om muligt en endnu stlrre Betydning end Leo XIII's.
I disse Krigens Aar er de sociale Sp/rgs-

bedste

maal overalt stillet i Bero' Men uanset
Udgangen af det store Opgpr, vil de rejse
sig igen efter Fredsslutningen. Adskilligt
typet paa, at de vil blive slgt l/st i en ny
Aand, i et Samarbejde mellem Samfunds-

i Stedet for gennem Klassernes
indbyrdes Kamp. Og Kirkens Anseelse er
i Aarene op til Krigen og under denne
klasserne

ikke blevet svakket. Ligesom det

er

Frem-

Hundreder af Millioner Menneskers @nske
(udenfor Kirken saa vel som indenfor

skridtets Aarhundrede mest paa Sinde
og talte saaledes, at der meatte lyttes og
blev lyttet. Intet @jeblik var dette Tilfrldet, i saa h4j en Grad som i 1891, da
Rundskrivelsen om Arbejderspprgsmaalet
gav Retningslinier for Lpsningen af det

denne), at Genopbygningen af Verden maa
skee med Kirkens Bistand, vil det tjene til
varig social Fred, hvis Kirken tages med
paa Raad i den sociale Genopbygning.
Det er Baggrunden for, at der her skal vises
hen til de to pavelige Rundskrivelser om

Spprgsmaal, som engstede Samtidens mest,
Fyrretyve Aar senere sad en anden Pave
paa Petri Stol, Pave Pius XI. For at fejre

Arbejdersplrgsmaalet,

saa skete

dog det uventede, at den gamle

Kirke talte om de Ting, der laa

I Tusinder aI

Studiekredse bliver de gennemarbejder af
Katolikker og Ikke-Katolikker. I Danmark

t9t

Katolsha perspektia
for et Par Uger siden blevet udgivet
paany i en ny Oversrcelset, fordi saa-

er d€

danne Studiekredse efterlyste dem...
Det, sorn Paverne lerer Verden i deres
Rundskrivelser om Arbejderspfrgsmaalet,
angaar ikke specielle Forhold i er enk€lr
Land, og det er heller ikke praktiske,

teknisk-politiske Retningslinier for Spprgs-

maalets L/sning. Det er almengyldige
Sandheder,

der burde vare

heder. Det sker, tt

Selvfplgelig-

Rundskrivelsernes

Lasere fpler sig skuffet og synes, at Paverne

ikke siger andet, end hvad enhver ved i
Forvejen. Det eneste Svar maa v&re, at
Kirken intet hpjere gnsker, end at Rundskrivelsernes Indhold maa forekomme alle

et vaie

banale Sandheder, Arbejderspprgs-

lille Tabel. Men Rundskriyelserne
blev til, fordi de selvfglgelige Sandheder

maalet

var blevet kranket, fordi Naturretten blev
overtraadt under Paaberaabelse af pkonomiske Love, som mentes hevet over Moralen, og fordi den undertrykte Arbejderstand fandt Forkempere, der vilde fpre
dens Sag ved ogsaa paa deres Side at
krenke de naturlige Retsregler.
Som det er blevet udf.gtligt sagt, er det

Kirkens sikre Overbevisning, at

enhver

af de fundamentale moralskretslige Grundsetninger er til Skade for
Mennesker og deres Samliv. I Samfunder
vil SLaden ngdvendigvis ramme de svageste
Overtredelse

haardest. Naar Paverne derfor talte den
uforandelige Retferdigheds Sag, var det
ikke som en neutral Opmand, der vilde

t.St.

skifte Vind och Sol lise mellem Sarofundsklasserne, men deres Rundskrivelser blev
en Fremhavelse af Arbejileraes Ret, Leo

XIII's Ord blev kaldt

Arbejdernes pkonomiske Svaghed udnyttes
til at berlve dem deres medmenneskelige
og medborgerlige Rettigheder. . ,
I vor Tids Verden lader Arbejderspprgs-

maalet sig ikke llse uden internationalt
Samarbejde. Vi har dyrt nok lrrt, at Verden er en pkonomisk Enhed, hvor Opgang
och Nedgang rammer alle, Derfor var det
et af de faa Lyspunkter efter den forrige

Krig, at der af Folkeforbundet blev

rettet et Bureau for Behandling af

opde

sociale Problemer. I rnotsetning til selve
Folkeforbundet samledes her alle ?arter
straks fra Begyndelsen, og de Grundprincipper, $om man fastslog, har umiskendelig Lighed med Leo XIII's Tanker,

omend de ikke gik fuldt saa vidt. Efter
denne anden Verdenskrig vil det vere
n6dvendigt, at Haded hurtigt glemmes, og
at Staiernes Krig ikke paany aflgses af
Samfundsklassernes Krig. Mange Teorier
og Planer vil blive prpver, men kun, hvis
de hviler paa Respekten

vi

for

de Rettigheder,

i Kraft af vor
Natur, vil virkelig

Mennesker besidder

falles

menneskelige

Fred kunde naas, Dertill vil da Leo XIII's
og Pius XI's Rundskrivelser kunne yde
deres betydningsfulde Bistand,>

.
4pg3.q Forlag, K<ipenhamn, Rundskrivelserna finns ocksi
hos katolska Bokfiirlagetn Stockholm.
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Arbejderstandens

Magna Charta. Det var rigtigt, for kun
paa dens Grund og i Forlangelse af dens
enkle Principper vil det kunne undgaas, at

att tillgi pi

svenska

ACADEMICUM CATHOUCUM SUECIAE.
F6reningen, som f. n. rlknar ett 60-tal
medlemmar, har fdrlagt sina Stockholmssammantrlden till den centralt bellgna
ftirsamlingslokalen Norra Smedjegatan 28,

som nu ir att betrakte som styrelsens
adress.

F6reningens verksamhet har under

arbetsiret l94l/42 omfattat

f<iredrag,

diskussioner, filosofikurser, medarbetarskap
i den katolska pressen, biblioteksverksamhet
samt orienteringsverksamhet pi det' ekume-

niska omridet.
Fiiredrag hava hillits av Dr jur. Stanislaw Adamek om >Das Recht vor
Christus>, R. P.,

Dr B. Thierry d'Argen-

lieu om >Kyrkan och experimentell vetenskap>, R. P., Dr Josef Gerlach om >Lek-

minnens deltagande i Kyrkans hierarkiska
apostolat>, Tekn. Arne Getzmann om
>Albertus Magnus som naturvetare> semt
Fil. lic. Nils Molin om >Katolska kyrkan
och svensk forskning>>, samtliga i Stock-

holm.'
Samtliga ftjredrag ha varit ef.tefi.oljda a'r
diskussion varjimte s'drskilda diskussionsaftnar anordnats kring litteraturfrigan och
de ekumeniska sptirsmilen.

Tack vare tillm<itesgiende frin f6reningens andlige ridgivare P' Gerlach har
en studiecirkel i skolastisk filosofi kunnat
hillas i Uppsala varjimte en nybdrjarkurs
i samma imne under hdsten tagit sin biirjan
i Stockholm,
Fdreningens bibliotek har till st<irsta
delen nu deponerats hos Sveriges katolska
kvinnof<jrbunds S:ta Birgittabibliotek
Norra Smedje1aai 28, varigenom f6reningens boksamling blivit liittare tillg'dnglig for alla som intressera sig fiir
katolsk litteratur. Biblioteket hilles under
minaderna september-maj 6ppet siindagar

efter h6gmbssan i S:ta Eugenia, mindrgar

lr-L7,30 samt fredagar 19J0-20.
F6reningen har beslutat ansiika om medlemskap i den internationella sammanslutningen av katolska akademiker Pax Romana

(Fribourg och Vashington, D. C'). Fiir

sina yngre medlemmar har

f<ireningen

under det gingna iret anslutit sig till
Sveriges katolska ungdomsfiirbund.

Medlemmar i fiireningen ha sisom f<irut
strivat att. uppehilla kontakten med
representanter f6r andra kristna konfessioner. Fiirfattaren Michail Hoffmanns
initiativ att samla oliktlnkande kristna pi
orjansgirden i Viggbyholm har i samband
hirmed hilsats med glldje. Representanter
fdr fiireningen ha ocksi bide pi nyiret och
pi sommaren deltagit i de ekumeniska
dagar som dlr anordnats. Under virteiminen ha vidare medlernmar i fdreningen
deltagit i den ekumeniska studiegrupp som
arbetat i Stockholm, och Sven i Uppsala
ha f<ireningsmedlemmar deltagit i ekumeniskt betonade sammankomster av olika
karaktir. Sina intryck frin Viggbyholm
framlade Fil. stud. Gunnel Vallquist pi
ovannlmnda diskussionsafton som i imnet

anordnats inom Academicum Catholicum.

Pi

f<ireningens

initiativ har pastorsadjunk-

ten Karl-Erik Kejne frln Stockholms stadsmission fiir fdreningens medlemmar och
intresserade katoliker i iivrigt talat om den
sociala hjiilpverksamheten i huvudstaden.
Fcireningens styrelse, som valdes

pi irs-

mdtet den 20 november 1942, utgdtes f. n.
av Fil. kand. Arne Rask, Uppsala, ordf',
Fil. kand. Olof von Meyburg, Stockholm,

vice ordf,, Tekn. Arne Getzmann, Stockholm, sekr., Fil. lic. Nils Molin, Stockholm,
skattm., samt Fil. stud. Gunnel Vallquist,
Stockholm, bibliotekarie' Fiireningens andlige ridgivare lr R' P., Dr Josef Gerlach,
Uppsala.
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LITTERATUR.
Bibel och bibeltolkning.

urval just det som framhiller och marke-

Edmund Kalt: Verkbucb
der Bibel. Band I: Das Alte Testament.8o, t83 s.,86 planscher.
Freiburg i Br. 7941, Herder. Inb.

Varje enskild bok inledes med en kort

RM

Das Eaan-

geliun nacb Lukas. go, 26t s.
i:40, inb. RM 6: J0.
Otto Kuss: Dia Briefe an die

Fd,retalen till de olika
vill giva bide en civersikt och en
helhetsbild, si att bokens eller profetens

bi;ckerna

resp. hans predikans tankeging, innehill

Rdmer, Korintber antl Galater. 8o,
288 s. H?ift. RM t: 20, inb. RM

och innebdrd framsti.
Det lr f<irfattarens avsikt, sisom han
framhiller i inledningen, att i synnerher
fcir bibelkretsar och bibelsamtal viicka frigor och giva uppslag, m. a. o. tankestlllare

6z

20, Bida

Regensburg 1940,

Otto Karter.

Die

Ofenbarung. So, 184

Gebehne

s.

Kiiln

fdr att 6irhjilpa till sjllvsttndigt intrlngande

i det behandlade stoffet.

Visserligen

kunde man ha vintat art hir och var

1938, Benziger.

erhilla svar iven pi frigor av

t vill med sin Verkbacb

pi det hela raget lro de
tankev?ickande frigorna och uppslagen
alldeles pi sin plats fastln de en eller annan
ging kunna verka alltfiir urfdrliga. NAgor

I

der Bibel

forts?itta Schuster-Holzammers hiigtfiirtj'intt H and buc b d er Biblis c hen G es c hic bt e,
som f<irst utkom Ar 1861 och upplevde sin
sista och ittonde upplaga 3r l92J-26.
>Verkbuch> skall i likhet med >Hand-

buch> g6ra den vetenskapliga forskningens
nya resultat fruktbirande fcir fdrklaringen
av de heliga bdckerna samt giva svar pi
de inv?indningar och svirigheter, som dessa
bjuda vir tid och mentalitet, m. a. o. den

vill

iiversikt om bokens stiillning inom frllsningshistorien och kapitelciverskrifterna
lita historiens sammanhang och dess fort-

H?ift. RM

Pustet.

a

utvecklingen.

sittning fuemtr'dda.

11r 80.

Josef Schmid:

K

rar den friilsningshistoriska

anpassa

sig efter

vir

tids

h<igrstiillda

krav.

>Handbuchs> omgestaltning

titl

en

>Verkbuch> har sin grund i der allt
stiirre intresse, som studiet av den Heliga
Skrift har funnit och vunnit i lekmannaviirlden. Boken ir dlrf<ir tinkt i handen

mindre

betydelse men

liknande g2iller de mera direkt kommentariska anmirkningarna. De motsvara dock
pi bibelforskningens omride och iiro ofta rentav yppervetenskapens senasre resultat

liga, t. ex, illa ft|gor och problem, som
sammanhlnga med de tre fiirsta genesis-

kapitlen. De behandlas utan redsla med
tippen vidsynthet men ocksi med klok
fcirsynthet, i det de i ena sidan ge full
rittvisa it det kyrkliga stillningstagandet,
och

i andra sidan miita framtida

aspekter

och utvecklingar.

Heliga

Ett slrskilt lovord f6rtjinar (fcirutom
de lltthanterliga, insrruerande och intressanta planscherna) bokens inledande del,
som behandlar bibeln i dess betydelse inom
vlrldslitteraturen, dess ofelbarhet till innehillet, som of<irfalskat bevarats av Kyrkan
under irhundraden. Just denna lilla avhandling ir alltigenom ignad att bringa

fiireliggande f<irsta bandet, som
behandlar Gamla Testamentet, bringar i

De bida hittills f<ireliggande banden av
det regensburgska kommentar-

pi

sjllasdrjaren och pristen sisom stcid och

vid bibelstudier och diskussionskvillar samt dverhuvud taget fdr lekmanqen fcir atr giva honom fcirstielse fi;r de
ledning

heliga bdckerna och m<ijlighet

att sjilv-

stindigt sysselsitta sig med den
Skrift.

Det

194

denna Guds bok iven llsarens

hj'irta nira.

Litteratw
det tredje: Lukasevangeliet,
tiversatt och fiirklarat av Josef
Schmid och det sjltte bandet: Pauli
brev till romarna' korinterna, och galaterna, iiversatta och fcirklarade av O t t o
Kuss, framl2igga i enkel form f6r den

ve rke t,

bildade lisaren den nya exegedska forskningens hittillsvunna resultat. Skrifttexten
iterges i god originaltrogen ,tiverslttning.
De exegetiska f<irklaringarna, fria frin all
on<idig vetenskaplig barlast, utmlrka sig

'genom korthet och iiverskEdlighet. Ett
alldeles sirskilt virde fi biickerna genom
de >exkurser>, som bifogas den egentliga

fattningar,

De utgiira dels

sammandels avhandlingar om teologiska

kommentaren.

ge en dverblick iiver den kulturhistoriska miljcin, varifrin b6ckerna och

frigor eller

deras tankegingar

hlrstamma. Verket upp-

fyller alla iinskningar, som sknligen kan
stlllas pi en kommentar, l?impad ?iven fiir
lekmannen och som verkligen vill liisa
svirigheterna och leda fram till uppenbarelse->halten>, till dess egentlige innebi;rd och syftemil.
Aven den protestantiska l5saren erhiller
hir ett utmlrkt exempel pi tatolsk skriftutliggning, som till priivning upptager alla
vetenskapliga frigestlllningar, limnar all
konfessionell polemik it sidan och endast
inriktar sig pi den hel. urkundens sakliga
fiirstielse, Biickerna betyda verkligen ett

tillskott i nutidens

teologiska

litteratur och

uttalade sanningarna samt enligt den heligc

fiirfattarens mening en triistebok fiir den
lidande kristenheten i svira tider. Dlrfiir
borde begrundandet av denna inte f6rsummas av nigon kristen trots

som skett med boken och

kommentar en utm'irkt hj'ilp.
Texten iterges ftirst i ordagrann iiversittning och framhlves genom kursivstil,
vilken emellertid inte ir lyckligt vald, di
den ger ett fiirvirrande intryck. I omedelbar anslutning till denna fiiljer sjllva fiirklaringen, som utgiir huvudstommen och
siledes

ej

den dock eget tankearbete. Ty for att
nigorlunda bringa ljus och f<irstielse i si

minga dunkla stallen av Uppenbarelseboken miste fiirfattaren sltta lisaren in i
den ditida vlrlden med dess politiska,
religiiisa och kulrurella fiirutslttningar och

omstendigheter.

fir ocksi vir
klaring.

Mot

tids

sammantriingda raderna minskar emel-

Alltid och i synnerhet i brytningstider
har Uppenbarelseboken gjorts till en tummelplats fiir alla miijliga f<irvridne och
osmakliga id6er och sekter. Detta 1r vil
ofta skalet till att sunda och .f<irnuftiga
minniskor inte si girna vilja befatta sig
med denna gitfulla bok. Men den 1r dock
i alla fall en Guds bok, inspirerad av den
Helige Ande och pi si sltt ofelbar i de

bakgrunden hirav

skeende

sin djupa fiir-

H,

Kreutzet.

Katolsk biografi.

Aldous Fluxley:. Gri
inb,

tett

fotnoter

av omstendlig, vetenskaplig apparat och
ehuru avfattad i allmiinftirstielig form
bygger den dock pi de bista och lerdaste
bibelkommentarer. Och fastln boken pi
si s'dtt vlnder sig till vidare kretsar fordrar

tarerna.

lertid verkets lisbarhet.

i

beh<iver efterforskas

eller bihang. Fastln silunda inte tyngd

nensefl. 210

de

ofog,

Karrers

man kan hysa berlttigade fdrvlntningar
pi de foljande i utsikt stillda kommenDen typografiska utformningen med

allt

dartill 'ir

emi'

s. Sthlm 1942. Tfa,hl'
striim och Vidstrand Kr. 10:

-,
-.
meil
P y S iirm a n3 Yi Christina
Guils ndile. 176 s' Sthlm 1942.
14:

Med6ns.

Kr'

12:

t0, inb. 16: t0.

Alf Nyman't E* d'rottnings
uisilom. 84 s. Sthlm 1942. Gebers. Kr. 3:

2J .

Franz Verf eL DasLiedaon
Bernailette' J50 s. Sthlm 1942.
inb'
Bermann-Fischer. Kr. r0:
-,
14|
-.
Det nu sE vanliga bruket att slriva
populir biografi i mer eller mindre ro-
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Litteratur
mantiserande form har sina f<irdelar. Det
ger f,<irfattaren m<ijlighet *t f:^amllgga

sit! material pi ett liittillgingligt sitt, och
han nir didgenom en vidare lisekrets.
Men det har ocksi sina nackdelar. Mingen

frigar sig helt visst i vad min enskildheterna gir tillbaka p3, fakta, och han
undgir inte atr klnna ett visst obehag nlr
han inte kan avglru detta. Aven om den
romantiserande framstillningen aldrig si
helhetsbilden, miste man inf<ir
vissa skildringet n6ja sig med att sig

vil iterger

s&

^tt
kan det ha varit. F<irmigan atr levande-

gdra g&ngnt tider ir ju i htig grad beroende av den lirterira talangen, och det

Ir dlrvidlag av mindre betydelse om den
yttre formen ir vetenskaplig eller populir.
Helt naturligt ir det givetvis, art

den

skiinlitterire liirfattarcn glrna vlljer den
romantiserande formen nir han ignar sig
it ett biografiskt imne. Det har ocksi de
fitfatta,te gjort vars arbeten anmilas hlr.
Men tendensen under de senaste iren rtt
si mycket som mcijligt undvika rent romantiska utflykter iterfinner man ocksi
i dessa biografier si stark, att endast vissa
partier kan kallas romantiserande. Ftanz
Verfel kallar visserligen sin bok en roman
och den ir det ocksi
-samtidigt min om att - men han ir
framhilla de skild-

rade hendelsernas faktiska verklighetsunderlag.

Huxley presenrerar pi ett levande
sitt en intressant personlighet av mycket
sammansatt natur: den fromme munken
och den hlnsynsliise realpolitikern i en
och samma person. Joseph Le Clerc du
Tremblay var en man som genom bide
btird och bildning kunde giira ansprik pi
och ocksi vintade sig en lysande karrilr
i statens tjinst. Men si kom han i beriiring med den av en engelsk kapucinparer
dirigerade krets som blev utgingspunkten

fdr den religiiisa

f<irnyelsen

i

Frankrike

efter hugenottkrigen. Han blev sj6lv kapucin och tillvann sig genom sitt exemplariska
liv
man kallade honom den fullkomlige

-
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sin ordens fcirtroende
- snart anfdrtroddes i den
grad, att han
det ena
viktiga uppdraget efrer det andra. Medan
han var sysselsatt med ett av dessa
det
gillde att reformera klostret Fontevrault
kom han att samarbera med Richelieu,
kapucinen

-som di iinnu iignade
sig it sitr stifr, och
det blev fdr honom b6rjan till slutet,
Nir Richelieu kallades till minister tog hap
Pdre Joseph med sig som sin ridgivare och

medhjiilpare. Till det yttre fdrblev pdre
Joseph den fromme barfotamunken, men
som Frankrikes faktiske utrikesminister
under trettioiriga krigers dagar utvecklade

han sig till en nlra nog hlnsynsl<is realpolitiker. Utan tvivel trodde han sig gcira
Guds vilja. Det var endast detta som kom
honom am gdra det ofier, som det verkligen

var fdr honom, arc lemna sin renr religidsa
verksamhet. Men en g&ng mitt uppe i det
politiska livet kunde han inte lingre klarr
skilja mellan Guds intressen och sitr eger
lands, och han utsatte sig dirfcir omedvetet f{ir sjllvbedrigeri. Fciljden uteblev
heller inte, men om den var han inte
omedveten. Under sin stlndiga, utAtriktade verksamhet blev det allt svirare f6r
honom att arbett p3. sin egen fullkomning.
Han f<irlorade undan fdr undan fcirmigan
att genom meditation komma i direkt fcirbindelse med Gud, och han pligades av

de dlrigenom tikade slitningarna mellan
det yttre och det inre livet. Nigon brytning med det ytre lyckades han inte genomfdra, men nir han dog var det med
ordet >rlkenskap>> pi sina lippar.
Boken ir ocksi intressant genom de reflexioner Huxley 96r med anledning av
sitt imne. Siirskilt giller detta kapitel
Religion. ocb politik, dar han visar en
mycket positiv uppskattning av mystikernas sociala betydelse och pipekar att politikerna inte kan tlnkas uppni nigra varaktiga resultat, f6rrin virlden fitt ett
tillrlckligt storr antal minniskor som gir
fullkomlighetens vlg. FIan varnar ocksi
f6r den sammanblandning av olika livsomriden som blev,si <idesdiger f<ir Pdre
Joseph,

Utterutar
Med sin biografi iiver Kristina har P y
S ii r m a n givit oss den fiirsta svenska
populara skildringen ,v den mingornskrivne drottningen. Det Ir d?irfiir mycket
tackniimligt att den Lommer frin iust
detta hill, ty Py S6rman har bide som
kvinna och som katolik s ora rn<ijligheter

att fiirsti Kristina.. Dessutom stdrder hon
i friga orn det historiska skeendet bl. a.
och framf<ir allt pi Curt Veibulls nysig

bild hon
ger ev drottningen torde nog pi grund

danande undersii,kningar, och den

av dessa f<irfattarinnans personliga och all-

mlnna fdrutsittningar komma sanningen
rdtt nlira'. Hon liter Kristina f<;rkroppsliga 1600-talets heroiska ideal, sidant det
kom till uttryck i t. ex. Corneilles drarner
och Mlle de Scuddrys romaner. Man m6ter
det som ett motiv till tronavsigelsen och
i hennes mod att ta pi sig dess konse-

i hen>ofiirstind> att sti

kvenser, Man lterfinner det ocksi

nes respekdngivande

fi;r fiiljderna av Monaldescos avrlttning'
Man kan nog dessutom spi.ra tidens politiska fursteideal bakorn hennes sltt att
spela ut frilse och ofrllse mot varandra,
framf,tir allt pi 1610 irs riksdag, dbr hon
pi ett tiverligset sett hirskade genom att
siindra, Kanske ftirfattarinnan lr litet vll
beniigen att giira henne dernolratisk efter
vir tids s'itt att se.
Av intresse ir Py Siirmans frarnstillning
av och orndiime om fitrhatandet mellan
Kristine och Azzolino. Mlnniskorna iir nu
en ging girna biijda fiir att tyda alla
sidana forhillanden dll det virsta utan
aft tenka pi att det yttre skenet mycket
vll kan bedraga. Py S6rman f<irneker inte
alls

vilket heller inte torde vara miijligt

- Kristinas kinsla f6r kardinalen var
att
-ev erotisk natur. Men hon vill hellre fria
ln filla, nlr det giller att avgiira hur
lingt den yttre f6rbindelsen mellan de bida
gitt, samtidigt som hon
fremhiller att varje omddme endast kan

kontrahenterna

bli

hypotetiskt.

Stilen ir som alltid ledig och l:ittfly-

allt for ledig i ordvalet
nilr det giller en frarnst'illning av denna

tande, nigon ging

art, even om den ir popullr. Ofta *nSi nir hon
talar om den glngse uppfattningen om
katolsk propaganda pi ett sltt sorn iir
nigot >ocensurerat>, m€n kanske just dlrfiir sliendc.

vZinder hon drastiska bilder.

bok En d'rottnings
till biografierna,
men den ger en god bild av en sida i
Kristinas personlighet, som hittills unders<ikts endast av Cassirer i hans Drottning
Christina och Descartes (1940). F<irfattaren har gjort en ingiende analys av
"Alf Nyrnans

uisdam kan inte rlknas

Kristinas livsiskidning, sidan den kommer
till uttryck i hennes bida arbeten L'Ouarage ilu loisir och Les Sentim'ents. Han
insitter henne, stiidd pi Cassirer, i tids-

och ser henne piverkad av
det
Cartesius, men ocksi av Corneille
- och
heroiska dygdeidealets fdrkunnare
av La Rochefoucauld. Flennes ftirhillande

sammanhanget

till den sistn'imnde har han fnmlagt i
etc ingi.ende kapitel, der han pipekar skill-

naden mellan denne som en enbart be-

skrivande etiker och Kristina sorn en
vlrderande. Detta br rniijligen nigot som
iiver huvud taget kan vara kinnetecknande
fdr skillnaden meltran franska och sveos&a

moralister. Kristina visar sig ocksi som
den intellektuellt mest $amvetsgranna av
de bida. Full fcirstielse f6r hennes konversion tycks inte fdrfattaren ha, di han

nigon ging syns vilja uppkonstruera

en

motsats mellan hennes filosofiska isLidning
och hennes religidsa. Det Ir en skillnad
som kan vara skenbar och beroende pi

de olika omridenas olika uttryekssitt.
Man fir heller inte lita sig bedraga av
Kristinas ftia uttal*nden om Kyrkans
minskliga, mingen ging allt fdr minskliga sidor. Men han erklnner dock att
hela hennes etiska iskidning har sin grund
i hennes tro, och siger dessutom att hennes religiositet hade ett inslag av mystik.
Sin undersiikning slutar han med de orden

att >ett strilande huvud har burit

Sveriges

L"rona>.
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Sin roman om Bernadette Soubirous har

Franz Verfel
skrivit som en tacksamhetsglrd till helgonet f6r den tid han
i' dennes stad fann en tillflyktsort. undan
tyskarna sornmaren 1940 och fdr den mtijlighet han fick att komma <iver till Amerika. Man kan ocksi mycket vZil fiirsti
att det ir en sidan kiinsla som ligger
bakom denna roman, som si levande skildrar hendelserna kring den heliga Jungfruns
uppenbarelser i Massabielle-grortan. Klarast framtrlder givetvis den enkla, ja
naiva Bernadette, som aldrig upph<irde att

fdrvinas dver den uppmirksamhet minniskorna ignade henne, dock utan att
nigon ging bli hiigmodig. Man upplever
hela tiden med Bernadette glldjen iiver
gemenskapen med

>>Damen>>

och den mtida

det kostar

ftamfdr^ hennes bud. Men
ocksi alla ^tt
andra personer omkring henne
ir tydligt tecknade. Man ser med f<irfattaren milt <iverseende ner pi de statliga

myndigheterna och deras besvlr att siika
stoppa >gycklerierna> och, di det inte gir,
deras handfallenhet infcir dessa hiindelser.

Man f<irstir Kyrkans stillning att niidgas
siga varken fdr mycket eller fcir litet.
Boken lr verkligen en sing till Bernadettes ?ira >zu verherrlichen das giittliche
Geheimnis und die menschliche Heiligkeit>.

Arne &ask.

Marcel Viller, S. J. und
Karl Rahner, S. J.: Aszese und
Mystik in iler Yiiterzeit. xvt+322
s. Freiburg im Br. 1939, Flerder.
RM 9:20.

Det lr tydligt att denna bok har sitt
stdrsta verde sisom en bibliografi i sitt
imne. Sisom sidan torde den nirma sig
det fullkomliga och den lr ovirdedig fiir
var och en som vill stika sig en vig i
studiet av den lldre kristna mystiken fram
till Gregorius den store, Ytterligt fi arbeten torde vara fdrbisedda om ens nigot.
Dirmed ?ir naturligtvis studiet av ett amne,
1'98

vars vikt torde framsti allt klarare,
grad underl?ittat.

i

hiig

Men diirtill kommer att man fir en
utomordentligt klar och dock detaljrik
<iverblick av mystiken i dess begynnelse
och blomstring i Kyrkan, och d:iri ligger
vad man kunde kalla det uppbyggliga verdet i denna bok, Att studera den lr att
fi starka impulser till helgelse. IJran avsikt och genom en beriimvirt objektiv
framstillning teckna fiirfattaren hdga och
skiina ideal, som bide fdr<idmjuka och uppsvaga minniskor se en glimt av den himmelska h?irligheten.

ritta liisaren, och man fir i

Framstillningen ir rent historisk utan
till psykologisk fiirklaring av mystiken, vilket er en stor {<irmin, och den
fdrsok

sdker icke uppstella nigot system. I stlllet
fir man mtita en mingd levande gestalter,
i vars rad vi finna apostlar och evangelister
och direfter mysrikens store mln. Den
helige Antonius i den Egyptiska iiknen och
den stora skaran av hans stringa och

himlastormande eftefioljare, Basilius den

store och den helige Benedikt, klosterlivets tvenne stora grundliggare, Gregorius
av Nyssa, mystikens fader som var gift

en flngslande notis f6r en prist i
-Svenska Kyrkan!
och det andliga livets
store mestare Cassianus
det lr en rad
av gestalter, sqm tager lisarens
uppmerksamhet fingen och som viirdigt avslutas
med den helige Augustinus och Gregorius
den store.

Det nira

sammanhanget mellan askes

och mystik bliver klart genom detta historiska

tvirsnitt. Den nya minniskan

kan

Ieva just i samma grad som den gamla
d<idas. Denna grundprincip giver sin fiirklaring till minga fdreteelser i mystikernas

liv,

som kunna synas vara oss friimmande,

icke minst di det giiller si.dana mystiker
som eremiterna i den egyptiska 6knen.
Framstlllningen av deras
det mest fingslande.

liv ir nigot

av

Det ir en bok om vilket man girna
ville skriva mycket, men som man ju :indi
icke kan liira k?inna vlrdet av utan att

Li.tteratur

Kate O'Brien: drtagirilen.
s. Stockholm 1942, AB

lisa den. D?irftir vill anmilaren varmt anbefalla den sisom en ovlrderlig introduk-

8o, 29o

Ljus f<irlag. Kr. 9:25 /12:.2f .

tion .till ett mycket viktigt och tyvirr
fiirbisett omride i det kristna fromhetslivet.
Gunnar Rosendal.

von Siena:
Katharina
Das tlnbeilingte. Auswahl und
iibertragung aus ihren Verken
von Karl Hefele. 8o. 128 s. 12
planscher. Miinchen 193 8' Ars
sacra. RM 2:80.
Det lr alltid mycket virdefullt, nlr
kristendomens gamla trosskatter lyftas upp
ur g16'mskan. Karl Hefele har sammanstillt ett utdrag ur den heliga Katarinas
av Siena skrifter och fiirsett det med en
kort levnadsbeskrivning och en inledande
karakteristik av hennes verk. Det var nog
uppfostrande syften, som ledde utgivaren.

Redan den heliga Katarinas levnadslegend
verkar likt en rdst ur evigheten, som ger
sver pi vira dagars splittrande frigor. Infd,r vilken uppgift st?illdes inte denna
kvinna, som i Florens liiste adliga slekters
gamla familjetvister, som bevekade piven
ett atervinda frin Avignon och som kiinde

sig si djupt ense med Kyrkan, att hon
kunde skriva: >>Du evige Gud, tag emot

mitt liv
som

fdr den mystiska kropp
ir din Kyrka. Jag kan ju icke olfra
som offer

nigot annat fdr henne in det du givit mig.
Tag di mitt hjlrta och pressa det ut iiver
din bruds 2nls1s,
Di rev Gud mitt
- och pressade det ut
hjirta ur mitt briist
dver Kyrkan.>

Varje rad i denna antologi iir av vikt,
Man kan inte slga nigot blttre om den
in det som biskopen i Rottenburg skrev
som >Geleitwort>>: >Det sista och djupaste

inom kristendomen 5r nu en ging 'tidl<ist'. Allt i dessa tankar och anvisningar
5r uppfyllt av den inre ro som lges av en
i Gud fast grundad sjel, vid vilkens and-

liga liv vardagens oro gir spirliist f<irbi.
Man skulle icke tro, att helgonet, som levde
ett sidant djupt inre liv, pi samma ging
si starkt ingripit i vlrldens och Kyrkans
skeende.>
Robert Braan.

F6r ett par

ir

sedan

utkom boken

>Jag

var nunna>, priiglad av alla missromanens
ofrinkomliga drag. B<icker i denna stil,
osakligt, sentimentalt och ytligt behandlande klosterlivet, har man sett alltfiir
minga av under irens lopp. De ha kommit, och r?itt snart ftirsvunnit igen, spirliist i den min litterlrt underhaltiga alster
i allminhet miste giira det. Dock inte
helt spirliist, ty de har fitt bidraga med
sina, om iin aldrig si obetydliga, pensel-

i den skenbild av katolicism och katolskt liv, som genomsnittsprotestanten irr-

drag

fiirlivat med sin frirestlllningsvirld, och
ir mirLvirdigt svir att utplina ellet
modifiera, difiit ett den Zir helt kinslobetonad och beklagligt otillginglig fiir

som

saksk?il.

Nu ut6kas den

svenska bokmarknaden

Eter av en >klosterroman>, men denna
ging av helt annat slag. Den irllndska
f,iirfattarinnan Kate O'Brien torde vara
f<iga om ens alls kiind

far

svensk publik

allmlnhet, men i England skall hon enligt reklamen ha vunnit en uppmlrksam-

i

litterir stiillning
iren. Att d6ma av

mad

under de

senaste

ftireliggande bok,
torde denna stiillning vara vilfdrtjint.
>ortagirden>> kom ut pi engelska redela 1940 men har fiirst i ir n&tt oss i
svensk iiversittning av Sven Stolpe. Hir

miste nog erkinnas, att denna <iversittning llmnar en del <ivrigt att 6nska, di

i flera fall f<ireter oegentligheter bAde
pi det sprikliga omridet och n'dr det

den

g?iller katolskt-religiiisa termer och begrepp. Hlr skulle man onekligen ha vbntat sig, att Stolpe skulle vara fullst?indigt
hemma.

Bortsett frin detta llser man >6rtagirden> med odelat niije och lven med

behillning.

Hlr

skildras miljdn:

ett ir-

l:indskt nunnekloster med bifogad flickpension pi ett sltt, som ger intryck av

verklig troviirdighet. Ingen

romantik,
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kuadc
ingen idealisering, i andra sidan heller kec betona denna skillnad
- det
och nyttr
ingen svartmilning, ingen negativism. hindra oss frin att draga liirdom
av vad som b<ir gilla oss lika vll som denr,
Spinningsfdrhill*ndet mellan det nationellt irlindska klostret och dess engelska boken fiiretrndesvh nr riktad till.
priorinna, undertryckt av lydnads- och
Ett formligt korsdrag av energi och man
artighetsplikt, gir som en rtid trid genorn frestas faktiskt att slga fysisk och psykisk
frisksportaranda gir genom boken och torde
boken, Iven om det inte utgiir centrum
fiir handlingen. Anmlrkningsvlrt h:ir nog bidrage till att giir* den omtyckt i den
f. ii., att fdrf. trots sin irlindska natio- nya regimens Frankrike. Det skulle knapnalitet inte synes partisk gentemot det past ftirvina, om fiirfattaren vore sin skolas
engelska inflytandet, snarare tvirtom. gymnastikl:irere, till den grad framhiives
Skildringen av nunnorna ir sikerligen god:
hir vikten av den fysiska trlnhgen sisom
de 2ir varken bnglar eller motsatsen; den grundliiggande fiir hela viljelivet Bl. a.
smiaktighet och ofta ,nog illvilliga iiver- kritiseras skarpt ett sidant fdrfarande som
vakning som ofta utg<ir medaljens bak- att vintertid sltta pi barnen >ylletriijor,
sida, di det giller vissa uppfostringsmekapuschonger, miissor ( ! ), dubbla strumpor>
toder, ddljes inte alls
men dessutom
sisom synnerligen farligt och fdrvekligande.
- chosefritt den
framhilles lika enkelt och
Kanske ha dylika uppmaningar till Okad

goda sidan: klostrets sant religi<isa atmo-

sflfu, fromhet utan sentimentalitet

och

utan bigotteri.
F<irfattarinnan har i denna klosterskildring gjort ett fint arbete, en utomordentlig psykologisk studie, priglad av
bide humor och viirme; den tediga berittarstilen utesluter ingalunda de allvar-

liga och ofta nog djupa reflexionerna.
Det ir en gllidje att kunna rekommendera
en bok som denna till bide katolsk och
icfte-krtolsk publik.
Gunnel Vallquist.

J. M. de Buck, S. J.: Cas
s. Paris 1942,
Desclie, de Brouwer. Fr, 21:-.

difieitres. 80, 218

Pedagogik ur en fransk jesuits synvinkel
kan ha sitt intresse lven fdr en svensk lii-

sare. Pi detta omride miirker man vll
tydligare in pi de flesta andra de stora

skiljaktigheterna mellan franskt och svenskt
temperament, Hiirav ftiljer nddvlndigtvis
motsvarande skiljalitigheter mellan franska
och svenska uppfostringsprinciper. Emellertid torde det vara farligt att alltf<ir myc-

-fysisk

splnst och hurtighet mer berltti-

i

fdrfattarens hemland in hir, dir
mih'dnda snarare b<ir modifiera denna
tendens sisom upptagande en alltfiir stor
gande

vi

plats.

Vad

vi diremot f<ir egen del kan taga

upp iir den fasthet i uppfostran, som boken
med all makt vill iivertyga om att den er
n6dvlndig. FIos oss rniste vi slkedigen inse
och beklaga, att det pi den punkten sedan
n&gra irtionden syndas

itskilligt. Det

ma-

tcrielistis&a vllfirdsandan griper omkring
sig pi alla ornriden, inte minst pi uppfostrans. HIr ir en reaktion otvivelaktigt
niidvlndig, om vi skall kunna mowerka en
utveckling, som trnnars kan bli katestrofal
fdr den enskilde lika viil sorn fiir folket i
dess helhet.
Men vad betriiffar enstild- naturligtvis inte heller hiir
heterna fir man
okritiskt pi svenska barn tilliimpa, vad som
kan vara riktiga metoder, nlr det giiller
franska
det mycket utprlglade iiverva.k-

-

ningssystemet t. ex.
Boken ir llsviird och rekommenderas pi
grund av den djupa psykologiska insikt och

den verkliga kerlek dll det
slektet, sorn priglar den.

Uppela r94r. Almqvist & Wilsclls Bo&hyck6i.A..B.

uppv?ixa.nde

Gunnel. Vallquist.
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