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OSTROBRAMA I \TILNO.

p land de vallfprtsorter, som Pius XI uppräknar i sin beundransvärda
D encyklika IJbi arcano Dei (1922) stä sida vid sida av Lourdes de båda
polska, åt Gudsmoder vigda helgedomarna: Czenstochowa och Ostrobrama
i Vilno. Om Czenstochowa är det katolska Polens hjårta, så är Ostro-
brama dess heliga gränsvakt, en egenskap, som nästan angiv€s av kapellets
€ger läge: hennes helgedom, som hymnen kallar Felix coeli pmta (him-
melens saliga port), är belägen ovanpå en av \irilnos portar. Därav nam-
net >Ostra bramar>, den Spetsiga Porten.

Alla som passera, blotta sina huvuden: katoliker, schismatici, protestan-
ter, muhammedaner och judar. >Ty där>, heter det i Polen nu ocb i f orna
ilagar, >där över portvalvet, med de fina händerna korsade över bröstet,
och blicken ur de halvslutna ögonen fäst på förbigående med ett obeskriv-
ligt uttryck av vemod i sitt ljuva anlete småler Ostrobramas madonna . . .>>

>Kapellet, dar bilden sitter, är föga mer än en nisch över portvalvet.
Vägen dit upp går genom en smal gång längs S:ta Teresas kyrka och en
likaså smal trappa. Därinne finnes ej plats för mer än högst €tt tjugotal
person€r, darför samlas också de troende i förstugan, i trappan och ute
under bar himmel. Från daggryningen dll kl. 11 läsas där oavbrutet
mässor, och det är gripande att se, just på denna stadens kanske mest
trafikerade plats, hur pl<;tslig tystnaden blir, hur sakta kärror och droskor
rulla fram, hur ödmjukt rik som fattig böjer knä, när de nalkas Ostro-
brama.>1

Som själva kapellet är så litet, så bruka vid vallfärder och kyrkliga hög-
tider ofantliga skaror av troende knäböja ute på gatan för att, ar'ropa
Barmhärtighetens Moder. Under tider av förföljelser, vilka, anordnade av
inkräktare, så ofta rasat i Polen, och varit llka fOrfarliga som de mot de

första kristna, var det hos Vår Fru av Ostrobrama, som de troende kommo
för att bedja om mod att hellre lida allt ån avfalla från tron. Ingenstädes

äro i högre grad in i Polen patriotism och katolicism synonyma, Har ej

Polen högtidligen proklamerat och krönt såsom sin drottning både Vår
Fru av Czenstochowa och Vår Fru av Ostrobrama? Också var det till dem,

t Poleo nu och i lorna dagar, w J. Armf elt och W. de Pomian (Stockholm
1917), sid.93.
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Gustaf Armfelt

som de polska frihetskämparna L863 anbefallde sig och sina familjår, för-
följda av den blodtörstige Murawjew, kallad >hängaren>.

Då det moskovitiskatyranniet 1866 sökte förmå katolikerna att a f.alla,
både genom det mest brutala våld och genom förfalskade, schismatiska
liturgiska böcker, så var det som en polsk präst, Stanislaw Piotrowicz, efter
att, hava läst mässa i Ostrobrama, hade mod att från predikstolen varna
de troende för de faror, som hotade dem, och manade dem atr förbli trogna
den katolska tron och S:t Petri Stol. Knappast var predikan slut, förrän
trons modige försvarare blev häktad, och först dömd. till döden, men
sedan till deportation till trakten kring Ishavet.

Många år senare, är 1919, då bolsjevikerna bemäktigat sig \flilno, lycka-
des katolikerna i Vår Fru av Ostrobramas stad att under ledning av en
tysk fältpräst, som kvarstannat efter tyskarnas återtåg, den framstående
jesuitpatern Friedrich Muckermann, organisera en katolsk arbetarförening
för folkförsörjning med 20,000 medlemmar, och detta mitt under bolsjevi-
kisk ockupation! Då bolsjevikerna ville nedslå detta motsråndscentrum
mot deras idder och sökte bemäktiga sig pater Muckermann, uthärdade
de troende, som voro församlade i S:t Kasimirkyrkan, flera dagars beläg-
ring, och det fastän de voro utan mat!

För att förhindra blodsutgjutelse smög sig parern, trots de troendes ivriga
böner och motstånd, ut ur kyrkan och överlämnade sig åt bolsjevikerna,
vilka forde honom till Minsk, där han sattes i fängelse.

LJtomordentligt avhållen i Polen, var pater Muckermann den första
fånge, vars frigivande den polska regeringen begärde och erhöll efter
fredsslutet.

Här äro endast några enstaka prov på hjältemod hos detta Polen, som
haft tusentals mariyrer, i synnerhet under etthundratjugofem är av
moskovitiskt tyranni (179r-l9lt) och under den röda terrorn vid
bolsjevikinvasionen. Liksom förtryckarna ej förmädde bringa befolk-
ningen till avfall från katolsk tro, så lyckades de ej heller utplåna Vilnos
polska prägel. Det brutala våldet kunde visserligen förvandla några palats
till moskovitiska kaserner, nägra katolska kyrkor och kloster till schisma-
tiska kyrkor och kloster. Men trots allt förblev Vilno polskt, och då jag
för första gången besökte detz, medan jag var sekreterar€ vid svensk-
norska konsulatet i Riga ären 1902-1906,hade jag intryck av att befinna
mig i en helt och hållet polsk stad, ehuru den då var under ryskt välde3.

' Gurtaf Arm f elt: Min uög till Kyrhan,2:dra uppl., sid. 10, och Credo l92f ,
sid. 9o ff.t Vid mitt första besök hade Wilno, då under tsarens spira, omkring 200,000 inne-
vånare, v*ar J2 proc. polacker, 40 proc, judar, 4,7 proc. ryssar och 1,2 proc. litauer.
Under den tyska o-ckupationen 1915 utgjorde polackerna f6,1 proc., litauerna 2,63 proc.,
judarna 36 proc. Är 1923, efter krigets skövlingar, bestod Vilnos befolkning av te7,OO0
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Ostrobrqma I Vilruo

Ännu starkare var detta intryck, då jag 20 är därefter,1924, hade lyckan
återse \flilno fritt, med den polska flaggan stolt vajande på byggnader,
vilka så kraftigt bära vittnesbörd om dess polska prägel. Ty jämte
Gnezno (Gnesen) och Krakow var \irilno länge residensstad för polska
konungar.

När Jagello, storfurste av Litauen, genom sin förmälning med Jadwiga,
Polens unga, helgonlika drottning, blev konung av Polen 1387, omfattade
han den katolska tron, och lät uppföra borgen i Vilno, ett värn mot
moskovitism i politiskt och religiöst avseende.

Under denna konungs eftertrådare uppfördes byggnader med olika stil,
men alla med polsk prägel. Införd till \frilno av arkitekter frän Krakow,
är den polska gotiken företrädd av sådana mästerverk, som S:ta Anna-
kyrkan, en verklig pärla, och av bernadiner-, franciskaner- och S:t Nico-
laus-kyrkorna.

Under konungarna Sigismund I (1t06-1i48) och Sigismund II (1t48

-1572) 
framträder.den polska renässansen icke endast i den underbara

konungaborgen Vawel i Krakow, utan även i flera byggnader i Vilno,
t. ex. S:t Mikaelskyrkan. Kommen till Polen, får barocken en särskild prägel
och når en hög fulländning. Därom vittna i Vilno kyrkorna S:t Kasimir
och S:ta Teresa och framför allt S:t Peter-Paulskyrkan på Antokol, upp-
förd av lanZaor, arkitekt från Krakow. Denna kyrka är i sitt inre prydd
med stuck, av en rikedom och en skönhet, nästan enastående i hela värl-
den. Början av 18:de århundradet utmärker sig även genom byggnader
av intagande skönhet såsom kyrkorna S:ta Katarina, lasaristernas, det
Heliga Hjärtats, och den Helige Andes, med Dominikanernas kloster.

Vilnos universitet, grundat av den polske konungen Stefan Batory
(t 1t86), var en hOgborg för katolsk tro och polsk kultur, räknande
bland sina alumner Polens två största skalder Adam Mickiewicz och Julius
Slowacki. Stängt av ryssarna efter 1831 års resning, blev det efter Polens
frigörelse återupprättat av marskalk Josef Pilsudski, Polens nydanare, som
alltid bar en medalj med bilden av Vår Fru av Ostrobrama.

Kyrkor, byggnader, universitet 
- 

allt vittnar i Vilno, Ostrobramas
stad, om katolsk tro och polsk kultur, och icke mindre talade därom det
levande livet, sådant jag säg det vid mitt besök 1924, bl. a. vid en mässa

pingstdagen för 8,000 sokoler (medlemmar av gymnastikföreningar)
komna frän alla delar av Polen, samlade just på den plats, där Murawiew
åren 1863-1866 låtit uppresa galgar, vilka rvå gånger i veckan användes
till avrättning av polska frihetskämpar.

personer, dinv 60,21 proc. polacker, 33,t4 proc. judar och 0,86 proc, litauer. Är 1934
räknade Vilno 207,340 innevånare, dårav 68,62 proc, polacker,26 proc. judar,0,73
proc. litauer, resten ryssar m. fl,
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Lika djupt var intrycket av Kristi lekamensfesten, då en procession av
mer än 1t,000 troende med hundratals standar, många prydda med Polens

vita örn, drog genom \{rilnos gator, under hänförelse sjungande polska

hymner till Frälsarens och Guds Moders ära.

Wilno och Vilno-området blev under polsk-ryska kriget Benom ett
fredsfördrag mellan Ryssland och Litauen av den 20 juli 1920 av ryssarna
överlämnat till Litauen.

Detta område hade ett innevånareantal av tillsammans 499,000 Perso-
ner, varav 3t8,000 polackar, d. v. s.72 proc. av hela befolkningen.a Om-
rådet återtogs av den polske generalen Zeligowski.

Härom har dävarande nuntien i \farszawa, Monsignore A. T. Ratti,
som senare blev påve Pius XI, uttalat sig i en broschyr på italienska med

titelnVilno, publicerad i Milano 1921.
>Vilnos ockupation g€nom Zeligowski>, skriver Monsignore Ratti, >>har

av den västeuropeiska tidningspressen betraktats såsom en egenmäktig
handling; objektivt sett innebär Zeligowskis ätgärd emellertid en egen-

mäktig handling endast i förhållande till det litauisk-bolsjevikiska för-
draget, och följaktligen måste sägas, att Foreign Office och Quai d'Orsay
med tystnad ha godkant de territoriella bestämmelserna i detta fördrag
utan att ta i betraktande de etnografiska omständigheterna och den lokala
befolkningens vilja. Den lösning, som skulle ha försonat alla de nationella
motsättningarna, har lämnats obeaktad delvis på grund av det ringa in-
tr€sse, som kommit de polska socialisternas projekt till del i utlandet, delvis
på grund av Tysklands ränker. Sålunda återstod Nationernas förbunds
beslut. Påtagligt är emellertid, att om västmakterna tillämpa folkomröst-
ningsprincipen i alla de områden, som Polen gör anspråk på, samma prin-
cip också borde upprätthållas i f.räga om distriktet Vilno. Polens för-
sonliga politik gör det utan tvivel till en lätt uppgift att rådfråga folk-
opinionen, och Zeligowskis tillbakaträdande gör saken ännu enklare.. .

Det nämnda distriktet, som under sju år levat under abnorma förhållan-
den, har rätt att ätergä till sitt normala liv inom gräruerna för det rike,
vilket majoriteten av distriktets befolkning känner sig tillhöra.> Så Mon-
signore Ratti.

Den snabba och kraftiga uppblomstring både i fräga om kulturarbete
och ekonomisk utveckling, vilken ägde rum i hela Polen efter dess fri-
görelse, och som så ypperligt skildrats i professor Gunnar Gun-
narssons Det åten,t,ppståTcclna I'olen och i John Valtersons
öster om. Bug, och som undertecknad kunde konstatera under resor i
Polen 193r, 7936, 1937 och 19395, lamslogs, när Polens båda mäktiga

" John Valterson: öslar om Bug (Stockholm 1944), sid.72.
u Credo 1916, sid. 266;7937, sid.7 och sid.208 samt 1939, sid. 341.
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Ostrobrama i lVilno

hade nonaggressionspakter med polska riket. I det härtagna Polen började
det hårdaste förtryck, som ökats med tiden.

I överensstämmelse med påvens inställning skriver vår överherde, biskop
Miiller, i sittherdabrev 1941, att han anbefaller i förbön >det arma polska
folket, ett högtförtjänt folk, med en stor, ärorik nationell och religiös
forntid, som nu uthärdar outsägliga lidanden och trampas ned utan livs-
rum, hem och härd, ja, trll och med hotas med utrotning. Vi måste bäva>,
fortsätter biskopen, >vid tanken pä alla de straffdomar, som all denna
orätt och alla brott av okristlig hårdhet och omänsklig grymhet neddraga
från en evigt rättvis Gud, alla människors Fader. F{erre skänk friden,
som världen icke kan giva!>6

Om den religionsförföljelse, som inkräktarna satr i gång, och som till-
tagit med åren, hava rapporter ingivits till påven Pius XII av kardinalen
d:r August Hlond, ärkebiskop av Gnezno-Poznan, primas av Polen. Den
ena av dessa är av januari 1940 och den andra av april 1941, I den senare

rapporten skriver kardinalen bl. a.: >Katedralerna hava stängts och nyck-
larna tagits om hand av inkräktarna 

- en har förvandlats till garage. Fem
biskopsresidens hava invaderats, ett av dem har förvandlats till ett värds-
hus, där biskopens kapell tjänstgör som balsal. I kapellet i primasresidenset
i Poznan (Posen) har polisen inrättat en hundgård. Alla seminariestuden-
ter hava skingrats, och seminarierna ockuperats av nazimyndigheterna.r,

Kardinal Hlond skildrar, huru den förut blomstrande bildningsverksam-
heten och det sociala välfärdsarbetet undertryckts, byggnader och an-
stalter tagits av arm6n och nazisterna, kyrkans och dess tjänares egendom
stulits, kyrkans fonder och andra tillgångar konfiskerats.

>Allt har medvetet planerats i syfte att fullständigt förinta kyrkan
och dess livskraft i ett av de mest religiösa länder.>>

>Prästerskaper förföljes allra hårdast.>
>I många distrikt har kyrkans liv fullständigt krossats, nästan alla

präster hava fördrivits 
- 

katolsk gudstjänst existerar knappast, Guds ord
predikas icke, sakramenten utdelas icke ens till de döende 

-. 
I sju

månader hava äktenskap mellan polacker varit förbjudna. 
- 

Det minsta
initiativ i f.räga om religiöst liv är förbjudet.>>

Förföljelsen drabbar hela prästerskapet från biskoparna till kyrkoherdar
och hjälppräster i småstäder och byar.

Inom det >>inkorporerade> området blevo nästan alla biskopar interne-
rade eller satta i fängelse.

Totalantalet polska präster, som avrättats eller omkommit i tyska
fängelser och koncentrationsläger, beräknades i rapporter, daterade janu-

u Biskop J.E.Miiller: Herdabreu I94J (Stockholm), sid. 1i.
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Gustaf Arm.felt

aril94l, till över 700. Vid den tiden befunno sig omkring 3,000 polska
präster i tyska koncentrationsläger och antalet har ökats med tiden.

Trogen den Apostoliska Stolens gamla traditioner art försvara alla för-
tryckta, har vår Helige Fader Pius XII energiskt tagit Polens försvar,
redan i sin första encyklika av den 20 oktober 19397 och sedan vid flera
olika tillfällen bl. a. helt nyligen, vid den audiens, då han motrog general
Sosnkowski, överbefälhavaren för alla polska stridskrafter, en stor samling
polska officerare samt andra polacker.

>Ord kunna knappast beskriva>, sade påven, >den djupa rörelse, vi
känna i denna stund, söner av vårt älskade Polen. Trots allt det förfarliga
som hänt, ha vi icke för €rt enda ögonblick tvivlat pä, att edert land skall
återuppstå. Vem kunde förutspå, att ni över slagfältet skulle ha kommit
till den Heliga Stolen! Ehuru er nations hjårta brustit av det blod, som
spillts, framstår er rått så klar, att vi hysa förhoppningen, att alla nationer
skola förstå, vad de äro skyldiga Polen. För alla nationer, som fortfarande
ha kvar en gnista av verklig mänsklig och kristlig känsla, borde det vara
en plikt att kräva, att Polen fär den plats bland nationerna, som till-
kommer det. Trots de orosmoln, som fortfarande skymta vid horisonten,
förtrösta vi om att den gudomliga försynen åter skall skänka er varaktig
fred och välgång.>

Som ett recken till sin karlek till Polen, läste påven därefter på polska
språket sin välsignelse över alla de närvarande och deras familjer.s

Kulla i Odensvi, Kalmar län, Vårfrudagen, r5/8 L944.

Gustal Arm.felt.
7 Pius XII:s Första encyklika. utgiven med. bidrag af Birgittaföreningen (stockholm

1940), sid-_32._ Se även Pius XI:s rundskrivelsert Med iljupaste smärta-, Om Kyrkans
läge_i_ Tyskland,, av'n/" 1937, och Kotnrnunistnens uerkligi insikte, av "f " t937.- De 3
rundskrivelserna finnas att tillgå i Eugenia Bokförmedling, N:a Smedjegatan 24, Srock-
holm.

" Västeruihs Tidningen,nl, 1944.
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DEN HELIGE FRANCISCUS AV
ASSISI OCH DE FRANCISKANSKA

ORDNARNA.

T\.t är inte vår mening att hår skriva en biografi om den helige Fran-

f-l ciscus av Assisi 
- 

hans levnadshistoria år ju känd.1 Ej heller vilja
vi ge en överblick över de franciskanska ordnarnas historia2, ty i en tid-
skriftsartikel kunde det ändå blott ske på ett mycket ytligt sätt. Vi ämna
i stället närmare klargöra'innebörden av den s. k. franciskanska andan,
eller med andra ord försöka att framställa grundsatserna och de karak-
teristiska dragen i det franciskanska fromhetslivet. Men i den mån som
denna anda leder sitt ursprun g f.rän den helige Franciscus och ända in i
vära dagar så att säga får sin officiella form i de franciskanska ordens-
samfunden, kunna vi inte undgå att i vär framställning ta hänsyn till
både stiftarens liv och dessa ordnars historiska utveckling.

Kanske kan det också vara till nytta för våra läsare, om vi först ge en kort s a m m a n-
fattning av den kontrovers mellan protestantiska och katolska lärda, som i
förra århundradet uppstod beträfande den helige Franciscus, i synnerhet om hans för-
hållande till påvedömet. Historien om denna tvist är nästan densamma som den fran-
ciskanska forskningens historia överhuvud taget och är dfuf& av särskild betydelse."

Kontroversen började i de första årtiondena av 1800-talet, då protestanter som
Schrökk och von Spittler under inflytande av upplysningen ivrade mor den
helige Franciscus som en illa omtyckt representant för den hatade >mörka>> medeltiden.
Romantiken gjorde emellertid grundligt slut på sådana åsikter, och snarr märktes en stark
reaktion i motsatt riktning.' Schmieder (1SI4) och i synnerhet K. Hase (i8i6)
voro de första som satte den av den helige Franciscus framkallade rörelsen i förbindelse
med valdensernas strävanden och på så sätt lade beslag på helgonet för protestantismen.
Voigt (1870) var mera måttfull, men A, F{arnack skiljde (1881) skarpt mellan
det den helige Franciscus velat uppnå och det, som den romerska kurians inblandning
skulle ha gjort därav. H. Thode (lSSl) och särskilt E. Renan (1884) gingo be-
tydligt längre. Ej heller K. M ö I I e r förmådde riktigt klarlägga förhållandet mellan
Franciscus och Kyrkan; för E. L e m p p (1892) bestod detta däri att den romerska kyrkan
begrov den ifrån börian misstänkta franciskanska rörelsen i en munk- och en nunneorden.

Av utslagsgivande betydelse för Franciscus-forskningen blev året 1893. Den nya
Franciscus-biografien av den protestantiske forskaren Paul Sabatier erövrade på en
gång den moderna världen för det medeltida helgonet. Boken var skriven i en poetisk,

'Jfr bihans I.
'9 Jfr bihans II.
" Jfr F. van de Borne O, F. M.z Die Franziskus-Forschung in ibrer Entwicklung

dargestellt. Miinchen 1977. Den följande framställningen är en sammanfattning av detta
arbete. Angående den vidare utvecklingen av Franciscus-forskningen jfr bihang IV.

n För Holland beskrives denna reaktion mästerligt i G. Bro m: Ronzantieh en Katho-
Iicisme in Nederland. 2nband, Groningen 1926, sid. 1t8-170.
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entusiastisk stil som historisk roman och väckte överallt hänförelse för hjälten, vars levnad
den berättade. Den betydde en ny period i forskningen genom den metod den använde.
Renans lärjuhge och beundrare ser i den helige Franciscus en motståndare till >präst-
teokratien>. Genom den påvliga approbationen, menar författaren, urartade helgonets
skapelse, som ursprungligen var avsedd att ha en egen, självständig exisrens, snart rill en
rent klerikal inrättning. >FIur snart skulle inte den franciskanska andans utveckling under
kyrLans inflytande, sådant det framträdde i kardinal Hugolinos gestalt, om än inte full-
ständigt förtvina så dock sorgligt hämmas och förlora sin ursprungliga prägel. . . Lika
mycket Franciscus än skydde varje resning mot kyrkan, Iika litet var han benägen att
uppge sin självständighet. Tyvärr måste han dock med tiden foga sig i de gyllene banden,
fastän han intill sitt sista andetag bemödade sig att bli befriad från dem.>u Denna nya Fran-
ciscus-biografi gjorde ett verkligt segertåg genom den icke-katolska världen och över-
sattes till flera språk. Genom ett vackert språk, en tilltalande skildring och tack vare
sin stora spridning har Sabatiers verk burit franciskanska id6er in i vidaste kretsar, err
ideellt värde som inte kan bestridas. Från den katolska kyrkans sida sattes boken på index,
och det av fullt begripliga skäl: den ville ju ftlnt^ga katolicismen detta helgon genom
att hälsa honom som en förelöpare till den religiösa subjektivismen, och den förnekade
att stigmatisationen hade karaktären av ett under, ty >>undret är omoraliskt. Alla män-
niskors jämliLhet inför Gud kräves av det religiösa samvetet.>6

För övrigt mötte boken motsägelse även på icke-katolskt håll, t. ex. hos R. M a r i a n o
(1398). År 1904, alltså tio år efter Sabatiers biografi, publicerade den icke-katolske
historikern V. G o e t z resultatet av sina studier i ett arbete, som underkastar Sabatiers

åsikter en grundlig kritik på många viktiga punkter och som i allmänhet måste anses

utgöra en milstolpe i den franciskanska källforskningens historia. Omvärderingen av
källorna, som nu företages, sker på grund av en djupare förståelse av det redan erkända
källmaterialet. >Tendens till en munkorden förefanns ifrån början. . ., fastän helgonet
kanske inte genast fullt klart insåg dessa oundvikliga konsekvenser.>? Det går inte an,
anser Goetz, att upprätthålla påståendet om att kurian våldförde sig på helgonets idealer.
Författaren betraktar förhållandena nyktert och menar, att även de första lärjungarnas
levnadssätt innebar en viss fara, så snart den levande mästarens auktoritet inte längre
fanns. >Franciscus är idealisten, kardinalen (Hugolino) av Ostia realisten 

- 
man tillvitar

honom alltför gärna skulden, när ideal stranda. . . Och det vill synas mig som om Fran-
ciscus, kanske tveksam och bekymrad över sina ideals ohållbarhet, hade insett riktigheten
i kardinalens åsikter.>"

Åter tio år senare kom den likaledes protestantiske fötfettrten H. Tilemann efter
grundlig forskning i den helige Franciscus personlighet till följande resultat: Vad inne-
hållet i det franciskanska livets målsättning beträfrar kan det ej vara tal om ett sned-

vridande. Hos den helige Franciscus fanns >det obetingade underordnandet under kyrkan>
och >sakförhållandet återges oriktigt, om man framställer det så som om Franciscus hade

resignerar inför kyrkan. Det rör sig fastmer om en innerlig vördnad och hjärtlig till-
givenhet, med andra ord om ett positivt förhållande.> Författaren betonar i sin bok gång

på gång att det framför allt kommer an på att studera den helige Franciscus fromhet,
och att denna företer >typen av den medeltida religiositeten i dess fulländning>.n Här
måste man också, så menar han, söka det direkta inflytandet, som utgick från helgonet;
han har inte banat vägen för reformationens anda.

" F. van de Borne: a. a. sid. tz-tt, t8.
u Ibid. sid. !f , anm. 4.
" Ibid. sid. z+. " Ibid. sid. zt.
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Den belige Franciscus au Assi.si

IJnder mellantiden hade lugna och objektiva omdömen redan burit frukt, t. ex. i den
korta beskrivningen av den helige Franciscus liv i det protestantiska samlingsverket Uzsere
religiöse Erzieher (1908), som virtnar om en förnäm och älskvärd anda.

Ej ens Sabatier kunde helt undandraga sig inflytandet från dessa åsikter. Redan den
år 1918 utgivna nya upplagan av hans biografi innebär ett avståndstagande från den
tidigare intagna ståndpunkten. Men ännu tydligare framträder denna utveckling i de

efter hans död (1923) publicerade Etuiles inödites sur Saint Frangois d'Assise. Visserligen
har Sabatier där inte kommit över alla fördomar mot den romerska kyrkan och i synnerhet
mot kardinal Hugolino, men han vill alls inte kalla Franciscus en förelöpare till reforma-
tionen. Antifonen ur Franciscus-ofriciet av Julianus av Speier: >>Franciskus vir catholicus et
totus apostolicus>> uttrycker, anser Sabatier, >>den strikta historiska sanningen, . . Men
om en Franciscus hade levat på llO0-talet, då hade Luthers och Calvins röster inte haft
sin episodiska kraft och vikt... och i stället för en kyrkosöndring hade en trosförnyelse
ägt rum,>>1o

Den egentliga kampen om den helige Franciscus upphörde på så sätt sedan man med-
givit att han av hjärtat var den katolska Kyrkan tillgiven. De ännu förefintliga skilj-
aktigheterna i uppfattningen mellan protestantiska och katolska Franciscus-forskare stå i
direkt samband med differenserna mellan de båda konfessionerna och gå tillbaka till deras

olika bedömning och värdering av själva helgonet eller av den kyrkliga auktoritetens
betydelse.

Kontroversen var för övrigt mycket givande: Den har fördjupat den psykologiska för-
ståelsen av den helige Franciscus. Protestanternas och i synnerhet Sabatiers oförtröttade
arbete har betydligt utökat och berikat våra kunskaper om den franciskanska historiens
källor. Även utanför den katolska Kyrkan har överallt kärleken och förståelsen för den
helige Franciscus väckts, och slutligen har den katolska Franciscus-forskningen fått rika
impulser, såsom framgår av den rika litteraturen i ämnet, t. ex. av F. Ehrle S. J., L. Palo-
mes O. F. M. Conv., P. da Magliano O. F. M., L. Armoni, H. D6nifle O. P., M. Faloci
Pugliani, P. Mandonnet O. P., L, Lemmens O. F. M., Edouard d'AlenEon O. F. M. Cap.,

L. Oliger O. F. M. o. s. v.

Det var inte med avsikt att, stifta en orden som den helige Franciscus år
1206 med glädje avsade sig sin faders rikedom och en säkrad framtid. Ja,
inte ens när han är 1209 för några medborgare i Assisi skrev den första
regeln, som samma år eller äret dårpä godkändes av påven, tänkte han på

någon orden. Men den snabba utbredningen av den på detta sätt inledda
rörelsen gjorde en mera utbyggd organisation och lagstiftning oundgäng-
lig. Den ursprungliga regeln utvidgades genom tillägg och år l22L gavs

den en ny form bestående av 23 kapitel. Under medverkan av kardinal
Hugolino av Ostia, sedermera påven Gregorius IX (L227-1241), som

gjort sig väl förtjänt om den yttre utvecklingen, den inre organisationen
och vidare utbredningen av det från Franciscus påbörjade verket, erfor
regeln frän är l22l en omarbetning och avkortning till 12 kapitel. Den
29 november 1223 godkändes den slutgiltigt av påven Honorius III (1216

-1227) 
i denna form för den f örsta f rancikanska orden.

Ännu innan den helige Franciscus mottog denna approbation hade Klara

'o Collectanea Franciscana, 7933, 3:e band. sid. 471-414.
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Sciffi, en adlig jungfru från Assisi, ställt sig under hans andliga ledning.
Snart följdes hon av andra unga kvinnor. Frans samlade dem i ett hus

vid den lilla kyrkan San Damiano och skrev för dem en regel, som dock
inte mer finns i behåll. På såsätt uppstod den andra f ranciskan-
s k a o rd e n, klarissornas orden.

Redan under det 11:e och 12:e århundradet finner man, som ett slags

utvidgning av de olika religiösa ordnarna, sammanslutningar av lekfolk
av båda könen med religiösa och sociala syften. Troligtvis med dessa som
förebild bildades nu under den helige Franciscus inflytande brödraskap
av sädana som genom familjeband eller av andra skäl voro förhindrade
att lämna världen för att som franciskanbröder eller klarissor sträva efter
de av den helige Franciscus förkunnade idealen. För dessa uppställde kardi-
nal Hugolino är l22t en regel. Det är inte klarlagt, huruvida detta skedde
under den helige Franciscus medverkan, men det är sannolikt att kardi-
nalen begagnade ett redan förefintligt, troligtvis av Franciscus författat
utkast. Här ha vi början av den tredje f.ranciskanska or-
d e n, vars medlemmar också ofta kallas tertiarier.

Dessa tre f ranciskanska ordnar framträdaivära dagar i en

brokig 
- 

och som det kan synas förvirrande 
- 

må ngfald. Ett för-
sök att göra detta läge historiskt begripligt kan därför vara av nytta.

Det är inte förvånansvärt, att den franciskanska historien på utom-
stående gör ett främmande, ja, någon gång ett direkt pinsamt intryck.
Men om man också måste medge, att vid en del oenigheter och splittringar
även mänsklig skröplighet och mänskliga lidelser spelat en roll, får dock
det faktum inte förbises, att drivkraften vid sådana stridigheter ytterst
är att söka i den uppriktiga viljan att förverkliga det franciskanska idealet
så fullkomligt som möjligt. För att kunna döma rättvist och objektivt i
denna kamp måste man ta den kyrkopolitiska situationen i betraktande
såväl som några faktorer, som stå i innedigt samband med den franciskan-
ska institutionen. Liksom i varje annan liknande gemenskap måste be-
gynnelsetidens heroism snart möta hårt motstånd i verklighetens nyktra
krav. Franciskanordens utornordentligt snabba utbredning, som resulte-
rade i att munkarna blevo fast bosatta i städerna, framkallade problem,
som krävde en lösning. Regeln var inte nog koncist avfattad. Den var
mera avpassad efter stiftarens och de första lärjungarnas heroiska sinnelag
än efter de senare generationernas inställning, för vilka den första entusi-
asmen tedde sig främmande. Vid sidan om stränga bud innehöll regeln
också sådant som bara bestod av råd, och det är inte alls förvånansvärt
att iust dessa råd gåvo anledning till olika tolkningar och hållningar. De
s. k. >måttfulla>, konventualerna, och >>ivrarna>, spiritualerna; kommo
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att i viss mån stå emot varandra. De förra togo den franciskanska rörelsens
måI, sådant det hade fått sitt uttryck i författningen, utan tvivel allvar-
ligt. Men de senare - och slutligen är hår den djupaste grunden för all
oenighet att söka kunde hänvisa pä att stiftarens egentliga och ur-
sprungliga ideal inte hade fått sitt fulla uttryck i regeln av är 1223, Ty
han hade utöver denna regel eftedämnat ett testamente, vars flammande
ord tillsammans med hans och hans första lärjungars heliga föredöme
så att säga utgjorde en fruktbar jordmån, ur vilken olika uppfattningar,
riktningar och reformer alltjämt växte fram, i synnerhet vad fattigdomen
betåfrar.

Efter dessa anmärkningar kunna vi återge den f ranciskanska
historien i nägra fä drag. Spiritualerna vilseleddes av sin iver ända
till fanatism, och då de inte heller höllo sig helt fria frän heretiska teorier,
dömdes de av påven Johannes XXII (1316-1334). Det allmänna kyrko-
politiska läget under andra hälften av 1300-talet förde så med sig ett all-
mänt förslappande av ordensdisciplinen. Konventualismen fick allt större
omfattning, jordegods och fasta inkomster blevo allt vanligare. Mot
denna tendens uppstod är 1368 i Italien en reformrörelse, den s. k. obser-
vansen, som snabbt utbredde sig och så småningom fick en särställning
inom orden. Omkring år 1100 hade den också till antalet fått övertaget
över konventualerna och på generalkapitlet av är l5l7 överlämnades åt
observanterna ordens generalat och sigill och därmed den högsta led-
ningen. Konventualernas general-magister kom i visst beroende av
observanternas general-m i n i s t e r, men efter en kort tid återtog kon-
ventualernas överhuvud titeln general-minister och sedan dess existera de

båda ordensfamiljerna helt skilda och oberoende bredvid varand.ra.
Flera reformrörelser, som efter är I517 uppstodo hos observanterna, be-

visa att längtan efter det ursprungliga franciskanska idealets förverkligande
inie var fullt tillfredsställd. Nya ordensgrenar bildades. En av dem er-
höll redan är 1528 kyrkorättslig självständighet under namnet Minder-
bröder-eremiter av den helige Franciscus, men senare kommo de att kallas
Kapuciner.ll

Den f örsta orden av den helige Franciscus omfattar alltså tre
Srenar:

1. Konuentualerna eller som de även kallas minoriterna, de svarta
franciskanerna, eller (i det franska språkområdet, åtminstone förr) corde-
liers.

2. Franciskanerna, bland vilka de gamla benämningarna av de i olika

" Om kapucinerna mera i en följande uppsats.
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länder uppkomna reformrörelserna här och var ännu äro i bruk som
observanter, rekollekter, reformater, diskalceater, alkantarister o. s. v.

3. Kapwcinerna.lz

Den andra orden, de egentliga klarissorna, leva enligt den av den
heliga Klara författade och är l2J3 av påven stadfästa regeln. Sträng
klausur, strängt fastande, sällan avbruten tystnad och fuiständig av*
saknad av egendom känneteckna denna stiftelse. Reformkongregationer
instiftades av den helige Koleta (d. L4a7), den helige Petrus av Alcantara
(d. 1562) och i anslutning till kapucinorden, så att det numera finns
klarissor-Äolettinor, -alkantari,nor och -kapucinor. Päven Urban IV ( 1261

-1264) 
godkande en annan regel, som medger besittningar. Efter denna

regel leva urbani.storno, som delvis inte föra ett, rent kontemplativt liv
som klarissorna, utan även ägna sig åt undervisning och uppfostran. För-
urtom dessa finns det också ännu nägra andra kongregationer, som mer
eller mindre strängt följa den heliga Klaras regel.

Den tred je orden för människor >l uäilden> erhöll en ny regel
av påven Nikolaus IV (1283-1292), men i verklighet var det ingen
annan än den gamla av kardinal Hugolino författade regeln, som på så

sätt återupplivades och oförändrad gällde till dess påven Leo XIII (1s78-
1903) mildrade den något och sammanfattade och kompletterade den.

Utvecklingen av det franciskanska fromhetsidealet förde med sig, att
redan vid slutet av 1200-talet sannnanslutningar av tertiarier bildades med
syftet att, föra ett klostedigt samliv och att dessa även utåt markerade sin
samhörighet genom en enherlig dräkt. Dessurom hände der, atr redan
förefintliga föreningar, t. ex. av beginer, övertogo den tredje ordens regel.
På så sätt uppstod den tredje regulära orden. Påven Leo X (lrl3-lt2t)
gav den en regel, som för alla föreskriver de tre löftena om lydnad, fattig-
dom och kyskhet. Denna regel anpassades av påven Pius XI (1922-39)
efter den nu gällande kyrkolagen och godkändes åter är 1927. På grund-
val av denna och den av påven Nikolaus IV stadfästa regeln upprättades,
framf& allt på l800-talet och i vårt århundrade, tallösa manliga och
kvinnliga stiftelser. Huruvida de måste kallas ordnar, kongregationer
eller blott föreningar, beror enligt kyrkolagen därpå om deras medlem-
mar avlägga s. k. högtidliga, enkla eller blott privata löften.13

' Konventualerna och franciskanerna underteckna mest med sitt klosternamn och sitc
familjenamn, kapucinerna däremot enligt gammal sed med sitt klosternamn och namner
på sin födelseort. Vanligtvis bifogar man initialerna av resp. orden, nämligen O, F. M.
Con., O. F. M., O. F. M. Cap.tt Det kan vara nyttigt att vete att benämningen >>franciskannunnor eller -systrar> i
de flesta fall e.i, som ofta antages, gäller medlemmårna av den a n d r a orden utan sådana
avden tredje regulära orden.
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Denna stora mångfald inom den franciskanska famil.jen gör det tämligen svårt att ge

noggrenna statistiska uppgifter. Den här fOljande statistiken kan därför ej göre anspråk
på fullständighet." '

l:a.orderz: 1. Konventualer (1936) 4,4i3 medlemmar.
2. Franciskaner (1939) 24,736 medlelrrrrLa,r.

3. Kapuciner (1939) 13,898 medlemmar.

Tillsamman alltså mer än 43,000 medlemmar.

lI:a orden: Franciskanernas generalstatistik av år 1938 uppger 629 kloster med 13,716
nunnor av den andra orden. I kapucinernas officiella tidning publicerades ir 1934 en
lista över 9i kvinnliga kloster, varav man kan beräkna omkring 2,000 nunnor. Sålunda
räknar den andra orden ungefär 16,000 medlemmar.

lll:e orden: År 191 8 uppgav franciskanernas generalstatistik 22 manlige och 370 kvinn-
liga kongregationer av den tredje reg*liira orden med tillsammans 7,027 resp.75,98f med-
lemmar. I brist på andra sammanftttande uppgifter får man därför antaga, arr der i
Lexikon fiir Tl:eologie and Kirche uppgivna antaler systrar, nämligen mer än 80,000, är
rätt, och att hela antalet av alla, d. v. s. båCe manliga och kvinnliga, medlemmar av den
tredje regulära orden e.j stannar långt under 100,000-talet. 

- 
Av de i uäilden levande

tertiarierna stodo år 1938 7,93t,244 under franciskanernas och år 1939 1,108,420 under
kapucinernas jurisdiktion. Därtill komma ännu de i jämförelse med dessa siffror inte lika
talrika tertiarier, som stå under konventualernas jurisdiktion

På så sätt är det alltså en härskara av över tre miljoner kristna, som inom
den katolska kyrkan företräda den franciskanska andan och tagit uppgiften att bära den
ut i hela världen.

Om vi nu kasta en snabb blick på lagstiftningen inom dessa franciskan-
ska familjer, kunna vi lätt övertyga oss om att de t f ranciskanska
livets väsen består iatt.iakttaga evangeliet.ls >Detta är regeln och
levnadssättet för minderbröderna>, så börjar den år 1223 godkånda re-
geln för den första orden: >att iakttaga vår Herres Jesu Kristi heliga evan-
gelium genom ett liv i lydnad, utan egendom och i kyskhet>.16 Den år
l2J3 stadfåsta regeln för klarissorna och likaså den är 1927 på nytt god-
kända regeln för den tredje regulära orden barja med precis samma ord.
Regeln för tertiarierna i världen innehåller inte någon sådan direkt ut-
saga, men dess föreskrifter: enkelhet i klädsel, nöje, mat och dryck; regel-
bundet mottagande av de heliga sakramenten, daglig bön och samvets-
rannsakan, vidare gott exempel, fridsamhet, bevakande av tungan, sann,
offervillig karlek till nästan, i synnerhet till de fattiga och sjuka 

- 
allt

detta år till sin innebörd så evangeliskt, atr dess syfte inte kan vara något
annat än att förverkliga evangeliet i vardagslivet.

Denna målsättning motsvarar helt och hållet den uppgift, som efter

'* Dessa statistiska uppgifter äro hämtade ur de ofiiciella organen för de tre grenarna
av den första orden, ur olika artiklar i Lexikon fiir Tbeologie und Kirche samt ur M,
Heimbucher: Die Orden und Kongregationen. 3:e uppl. Paderborn 1933/34.tt Beträffande litteratur se bihang III.

'u Opuscula cit. sid. 63.
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den helige Franciscus övertygelse vid hans livs avgörande vändpunkt
uppenbarats och ställts honom av Gud. Under hans tre år av sökande
hade den gudomliga ledningen allt mera lösgjort honom från allt jordiskt,
men ännu lämnat honom i oklarhet beträfiande innehållet och formen
av hans sändning. Men den 24 februari 7209 f.örnam han under mässan
orden i evangeliet: >Gån ut och prediken: Himmelriket är nära. Boten
sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut onda andar. För
intet haven r fätt, så given ock för intet. Tagen varken guld eller silver
eller koppar med i edra bälten, icke någon ränsel, ej heller dubbla liv-
klädnader, ej heller skor eller stav; ty arbetaren är värd sin mat> (Matt..
10l.7-10). Texten gjorde ett djupt intryck på honom, och han bad
prästen att närmare utlägga den. Som orden riktats direkt ur Jesu mun
till honom, utropade han: >Ddt år det, jag vill, det är det. jag söker; det
önskar jag av hela mitt hjårta att göra.>>r7 Och han barjade genast i gär-
ning utföra det han hört. F{an tog av sig sina skor, lade ned sin sray}
brydde sig inte mer om dubbla livklädnader och bytte gördeln mot ett
Srovt rep.

Från denna stund kände han aldrig mer varken tvivel eller tvekan.
När han tre veckor senare fick sin första medbroder, slog han åter upp
evangelieboken och förlclarade hanford över de ställen han råkade läsa:
>Detta är liv och regel för oss och för alla som kanske vilja sluta sig tilt
vår gemenskap.>>18 Den redan under samma fu författade första och ur-
sprungliga regeln innehöll enligt Tomas av celanos vittnesbörd >med för-
kadek ställen ur evangeliet, yars fullkomlighet han enbart eftersträvade>n
och denna regel försvarades av kardinal Johannes av san Paulo som >en lev-
nadsform enligt evangeliet>>le. Trots de mångfaldiga kompromisser, som
under omständigheternas tryck ansågos oundvikliga, var även regeln av
är 1227 >ännu helt uppfylld av evangeliets pneuma, en profecisk hymn
på det evangeliska levnadsidealerr20. Men den Heliga stolen fordrade av
förståeliga skäl en användbar stadga, som kunde garantera en efter klara
Iinjer ålagd ordensdisciplin. Det visade sig förenat med en hel del svå-
righeter att tillämpa den ursprungliga regeln på de praktiska förhållan-
dena. Den helige Franciscus lydde. Nästan alla i regeln av är l22l med
karlek hopsamlade ställen ur evangelierna lämnade han nu åt sidan. Men
när han i början och vid slutet förpliktar sina bröder att iakttaga hela
evangeliet, innesluter han alla de andra honom så kära föreskrifterna och

" 1. Celano, 22, d. v. s. n:r 22 iYita ftima av Thomas Celano O. F. M. Detta är der
brukliga sättet.att citera de äldre biografiirna (den av Bonaventura medräknad). b.r k.tt
användas för varie modern edition eller översättnins

'" D.,," t.*i"; "; ;;;;;"ii;;;;; M;;;.'is;7i; r"k. e: j och Matt. 16: 2a. Jtr
Bonaventura: Leg, maior, lIl, 9.

'o 1. Celano, 32; Bonaventura, Leg. maior,lll,3.
" A. Styra, a. a. sid. zl.
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han tvekar int€ att kalla också denna regel av är 1223 >livets bok, fräls-
ningens hopp, evangeliets märg, fullkomlighetens väg, paradisets nyckel,
det eviga förbundets insegel>21. Och slutligen förklarade han ännu en
gång i sitt testamente: >Den Allrahögste uppenbarade själv för mig, att
jag måste leva efter det heliga evangeliets föredöme>, och vid slutet upp-
manade han bröderna att inte ge regeln eller testamentet >en tydning och
säga: så skola de förstås. IJtan som Herren förlänat mig att säga och skriva
,denna regel och dessa ord rätt och slätt, på samma sätt skolen I uppf.atta
dem rätt och slätt utan tydningar och i en helig vandel iakttaga dem in-
till änden>22.

Betydde nu detta något n y tt i K y r k a n? Hade inte ordensstiftarna
i alla tider strävat att troget efterleva evangeliet? Innebär inte allt kloster-
liv uppfyllandet inte blott av evangeliets bud utan även av dess råd?
Dessa invändningar ligga nära till hands, men äro inte berättigade, Ingen
ordensstiftare före Franciscus av Assisi tog själva evangeliet som regel.
Ingen av dem sade, att hans stiftelse hade evangeliet som fundament.
Ingen förpliktade sina lärjungar att iakttaga alla evangeliets föreskrifter
och att leva ett sant apostoliskt liv. Man måste till och rned säga, ^tt de
gamla ordnarna genom sin till lag upphöjda >stabilitas loci>, d. v. s. genom
att \rara fast bundna till en enda plats, principiellt ur sitt liv uteslöto en

mycket viktig detalj i evangeliet, nämligen vandringspredikan, sådan den
övades av Kristus och apostlarna. Därför ansåg den helige Franciscus den
honom av gudomlig uppenbarelse givna levnadsformen som något helt nytt
i Guds kyrka och avböjde i följd härav alltid så bestämt han kunde varje
tanke, pä att han borde ta redan förefintliga ordnar som mönster, eller att
han till och med borde söka anslutning hos någon av dem.

Hur allvarligt han menade med denna bokstavli ga iaktta-
gelse av evangeliet, framgår klart av flera bestämmelser i regeln
och av många små drag ur hans liv. Han bemödade sig inte blott att för-
verkliga evangeliet vad beträffar de stora buden om fattigdom, självför-
nekelse, karlek till nästan o. s. v., utan han uppfattade även de minsta an-
visningarna som bud, vars uppfyllelse var honom en samvetsplikt. Så

lärde han sina bröder den evangeliska hälsningen enligt Matt. 10: 12. När
han en gång inte hade något annat att ge en fattig kvinna, skänkte han
henne, med Matt. J:42 i tanken, evangelieboken, >ty det är bättr€ atr
omsätta evangeliets låra i gårning än att läsa evangeliet>>. Enligt Matt.
23: 8 ville han inte kallas >superior>>, >prior>>, >>rektor> eller >abbot>,
utan han valde enligt Matt. 20t 28 för sig och alla överordnade inom

" 2. Celano, 208; A. Sryra, a. a. sid. 77, 73-7+.
" Opuscula cit. sid. 79, 82.
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orden namnet >minister - tjänare> eller med hänvisning till Joh. 13: 14

>lotores pedum fratrum 
- 

de som tvätta brödernas fötteru. Men sina

bröder kallar han enligt Matt. 2t;40, 4l >fratres minores 
- 

mindre
bröder>.

Dessa få exempel visa redan, att en trogen iakttagelse av hela evange-

liet inte år nigot annat och ej kan vata nägot. annat än en i möjligaste
mån fullkomlig Kristi efterföljelse. Härvidlag besannas åter med den he-

lige Franciscus som exempel d€n stora sanningen att nåden inte betyder
en förstörelse av naturen eller av människans anlag, utan fastmer dess

fullkomning och upphojning, att nåden med andra ord bygger på natu-
ren. Franciscus var säkert en känslomänniska. Hans känsliga hjårta sat-

tes lätt i brand av allt, som var gott, vackert och älskvärt. Medeltidens

riddarideal, när det var som bäst, motsvarade helt hans anlag, och man

vet, hur han har sökt efter det med ett skarpsinne, som genast fann de

lämpligaste medlen, och med en lidelse, som aldrig nöjde sig med halv-
heter. Flans mod och viljestyrka, hans milda godhet för de små, för fat-
tiga och hjälpsökande, hade nog av honom gjort en av de ädlaste rid-
dare i hans tid. Då träffas och gripes han av Guds nåd. Tre uppenbarel-

ser i följd (under krigsfärden till Apulien, efter mötet med den spetälske

och framför krucifixet i San Damiano) visa honom allt klarare ett nytt
ideal. Hans tro väckes och hans karlek upptändes för en andlig riddar-
gärning i Frälsarens tjänst, Kristi bild präntas in i hans sjäI, så att >>han

sedan den tiden ej mera kan tillbakahålla tärarna och med hög röst be-

klagar han Kristi lidande som om det fortfarande stod för hans ögon>23.

Med samma varm hänförelse, med samma fullständiga hängivelse, var-
med han förut sökt en riddares ära och en krigares beröm, strävar han nu
efter detta nya ideal, som än mera visar sig motsvara hans behov efter
stora gärningar och framför allt efter karlek. De första steg€n äro ännu
blott trevande försök efser en ny levnadsform. Men målet: kärleken till
Kristus och efterföljelsen av Flonom, står redan fast. Han lägger ned hela

sin själ i var och en av dessa försök, till dess att uppenbarelsen av evan-
geliet i Portiuncula-kapellet ej mera lämnar något tvivel kvar och idealet

klart och tydligt visar sig i hans inre: ett fullkomligt evangeliskt och där-
för innerligt kristocentriskt liv.

Lltrymmet tillåter inte, så lockande det än kunde vara, att här komma

med ett litet axplock av de tallösa och underbara ställen hos hans äldsta

levnadstecknare, som ge uttryck för denna hans innerliga far-
ening med Kristus, i synnerhet med den lidande Frälsaren. >O i
sanning allrakrisdigaste man>, utropar den helige Bonaventura, >som

genom fullkomlig efterföljelse strävade efter att i livet vara lik den le-

"s 2. Celano, I l.

124



Dcn belige Franciscus au Assisi

vande, i doden den döende och efter döden den avlidne Kristus, och som

förtjänade att smyckas med yttre likhet med Honom (genom stigmatisa-

tionen).r2' Vi hänvisa ännu blott till det av Bartolomeus av Pisa (d. omkr.
1401) utgivna verket De conforrui:tate uitae beati Francisci ad. uitarn
Dom.ini Jesu, som på basis av en omfattande plan undersöker likheten
mellan Kristus och den helige Franciscus i alla detaljer.2s

Detta hans av serafisk kerlek helt behärskade och genomglödgade för-
hållande till Kristus var den outtömliga källan för hela hans f rom-
h e t s I i v med alla dess ovanliga andakter och dygder. Hans hängivna
kärlek till Herrens moder; den outsägliga innerlighet, varmed han betrak-
tade och firade inkarnationens hemlighet och Kristi födelse; hans djupa
vördnad för Jesu namn; hans gränslösa vördnad för den heliga Eukaristien
och {ör allt som därmed står i förbindelse; hans ständiga hågkomst av

Herrens lidande och död - 
allt detta bevisar klart att Frälsaren, det

människoblivna Gudsordet, innehade den över allt annat upphr;jda platsen

i hans andliga liv.26

Inte därför att han kände sig som filosof eller som asket eller reforma-
tor levde den helige Franciscus i den av honom så högt älskade fattig-
domen, utan såsom han själv så vackert uttrycker det i regeln, >emedan

Flerren för vår skull gjort sig fattig i denna värld>2I. Likaså har hans

nästan grymma stränghet i livsföringen i första hand ej karaktären av

bot och försoning, utan den skall åtminstone i någon mån göra honom
lik den lidande Frälsaren, på samma sätt som han genom sin djupa ödmjuk-
her först och främst vill efterlikna den ödmjuke och farödmjukade Kristus.

Hans naturliga anlag gjorde honom särskilt mottaglig för den evan-
geliska sanning att vi åro Guds barn. Men först hans rikt uppblomstrande
nådeliv, hans allt innerligare förbindelse med Kristus har bragt Guds

barnaskap i honom till den fulla mognaden. Som Guds barn och Kristi
broder genom nådens släktskap ansåg han alla skapade varelser som sina

bröder och systrar, och alltefter som de stodo Kristus närmare eller hade

kommit bort från Honom, var hans k;rlek till dem innerligare eller var
han mera bekymrad om deras eviga väl. Ett vackert uttryck för detta

'n Bonaventura, Leg. maior, XIV, 4.* Kritisk edition i Analecta Franciscana,4:e och i:e band., Quaracchi 1906-1972.
'u Inom ramen av denna uppsats är det inte möjligt att närmare gå in på den utveckling

dessa tankar tagit hos de stora franciskanska teologerna och mystikerna, framför allt hos
den helige Bonaventura (d. 1274) och den salige Duns Scotus (d. 1308). Bonaventuras
mystiska teologi utgör en syntes av den franciskanska Kristus-andakten och den från Plato
härstammande och över Plotinos och Origenes i den kriscne filosofien och teologien över-
förda exemplarismen av den helige Augustinus. Skotismen bygger på Bonaventuras och
Petrus Olivis (d, l29S) lära och utvecklar vidare samt formar till ett stort system de
tankar, som redan tidigare framförts av Robert Grossetöte (d. 12tt), Roger Marston
(d. omkr. 1300) och Gulielmus Vare (d. omkr. 1300).

" Obuscula clf. sid. 68.
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djupa medvetande om att vara den himmelske Faderns barn är hans väl
k;nda enkelhet, hans oinskränkta förtröstan på Guds försyn och hans

milda, aldrig grumlade gladje.
Emot sin personliga längtan, som riktade sig mot det kontemplativa

livet, bestämde han sig för den apostoliska gärningen, emedan Kristus hade
givit honom detta föredöme.

Hela hans karlek till det heliga evangeliet, hans näsran oförsonliga håll-
ning, när det gällde att försvara den evangeliska levnadsformen, berodde
slutligen helt och hållet därpå att denna genom en gudomlig uppenbarelse
hade visats honom som den säkraste vägen, på vilken han kunde komma
till en så fullkomlig Kristi efterföljelse som möjligt. Men detta lidelse-
fulla fasthållande vid evangeliet kunde aldrig fOrleda den helige Franciscus
till uppror eller olydnad mot Kyrkan, ty hans fOrhållande till Kyrkan
betingades av precis samma motiv som hans kerlek till evangeliet. Flans
Ievande tro såg i Kyrkan mycket mer än en yttre institution, Han lät
inte avhålla sig ifrån att nå kärnan: Kyrkan var för honom fortsättningen
av Kristi liv på jorden, Hans mystiska kropp. Men där han fann Kristus,
kände han intet ann^t än hängivelse. Djup vördnad, barnslig foglighet
och obetingad lydnad bestämde därför hans förhållande till Kyrkan och
alla hennes företrädare. Med tydlig syftning på de i början av denna
artikel omnämnda teorierna har påven Pius XI försvarat den helige Fran-
ciscus mot alla sådana beskyllningar: >Hur enfaldigt handla icke de, hur
långt äro de icke frän att förstå något av Franciscus, vilka för sina på-
ståendens skull uppdikta en Franciscus som 

- 
det låter otroligt 

- 
gjorde

motstånd mot den kyrkliga disciplinen, som icke alls brydde sig om tros-
läran och var en förelöpare och härold för dessa meningslösa friheter,
som predikades alltsedan början av den nya tiden och som såväl inom
Kyrkan som samhället anställt så stor förvirring.>28

Den gudomliga försynen och visheten ha velat det så, att Kristi oänd-
liga skönhet och fullkomlighet på mångfaldigt sätt och i jämt växlande
olikhet avspeglas i de återlöstas själar. I synnerhet klosterordnarna ha i den
övernaturliga världen den uppgiften att efterlikna det mångsidiga före-
dömet av Kristi helighet, var och en på det sätt Gud uppdragit dem. Bene-
diktinerna efterlikna Kristus särskilt i hans förhärligande av Fadern;
karmeliterna i hans kontemplativa umgänge med Fadern; dominikanerna
i hans iver att förkunna den av Fadern honom meddelade sanningen;
medlemmarna av Jesu Sallskap i hans kamp för Faderns ära o. s. v. Ät
den helige Franciscus och hans söner blev uppdraget givet att i sig ut-

s Encyklika Rite exfiatis av den 30 apttl 1926, Acta Apostolicae Sedis 1926, 18:e band.
sid. 762.
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trycka Faderns fattige och korsfäste sändebud, att genom sitt levande

exempel visa världen Kristus i hans fattigdoms och ödmjukhets mysterium.
Det är självklart, att vi härmed inte vilja säga, att den karakteristiska

aspekt, som varje orden företer, skulle utesluta alla andra, de kunna ju
aldrig helt skiljas från varandra. Än mindre skall därmed påstås något,

som kunde uppfattas som ett förringande av de andras förtjänster. Men

om evangeliet är det franciskanska livets själ och fundament, så är det ej

förvånansvärt ^tt den franciskanska id6en erövrat värl-
d e n och ännu alltjämt erövrar den med en snabbhet, en övertygande
kraft och en framgång: som påminna om utbredandet av själva evan-

geliet.
Vid slutet av 1200-talet hade den första orden fått fotfäste i Europas

alla länder och utövade på många platser i Asien och Afrika en livlig
missionsverksamhet. Den andra och den tredje orden följde den överallt
tätc efter, åtminstone i Europa.

Utbredningen skedde inte blott geografiskt, utan det franciskanska
idealet hänförde även kristna av alla stånd och samhällsskikt. I den andra
orden inträdde t. ex. inte mindre än 110 kunga- och furstedöttrar, som

med glädje utbytte sitt bekväma liv i slott och palats mot klarissornas
fullständiga fattigdom och sränga botövning. Den franciskanska id6ens

oinskränkta livskraft f.ramtråder också i den tredje orden, som ju bildades

för att ge lekmannafolket tillfalle att förverkliga det evangeliska livet i
sina förhållanden och som ännu i dag bland sina medlemmar räknar rika
och fattiga, lärda och olärda, chefer och arbetare, kort sagt alla stånd
och yrken.2e

Men de ädlaste frukter, som det franciskanska idealet skänkt Kyrkan
och mänskligheten, äro de 96 heliga och omkring 200 saliga, som växt
fram ur de tre ordnarna. Segern som de vunnit är den bästa rekommenda-
tionen för den franciskanska vägen till himmelen. Och så må till slut vår
bön rikta sig till dem med den gamla franciskanska hymnens ord:

Yos Sanctit DeiL irr.clyti,

Qui estis mente lucidi
Franciscuru imitati.
Orate, ut intrcpidi
Hic sitnus semper feruid.i
Et postmodutn beati.

P, Zacbarias aa Haarlem, O. F. M. Cap., Rom.
'n I Rom instiftades t. ex. år 1900 Pia Fratellanza, d. v. s. en avdelning ev den tred.ie

orden, omfattande många kardinaler och i Rom bosatta biskopar och andra prelater. Så-
som regeln för den tredje föreskriver, håller detta fromma brödraskap varje månad en
sammankomst.
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SANKT DAVID AV MUNKTORP
VÄSTMANLANDS APOSTEL.

T)." helige David var fOdd i England av förnäma och fromma för-
I'-/ åldrar. Han blev kluniacenser-munk och var ourtröttlig i självför-
sakelser och späkningar, böner och andaktsövningar. När han fick höra,
att den helige Sigfrids systersöner lidit martyrdöden i Sverige, begav han
han sig själv till detta land, >på det att även han måtte kunna ernå den
äträdda martyrkronan. Då han nu vandrade omkring i de inre delarna
av Sverige, förkunnade han Guds ord för alla med så stor ståndaktighet,
så stort mod och så stark andeglöd, att det i sanning i honom blev uppen-
bart, att han själv av Kristus mottagit ordets kraft och visheten, som san-
ningens fiender icke kunde motsäga. Då han därpå fortsatte och fram-
trängde längre, kom han till de övre trakte rna av samma rike, till det
land, som kallas Västmanland, och i enlighet med den helige Sigfrids råd
och föreskrifr slog han sig ner där och hade sitt stamhåll vid kyrkan i
Snävringe. Nu gick han på dagarna omkring på landet och i stä-
derna, förkunnade Guds ord och omvände och döpte, men på nätterna
Iåg han i helig vaka och bön och anbefallde under tårar och suckar i
Guds beskydd sig själv och de talrika barn, som han nu hade alstrat i
Herren; så att han nu beständigt bönföll om Guds mildhet mot syndare,
i det han likt Moses var en medlare pellan Gud och folket.>

så berättar den legend, som ingår i lektierna i västeråsbreviariets
officium för den helige abboten Davids fest.1 västeråsbreviariet är tryckt
1113. Även i handskrivna uppsalabreviarier från tiden efter 14OO-talets

" 
l.ofricier,är avtry*t i scrift. rer. suec.-Il: t, s..40I ff. En översättning av legenden

återfinnes i Legender t'rån Sueriges medeltid, s. 2J8 f.
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mitt och i det år 1496 tryckta Breviarium Upsalense återfinnes Davids-
legenden, här utökad med tvenne järtecken: David förvandlas under
brinnande bön till en ljusglob; en annan gång hänger han av misstag upp
sina handskar på en solstråle, som tränger in genom kyrkfönstret, och sol-
strålen bär dem. Allt talar för, anser Toni Schmid, att de bägge legend-
versionerna från Västerås och Uppsala gå tillbaka till en enda, vilken
givetvis uppstått i Västerås stift (där David en gång verkat) och vilken
omfattat det för de båda stiften gemensamma samt de tvenne järtecknen.
Denna gestalt har legenden alltså ha{t ännu när den kom till Uppsala. 

-Då man i Västerås satte det egna stiftets apostel i samband med Sigfrid,
hela rikets missionsbiskop och patronus, var det för att den gloria, som

omgav den senare, måtte öka även stiftshelgonets. På samma sätt hade
Eskilslegenden gjort Södermanlands apostel till Sigfrids frände och kaplan.2

De medeltida breviariernas helgonlegender tjänade ett uppbyggligt
syfte, ej den historiska forskningen. De utgjorde delar av den offentliga
gudstjänsten. Man har kallat dem >>äreminnen i legendens formrr.' På

sådana fär man givetvis icke uppställa samma fordringar som på biogra-
fier i vanlig mening. Legenderna äro genomvävda med citat frän bibeln
och kyrkofåderna; sålunda dras ofta paralleller till Gamla förbundets
hjaltar och hjältinnor, en Simson, en Elias, en konung David, en Ester,
en Judit. Dessutom fingo äldre, sedan länge populära helgon stå modeller
för de nyare; samma underverk och järtecken kom derfar att berätras
om flera helgon. >Det fanns vissa tillredda helgonskrudar, som helgonens
liv hade rätt att smyckas med 

- 
liksom socknens brudkrona fick bäras

av alla dygdiga brudar. Där historien blivit för mycket glömd,
fick den ferdiga helgonskruden dess mer komma i bruk.>>a

Dessa förhållanden göra sig märkbara i legenderna om alla de äldre
svenska och engelsk-svenska helgonen (så har Erik framställts som ett
mönster för en helig konung, Sigfrid, Eskil och Henrik som mönster för
heliga biskopar och Elin som idealet för en helig änka), men ingenstädes
så starkt som i legenden om den helige David. Det är påfallande, hur
denna legend i höga ordalag prisar sin hjaltes fromhet och dygder, men
är synnerligen förbehållsam, då det gäller att meddela konkreta fakta om
hans liv och gärning. >Davidslegenden är till ytterlighet schematisk och
berättar i anslutning till bibeln om en förebildlig munks liv. Det låter
som en omskrivning av den regel, kluniacenserregeln, han uppgives ha
åtlytt.> 5

'Schmid: Eskil, Botaid och Dauid (Scandia 1931). Jfr samma förfatrares Det
helige Sigfrid, s. 114 f.

3 \tr i j k m a r k: Suensk kyrkobistoria, ll, s. 14.
' Fogelklou: Ilr frombetsliuets suensk-historia, 1 s. 204 f.u 

S c h - id Eskil, Botuid ocb Dauid, s. 111 f. - Kult och åkallan av en helig munk
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De citerade orden om uden färdiga helgonskruden> äga i hög grad sin
tillämpning på Davidslegenden. Dess järtecken äro nämligen kända från
flera andra legender. Miraklet med ljusgloben är, som Toni Schmid på-
visat, känt exempelvis från Thomas ab Aquinos biografi.o Det andra
underverket 

- 
helgonet hänger upp sina handskar på en solstråle 

- 
har

berättats om ett otal helgon från skilda länder (ibland äro handskarna
ersatta av en kappa eller rock, ibland hänger helgonet upp klädesplaggen

i luften), bl. a. om de båda nordiska helgonen Olov Haraldsson av Norge
och Anders av Slagelse.T Daniel Rameen har i sin dissertation om den

helige David och Olof Grau i sin >Beskrifning öfwer Västmanland>
efter folktraditionen återgivit en utvidgad version av berättelsen om

Davids handskar.s Grau skriver: >David skal - - 
qrx1i6 en så helig

man, at han kunnat uphänga sina hanskar på Solstrålarne, hwilka trängt
sig in genom fönstret i Kyrkan, men en dag skal den ene hansken för
honom nedfallit, hwarutaf han trodt sig hafwa begådt någon swår synd:
När han derföre gädt ifrän Kyrkan åter hem igen til Sandsta, så har han
funnit, det han på wägen trampat på et sädes-ax wtaf åkren: At få för-
låtelse af Gud, skal David derefter låtit göra et ax af bara Guld, som han

eller eremit gällde 
- 

för att låna en lycklig formulering av Gusta f Lindberg 
->>mera den genom legenden i en högre sfär upphöjda idealgestalten än den historiska före-

bilden. De munklegender som så växte upp under intryck av särskilda personligheter
äro därför att i väsentlig grad betrakta som personifikationer av de religiöst-sedliga ideal,
som aktades högst inom munkvärlden vid denna tid. 

- - 
Den helige Antonius kan här

gälla som paradigmet och idealbilden. Hans försakelse av världen, hans askes och fastor,
hans strid mot djävulen och köttets frestelser, hans makt och anseende gå på olika sätt
igen i de senare munklegenderna.> (Lindberg: Kyrkans beliga år, s.251,)

u Schmidz z. a. s. 112 med not.
" Se härom Toldo: Leben und Vunder der Heiligen im Mittelalter (i; Studien zur

aergleichenden LiteraturgesclsichteVl), s. 331 f. Motivet återfinnes i en av de legender,
som J. L. Runeberg översatt från den tyske skalden Kosegarten, nämligen den som
handlar om Kunigundas handske:

Kejsar Henriks maka inför världen,
Syster inför himlen, Kunigunda,
Brukte, när hon efter läsen text
För att offra trädde till altaret
Vördnadsfullt sin handske draga av.
En gång, när hon nalkades altaret,
Fanns av tärnor ingen nära till
För att motta handsken. Dock furstinnan
Kastade den sorglöst från sie blott.
Plötsligt bröt en stråle då av solen
Genom murens rämna in och höll
Svävande den ädla kvinnans handske,
Tills sitt fromma offer hon fullbordat.

Villigt tjäna elementerna
Ej blott Herren, men hans helgon även-

t Rameen: De S. Daaide, 7723, s. 19. Gr tv Beskrifning öfwer 'Västmanland,

1714, ny uppl. 190+, s. 284,
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gifvit åt Kyrkan.>o fntressant nog har samma sägen (med några smärre

avvikelser) berättats om det norska lokalhelgonet Besse på Knabenlo och

om den heliga Birte från Ryssby i Sunnerbo härad i Småland. Den i
början av 1800-talet upptecknade småländska sägnen berättarll:

>Emellan Ryssby prostgårds veke12 och östraby veke fins en källa, som
varit offerkälla och kallas Sancta Birte källa. I Hofgård i östraby by
bodde för en helig fru, som var så helig, att hvar hon hengde sin kappa
(som hon dagligen brukade, ty hon gick dageligen dll Birte källa), så

hängde kappan utan spik eller nagge. Men en soldagl3 hade hon varit i
kyrkan, och då hon kom hem, kunde hon ej få kappan att hänga, ehvar
hon också bö till. Då föll hon på sina bara knän å bad. Sto sen opp för
att äter hänga up kappan. Men det var fäf.ångt, den hängdes ej opp utan
föll ner. Då gick hon till källan och bad der åter, och gick sen varligen
och såg sig om på den väg, hon hade gått emellan äkrarne. Och då såg

hon, att hon hade nertrampat af misstag tre rågstrån. Dem reste hon då

varliga opp och stöttade. Då hon nu hängde up kappan, hang hon der,
och det var således den störste synd, hon den dagen hade gjort, nemligen
nedtrampat stråen. 

- 
Detta af Anna i Söragård upgifvit.>

Denna småländska fru Birte har synbarligen intet att göra med vårt
stora helgon Birgitta Birgersdotter.la I en östgötsk folksägen har emeller-

" Vid Gustav Vasas konfiskation av medeltida kyrksilver beslagtogs i Munktorp ett
förgyllt ax. Silverax (med eller utan förgyllning) som votivgåvor äro kända från flera
svenska kyrkor (särskilt från Uppland, Sörmland och Västmanland); de äro nu alla
försvunna, till största delen genom kung Göstas konfiskationer. I allmänhet få de väl
betraktas som votivgåvor till S:t Erik (någon gång till Vår Fru) för god årsväxt; jfr
nr 41 i samlingen S:t Eriks mirakler, Script. rer. su,ec. Il:1, s. 304 f. Votivaxet i Munk-
torps kyrka har alltså av en senare tids tradition satts i förbindelse med den här ovan
anförda, utvidgade versionen av legenden om Davids handskar. Källström skriver: >>En

vag kunskap har Rameen alltså haft om Munktorpsaxet, antingen genom tradition eller
genom något missförstått citat av konfiskationsnotisen. FIan söker nämligen förklara
det faktum, att axet på hans tid är försvunnet, därmed, att det antingen använts vid
utförandet av 'Sankte Davids kalk' (ännu i vår tid bevarad medeltidskalk) eller taget
'i Kristian Tyranns tid, då prästgården här vid kyrkan blev uppbränd'. Vad vi här ha
a,tt ta9a ställning till är, om berättelsen kan anses antyda, att David varir bland de
helgon, som begåvats med votiv-ax. Det troligaste synes dock vata', att Rameen kon-
struerat historien på en tradition om det försvunna axet som enda sanningskärna.>>
(Källström: Medeltida silaerax, i; Kungl. uitterbets-, bistorie- ocb antikuitets-
aktdeniens handlingar 42 2. 1936, s. 26.)

to Daa e, L., Norges Helgener, 7879, s. 799. Även för Anders av Slagelse har
>>handske-undret>> en gång misslyckats: >>Engang skete det dog, da han som sedvanligt
vilde hange sine Flandsker paa Solstraalerne, at de faldt par Jorden. Derover blev han
da saare bedrgvet og spurgte Vor Herre, hvormed han da vel havde forseet sig, siden
Underet ikke lengere vilde lykkes. Han fik da at vide, ^t en aI Klosterets Folk havde
stjaalet en G.y'erdestav og saaledes besmittet det hellige Samfund.>> (S c h e b el, De
danske Helgene, s. 164.)t' Suenska sagor och sägner. 3: Sagor från Småland. Utg. av Sahlgren & Liljeblad.
1939, s. 167. lfu Hylt6n-Cavallius: \Yärert.d och uirdarne, I (1863), s, 429 f.

" veke : på Värendsmålet strandremsa eller mad, som höst och vår översvämmas av
ån. Anm. av Hyltdn-Cavallius.

" d. v. s. söndag. Anm. av Sahlgren & Lilieblad.
'n Men är det bara en tillfällighet, att de båda svenska helgonens namne, den heliga
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Sankt Dauid au Munktorp

tid legenden om vådan 
^v att nedtram pa ax knutits till det

senare helgonets namn. Birgitta begav sig en gång, berättas det, över sjön
Boren, gående på vattnet, >som hon sin helighet likmätigt brukade göra.
Hon befann sig på väg hem, då hon kände, att hon började s.iunka. Bir-
gitta kom då ihåg, att hon under dagen begått en synd: hon hade på
Skrukarps ägor trampat ned tre rägax. Der var ingen annan räd ån att
återvända och resa upp sädesstråna, och sedan gick återfärden för sig utan
minsta svårighet.>15

Vandringssägner och folkföreställningar av olika slag ha sålunda upp-
tagits i legenden om den helige David, och man ftägar sig vad som kan
vara historiskt däri. Uppgiften om Snävringe härad som platsen för
Davids liv och dOd ar'tydligen pålitlig. Med ukyrkan i Snävringe> menas
Munktorp, häradets huvudkyrka. Härifrån har, som vi veta, Davids-
kulten utgått, och en stark folktradition om helgonet har här bevarats in
i senare tid. Den engelska missionen i Munktorp kan även utläsas i kyr-
kans byggnadshistoria (se not 2i). Men annars gäller om den sent upp-
tecknade Davidslegenden, art den är >tidlös och oberoende av land och
folk,> 16

Brigida av Kildare, Irlands skyddspatronessa, säges ha haft förmågan att hänga upp sina
kläder på en solstråie?

'" Lindblom: Birgi,ttaochöstergötlat.di: Suensha luristförenht.gets årsskrilt 1938.
'o S c h mid: Den belige Sigf rid., s, 10. S. har vidare i uppsatsen">Eskil, Boivid och

David> påpehat, hur bibelns konung David på em par ställen skymtar fram i Davids-
legenden. Det säges, a,tt Sigfrids systersöner dräpts >in monte Gelboe>, på Gelboe berg.
Detta berg existerar, ehuru ej i Sverige. Der är Gilboa berg, där konung David en gång
begrät Saul och Jonatan. Även i rimofiiciet jämföres Väsrmanlands apostel med-- sin
namne Israels konung,

Hos nya tidens författare ha uppgifterne om David utökats, Fr. o. m. Messenius
möter man regelbundet den uppgiften, att David kommit till Snävringe med några
munkar av sin orden och i Munktorp grundat ett kloster 

- 
uppgiften saknar stöd i

breviariernas berättelser men återgår måhända ändå på medeltida tradition. örnh.jelm
framkastar en förmodan, att David grundat Väsrerås biskopsdöme (Histofiae sueonil1n
golboramque ecclesiasticae 1689, lib. III, s.330), och Spegel låter'i sin kyrkohistoria
(Tben swenska kyrhiobistorian, del 2, 7707, s. 343) raden av Västerås biskåpar inledas
av S:t David. Spegel har i någon mån tagit intryck av Nils Rabenius (f l7l7). Denne
beryktade urkundsförfalskare utarbetade en prosakrönika över Västerås biskopar, vilken
han uppgav vara skriven av Peder Swart efter en medeltida latinsk rimkrönika; falsariet
utkom i tryck 7744 (omtryckt i Script. rer. silec. III:2, se vidare Ahnlund: Njls
Rabenius, 1927, s. t3 fr.). Fnligt Rabenius kom David till Sverige den Zf juni 7026,
blev av Sigfrid förordnad till missionär i Västmanland, Bergslagen och Dalarna, grun-
dade ett stort kloster i Munktorp, blev sedan den förste biskopen i \rästerås, grundlade
domkyrkan och dog i hög ålder den 30 december 1082. Den 25 juni och den 30 decem-
ber blevo sedan Davids minnesdagar, uppger Rabenius. 

- 
Den Zl jsni är mycket riktigt

S:t Davids dag (men det beror naturligtvis icke på att David skulle ha kommit till
Sverige denna dag utan på att dagen ansetts som helgonets dödsdag); dagen i december
(egentligen den 29:de, icke den 30:de) var icke Davids av Munktorp utan konung
Davids minnesdag. 

- 
På Rabenius bygger i stor utsträckning Rameen i sin dissertation

om S:t David, och även Grau låter Devid vara både klosterstiftare och biskop av Västerås.
Tidsbestämningen av Davids liv och verksamhet har mycket sysselsatt forskarna. Att
komma till någon säkerhet härvidleg är omöiligt. Brilioth har 

- 
med en viss rve-

kan 
- daterat Davids verksamhet i Sverige till 1000-talets slut och anför som stöd för

sin åsikt bl. a. det faktum, att engelska kluniacensermunkar existerat först efter den
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De bevarade skriftliga vittnesbörden om D av id s ku I te n äro både

sparsamma och sena. 1396 bevilja ärkebiskop Henrik i Uppsala och biskop
Björn i Åbo avlat åt dem, som på de svenska helgonens, bl. a. den helige

Davids, festdagar besöka Åbo domkyrka.l? Samma år uppräknas David
bland de svenska helgon, som enligt beslut vid provinsialsynoden i Arboga
skulle åkallas i mässorna >pro statu regni>.18 Från 1410 finnes ett brev,
daterat >>n€sta thorsdaghin €pter sancti Dauidz daghr, d. v. s. den 26
juni.le Helgonets reliker förvarades i Munktorps kyrka. Är 1463 ansöker

Västeråsbiskopen Birger Magnusson i Rom om att få överflytta dessa

reliker till Västerås domkyrka, så att de måtte komma till större heder

än vad som är möjligt i en landskyrka. Domkyrkan har i motsats till
landets övriga katedraler ännu icke något helgons h e I a kropp, heter
det.20 Framställningen blev av påven beviljad, men om någon translation
verkligen kom till stånd, är dock osäkert: Västeråskalendariet upptager
ingen åminnelsedag för en sådan händelse, och ännu på 1100-talet synas

Davidsreliker ha funnits kvar i Munktorp. Västerås domkyrka vårdade

sig dock under den slutande medeltiden alltmera om stiftshelgonets minne.
I början av 1100-talet tillkommo de två stora tavlorna med kalkstens-
reliefer på ömse sidor om västra portalen. Den södra av dessa visar Johan-
nes döparen och S:t David. Västmanlands apostel är iförd abbotsskrud,
med kräkla i högra handen och en bok i den vänstra. F{ans huvud om-
gives av en gloria med inskrift'en >Sts David Anglicus>. Om relieferu
tillkomst förtäljer en inskription: >Johannes de Klingesboda decanus
Arosie me fieri fecit MDX> (Johannes från Klingsbo, dekan i Västerås,
lät göra mig 1f 10). Konstverket, skriver Flahr, erinrar om den sengotiska
tyska bildkonsten men har säkerligen utförts av en svensk, vid domkyrkan
verksam mästare.21

Davids festdag firades i Västerås, Skara, Strängnäs och Linköping den
2l juni (i vår borgerliga almanacka har ännu denna dag namnet David),
i Uppsala den li juli. Endast i Västerås hade den hög rang, totum
duplex. Utanför detta stift synes festen icke ha åtnjutit större popularitet:
i Strängnäs, Skara och Linköping var den blott föremål för en komme-
morati;. I Åbomissal.t ,aknas feste.r helt och hälletz2; likaså i de danska

normandiska erövringen (uppsatsen Den helige Dar.'ids ninne i Munktorfi, i Yästtnan-
Iantls f orntninne sf örenings år s s kril t t9 241.t' Regi.strun ecclesiae Aboensis cller Äbo domkyrkas suartbok, utg. av Hausen 1890,
s. 209 f.tt Grrmmerus: Synoilalstatuter ocb andra kyrkorättsliga aktstycken fr.in den
suenska medeltidskyrkan, s. 28.

'n Sv. dipl. fr. o. m. 1401, nr 7324,
' S c h - i d, Eså1, Botuid och Dauid, s. 1 14. Jfr E k s t r ö m: Y östefis stif ts berila-

minne, 1939, s. 183 f.
" H a h r: Domkyrkan i Västerås, 192J, s. l0 f.o Visserligen nämnes David i avlatsbrev för finska kyrkor, 1396 ftu Åbo domkyrka
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Sankt Dauid, au Munktorp

och norska liturgiska böckerna. De medeltida mässformulären för Davids-
dagen ha ingående behandlats av Gustaf Lindberg i Die schue-
dischen Missahen des Mtttelalters (s. 314 f.).

Västeråsbreviariets Davidsofficium torde, enligt Toni Schmid, ha ut-
arbetats i samband med förberedelserna för Davidsrelikernas förflyttning
från Munktorp till domkyrkan. >Man måste erkänna>, skriver denna
forskarinna vidare23, >att rimofficiet sammanfogar de enkla takta av
Davids liv med större smidighet än lektierna gjort.> Särskih vackert och
uttrycksfullt är ett dialogformat responsorium vid tredje nokturnen,
vilket vi här citera (bifogade översättning är hämtad från den katolska
tidningen Hemmet ocb Helged.otnen, Ts/s 1938, och enligt uppgift stam-
mande från Erik Ihrf ors):

Pater Douid, stirpe clarus,
uita justus, arte g716yss,

digna proles Anglie,
cur uenisti de rcmotis
in indoctis Suenis, Gotbis
uiom uite querere?

Yidi claras rnargaritas
licet lwto delinitas,
jacentes in puluere.
Derelictis re gno, patre,
rehas caris atque tnatre
has uoleba'w etnere.

F ader Dauid, äd.elbördarl,
uis, rättrådig, hu,nnig, uindad,
uärdig solt du England, säg,

ai kun d.a från f järran lönder,
att på uilda suears sträncler
sök-a liaets branta uäg?

Klara pärlm såg jag blönka
tnen i stoft och dy sig sänka
snärjda uti syndens band.
För att köpa dem åt ljauet
öuergau jag fadersbuset,
uänner, släht ocb fosterland..

och !449 för Viborgs kyrka, men detta, säger M a I i n i Der Heiligenkalender Finnlands
(192f, s.228 f.,), har en särskild orsak. I dessa brev uppräknas Sveriges rikes skydds-
petroner. 1396 nämnas som rikets patroner: Henrik, Erik, Eskil, Botvid, Sigfrid, David,
Helena och Birgitta, 1449 dessutom Olov. Det förstnämnda brevet har till upphovsman
Uppsala ärkebiskop: det kunde lärt hända, a* i dennes uppräkning av paroni regni
Suecie ett helgon komme med, som det finska lydstifrets liturgi ej kände till men som
däremot ej var okänt för de svenska stiften. Åbobiskopens skrivelse från samma år är
en nästan ordagrann kopia av ärkebiskopens; man ansåg det tydligen inte nödvändigt
att i kopian stryka Davids dag i raden av svenska skyddshelgons festdagar. Vad Viborgs-
brevet av 1449 beuäfrar, så utgör det en supplik från konung Karl Knutsson till påven
Nikolaus V, och dess författare är sannolikt ingen finsk prästman utan en svensk. Vi
kunna alltså förmoda, anser Malin, att detta Davids uppträdande bland Finlands patro-
ner härrör från resp. urkunders icke-finsLa ursprung.

'" S c h mid Sueriges ktistnande, s. 162. 
- 

I Uppsala universitetsbibliotek förvaras
en latinsk pappersLodex, Liber con.uentus insulensis ordinis praedicatorttnr., ett sekven-
tionarium, skrivet 1il7 i Strängnäs dominikanerkonvent av lektor Gudmund Bengtsson
för dominikanerkonventet i Västerås. Bland andra sekvensei ingår även en för den
helige David, vilken börjar Sancti Dattid shnphonie. Här berättas bl. a. om Davids jär-
tecken: han återger livet åt en gosse, som fallit i en brunn, han avvänder vådelden från
ett härbärge, han gör en månadsrasande kvinna frisk och botar förlamade kroppsdelar,
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Enligt traditionen hade David verkat och dött i Munktorp; helgonec

brukar dirf.ör kallas >Sankt David av Munktorp> eller >Sankt David,
abbot av Munktorp> 

- 
i den uppräkning av svenska helgon, som ingår

i den på lJ2}-talet. författade prologen till Erikskrönikan, presenteras

han sålunda som ,rconfessor af Mwnkatorpp Sancte Dauid>.24 Munktorp
var också den ort, som ägde de flesta Davidsminnena, och även efter
reformationen levde här minnet av Västmanlands apostel kvar. Tradi-
tionen vill veta, att den äldsta delen av sockenkyrkan 

- tornet med dess

vapenhusliknande utbyggnad åt väster 
- 

byggts av helgonet; denna del

av kyrkan kallas sedan gammalt S:t Davids kyrka.2s En i närheten belä-
gen källa kallas S:t Davids källa; här skall David ha meddelat dopets
sakrament. I kyrkan finnes en l400-talsdopfunt av g;'uten metall med

bilder av Johannes döparen, David, apostlarna, Laurentius och Nikolaus.
Davids reliker förvarades länge i Munktorps kyrka; någon förflyttning
till Västerås synes ej ha blivit av, trots att biskop Birger lyckats utverka
påvens tillstånd därtill. Vid Gustav Vasas konfiskation beslagtogs i
Munktorp ett förgyllt relikvarium för S:t Davids huvud och arm.26

Detta ledde till att även själva relikerna förkommo. Härom finnes en
rätt märkvärdig berättelse, som citeras av Rameen efter en likpredikan
av Växjöbiskopen Petrus Jonae Angermannus (död 1630). Enligt denna
berättelse blevo S:t Davids ben, efter skrinets beslagtagande, kastade till-
sammans med andra ben i benkammaren. Men på Johan III:s tid kommo
påvliga legater och anhöllo om att medföra S:t Davids ben till Rom.
>>Kistan war behållen, men inga been ther uthi förwarade. Tå förskräcktes

han räddar en gosse, som råkat svälja en nåI, och skänker sjömännen gynnsam vind,
Även i det är 1493 tryckta Västeråsgradualets Davidssekvens, Ante mundum. mund.unt
sciuit, antydes järtecknen. Sekvensdiktarna ha tydligen haft en uppteckning av S:t Davids
mirakler att tillgå. (Collijn: Srnörre bidrag till de saenska klosterbibliotekens historia
Ill, i: Nord. tidskr. för bok- ocb bibl.v-äsen. 7977. Lin d b e r g, a. /. s. 46 ft.)

"n Suensha medeltidens rimkrönihor, I (138t), s. 194 f.
"" Davidskyrkan är en vitrappad gråstensbyggnad med tjocka murar. >Vi känna lätt

igen den kyrkotyp, som Munktorps Davidskyrka tillhör>, skriver Gerda Boöthius
(Engelskt hrflytande inom Yästmanlands roruanska konst, i: Konstbistoriska sällsk"afiets

futblikation 1 9 I 8 ) . >Den är en av de gråstenskyrkor med ett kraftigt torn över östra delen,
som bilda den äldsta romanska stenkyrkogruppen i mellersta Sverige, vilkens mest fram-
trädande exemplar äro Gamla Uppsala domkyrka och S:t Pers och S:t Olofs kyrkoruiner
i Sigtuna. I av dessa beroende småkyrkor är tornets plats över koret, eller med andra
ord, koret inrymt i tornets nedervåning. Till tornet sluter sig i regel en absid. I Munk-
torp är absiden det enda, som offrats, då den nuvarande kyrkan byggdes. Det till kor
inredda tornet och det gamla långhuset stå båda kvar.> Davidskyrkan tillhör alltså
samma kyrkotyp som Sigtunahyrtorna och G:la Uppsala kyrka och torde, anser
G. Boöthius, i stort sett stamma från omkr. 1100. Liksom dessa uppländska kyrkor
visar den tydligt engelskt inflytande. Davidskyrkan styrker alltså legendens uppgift om
att Västmanland kristnats från England. Även de äldsta dopfuntarna i landskapet'ä:ro
av typisk engelsk form.* Källström: Medeltida kyrksiluer från Suerige och Finlanil förlorat genom
Gustau Vasas konfiskationer, s. 222.
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San.ht Dauid au Munktorp

Pastor, gick i beenkammaren, såg alla been lijka, tog them honom syntes,

inlade i kistone, lefwererade the Romerska, hwilka been öfwer hela rijket
gjordes stoor ähro, och hwad uthrijkes skiedde weet man intet.>> Detta
skall Munktorps dåvarande kyrkoherde, herr Thomas, ha berättat på

Uppsala möte Lt93.27 En annan, lika osäker uppgift är att legaterna
betalat en stor penningsumma för benen, vilken använts till kyrkans
utsmyckning och utvidgning.28 Enligt Messenius har Abraham Anger-
mannus skövlat Davidsminnen i Munktorp, men det angives ej närmare,
v a d det är som blivit förstört.2e

Den äldre forskningen har velat finna ännu flera Davidsminnen i
Munktorp. >Man har trott sig återfinna handskarna på den kalk, som

uppges vara skänkt av Birger Månsson och prydes med hans sköldemärke,
men detta är en väl konstlad tydning av de två händer, som där latta i
varandra över ett krönt M.>30 I den prosakrönika om Västerås biskopar,
som utger sig för att vara skriven av Peder Swart efter en latinsk rim-
krönika men som är en ren kompilation av den som urkundsförfalskare
ökände Hedemoraprosten Nils Rabeniussl, möta vi berättelsen om att
Dåvö och Sandstad fått sina namn av Davids vistelse på dessa orter 

-Dåvö skall ursprungligen ha hetat Dauids-ö och Sandstad Sankt Dauid.s

stad! Sägnerna gå igen även hos Rameen och Grau samt i Rhyzelii
Monasteriologia. Mähända har Rabenius hört dessa lokalsägner under sin

tid som komminister i Munktorp, >men möjligheten är alltför stor, att
de snarare ha sitt urspnrng i Rabenius' fabuleringskonst än i den folkliga
traditionen, och något historiskt värde kan svådigen tillmätas dem>.32

Rameen uppg€r på Rabenii auktoritet, att det funnits en bild på en gam-
mal altartavla i Munktorp, föreställande S:t David; en blick på den hos

Rameen återgivna bilden (en naken man, genomborrad av pilar) visar
emellertid, att den föreställer S:t Sebastian. >Enligt vad Rabenius ut-
spridde, hade skulpturen av David-Sebastian icke blott burit det väst-
manländska helgonets namn med munkbokstäver, utan också vid foten
haft en trätavla med vidfäst pergamentsskrift, innehållande de prosaiska
delarna av Davidsofficiet enligt Västeråsbreviariet. Möjligen har en sådan

irukrift funnits, dock i så fall tillverkad av Rabenius, som under Munk-

t Rameenr a. a. s.46 f.
'" Gra u, a. * s.282.s >)Dessutom, liksom {örande krig emot helgonens bilder, gravar och reliker och liksom

kämpande mot skuggor, förstörde han helt och hållet de gamla minnesmärkena över
S. Birgitta, S. Katarina och S. Ingrid i Vadstena (Messenius menar väl: Ingrid i Skän-
ninge), S. Nikolaus i Linköping, S. Sigfrid i Växiö, S. Brynolf i Skara, S. Helena i
Skövde, S. David, abbot i Munktorp, S. Eskil i Strängnäs, S. Holmger i Sko, S. Ragnhild
i Tälie och S. Botvid i Botkyrka.> (Scondia illastrata, VIII, s. 13.)* Brilioth, a. a. s. 13.

" Jfr not 16!o Brilioth, a. a. s. 8.
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Tryggue Lundön

torpstiden med iver ägnade sig åt uppsökandet av Davidsminnen i orten.>33
Grau uppger till sist, att Munktorps kyrka ännu på hans tid hade kvar
den bår, på vilken Davids bild och reliker under katolsk tid burits i
procession, och att kyrkan haft tvenne stora folianter, >fullskrefne med
allehanda gamla märkwärdiga saker>, vilka förkommit på drottning
Kristinas tid.3a

Tryggue Lund.ön.

tt Ahnlund, a. a. s. 73 med noter.* Grau, a. a. s.284.
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KATOLSKA

Påvens radiotal inför det sjätte
krigsåret.

Enligr Scbueizeriscbe Kirclsenzeitung ('f n

44) riktade den Helige Fadern den I sep-

tember ett radiobudskap till hela kristen-
heten, vari han behendlade frågor, som be-

rör återuppbyggnadsarbetet i världen. Ta-
let var framför allt socialt betonat. Påven

beklagade de bestående sociala missförhål-
landena: å ena sidan ett proletariat som

intet äger, vars hela existens på många håll
blotc består i en allt svårare och mera
förtvivlad kamp mot den fullständiga ut-
rrmningen och det yttersta eländet och å

andra sidan en kapitalism som girigt roffar
åt sig allt större rikedomar. Den Helige
Fadern hänvisade som botemedcl mot
detta till Kyrkans lära om den sociala ord-
ningen. Han framhävde den stora bety-
delse privategendomen har, ty den är
hörnstenen i hela den sociala ordningen.
Varje arbetare måste fA mö.ilighet att
kunna bo på egen grund; ty denna möj-
lighet betyder inte blott en sporre till
flitigt arbete, sparsamhet och förnöjsam-
het, utan utgör helt enkelt fundamentet
för friheten och den mänskliga värdig-
heten. De tekniska framstegen får aldrig
uppsluka och förinta privategendomen.
Medelklassen, partihandeln och hantverket
måste skyddas och främjas.

Den Helige Fadern uppmanade sedan de

krigförande makterna att redan nu träffa
förberedelser för att krigsfångarna och de

internerade så fort som möjligt må kunna
hemsändas. Liksom i sitt radiotal julen
7939 yrkad,e han även nu på att en bättre
internationell organisation för världsfre-
dens bevarande skulle skapas. Alla folk,
små som stora, besegrade som segrare, har
rätt till sin andel av allt som civilisationen
har att bjuda. Men blott på evangeliet
som grundval kan en varakcig och rättvis
världsfred byggas.

PERSPEKTIV.

Detta är blott någre av de mest väsent-
liga tankarna i påvens radiotal, som vi
hoppas kunna senare bringa i extenso.

De schweiziska biskoparnas vädian,

Som resultat av sin sedvanliga årskon-
ferens i Einsiedeln har de schweiziska
biskoparna samfällt riktat denna vädjan
till det katolska folket i edsförbundet:

1. Kriget och det tyvärr därmed för-
bundna hatet antar allt hemskare former
och dimensioner. Desto mera skola de tro-
ende enträget och ihärdigt bönfalla om
fred, besöka fredsandakterna, vårda sig om
ett fredälskande sinnelag och överallt, i
stort och smått, övervinna hatet genom

kärleken. Kyrkan står över alla folk.
Katolskt tänkande är förenat med äkta
fosterlandskärlek utan att hemfalla åt en-
sidig eller överdriven nationalism, det
älskar även dem som tillhöra andra folk,
ty Kristus Herren bar dött för alla.

2. I dessa virriga, oroliga tider skola
alla hålla troget fast vid sin medärvda
katolska tro, stödje Kyrkan, biskoparna
och påven samt icke ta intryck rv ny-
hedniska id6er, de må komma från höger
eller vänster. Var och en skall känna sig

som ansvarig väktare över att det katolska
trosarvet helt och oförfalskat bevaras, och
han skall icke låta förleda sig genom det
tilltagande sektväsendet utan i den sanna

tron alltjämt finna ljus, kraft och tröst.
3. Världskrigets barbariska grymheter

mot civilpersoner ha sin orsak i missakt-
ningen för den mänskliga personligheten

och det mänskliga livets okränkbarhet..
Också i vårt land skönjas tecken för sådan

missaktning och för naturvidriga ideolo-
gier, som t. ex. brott mor der ofödda livet,
avkortande av så kallat värdelöst liv och

- 
något som ligger i samma linie 

- steri-
lisationspraktiken i många kliniker.
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4. Mot den alltmera tilltagande sedes-

lösheten anbefalla biskoparna åt alla tro-
ende den allvarliga omsorgen om ung-
domens renhet, trohet i äktenskapet och

anständigheten i det offentliga livet. Ett
folk kan i längden blott tillväxa och bliva
starkt i en i sedligt avseende sund atmo-
sfär. All osedlighet i reklam, film, klädsel,

badväsende o. s. v. måste bekämpas med
allt eftertryck.

Vi understödja myndigheter i kommuner
och kantoner, vilka pliktenligt sörja för
att annorlunda sinnade stadsbor vid sina

utflykter icke bli till förargelse för be-

folkningen på landsbygden, samt myndig-
heter som äro tillbakahållande vid bevil-
jandet av danstillställningar och utsträckt
tid om nätterna. Också i en del landsför-
samlingar råder ännu trots tidslä8ets all-
var lättsinnig nö;'eslystnad och alkoholism.
De schweiziska biskoparna anbefalla där-
för även abstinensrörelsens strävanden, i
synnerhet i dess ungdomsförbund.

5. Den kristna tron måste också visa

sin insats vid gestaltandet av det kulturella
livet. Efterkrigstiden ställer oss inför stora

sociala uppgifter. Mot kapitaliserings- och
proletariseringssträvanden insistera vi på

den privata egendomens berättigande, men
också på en rättvis fördelning av egen-
domen och ett brukande av densamma

efter Guds vilja.
Den sociala fuigan'iir icke blott en löne-

frägr utrn den är i grunden betingad av
sinnelaget och sättet vid det mänskliga
umgänget pL arbetsplatsen. Dessa bli
sunda, när arbetsgivare, högre och lägre
tjänstemän och arbetare ha viljan att. var^
människor med ansvarskänsla och hjärta.
Den första och främsta platsen för upp-
fostran till social kärlek och rättvisa, till
hövlighet och hänsynstagande är familjen.
Att familjen i ekonomiskt, moraliskt och
religiöst avseende blir sund, det är en av
de mest trängande sociala uppgifter.

Också medarbetet vid uppbyggandet av
det statliga livet är en plikt, framför allt
för de katolska männen. Materialismens
anda måste övervinnas genom den kristna
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trons, det kristna livets och den kristna
kärlekens ideal.

De schweiziska biskoperna anbefalla lan-
det och folket Guds allsmäktiga beskydd
och Vår Frus av Einsiedeln och vår salige

landsfaders, broder I(laus av Fliie, förbön.

De kristnas politiska ansvar.

Det finns en totalitet, men blott cn
enda, skriver Schtaeizeriscbe Kirchenzeitung
("/u 44), och det är Guds totalitet, reli-
gionens och samvetets. Gud härskar över
allt och alla, hans ord är sanning och lag
både i naturen och i uppenbarelsen. I sin

tro och sitt religiösa-sedliga liv drar män-
niskan konsekvensen av sitt fullständiga be-
roende av Gud, och i sitt samvete blir hon
medveten om denna sin avhängighet. Det
finns intet område av det mänskliga Iivet
där samvetet och religionen får uteslutas.
En total autonomi t. ex. i samhällsekono-
mien, konsten eller politiken existerar inte.
Frågan: vad har moral och politik med var-
andra att göra, har i alla tider tagits upp
av den katolska teologien och själavården,
både teoretiskt och praktiskt. Med intresse

följer vi därför protestantismens ställnings-
tagande till politiken. Historiskt sett har
detta genomgått olika utvecklingar, från
Calvins och Zwinglis teokrati till en av
Luther grundlagd fullständig likgiltighet
gentemot politiken. Under upplysningens
och rationalismens tid torde en mot poli-
tiken avböjande hållning ha varit för-
härskande inom protestantismen, Sedan

nägrt &r tillbaka framträder dock åter en
motsatt rörelse: man börjar ånyo förstå
att Guds ord och Guds kyrka måste även
vårda sig om politiken. En nyligen ut-
kommen skrift av Emil Brunner Die foli-
tische Yerantuortung des Cbristen (Zi-
rich 1944, Zwingli Verlag. Kirchliche
Zeitfragen n:r 1l) sysselsätter sig därför
också med den aktuella frågan: Har det
offentliga livet och staten mottagit några
riktlinjer av kristendomen och av kyrkan,
och i vilken utsträckning och på vilket
sätt har det i så fall skett?
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Politiken är omsorgen om det allmänna
bästa, säger Brunner. I lugna och fredliga
tider kan det synas, som om de poliriska
angelägenheterna blott angår dem, vilka
särskilt intresserar sig för dem. Men i
tider som våra märker envar, ^tt de poli-
tiska angelägenheterna och händelserna
djupt griper in i var och ens liv och
t. o. m. den mest världsfrånvända och
privata människan begriper deras avgö-
rande betydelse. Men för dem som har
insikt och eftertanke behövs det visst inte
nutidens drastiska bevisföring för att över-
tyga honom om att politik är en sak som
angår envar. Man måste befatta sig med
den, inte blott för de återverkningars
skull den har för det egna kära jaget,
utan också på grund av de verkningar
den medför för nästan. Med möjlighcten
att gestalta politiken och att utöva infly-
tande på den är också de kristnas politiska
ansvar givet.

Ett sådant påstående skall visserligen att
börja med möta faktisk och principiell
motsägelse. Det finns ju bland de kristna
många 

- och det just bland de allvarliga
och fromma 

- som visar en märkvärdig
brist på intresse för, jr, t. o. m. avoghet
mor all politik. Som förklaring förebär
man att Nya Testamentet inte säger myc-
ket, ja nästan ingenting alls om de poli-
tiska tingen och de kristnas politiska an-
svar. Men denna förklaring duger inte,
ty det lilla som NT säger härom, är i
alla fall principiellt, som t. ex. Kristi ord
att giva kejsaren vad kejsaren tillhör, eller
apostelns lära om den kristnes lydnad mot
staten. I Kristi och apostlarnas tid fanns
inte så många möjligheter att deltaga
aktivt i det politiska livet, som kanske
senare, när kristendomen utbredde sig och
olika statsformer uppstod med många
möjligheter till politisk verksamhet. NT:s
av tiden och läget betingade tystnad be-
tyder inte något principiellt avståndsta-
gande från politiken eller en motsättning
mellan denna och den kristna tron.

Till synes djupare motiverad är bristen
på intresse för, ja avogheten mor politiken,

ro-41s68 Credo. z5:eårg. Sept. 1944
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när allvarliga och fromma kristna anser
politiken som ett världsligt ting, vilket in-
tet har gemensamt med Guds rike, som
inte är av denna världen. Man säger art
staten med sin makt och sin myndighet,
med sitt tvång och sin vedergällande rätt-
visa står i motsättning till Gudsrikets rätt-
fardighet, som vedergäller det onda med
det goda och handlar inre efter rätrv;sa
utan efter barmhärtighet. I själva verket
består också mellan Jesu kyrka och staten
en väsensskillnad, som inte tydligt nog kan
betonas. Men trots denna väsensskillnad,
ja motsättning mellan dessa båda världar
inskärper aposteln de troende atr betrakra
och ära staten som Guds tjänare. Mot-
sättningen säger inte att den kristne skall
vända ryggen åt staten. Den syndiga
mänskligheten kan inte leva utan stacens
hårda, tvingande rättsordning. Visserligen
är starens rättvisa alls inte Gudsrikets rätt-
färdighet, utan en mycket världslig och
yttre rättfärdighet. Det framtvungna
goda kan inte vara den kärlek Kristus
menar, men väl en viss yttre rättvisa och
ordning, utan vilken människans liv vore
outhärdligr, ja omöjligt. Men också detta
är något gott och en välsignelse, som kom-
mer ifrån Gud, vars kärlek skänker oss

även staten och dess yttre ordning, Där-
för är det den kristnes plikt att vårda
sig om statens ting, inte blott genom passiv
lydnad utan även genom aktiv medverkan.
Därmed göres medmänniskan en nödvän-
dig och oumbärlig tjänst. Dessa överlägg-
ningar vinner i betydelse, när man be-
tänker att det finns allt mindre områden
som är ttia Iår. statens ingripande. Det
är därför av desto större vikt att se till,
vilka som äto de lagar som gestalta män-
niskornas liv. För övrigt har sedan en
längre tid tillbaka tankar fått makt i sta-
ten, vilka inte kan förenas med kristna
uppfattningar. Staten är i fara och på väg
till att helt avfalla till det hedniska eller
t. o. m. till öppen gudlöshet. Det gäller
att med alia krafter motverka denna ut-
veckling.

På grund av skillnaden, ja motsatsen
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som består mellan staten och Gudsrikets
rättfärdighet kan man inte tala om en

kristen stat i ordets egentliga mening, lika
litet som t. ex. om ett kristet artilleri eller
ett kristet tukthus. Men väl har den

kristne en särskild uppfattning om statens

väsen och uppgift.

Negativt uttryckt är staten för den

kristne aldrig det högsta och obetingade
goda, alltså lydnaden mot den heller inte
obetingad och absolut. Staten är alltid
blott verktyg, aldrig självändamåI. En
kristen kan aldrig ha som ideal en totalitär
stat, som tillväller sig absoluca anspråk på

människan. Varje människa har som per-
son medfödda rättigheter på liv, frihet,
egendom o. s. v. som staten måste er-
känna i sin lagstiftning, om det än om-
vänt också är sant, att staten i sin tur
har ursprungliga, av skapelsen betingade
rättigheter på den enskilde, vilka blir till
plikter far honom. Äktenskap och familj
är till värdighet och rättighet ursprung-
ligare än staten, i sina lagar oberoende av
denna, som varken först skapat dem eller
får avskaffa dem. Gud vill varken in-
dividualism eller kollektivism, utan att den

enskilde som fri och självständig person-

lighet är bunden vid samhället.

Ur den kristna tron följer sedan positivt
bestämda politiska, samhällsekonomiska, so-

ciala o. s. v. grundsatser, som har väg-
visande och förpliktande karaktär i avse-

ende på den kristnes politiska strävande
och handlande, Därmed föreligger ännu
inte ett kristet politiskt program för da-
gen, men väl en kristen orientering i poli-
tiken. Det finns heller inte en kristen
ekonomisk ordning, men väl kristna ford-
ringar, som man obetingat måste ta hänsyn
till i den ekonomiska ordningen.

Med dessa framställningar företräder
Brunner, fortsätter Sclsueizeriscbe Ki.rc hen-
zeitun.g, negativt och positivt uppfatt-
ningar om politik och stat och samhälls-
ekonomi, som varje kristen kan instämma
i. Det rör sig här verkligen om de krist-
nas politiska ansvar gentemot staten. Varje
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kristen blir särskilt enträget påmint om
detta ansvar, när det rör sig om att skaffa
gehör för och säkerställa de särskilda
kristna intressena inom staten. Må man
kalla det för >politisk kristendom>, den
kristne har ingen anledning atr för ett
skickligt präglat och illvilligt använt slag-
ords skull avsäga sig plikten att i sin tros
och sitt samvetes namn ställa krav på poli-
tik och politiker och att genomdriva dem
med de medel som står honom till för-
fogande som medborgare. Det är den
kristnes rätt och plikt att kräva från sta-
ten att den inte hindrar kyrkans verksam-
het, utan efter möjlighet fråmjar och stö-
der den.

Intressant är också att läsa, hur Brun-
ner tänker sig den kristnes politiska an-
svar överfört i verksamhet, Det viktigaste
bidraget, menar han, är den kristna upp-
fostran inom famil jen. Om de kristna
fostras rätt, kommer de också att bestå
provet som medborgare. Men då osäker-
heten över sammanhanget mellan kristen
tro och politik är stor, måste en kristen
politisk skolning sätta in. Utifrån uppen-
barelsen måste sammanhanget med den po-
litiska och sociala praktiken framställas
och bringas till ett klart medvetande och
sedan en motsvarande kristen politisk skol-
ning av viljan följa, Vi behöver en av
kristen anda uppfyild press, som tar ställ-
ning till alla företeelser och frågor i det
offentliga livet ifrån kristen synpunkt och
oförvillat bringer de kristna grundsatserna

till gällande. Vi behöver vidare en kristen
politisk elit, som gör sitt inflytande som

kristna gällande. Brunner tror att kato-
likerna här har ett stort försprång, och
att de i allmänhet mycket entydigare och
bestämdare håller sig till sin religiösa över-
tygelse även i det politiska livet. Om det
på annat håll brister häri, är det inte all-
tid brist på bekännarmod utan även osä-
kerhet om vad kristendomen har att svara.

på de olika frågorna i det offentliga iivet.
En kristen politisk elitskolning borde då

sammanföra teologer och alla slag av sak-
kunniga för att planlägga en kristen poli-

I
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tik och dennas tillämpning på de aktuella
frägorna.

Slutligen anser Brunner en rörelse, som

griper hela folket, vara av nöden för att
väcka och upplysa de kristnas samvete och
politiska ansvarsmedvetande samt att bilda
och styra deras politiska vilja enligt kristna
grundsatser. Därmed avses inte obetingat
bildandet av ett kristet parti, ty det kan
blott vara av godo, om det finns kristna
inom alla partier (naturligtvis enbart i så-

dana, vars program kan förenas med kris-
ten uppfattning), blott att de där inte
betraktar sig som partigängare utan som

represententer för kristendomen och den
kristna kyrkan och motsvarande råder, ta-
lar och handlar.

Säkerligen går vi hårda tider till mötes,
avslutas referatet i Scbarcizeriscbe Kircben-
zeitung. Indirekt gäller det den kristna
tron vid försvaret av vissa fordringar an-
gående social rättvisa, sedlig ordning och
moralisk fostran. Direkt gäller det den

kristna tron i kampen om statens, skolans,

bildningens och uppfostrans kristna grund-'
valer, om Kyrkans rättigheter och frihet.
IJnder toleransens, tros- och samvetsfrihe-
tens fana avkristnas och sekulariseras det

oftentliga livets alla områden. Varhelst det
kristna samvetet försöker *t göra sig gäl-
lande i det offentliga livet, frambesvärjes
genast >prästväldets>> spöke. Naturligtvis
skall inte prästerna regera staten, men
Guds lag skall komma till herravälde i
staten och i det ekonomiska livet, och
uppfostran skall ske i enlighet med evan-
gelii anda. Om de kristna inte energiskt
sätta in all kraft för detta, kommer kris-
tendomens motståndare att gestalta det
offentliga livet på ett sätt, som de kristna
aldrig kan godkänna. Men då kan det
lätt vara för sent. Varje kristen måste för
den skull nu veta, att också det är en

Fferrens tjänst: att göra en kristen insats
för fosterlandet.

Rom som moder till NT:s kanon.
Vad NT:s kanon beträffar, skriver en

författte i Scbweizerische Kircbenzeitung

(" / " 44) , är samlingen av de inspirerade

skrifterna resultatet av en lång undersök-
ning och efterforskning. De drivande kraf-
terna därvid var framför allt å ena sidan

förklarligt nog den brinnande önskan hos de

kristna församlingarna att komma i besitt-
ning av alla inspirerade skrifter och å andra

sidan kampen mot irrlärarna. De aposto-

liska kyrkorna, vilka som adressater mot-
tagit skrifter, såsom Antiokien, Tessalonika,

Alexandrien, Efesos, Korint, Rom o. s. v,,
var brännpunkter, från vilka evangeliets

förkunnelse utstrålade, De deltog också på

framstående sätt vid kanons fastställande.

Som kriterier därvid tjänade både de en-
skilda skrifternas apostolika ursprung och

deras innehålls evangelicitet.

Vid kanons fastställande har Rom spe-

lat en betydande och avgörande roll, så att
man med rätta kan kalla det moder till
NT:s kanon. Andreas Thiel ansåg den

slutgiltiga kanon för en produkt av för-
handlingarna på ett romerskt partikulär-
koncil under påven Damasus (382), E. von
Dobschiitz däremot håller för troligt att
det var påven Gelasius (492-496) som

avslutade uppställningen av kanon. Må

det nu ha varit Damasus eller Gelasius -eller enligt andra F{ormisdas (;14-523)

- 
namnet gör här varken till eller ifrån,

emedan alla tre vt binre av tiaren och på

så sätt har Roms betydelse för kanons fast-
ställande fastslagits. Deras dekret utgör
till sin substans inte någonting annat än

avslutningen av det som den romerska
kyrkan redan vid början av 100-talet,
frånsett helt små ändringar, fixerat an-
gående NT:s kanon. Detta var den tidi-
gaste termin, som över huvud var möjlig,
då ju både den helige Johannes' evange-
lium och uppenbarelse publicerades först
vid slutet av första århundradet.

Vanligtvis a,nt^get man år 170 som tid-
punkten för avslutningen av NT:s kanon
i Rom och stöder sig härvid på Mura-
torianska fragmentet. Också Sabatier med-
ger att detta högst värdefulla dokument
känner till de nytestamentliga skrifterna
som en avsluten enhet både vad innehållet
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(framställning av den rättrogna läran)
och formen (apostoliskt ursprung) be-

träfrat. I detta dokument förekommer för
första gången uttrycket >katolska kyrkan>>

i den betydelse som ännu är den romerska:

den sanna Kyrkan i motsättning till kat-
terska (den gången Marcions) konventik-
ler. Den romerska kyrkan tillerkännes där
en disciplinär auktoritet, som inte minst
framträdde vid fastställandet av kanon.

Tidigare dokument bevisar att NT:s kanon
var känd och erkänd i Rom redan före
ir 170, som t, ex. Tatianus'Diatesseron,
Irenaeus' skrifter, Justianus' Apologi, Her-
mas' Herde o, s. v. bevisar.

Det är alltså inte för mycket sagt, när
man påstår att Rom vid övergången av

det första till det andra århundradet ägde

NT:s kanon till dess väsentliga delar och

förmedlade den åt hela världen. Alla
kristna behännelser, protestantiska och

schismatiska medräknade, känner och er-
känner denna kanon och bevisar så,

kanske omedvetet, sin hyllning åt den

romerska kyrkans primat,

Den betydelse NT:s kanon har och den

roll den spelat mot apokryferna och de

heretiska skrifterna kan inte bättre om-
skrivas än med }{ereschkowskis otd: >Ka-
non har räddat evangeliet undan världens

förstörande krafter.> Både kalvinisten
Gaussen och hugenotten Sabatier erkänner
i det faktum att kanon har förmedlats
genom Kyrkan ett rådslut och en skickelse
av Guds {örsyn. Flarnack bevisar i sin
dogmhistoria att kyrkan i Rom förmed-
Iade den apostoliska trosbekännelsen, NT:s
tanon och det apostolisha ämbeters tradi-
tionella form.

Dogmen om NT:s kanon är en troslära
baserad på traditionen. Protestantismen,
som prinicipiellt avböjer all dogmatisk tra-
dition som troskä11a, skulle alltså utan
denna tradition och denna verksamhet av
den romerska kyrkans läroämbete inte ens

äga det Nya Testamentet tillsammans med
det Gamla.
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Från helvetets brevskola.

Vi återger här ett originellt brev, varom
närmare upplysningar lämnas i litteratur-
avdelningen, sidan li4,

>Min käre Malört!

Jag tar fasta på vad du säger om att
vägleda din patient i valet av lektyr och
se till att han flitigt umgås med sina ma-
terialistiska vänner. Men är du inte en

smula barnsligt troskyldig? Det förefaller
som om du trodde att logiska resonernong

vore rätta sättet att hindra honom frin att,
råka i Fiendens klor. Det kunde det ha

varit, ifall han hade levat för ett par
hundra år sen. På den tiden kunde män-
niskorna ännu ganska bra skilja på när en

sak var bevisad och när den inte var det;
och om den var bevisad, så trodde de verk-
ligen på den. De trodde fortfarande på ett
samband mellan tänkande och handlande,
och de tvekade inte att låta en iogisk bevis-
föring utgöra motivering för ett förändrat
leverne. Men med dlhjälp av veckotid-
ningar och andra dylika vapen har vi
åstadkommit en betydande förändring i det
avseendet. Din patient är ända från pojk-
åren van vid att ha ett helt dussin sins-
emellan oförenliga filosofiska åskådningar
dansande runt i sitt huvud. Han tänker
inte på lärosatser såsom i första hand 'sanna'
eller 'falska', utan såsom 'enbart akade-
miska' eller 'praktiska', som 'föråldrade'
eller'aktuella', som'konventionalistiska'
eller 'hänsynslösa'. Fraser och siagord inte
logisk bevisföring, är våra bästa bundsför-
vanter i vår strävan att hålla honom utan-
för Kyrkans gemenskap. öd inte tid på

att försöka få honom att tro att den ma-
terialistiska livsåskådningen ir sann. Få

honom att tro att den är stark eller fast
eller djärv 

- 
att den är framtidens filo-

sofi. Det är sådant han fäster vikt vid.
Det farliga med saklig diskussion är att

den för hela striden över till Fiendens
hemmaplan. Han kan föra logiska resone-

mang, Han också, men i fråga om verkligt
praktisk propaganda, av det slag som jag
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syftar pä, har Han under århundraden vi-
sat sig långt underlägsen Vår Fader i Av-
grunden. Just genom att du kommer med

argument, väcker du din patients tankeför-
måga till verksamhet, och när den väl en

gång har vaknat, vem kan då förutsäga
följderna? Även om något speciellt resone-

mang kan förryckas därhän att det ger oss

vatten på vår kvarn, så skall du finna att
du hos din patient har befäst den ödesdigra

vanan att intressera sig för allomfattande
spörsmål och inte bara för det oavbrutna
flödet av vad han direkt upplever med sina

sinnen. Din uppgift är att se till att han

ständigt är upptagen av detta flöde. Lär
honom att kalla det för'verkliga livet', och

låt honom inte fråga sig vad han menar

med 'verklig'.
Kom ihåg, att han inte, som du, är ett

enbart andligt väsen. Eftersom du aldrig
har varit människa (Ah, vilket otäckt
övertag har inte Fienden över oss i det av-
seendet!), så kan du inte föreställa dig hur
hårt de är snörda i sina vardagsvanors
band. Jag hade en gång en patient, en på-

litlig ateist, som ofta besökte läsesalen i
British Museum. En dag när han satt där
och läste, märkte jrg att han hall på att
komma in på en tankegång som kunde leda

honom på villovägar. Fienden stod natur-
ligtvis ögonblickligen vid hans sida. Innan
jag hade hunnit fatta hur landet låg, såg

jag hur det som jag hade arbetat i trettio
fu pä *t bygga upp, nu började vackla,
Om jag hade tappat huvudet och börjat
försöka försvara min position med logiska
resonemang, så hade jag varit. såld. Men så

dum var jag inte. Jag satte genast in an-
fallet mot den sida hos mannen d* jag

hade det säkraste övertaget; jag gav honom
en vink om att nu kunde det vara på tiden
att han gick och fick lite lunch. Fienden
kom förmodligen (du har väl märkt att
man aldrig ilktigt kan avlyssna vad Han
säger till dem?) men en antydan i motsatt
riktning: att det här var viktigare än lun-
chen. Åtminstone tror jag att det måste

ha varit den strängen Han spelade på, för
när jag sade: 'Alldeles riktigt. Saken är

perspek"tiu

verkligen sri viktig, så man kan inte ta itu
med den så här långt fram på förmiddan',
så sken patienten upp betydligt, och jag

hade knappt hunnit tillägga: 'Det är myc-
ket bättre att gå tillbaka efter lunch och
gripa sig an saken med friska kraftet',
förrän han redan var halvvägs utom dör-
ren. Och när han bara väl hade kommit
ut på gatan, så var slaget vunnit. Jag vi-
sade honom på en pojke, som ropade ut
middagstidningen, och pä 73:ans buss, och

innan han hade hunnit ner för trappan,
hade jag bibragt honom den orubbliga över-
tygelsen, att vilka konstiga id6er en person

än mi fl i sitt huvud när han sitter in-
stängd bland sina böcker, så behövs det

bara en hälsosam dosis av 'det verkliga livet'
(med det menade han bussen och tidnings-
pojken) för *t fit honom att inse att 'allt
sånt där' helt enkelt inte kan vara sant.

Han insåg att han hade svävat i överhäng-
ande fara, och längre fram i livet talade
han gärna om 'detta halvt omedvetna sinne

för realiteter, som är r'årt elementäraste
skyddsmedel mot de villfarelser som den

rena logiken kan föra till'. Han befinner
sig nu i gott förvar i Vår Faders hus.

Nu börjar du kanske förstå principen för
det hela. Tack vare en utvecklingsprocess
inom det mänskliga själslivet, som vi satte
i gång för flera århundraden sedan, finner
människorna det nästan omöjligt ^tt tro att
det kan finnas något egendomligt och svår-
förklarligt i det alldagliga och välbekanta.
Tröttna inte på att inpränta i honom att
allting här i världen är 'en helt naturlig
sak'. Framför allt: försök inte att använda
vetenskapen (jag menar verklig vetenskap)
som ett skyddsmedel mot kristendom. Ve-
tenskapen kommer att direkt stimulera ho-
nom till att lrta sina tankar syssla med
realiteter som han inte kan se och ta på.

Det har förekommit beklagliga fall bland
de moderna fysikerna. Om han nödvändigt
skall dilla med vetenskap, så låt honom
hålla sig till nationalekonomi och sociologi;
låt honom inte komma bort från detta
ovärderliga 'verkliga livet'. Allra bäst är
det att inte låta honom läsa några veten-
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'Ivå aktuella bibliska skrifter.

Herders Bibelkontnentar. Die HL
Schrift fnr das Leben erklärt. Utg.
av E. Kalt och S/'. Lauck. 16 band.
St. 8o, Freiburg im Breisgau (Her-
der).

Band X/l: Das Bucb Ezeclsiel,
iibersetzt und erklärt von M e i n-
rad Schumpp O.P. vrrr och
236 s. 7942. RM 4: 1016:60.

Band XVI/2: Die Afokalypsh,
iibersetzt und erklärt von Peter
K e t t e r. xrr och 324 s. 1942, RM
f : 60 /7: 80.

De föreliggande delarne av >Herders Bi-
belkommentar>> äro utarbetade som en 'för-
klaring för livet', med syfte på människans
religiösa behov. De avstå från all veten-
skaplig apparat och vilja hjälpa läsaren att
följa de heliga böckernas tankegång samt
a.tt fatt^ deras religiösa livsvärden. De
praktiska slutsatserna äro dock organiskt
förbundna med textens väsendiga mening
och innebörd och bygga på bibelkritikens
säkrade resultat.

Dessa kommentarer ha kommit i tätta
ögonblicket. Hesekiels profetior och Up-
penbarelseboken ha nämligen skrivits i
brytningstider, då världspolitiska maktfak-
torer hotade israeliterna resp. de urkristna
med undergång; de äro ett svar på deras

nödrop i det ögonblick, då deras religiösa
värld höll på att bryta samman. Den tid,
i vilken vi leva, utgör en liknande vänd-
punkt, både för folken i allmänhet och för

den kristna världen och de kristne värdena.
Då gripa människorna gärna till apokalyp-
tiska böcker. Men då är det också fara
r'irt, att Petri ord (2 Petr. 3: 16 och
2 Petr. 1:20 f.) besannas: >I dessa (Pauli
brev) finnas ett och annat, som är svårt
att förstå och som okunniga och obefästa
människor vrångt uttyda sig själva till för-
därv> och >>Ingen skriftens profetia till-
kommer genom egen tolkning; ty ingen
profetia har någonsin framkommit av en

människas vilja, utan därigenom att män-
niskor, drivna av den hel. Ande, talade vad
som gavs dem från Gud>.

Hesekiels bok hat kommit till stånd un-
der den israelitiska teokratiens mest kritiska
skede. År 597 f. Kr. reste sig judarikets
konung Jojakim för att skaka av sig baby-
loniernas herravälde. Men inom några må-
nader, kort efter hans död, måste hans son

Jojachin ge sig på nåd och onåd. Templet
plundrades, konungen och många av lan-
dets ansedda män med familjer, däribland
också Hesekiel, fördes i fångenskap. Det
andliga betrycket var stort; hemlandet
glömdes inte, templet och gudstjänsten var
deras längtans måI. Men det var inte ftlga
om en verklig inre omvändelse. Då, under
femte året av sin fångenskap, kallades He-
sekiel i en storartad vision till sitt svårt
prövade men hårdnackade folks profet.
Hans predikan blev en botpredikan och
hans profetior olycksprofetior. Fem år se-

nare, år 587, gjotde Jerusalems siste konung,
Sedekias, ett nytt resningsförsök mot Baby-
lon, Nebukadnezar intog då med stor här-

skapliga böcker, men ändå inge honom en

överlägsen föreställning om att han är
hemma i alla vetenskaper, och att allt i den

vägen som han råkar snappa upp i samtal
eller böcker är 'den moderna forskningens
resultat'. Kom ihåg att du är utsänd för
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att vänja honom av med att tänka redigt
och logiskt. Ni unga demoner uttrycker er
ibland på ett sådant sätt att man kunde tro
att det var vår uppgift att underuisa,

Din tillgivne onkel
Tumskruv.>
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styrka staden Jerusalem, plundrade denna,
lade templet i aska, stack ut konungens
ögon och förde honom i kedjor till Baby-
lonien, tillsammans med en stor del av be-
folkningen. Katastrofen var utan like.
Gudsfolkets teokrati hade upphört på grund
av egen skuld. En stum resignation bemäk-
tigade sig de babyloniska flngarna, de voro
nära förtvivlan. Nu predikade Hesekiel
inte längre den straffande Guden, som häm-
nas fädrens synder intill fjärde led, utan
den barmhärtige Guden, som slår Iöt *t
hela, som väcker nytt liv även i döda ben

och som håller fast vid sina löften. Denna
hans predikan och hans hoppingivande mes-

sianska profetior funno bättre gehör och
mottagligare hjärtan.

Hesekiels tal ha icke samma glans och
Iyftning som Jesajas, han vänder sig icke så

mycket som Jeremias till hjärtat, utan till
intellektet. Däri yttrar sig dock en stor själ
och en stark lidelse för Guds storhet och
folkets trohet mot honom, Han betjänar
sig gärna av symboliska handlingar för att
nå konkret åskådlishet och bestående ver-
kan. I denna hans särart och inte i pato-
logisk sjuklighet, så framhåller Schumpp,
måste man söka förklaringen framför allt
för sådana kapitel som 71, 16, 23 och 24,
som annars kunna verka beqynnerliga och
överdrivna, ibland t. o. m. moraliskt stö-
tande, tangerande det tillåtnas gränser.

Profetens betydelse och hans predikans
religiösa livsvärde ser Schumpp i upphajd-
heten hos hans gudsid6 och, sammanhäng-
ande därmed, i vedergällningstanken, samt
i hans bild av Gud som den gode herden,
som i mildhet och barmhärtighet leder de

sina till den messianska frälsningens mål.
Detta var profetens reaktion mot hans sam-

tidas obotfärdighet trots Guds straffdomar
och hans svar på deras ångestfulla fr|ga,
om Gud alldeles övergivit dem. Sådana tan-
kar äro alltid ägnade att trösta och styrka
själarna, när Guds vredes skålar utgjutas
över folken. Och då historien upprepar sig
är Hesekiels bok alltid aktuell.

Texten har kommit till oss i mycket då-
ligt skick och bjuder därför nästan oöver-

stigliga svårigheter f.ör översättningen.
Visserligen är den grekiska Septuagintan
därvid till stor hjälp, men Schumpp garan-
terar ofta inte mer än en sannolik tolkning
av urtexten, utan att dock giva sig in på

djärva eller godtyckliga konjekturer.
Beträffande den inspirerade författaren,

stannar Schumpp vid den traditionella upp-
fattningen, att denne själv samlat sina tal
och profetior samt förenat dem till en bok,
men han vill dock icke förneka, att tillägg
och korrektur kunna ha gjorts av andra,
och att även vid sammanställningen av bo-
kens olika delar möjligtvis främmande hän-
der varit verksamma, inte alltid till dess

fördel. På grund av kommentarens prak-
tiska syftemål avstår dock Schumpp från
mera ingående textkritiska spörsmåI.

Upfienbarelseboken är skriven ungefär år
9I e. Kr. Vid historiens och tidens vänd-
punkter, när allt synes gåtfullt, och kaos

och undergång hota, ha människorna alltid
gårna tagit fram denna bok; ty den har
just liknande tidsförhållanden och omstän-
digheter att tacka för sin tillkomst. De då-
tida kristna gällde som människosläktets
fiender framför andra, emedan de inte
kunde böja sig under den romerska avguda-
och kejsarkulten och därför ej heller under
detta världsrikes samhälls- och rättsord-
ning. Petrus och Paulus och många andra
kristna hade redan blivit martyrer för
Kristi sak. Jerusalem var förstört. Trång-
målen, som Kristus förutsagt, hopade sig.

Hade Kristus glömt de sina härnere på jor-
den? Var den yttersta tiden nära, var
Kristi andra ankomst nära förestående?

Hade den kristna lösen att >giva kejsaren
vad kejsaren tillhör> (Mt. 22:21) och att
vara >underdånig den överhet som man
har över sig, ty ingen överhet finnes, som

icke är av Gud> (Rom. 13: 1 ff.), ännu
gällande kraft? Till de yttre fienderna
sällade sig inre. Apostlarnas skrifter var-
nade med stigande bekymmer för de glu-
pande ulvar, förförare och villolärare, som

redan trängt in i Kristi hjord (z Jo. z;
Apg. 20:29).

i
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I denna konkreta situation har Uppen-
barelseboken sitt upphov. På uppdrag av

den himmelske >Kyrios Christos>> avslöjar
därför den helige Johannes, vad han i An-
den fått skåda >>Både det som är och det
som skall ske härefter> (l: l9), för *.t.
upprätta den betryckta kristenheten. Så-

som Hesekiel i symboliska handlingar förut-
säger Jerusalems och det judiska folkets
öde, upprullar Siaren från Patmos Kristi
Kyrkas framtid och seger i storartade dra-
matiska bildscener.

Ketter framhåller starkt Uppenbarelse-
bokens väl genomtänkta arkitektoniska
plan såsom ett fulländat konstverk, men
han motsätter sig de tendenser, som vilja
pressa texten i ett strängt sifferschema och
överallt upplösa den i rytmer och strofer.

Beträffande Uppenbarelsebokens inspire-
rade iörfattare, dess avfattningstid, äkthet
och kanonicitet håller sig Ketter av såväl
inre som yttre historiska skäl till den tra-
ditionella kyrkliga uppfattningen. Framför
allt påvisar han den inre enheten i tanke-
gång och uttryckssätt mellan Uppenbarelse-
boken och Johannesevangeliet samt namn-
ger många kyrkoförfattare, som sedan
lJ0-talet bestyrka aposteln Johannes' för-
fattarskap till bägge böckerna. Att Uppen-
barelsebokens kanonicitet tidvis betvivlades
hade sin orsak i misstolkningar av hans lära
och sekteristernas missbruk.

Ingående befattar Ketter sig med Uppen-
barelsebokens tolkningshistoria. Han för-
kastar på grund av bokens konkreta anled-
ning och syfte tlen blott mytologiska
tolkrr.ingen; han medger dock, att visio-
nerna anknyta till den föreställningsvärld
som återfinnes i G, T:s apokalyptiska och
urkristendomens apokryfiska skrifter samt
till hellenismens astrologiska och mytolo-
giska litteratur. Ffan godtager ej hellet den

enbart tidshistofiska tolkningen, enligt vil-
ken Johannes endast skulle ha skrivit om
sin egen tid, fastän han också och mera
har skrivit om det >som skall ske härefter>>
(kry. a-?3), och tlen kyrkohistoriska
tolkningen som låter de olika visionerna
syfta på helt bestämda perioder och alldeles
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konkreta händelser och personligherer un-
der de Lommande tidernas gång. Ingenting
har bragt boken så i misskredit som att
man gjort den till ett slags historiekalender,
vars beräkningtt äter och åter slagit fel,
vilket Adventisterna och Jehovas vittnens
religiösa kannstöperi tillräckligt visa. I lik-
nande medeltida försök ser Ketter en reak-
rion mor en extrem sbiritildlistisk tolkning
av bl, a. Rupert av Deutz och Rikard av
S:t Viktor. Han företräder i likhet med
väl alla katolska exegeter den >öaerbisto-
riska> wppfzttningen, som omfattar hela

tiden från apostlarnas dagar intill Herrens
ärorika ankomst till världsdomen.

För den konkreta utläggningen går Ket-
ter ut ifrån, att det inte finns någon en-
hetlig linje inom den kyrkliga traditionen,
och att man skall hålla sig till texten och
andraga jämförelsematerial ur Skriftens
andra böcker. Som vägledning uppsrälles
ett flertal grundsatser: l. Det profetiska
perspektivet förkortar eller förlänger tids-
måtten och tidsavstånden; omätliga tids-
rymder kunna ligga mellan olika händelser.
2. En och samma bild kan passa på långt
från varandra liggande skeenden. 3. Det
vore felaktigt att uttyda de visionära bil-
derna i deras enskilda detaljer. Mycket tjä-
nar endast ti[ bildens avrundning såsom

också i Jesu liknelser; man kan jämföra
dem med våra drömbilder. 4. Siffror, mått
och hyperboliska vändningar, t. ex. >hela
jorden>, ha i huvudsak symboliskt värde
och skola i läsaren väcka övertygelsen om,
att Gud, utan att kränka den enskildes fri-
het, i detalj bestämmer historiens förlopp
intill tidernas ände. Ketter uppehåller sig

också vid några av konstens mästerverk,
såsom varande i sitt slag en tolkning av
Uppenbarelseboken, bl. a. vid bilderna i
Beatus av Liebbanas kommentar (Lt 750),
den s. k. >>Bamberger Apokalypse>> från
Reichenau (c:a år 1000) och Albrecht Dii-
rers odödliga träsnitt från år 1498.

Mycket utförligr behandlas Uppenbarelse-
bokens religiösa livsvärden, Dessa kunna ej

tillräckligt uppskattas, men deras rikedom
upplåter sig inte med ens, Ju djupare man
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tränger in i dem, desto klarare erkänner
man i deras förvirrande mångfald Guds
plan, mål och ledning. Främst vill boken
våcka f örtroentle till Gutls f örsyn, ett för-
troende som inte tillåter människen att
passivt vänta, utan driver henne till aktiv
insats och medverkan. Visande på den be-
bådade kampen och segern vill den fylla de

kristna med äkta martyranda, sorn inte en-
dast är beredd att ge sitt liv för Krisri sak.

Vittne, martyr enligt Uppenbarelsen är
även den sorn Senom sitt ord och hela sitt
liv förkunnar Kristi lära. Dessa livsvärden
ha till inte ringa del sin rot i väntan och
förtröstan pi en rättr.'is uedergöllning. Ya,r

och en skall få sin lön efter sina gärningar.
Denna tanke uttryckes på så gott som

varje sida av Uppenbarelseboken, framför
allt i slutvisionen om det nya Jerusalems
härlighet. Centralt för hela Uppenbarelse-
boken är Kristus Konungen-motiuet. Den
som vill lära känna Kristus i hela hans full-
het får inte stanna vid hans jordeliv. I
Uppenbarelseboken spänner S:t Johannes
Kristi livsram över hela evigheten. Såsom

i en väldig bild- och ronfilm drar där förbi
vårt öga och öra Kristus såsom >>konungar-

nas konung och herrarnes herre>> (19: 16),
än i den majestätiska gestalten av män-
niskosonen som är smyckad med härskare-
värdighetens alla insignier, än i den ömt
beslc;jade gestalten av ett lamm. Motstån-
det mot hans konungavälde är utomordent-
ligt, dock endast så länge han ej slår ner
sina fiender. I kampen mellan hans följe
och helvetets makter kan ingen förbliva
neutral; fronterna sticka klart av ftån var-
andra. Uppenbarelsebokens Kristusbild har
mäktigt bidragit till de nordiska fol-
kers öueruinnanda au sin. blinda ödestro.
Kristus dukar inte under för de dunkla
ödesmakterna såsom deras avgudar, Han
framträder som segrare på en vit häst och
förintar alla sina fiender, döden och djä-
vulen inneslutna. Sådan är andan i den

karolingiska tidens Kristusframställningar.
Också är Uppenbarelseboken en bok om
detnonernas uerkliglret. Den avslöjar dcmo-
nien inte endast såsom en idi, utan som en

personlig makt som driver till kamp mot
Kristus och hans föl1'eslagare. Vetskapen
härom kan ge en förklaring till ondskans

ohyggliga påtalighet och intensitet i värl-
den och mtrnar att väpna oss med dubbel
försiktighet mot dess försåt.

Ketter slutar med att Uppenbarelseboken
är en bok lör troende mön.niskot. En sL-

dan bejakar ju realiteter, som man icke ser,
och har en fast tillförsikt om det, som man
hoppas. Men detta är enligt Hebreerbrevet
(11: l) detsamma som att tro. Vi lära oss

sålunda i denna bok att skåda utöver det,
som ligger i förgrunden, in till den histo-
riska utvecklingens bakgrund, där ljus och
mörker, nåd och synd, Kristus och Satan
kämpa om segern.

Läsaren kan sålunda ur Uppenbarelse-
boken vinna en sluten världsåskådning.
Dess nakna realism bevarar honom lika
mycket från lamslående pessimism som den
skänker honom en sund optimism, ty irr
han trogen intill döden, så skall honom gi-
vas livets krona (2: 10). Därför: >>Salig

den som läser dessa profetiska ord och salig
den som f&r hörc dem och bevarar det som
är skrivet i dem> (1: l). Däri ligger en

tydlig fingervisning att gripa sig an med
boken och göra dess innehåll till sin egen-
dom. Visserligen har tidvis, till fOljd av
bokens missbruk, försiktiga och förståndiga
kretsar inom Kyrkan själva övat och åt
andra anbefallt en viss återhållsamhet i läs-
ningen av den.

Men när man med ödmjukt sinne, liksom
på knä, läser och forskar i Uppenbarelse-
boken, inte för att tillfredsställa sin nyfi-
kenhet, utan för att befästa sin tro på Gud,
vilken leder och styr a,Llt, erfar man något
liknande det som en av entikens vise efter
läsningen av Heraklits skrifter uttryckte
ungefär så: >Vad jag dårav förstår är så

djupt och vackert, a.tt. j"g ana.t, hur djupt
och vackert det måste vara, som jag ännu
inte förstår.>> Det kan därför frågas, var-
för Uppenbarelseboken endast skall vara en
tummelplats för svärmeandar, som miss-
bruka den för sina fantasifoster, för att
mätta sin egen och andras sensationslyst-
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nad? Varför skola vi gå miste om alla de

religiösa värden, som äro nedlagda däri?

Redan för att kunna bemöta dylika miss-
bruk borde man känna det som en.förplik-
telse att studera boken på rätt sätt. Den
som gör detta, medger g'irnt, *t mycket
i boken är dunkelt och fördolt. Men vi ha
en god hjälp i de många kommentarerna
till Uppenbarelseboken, bland vilka Ketters
med dess grundliga och värdefulla inled-
ning intar en rangplats. Det är inte allom
givet att på egen hand sätta sig in i Nya
Testamentets, speciellt Uppenbarelsebokens,
förutsättningar, i språkets egenart, i de då-

tida människors förhållanden, till vilka den

var riktad, och i de säregna omständigheter,
under vilka den kommit till. Redan detta
förutsätter ett livslångt arbete, fordrar en

människas hela kraft och insats. Och även

om så ännu en del förblir gåtfull och oupp-
klarad, måste vi finna oss däri såsom i en

prövning, ty dette är Guds mening med
livet, att det i mångt och mycket är och
förblir för oss en bok med siu insegel. Men
ett är säkert: när vi på rätt sätt syssölsätta

oss med Uppenbarelseboken likna vi pärl-
fiskare, som ur havets dunkla djup bringa
i dagen många kostbara klenoder.

H, Kreutzer,

Fred Linderoth och Sven
Norbtinkl. Den Suenska Kyr-
h-an. St. 8 

o, 4, 6 sid. Stock-
holm 79432, Diakonistyrelsen. Kr.
9:75 /12: 10.

Denna bok fyller på ett utomordentligt
sätt sin uppgift att ge en för vidare kret-
sar avpassad framställning av Svenska kyr-
kans väsende, historia, organisation och ar-
betssätt. Den kan också tjäna den katolske
teologen och de ekumeniskt intresserade
som välkommen vägledning. Där behand-
las i 29 kapitel Socknen-församlingsenhe-
ten; Våra kyrkobyggnader; Klockstaplar;
Kyrkornas inredning; Symboler i våra
kyrkor; Kyrklig konst; Den svenska mäs-
san; övriga gudstjänster och heliga hand-
lingar; Kyrkliga. vigningar; Kyrkoåret;

1t0

Svenska kyrkans karaktär, organisation
och ämbeten; Församlingsstyrelsen; Nyare
former för det kyrkliga arbetet; För-
eningar och stiftelser; Svenska kyrkans
diakonistyrelse; Diekoni; Svenska kyrkans
mission; Utlandsförsamlingar och sjömans-
vård; Kyrkliga enhetssträvanden. Flera
tabeller och register gör boken. än mera
användbar både för studium och som

uppslagsverk. Det rikliga och innehållet
belysande illustrationsmaterialet, omfat-
ta;nde 776 bilder, framhäver bokens karak-
tär som >Läsebok i kyrkokunskap>.

Klart och tydligen framstår Svenska

kyrkan som en säregen representant bland
reformationens kyrkosamfund. Den är till
hela sin yttre apparition, men också till
sin organisation, sitt gudstjänstliv och sina

fromhetsformer mycket olik de tyska
landeskyrkorna. Även bland Skandina-
viens kyrkor intar Svenska kyrkan i detta
avseende en klart markerad särstä11ning.

Mångfaldiga traditionens band förbinder
den med den svenska kyrkan i medeltiden.
Men just denna bok bevisar också tydligt,
att den nuvarande Svenska kyrkan till sin
tro och sin inre egenart är reformationens
verk och bär en lutersk prägel.

Så har t. ex, i den svenska mässan de delar
av den medeltida mässan >som hade av-
seende på den romerska (vdrför blott
'romerska' och inte 'katolska'? De orien-
taliska kyrkorna t. ex, läru ju detsamma)
mässofferläran utrensats> (sid. 140). Men
därmed har det mest väsentliga i den
gamla mässan borttagits och blott delar
av dess yttre skal bevarats!

Aulösningen vid skriftermålet, både det
allmänna och det enskilda, kallas sakra-
ment med åberopande av Augsburgska be-
kännelsens försvar och Luthers lilla kate-
kes. Den betraktas alltså som sakrament
i luthersk mening. Detta framgår också

av det följande försvaret, inte av skrifter-
målecs nödvändighet utan blott av dess

stora nytta: Det gäller att >tillägna sig

vissheten om förlåtelse> vare sig genom
>>en syndabekännelse avlagd i den egna

kammaren> eller >den som avlägges i kyr-
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kan>. Det är i det senare fallet visser-
ligen >lättare att tillägna sig denna (viss-

het), då den kommer så som här, meddelad
av en präst, som trlar på Guds vägnar.
Känslan att stå inför Guds ansikte blir
också mycket större och påtagligare. Och
slutligen kan den bekräftelse Nattvarden
ger icke mottagas vid den ensamma be-
kännelsen. . .> (sid. 169).

Nattaarden uppfattas här tydligen också

i lutersk mening, Den ät >ingenting
mindre än Kristus själv, 'i, med och under
bröd och vin', som Luther uttryckte det>
(sid. 1t4). >Instiftelseordens läsning är en

invigning av brödet och vinet> (sid. 1t6),
ej någon förvandling. Elevationen, som

här och var ännu förekommer, försvaras
som en vacker sed, >som kanske för många
kan förefalla ganska betydelselös>>, men
som gärna kan bibehållas, emedan den för
andra >är ytterligare ett band med gångna
tider>>. Nu för tiden behöver man heller
inte mera frukta de farliga konsekvenser
Uppsala möte varnet för: >Det gällde då

att söka utrota en segt kvardröjande ro-
mersk uppfattning av Nattvardens väsen,

en tillbedjan av själva nattvardselementen>
(sid. fl7). Man läser och häpnar, att en
sådan >>romersk uppfattning>> fortfarande
spökar i protestantiska huvuden, Vi kato-
liker har anners 

- 
som katolikerna i alla

tider 
- 

lärt oss redan i småskolan, atr det
vi tillbedja i Altarets heliga sakrament är
vår Flerre Jesus Kristus, närvarande under
brödets och vinets gestalter. Att därav
göra >en tillbedjan av själva nattvarsele-
menten> är antingen illvillig förvrängning
eller okunnighet i innanläsning!

Dopet, ocksä barndopet, försvaras som

>ett sakrament, en nådegåva> enligt lu-
tersk ellcr kanske mera i modernistisk upp-
fattning: >Vad är det barnet Iä'r? Yad, {är
det, som det icke ägde redan förut? På
dessa frågor kan man svara: Barnet får
Guds välsignelse. Detta är något i högsta
grad irrationellt, något, som vårt förnuft
envist vill vigra art erkänna. Och dock
kunna vi i vårt liv starkt få erfara denna
välsignelse som en stor och rik gåva. Vi

kunna känna det, redan om en gammal
kristen ger oss sin välsignelse. Det kan
kännas som en andlig kraft, som strömmar
över just i det ögonblicket. Hur oändligt
mycket större måste då icke Guds välsig-
nelse vara! Pi frägan om vad barnet får,
kunna vi också svara: Barnet får ta emot
Guds löften. T. ex. detta: 'Se, jag är med
eder alla dagar intill tidens ände'. Det är
också löftet om ett {örbund, där Gud lo-
var ttt ta hand om var enskild människa,
som vore han eller hon den enda. Vi känna
igen detta från Bibeln. Det är också en
äkta evangelisk tanke> (sid. 17t). Då är
Luthers uttryck: >>barnet blir frälst> nog
att föredra!

Ännu en mycket märkvärdig upplys-
ning om >romersk uppfattning> får vi vid
behandlingen w konf irmationen. >Enligt
romersk uppfattning meddelas vid konfir-
mationen, liksom vid utdelandet av andra
sakrament (ty som ett sådant framstår
konfirmationen för den Romerska kyrkan),
Andens gåvor, fullkomligt oberoende av

mottagarens inställning> (sid. 176). Vi har
här åter ett fall, då den katolska läran
från protestantiskt håll uttryckes så miss-
visande som mö.iligt. Ty vem, som läser
dessa ord, skulle kunna tro att en omsorgs-
full inre förberedelse kräves av den ka-
tolske konfirmanden? Ex opere o|erdto
betyder inte alls sine bono tuotu utentis
såsom Augburgska bekännelsens försvar
påstår, heller inte sine file såsom Calvin
och Chemnitz vill interpretera det! Det
säger blott att det inte är den inre dis-
positionen, som - 

så nödvändig den än
ir 

- 
'ir orsak (men väl betingelse!) till

rättfirdiggörelsen och de andra andliga
givorna,

Intressant i boken är också avsnittet om
Bruiluigsel. Äktenskapet uppfattas natur-
ligtvis inte som sakrament, men alla an-
strängningar atr ge det.åter >>den höghet,
som den kristna tron fordtar för denna
förening>>, hälsas välkomna. Vad skilsmäs-
san beträffar heter det: >>Kyrkan (den
Svenska kyrkan naturligtvis) har låtit sig
nöja med lagen sådan den är utan att

lrl
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draga upp strid omkring den, då det gott
kan sägas, ^tt 

det 'år omöjligt att finna en

form för lagstiftning, som kan fylla de

krav, Kyrkan här uppställer. De många

skilsmässorna blotta en kräftskada, som

ingen lagstiftning i världen kan göra om

intet. Bättringen måste ske på andra vä-

8ar, genom en högre uppfattning av äk-
tenskapet, genom ett förändrat sinne hos

hela folket>> (sid. 182).
Prästänbetet och bhkofsämbetet har en

tydligt framträdande tradition från den

förreformatoriska kyrkan, men de har un-
dergått en väsentlig förändring i lutersk
riktning: det finns inte ett särskilt prästa-

döme förmedlat genom prästvigningens
sakrament. Svenska kyrkan har visserligen

>bevarat den gamla formen av vigningen,
men givit denna en evangelisk tolkning>>
(sid. 191). Biskopsvigningen tillskrives i
enlighet med den svenska traditionen en

särskild betydelse. Den är mer än en in-
stallation, >>något mera än blott och bart
en yttre stadfästelse på att vederbörande
nu var biskop>>. Och just vad biskopsäm-

betet beträffar betonar Svenska kyrkan
>>sambandet med Kyrkan, sådan den verkar
tiderna igenom, på ett starkt och märkligt
sätt i handling>>. Men genom den välsig-
nelse som meddelas, >>meddelas icke (som

den Romerska kyrkan ser saken) några nya
egenshaper>> (sid. 197). Därmed har ty-
värr, enligt den katolska liran, det. inre
sambandet med den allmänna Kyrkan i en

av de viktigaste punkterna gått förlorat!
Vi har uppehållit oss vid dessa kritiska

påpekanden, för att klart påvisa några av
de väsentliga skillnader som föreligger mel-
lan den nuvarande Svenska kyrkan och den

Kyrka som före reformationen också var
hela det svenska folkets andliga hemvist.
Att sedan mycket av den medeltida rike-
domen här i landet räddats undan 1J00-
talets skövlingar och att det gamla arvet,
i synnerhet i iära dry*, tacksamt och
vördnadsfullt vårdas, förtjänar också ett
>>romerskt> erkännande, ty den sant ro-
merska andan är även den i sann mening
katolska.

trz

Sergius, m. fl.: Sanningen om
religionen i Ryssland. 8o, 160 s.

Stockholm 1943, Natur och Kul-
tur. Kr, 6: 

-,
N. S. Timas j ef f: Religionett

i Soujet 1917-1942. 8", 167 s.

Stockholm 1941, Rab6n och Sjö-
gren. Kr. 6: 10.

Meddelandet att metropoliten Sergius i
september 7943 valts till patriark av

Moskva och Ryssland, väckte ganska stort
uppseende över hela världen. Problemet
om den Ryska kyrkans ställning efter den
kommunistiska revolutionen har varit före-
mål för stort intresse, och är inte mindre
aktuellt för närvarande, då vi vänta en
fred, där kanske en eventuell rysk kyrko-
fientlig politik kan få stora konsekvenser
för vissa europeiska länder. Men proble-
met har visat sig vara mycket svårt att
komma till rätta med, på grund av den
isolering, som Ryssland etablerat gentemot
utlandet. De många och i flera fall mot-
sägande uppgifter, som kommit oss till
handa, ha varit omöjliga att kontrollera.
Det är än i dag nästan lika svårt att ge-
nomtränga det htllje varmed propaganda

eller rykten omge de verkliga förhållan-
dena mellan stat och kyrka i Ryssland.

De två i höstas utkomna böckerna i
detta ämne, vilka här skola behandlas, äro
så olika man gärna kan tänka sig. Den
första, som utgivits av den nyligen av-
lidne patriarken Sergius, är en samling
uppsatser, predikningar och brev av Ser-
gius och andra ryska biskopar och med-
lemmar av det högre prästerskapet. Blott
flyktigt beröres förhållandena under de
senaste 2i åren, i stället behandlas situa-
tionen under det nuvarande kriget mot
Tyskland med tröttande omständlighet.
Sovjetregimen prisas som den överhet, vil-
ken >befriade kyrkan från det tryck, som

sedan långa år vilat över den och gjorde
den fri frin yttre förmynderskap>, och
>som g^rantetrt full frihet lat med-
borgarna att förrätta sina religiösa kult-l. Gerlach.
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handlingar, och på intet vis lägger hinder
i vägen för de troendes eller kyrkans re-
ligiösa liv>. De processer, som förekommit
mot kyrkans anhängare, sägas undantags-

löst grunda sig på att de anklagade under
religionens täckmantel bedrivit en mot re-
gimen fientlig politisk verksamhet, men

några bevis för detta lämnas ej av för-
{artaren. Rapporterna om förföljclse mot
Rysslands kristna sägas vara falska rykten,
som utspridits av emigranterna i syfte att
skada sovjetregimen.

I alla tonarter prisas det ryska folkets
hjältemodiga kamp mot den tyska nazis-

men. Gång på gång gives försäkringar om

kyrkans absoluta trohet mot överhet och

fosterland. Man kunde få intryck av att
fuil harmoni skulle råda mellan stat och
kyrka. 

- 
Boken gör emellertid inte in-

tryck av att vat:- fullt sanningsenlig. Man
har anledning misstänka, att de uttalan-
den, som här gjorts om de kyrkliga f.ör-
hållandena ej äro heh rillförlitliga. An-
gående en förklaring av patriarken Sergius

skriver Timasjeff : >De speciella omstän-
digheter, under vilka detta uttalande
gjordes, gör, att det saknar varje värde.>>

(Religion i Soajet, s. 31.) Det är möjligt,
att Sergius ej haft full frihet att säga

sanningen i dessa frågor eller att uttalan-
dena gjorts under hot eller påtryckning.
Dec är för övrigt känt, att en grupp inom
prästers[.apet i Ryssland, som även lär hysa

ganska modernistiska åsikter i teologiske
frågor, öppet sympatiserat med kommunis-
men. Hur stor denna grupp är, och om
Sergius och de övriga författarna i den

här anmälda boken höra till densamma,

är mig inte bekant, men av Timasjeff att
döma skulle den ej kunna vara så omfat-
tande, som man annars kunde få in-
tryck av.

Boken Religionen i Soajet, som skrivits
av den i Amerika v€rksamme ryske pro-
fessorn Timasjeff är mycket intressant,
Den gör omedelbart intryck ev att vara
vederhäftig. Som källor ha till största de-
Ien använts sov;'etryska tidningar, som

alltså rätt begagnade böra ge en fullt
objektiv bild av läget. Källornas värde
kan alltså i frå.ga. om objektivitet upp-
väga den nackdelen rtt författ^rer ir
emigrant.

Timasjeff redogör med stor klarhet för
ryska kyrkans kamp från l9l7 ttll väru
dagar. Han påvisar marxismens oryggligt
religionsfientliga inställning. Enligt denna
är religionen och kapitalismens klassam-
hälle oupplösligt förbundna, och skola där-
för båda bekämpas. Om sovjetregimen

alltså ville förverkliga sina marxistiska
ideal, måste den oundvikligen komma i
motsättning till kyrkan, ja, den måste

söka att fullständigt undbrtrycka dess an-
hängare och utrota all religion. I(yrkans
verksamhet kunde därför om den blev

obehaglig för bolsjevikerna, stämplas som
politisk förbrytelse.

Vid bekämpandet av religionen gick re-
geringen tillväga med stor försiktighet och
lisr. Förföljelsen blev ej direkt, utan in-
riktades på att försvåra kyrkans verksam-
het och göra dess ställning både ekono-
miskt och socialt odräglig. Aktionerna
kommo i vågor och varade var och en i
nlgn ät, vrrefter följde någon tids lugn,
Den sista förföljelsen slutade i januari

1939.

Kyrkans ställning var orygglig. Dess

kamp för religionens bevarande och mot
arbetet på avkristning fördes med be-

undransvärd skicklighet, skarpsinnighet och
uthållighet. Kyrkan visade sig ha större
anpassningsförmåga och djupare rötter hos

det ryska folket än man anat. Dess kamp
var ej förgäves. På många områden måste

sraten ge efter, och förföljelsen blev del-
vis betydligt avmattad. Dessutom började
den rent ateistiska propagandan visa tyd-
liga tecken till att upplösas och försvinna.
Under det nuvarande kriget tycks kyrkans
ställning ha förbättrats betydligt, men
kanske är detta blott ett led i krigspro-
pagandan. Som Timasjeff framhåller är
det ännu fOr tidigt att avgöra hur för-
hållandena komma att gestaltr sig i fram-
tiden. Man vet ännu ei om sovjetrege-
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ringen efter kriget kommer att återupp-
taga sina försök att undertrycka den ryska

kyrkan.
Torgil Magnuson.

Erdmann Hanisch: Ge-

scbicbte Russlands. L Band. 2. Aufl.
Freiburg i. Br' 7943.

Första delen av den 1941 (sid. 143 ff.) i
denna tidskrift utförligt recenserade >>Ryss-

lands historia>> av Breslauprofessorn Erd-
mann Hanisch har efter förhållandevis kort
tid utkommit i en ny upplaga. Större för-
ändringar har inte företagits och där sådana

g.iorts, har det huvudsakligen varit för att
fordjupa skildringen av den kulturhisto-
riska bakgrunden, vilket ju är av stort in-
lresse, när det gäller den tyvärr alltför litet
kända ryska kulturen. Första delen avslutas

med en översikt över sjuttonhundratalets
ryska litteratur och konst. Det är den

epok, som utmärkes av sin orientering mot
väster, av syntesen mellan gammalryskt och

västeuropeiskt, Som ett slags symbol för
dessa betydelsefulla strävanden framstår
den italienske arkitekten Bartolommeo

Rastrellis stora skapelse, Andreaskatedralen

i Kiev, byggd mellan 1747 och 1767, sorn

i sig förenar italienjk barock med inhemska

stildrag. Ur denna legering av ryskt och

västerländskt skulle på adertonhundratalet
i Ryssland uppstå en kultur, vars främsta
representanter inte blott vann världsrykte
utan även ett inflytande, som ännu den dag

som i dag är kan spåras i västerländskt kul-
turliv och som knappast visar rcndenser att
minska.

Olof a. Meyburg.

C. S. Lewis: Från heluetets

breuskola. Studiebrev om de bästa

metoderna ztt föru en själ till för-
rappelse. 8", 190 s. Lund 1944,

Gleerup. Kr. J: J0.

Denna engelska, både till innehåll och
form originella bok kan ej på bättre sätt
presenteras för svensk publik än genom
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bisLop Brilioths inledning till denna svenska

upplaga. >The Screwtape Letters>, skriver
han, >publicerades i den kyrkliga vecko-
tidningen 'The Guardian', innan de i fe-
brw*i 7942 utkommo som bok. Inom ett
halvår omtrycktes den fem gånger 

-sannolikt har den sedan dess upplevat än
fler upplagor 

- och måste räknas bland
krigsårens märkligare litterära framgångar,>

>Förklaringen härtill er knappast i främ-
ste rummet att söka i den tidsbästämda

bakgrunden: den 'patient', vars andliga
historia tecknas i breven, finner sin död

under ett bombangrepp. Till stor del beror
den väl på det djärva, en smula chocke-
rande uppslaget: 'Screwtape' (här kallad
Tumskruv) är en äldre, förfaren djävul,
som ger sin släkting 'V'ormwood' (Malört)
kloka anvisningar, huru han skall gå till-
väga för att bäst fullgöra sin uppgift att
förföra ett människobarn . . , Men grunden
till bokens .framgång ligger nog djupare.
Med uppslagets djärvhet ha förbundits både

en mindre vanlig psykologisk skarpsynthet
och ett inträngande personligt allvar. När
Screwtape för sin unge vän utvecklar, vari
'fiendens' makt består, så blir hans ord till
en förklädd förkunnelse av den kärlekens
irrationella makt, som för det djävulska vä-
sendet är fullständigt obegripligt. Och hans

taktiska vinkar innehålla en svidande vid-
räkning med den flacka. liberalismen, den
moraliska relativismen, den förvända sma-

ken och det fromma självbedrägeriet 
-allt värdefulla bundsförvanter för 'Our

Father Below', som de nitiska demonerna
kalla sin herre och mästare. Den lilla boken
får ett säreget behag därigenom, att dess

angelägna budskap döljer sig under en dräkt
av humor och satir, präglad av författarens
akademiska kultur.>>

De sanningar, som framläggas i boken,
är egentligen inte nya. De utgör gammal

kristen visdom och erfarenhet, som samlats

under de kristna århundradenas lopp av

många enskilda asketer och andliga lärare.
Man tror sig t. ex, hos Lewis skönja en så-

dan klassisk framställning av de olika an-
darnas inverkan på vårt inre som den helige



Litteratur

Ignatius av Loyolas >tegler för rtt kunna
skilja andarna> i hans >Andliga övningar>>.

Men här har dessa gamla sanningar fått en

träfiande tillämpning på helt moderna män-
niskor och förhållanden. Det sker därtill i
en form, som gör >undervisningen> i bästa

mening underhållande. I boken finns
många träffande formuleringar och vänd-
ningar, som man gärna skulle vilja göra

särskilt uppmärksam på. För att ge något
konkret begrepp om både innehållet och

formen, återger vi det första brevet på an-

nan plats i detta nummer av Credo (sid.
144). Vi gör det med den fasta förvissningen
att detta smakprov bättre än något annat

skall stimulera våra läsare att anskaffa och
studera denna bok. Hos oss katoliker finns
nog mer än hos andra förutsättning till att
kunna dra nytta av den. Boken är också

lämplig för högläsning vid religiöst beto-
nade sammankomster.

l. Geilacb.

Pierre Letel lier: Fransois

Mauriac, Romancier cle la Gräce.
8o, 43 s. Uppsala 1944, A.-B. Lun-
dequistska Bokhandeln. Kr. 2: I0.

Pierre Letelliers föreläsningar om Mauriac
har av en blott alltför begränsad publik
följts med stort intresse, och det är med

tillfredsställelse man hälsar detta lilla häfte,
som gör författarens synnerligen djupgå-
ende insikter i ämnet tillgängliga för en

vidare krets av för fransk litteratur in-
tresserade.

Efter *t ha analyserat den dystra fa-
mil.iemiljö, som är skådeplatsen för Mauriacs
alla romaner, presenterar författaren det
typgalleri, som särskilt figurerar hos Mau-
riac. Indelningen sker här efter personer-

nas grad av individualitet. Högst på skalan
står den typiske Mauriachjälten, ohyggligt
medveten om varje motiv, varje hemlig be-
vekelsegrund till sitt handlande, utan minsta
tendens till omedelbarhet, oändligt missbe-

låten med sitt jag och tyngd av en vag
men ständigt närvarande känsla av att var:.
dömd riil undergång. Men han är till den

grad ctt med denna känsla av fördiimelse,
att han varken kan eller vill frigöra sig

därifrån. >Hellre brinna än inet känne,
hellre lida än vegetera> blir hans motiv.

Denna av fördömelsen hypnotiserade in-
divid vill Mauriac frälsa 

- och man frestas
nästan att säga att han fordrar dessa sorg-
liga förutsättningar hos sin hjälte för att
låta dramat om hans själ få uppföras, till
den grad synes det vara honom omölligr
att lämna något rum för lyckan och friden
hos den av Gud kallade. 

- 
Liksom i Evan-

geliet vinnes frälsningen endast genom kär-
leken till Gud i förening med frigörelsen
från allt jordiskt, I Mauriacs sista roman,
La Pbafisienne, synes frälsningen visserligen
ske genom kärleken till en människa, och
denna frågeställning upptages av Letellier
i ett intressant resonemang, mot vilket man
dock skulle kunna rikta en eller annan in-
vändning,

Uppsatsen avslutas med en mera detalje-
rad analys av nådens frälsande verk i män-
niskan, då hon är på väg tillbaka till Gud

- 
väl värd att läsa och begrunda för sitt

religiösa värde och djup. Detta må även
utan tvekan sägas om arbetet i sin helher,
ty de små >heresier>, som någon gång kan
iakttagas, minskar icke väsentligen den be-
hållning det skänker sin läsare. Att det
ur stilistisk-litterär synpunkt står högt torde
knappast behöva tilläggas.

Gu.nnel Yallquist.

Anna-Lenah EIgström:
Italiens elfte timma.8o,286 s.

Stockholm 1943, Steinviks. Kr.
10: --.

Föreliggande bok är skriven just före det
italienska sammanbrottet i juli tl+3 och
ger en efter allt act döma mycket god över-
blick såväl över fascistpartiets uppkomst
och utveckling som över tillståndet i den
tyska ockupationens Italien. Åt fascismens

ideologier och särskilt dess sociala principer
ges rikligt utrymme.

Betydande reformer har just på det so-

ciala området kommit till stånd sedan
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fascisterna fått makten, även om en täm-
ligen rik mytflora uppvuxit kring detta
motiv. Men många principer som hyllas
är uppenbart oriktiga. Man kan nämna
det förhållander, atr lönerna nedskäras och
understöd i stället gives, så att folket, då

det självt borde få möjlighet att tjäna sitt
uppehälle, tvärtom vänjes vid ttt vata
välgörenhetsobjekt, vilket givetvis måste

verka moraliskt upplösande. 
- 

Nöden är
alltjämt oerhört stor, och de lägre klasser-
nas förhållanden ofta ohyggliga, detta till
en del beroende på den rådande överbe-
folkningen.

Kyrkans sociala roll i Italien behandlas
ganska utförligt och med största sympati
och respekt och - 

såvitt möjligt 
- 

för-
ståelse. Ett helt kapitel är ägntt åt Vati-
kanradions central för upplysningar om
saknade soldater, en storartad och verkligt
välsignelsebringande organisation, som i
samarbete mbd Röda Korset och andra
humanitära organisationer gör en bety-
dande insats för ett minska krigets
elände.

Problemet om Italiens framtid står i
nä,ra sammanhang med den dom, som

världen skall fälla över det italienska fol-
ket. På minus-sidan finner man framför
allt alla dess politiska brott av skändlig
natur, om vilka inte närmare behöver er-
inras. Dessutom framstår som ytterst
osympatisk folkets traditionella opportu-
nism: man bejublar kriget, då dss 

- 
6xy-

sett med vilka medel - 
bringar f ördel,

men förklarar sig som fredsvän, när det
börjar brinna i de egna knutarna.

Å andrt sidan har massan av det
italienska folket inte helt motståndslöst
låtit göra sig till fascister 

- 
man jäm-

före endast med Tyskland, dät jt Katolska
kyrhan så gott som ensam bjudit mot-
stånd. Många martyrer kantar fascismens

triumfväg genom Italien.
>Italienarna ha så nyss tillhort för-

tryckarblocket, att den prövningens eld

deras land nu genomgår, har något av
Gudsdom över sig.> Men folkets givetvis
osympatiska opportunism beror nog mindre
på medveten oredlighet än på en - 

låt
vara brottslig 

- 
barnslighet, en barnslig-

het som ändå borde väga med bland de

förmildrande omständigheterna.
Anna-Lenah Elgströms Italienbok verkar

initierad och vederhäftig och dessutom

synnerligen sympatisk. Flennes varma
mänskliga känsla lämnar henne icke ett
ögonblick, lika litet som hennes saklighet.
Boken har ett verkligt intresse inte minst
för katolska läsare.

Gunnel Yallquist,

Jeanna Oterdahl; Min
Iilla bönbok. En skolflickas sdrn-

tal med Gud. 8", 126 s. Uppsal;.
1943, Diakonistyrelsen. Kr. 2:2f ,

inb. 3: to,

Protestantisrnen är svår att anpassa efter
ett barns ståndpunkt och behov, och detta
är ett av de områden, på vilka katolicismen
har ett klart psykologiskt företräde. -
Jeanna Oterdahl har i denna lilla bok
gjort ett lyckat försök till en andaktsbok
för flickor väl närmast i l1-14-årsåldern.
Den äger ingen >klassisk>> bönboksupp-
byggnad utan har formen av små spon-
tana samtal med Gud om alla dagliga pro-
blem. Man återfinner författarinnans sed-

vanliga förtjänster: fromhet, värme, psy-
kologisk blick samt stilisdsk formskönhet

- 
det sista ingalunda oväsentligt, när det

gäller barnens religiösa fostran, där all
banalitet, även den rent yttre bör bann-
lysas. Språket är dock enkelt och vardag-
ligt, naturligt för ett barn.

Säkerligen kan denna bok fylla det be-
hov som den är avsedd a,tt fylla. Den kan
vara" ay intresse även för en katolsk läsare,

men en bönbok enligt våra fordringar är
den inte, då det väsentligaste i vår from-
het, nämligen det sakramentala livet, här
inte har någon plats.

Gunnel Yallquist,
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