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PERSONLIGHET OCH TRO.

Ardet >personlighet>, som i vira dagar anvandes si ofta, hirstammar
L,lfrarr ri,rr". "r, t70O-talet. Tenker man blott pi ordets klangflrg, si
Ir det tydligt, att dlrmed isyftas nigot, som tillhiir minni'skan. Person-

lighet betyJer alltid krafter, som herflyter ur mlnniskan, dllkommer
,ril.rrriskar, hrijer mlqniskan. Medan man pi tfOO-talet och i bdrjan av

lzgg-ralet, di man innu bar peruk, i >stindspersonen> sig det hogsta'
som minniskan kunde representera pi jorden, brukar 1800-talet med en

viss opposition mot stindspersonen, som hlrstammar frin det fedoala sam-

hellet, f.6rtd,kta personlighetens ritt, vlrdet av den egna Prestationen, som

ir oberoende av de lagar, som betingas av de feodala fOrhillandena.
Visserligenpr det sarruna ord >>person>, som ligger till grund f6r be-

greppen u=stindspersonen, och >personligheten>. Men redan det spt:ikliga
i.rii"t ". tyder p& en f6rdjupad uppfattning. Det kommer inte lingre
an pi biirden - man brukade ju fordomda'gs i brev fuamfor namnet
skriva >Ers hdgvilborenher>> och >vilborna)> - utan begreppet personlig-
het henf<;r sig till minniskans inre varde, till det egna initiativet. Diri
kunde alla hava del, i all synnerhet talangen, utan att {beropa sig pi nigot
shktnamn, varmed man legitimerade sig som standsperson'

Detta betecknar en ny linje i slutet av I71}-talet och under 1800-talet,
som skulle omgestalta hela kulturlivet. Alla mlnskliga vlrden bOrjade

nu atr koncentreras till den enskilde individen: han upphiijdes till en liten
gud i en viss motsittning till Gud med stort G. Det betydde att mlnni-
,'krn ob"ro.nde av bOrd sjelv kunde erni det hogsta, om hon bar rnirjlig-
hererna d?irtill inom sig. >Personlighet> 'ir alltsi ett borgerligt, demokra-
tiskt begrepp. Varken under medeltiden eller renissansen skulle det ha

o"rlt *allili i d.nt " betydelse, och vi skulle ocksi f6rgives scika ordet i
nigon litteratur frin dessa tider. I slutet av 1700-talet eller mojligen
bOijan av 1800-talet torde det ha uppkommit, fiirst i England. Men det
blev i varje fall tyskarna, som ivrigast gjorde det till ftiremil fOr filo-
sofiska spekulationer.

Ingen filosofi av rang under 1800-talet kunde komma f<irbi det. Hur
.olika varandra systemen in var, sig man sig dock niidsakad att pi ett
eller annat sitt ta stillning till det. Och varje filosof gjorde det pi si

10-47697 Credo, z8:e irg. Nr 3-4. 1947 t25



Robert Braun

sltt, att han scikte hlrleda personlighetens virde och virdighet ur den sfir,
som fciref<ill honom vara den h<igsta.

Kant, Flegel, Schelling, Schopenhauer - hur litet dessa ln ofta het lrtt giira med
varandra - ir de dock eniga om att tillskriva personligheten ett vlrde, som nirmar sig
det gudomliga. Betyder personlighet fd,r K a n t autonomi, ett f6rnuftigt visens frihet
under moraliska lagar, alltsi ett uttryck IAr fti pliktuppfyllelse, si innebir det fiir
H e g e I visserligen ocksi autonom lagstiftning, men d?irtill Lommer ett kontemplativr
moment, f<irmigan av sjilvreflexion. >Makten tinkt sisom absolut Ir icke herre iiver
nigot annat, utan herre iiver sig sjllv, personlighet>, fdrklarar han i det han stiker
tringa till djupet av begreppets innehill. Och besinnar man, att Hegel iven prlglat
ordet: >Geistsein heisst: bei sich selbst sein>, blir det iinnu mera pitagligt, vilket andligr
h6jdlege han fcirbinder med personlighetsbegreppet. Dlrjimte betyder visserligen person-
lighet fdr Flegel, som i den fdr honom karakteristiska tankekonstruktionen vill fram-
h5va staten, den enskildei fria och medvetna delaktighet i en stor iiverindividuell gemen-
skap. Idealstaten Ir fdr honom ett f<irband av minniskor som fdrsakar det privata eller
som han s?iger >partikulira> och just genom denna frivilliga fdrsakelse blir personlig-
heter. Alltsi miste man ha ett virde i sig sjiilv och dock pi samma ging klnna sig
som en del av staten fcir att enligt Hegel ha del i personlighetsbegreppet.

Schelling iter, som ser mlnniskans fullkomning icke i staten utan i handlings-
livets dynamik, drar in iven detta moment i sitt personlighetsbegrepp. Detta viirde till-
kommer minniskan i den min hon ir >fritt skapande handling>. Hiir skymtar redan
genibegreppet, som under 1800-talet fick si stor betydelse.

Ett helt annat perspektiv tippnar Schopenhauer, som varken med Kant frir-
binder personligheten med pliktbegreppet eller som Hegel med sjllvreflexionen och staten
eller som Schelling med den inre dynamiken. I motsats till den sistnlmnde betraktar han
det stathkt som avgiirande; personligheten 5r fiir honom just det of<ir?inderliga i virt
vlsen. Det Ir alltsi icke vad vi l5r oss eller huru vi f<irlndras genom miljiin eller andra
fiirhillanden, som spelar nigon roll fdr vir personlighet, utan den ofdrlnderliga visens-
kirnan i oss. Schopenhauer siger: >F<ir vir lycka ir det som vi Ir, personligheten,
genomgiende det fiirsta och vlsentligaste - redan emedan den ir konstant och 96r sig
g?illande i alla fitrha[anden.> Han framstiiller alltsi personligheten sisom nigot absolur
givet, i viss mening den djupaste grunden till karaktiren och vlsendet: >Den kan inte
bertivas oss,> >Det enda som stir i vir makt Ir att ttnyttje vir personlighet si v?il soin
miijligt.> Av de tre faktorer, som bestimmer mlnniskans iide, n?imligen >vad man Ir"
vad man har och vad inan f<irestiiller> intar den fiirstnlmirda, personligheten, frimsta
rangen.

Den tyska filosofien under 1800-talet se/ alltsi i personligheten ut-
ffycket fcir ett htigt virde, en vlrdighet, som uteslutande tillkommer
mlnniskan och fdrverkligas av henne och som kinnetecknar henne till
skillnad fl&n andra levande varelser. Liknande fiirestillningar f6rband
antiken med begreppet >eran>. Och dlirpi ligger iven accenten ner
Goethe i sin ofta anf<irda strof i Vest-dstlicber Di.raan skriver:

Volk und Knecht und Ueberwinder,
Sie gestehn zu jeder Zeitz
Hiichstes Gut der Erdenkinder
Sei nur die Persiinlichkeit,
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Jedes Leben sei zu fiihren,
Venn man sich nicht selbst vermisst;
Alles kiinnte man verlieren,
Venn man bleibe, was man ist.

Vi iterfinna i dessa halvt lekfulla ord, som Suleika riktar till Flatem,
sin ilskade, Goethes karakteristiska syn pi denna fr&ga. Goethe acceP-

terar med orden att man alltid skulle kunna leva sitt liv, om man blott
icke f6rlorar sig sjilv, fullt medvetet 1800-talets stindpunkt, enligt vil-
ken en privilegierad stillning icke skenker livet stijrre virde utan detta
helt beror av individen sjilv. Man miste blott forbli uwas man ist>>. Per-
sonligheten f.rigor oss frin alla stindsamhallets Sranser.

Men hur ernir man di ett personligt virde? Goethes svar ir mycket
typiskt f<ir tiden. Man fiirverkligar sitt eget jag genom skapande arbete,
genom sitt verk. HIr kommer i personlighetsbegreppet in ett moment
av samma art som i Schellings dynamik: - geniet.

Den schweiziska humanisten Jakob Burckh ardt foljer denna
linje, nir han betraktar personligheten som den egentliga kulturskapande
faktorn, nir han stlller geniet i kulturhistoriens medelpunkt. Renlssan-
sens italienare lr fijr honom det moderna Europas stora byggherrar, eme-
dan hos dem {iir f<irsta gingen personligheten och dlrmed det sjilvmed-
vetna geniet bryter igenom. Medeltiden iter innebir fijr Burckhardt blott
ett slags f<irstadium och f6rberedelse hirtill.

>Under medeltiden>, sLrivcr han med pitaglig ringaktning fiir denna tid, >lig innu
det minskliga sjilslivets bida sidor, den som vlndes utit och den som riktar sig init
mot miinniskan sjilv, dr6mmande eller halwakna liksom under en gemensam sliija.
Denna sliija var vivd av tro, barnafantasi och vidskepelse; sedda genom dem tedde sig
virlden och historien i underliga fiirger, men mlnniskan betraktade sig blott sisom ras,
folk, parti, korporation, slikt eller i nigon annan kollektiv form. Nu vaknar ett objek-
tivt betraktelsesltt av staten och alla denna v'irldens iivriga ting, men vid sidan d'drav
framtrider med full styrka det subjektiva; m'dnniskan blir individ och llr sig att upp-
fatta sig som sidan.> I denna men ocksi uteslutande i denna mening slger Burckhardt,
att personligheten var den italienska renissansens stora skapelse.

Flumanisten frin Basel menar diirmed >subjektivitet>, >individualitet>, genial ming-
sidighet, geni. Leon Battista Alberti erbjuder enligt hans mening det mest typiska
exemplet dirpi; en individ har hir nitt full mognad i sin hillning till virlden, i sin
kritik, i sin allomfattande bildning och i utvecklingen av de egna m<ijligheterna till
skapande verk. Och di ett kapitel i Burckhardts Kultur der Renaissance som biir rubri-
ken >Personlighetens fullindning> slutar med orden: >Den oerh6rda mingsidigheten i
Leonardos vlsen kommer man aldrig att tillnirmelsevis kunna fatta>, kan man dirav
tydligt nog fdrsti, vilken gudomlig makt och upphi;jdhet, som f6r f<irfattaren synes
samlad i begreppet personlighet. 1800-talets genikult priglas av sidana fdrest'illningar
och antydningar. Man ser i den stora, skapande individen nEgot gudomligt, utrustar
honom med gudomliga attribut och ignar honom en dyrkan, som svarai diiremot.
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Hur betydelsefull personlighetsfilosofiens uppkomst 'dn var si innebar
den en f.ara for 6verging till en religios kult av personligheten, som blev
en religion. I den tyska idealismens djupsinniga spekulationer scikte man
kringgi Kristus och hans Kyrka och i dess stille uppstllla en immanent
gudomlighet, kort sagt upphdja minniskan till gud. Di denna tid girna
riktade blicken mot det f<irgingna och i lldre tider - antiken, medel-
tiden, renissansen - sig ett battre uttryck fcir minniskans storhet in i
sin egen fattiga och svaga tid, fick de stora gestalterna i det f<;rflutna
gcira tjinst f6r att. ge personligheten ijkad glans. Naturligtvis kunde de
kompletteras med gestalter sidana som Goethe, Beethoven, Vagner. Den
genikult som dlrmed uppstod hemtade alltsi i hOg grad sin niring ur den
sentimentala lingtan efter storhet och ur det religiosa avfallet. Bida for-
enade sig till att med personlighetsfilosofien skapa ett slags surrogatre-
ligion.

Ftiljderna kunde inte utebli. Sedan den vll en ging intritt i de rent
minskliga strivandenas kraftfalt gick det med den som med alla andra
surrogatreligioner - den urartade och dirmed lven dess grundbegrepp.
Slutet av 1800-talet och sekelskiftet kennetecknas av att personligheten
sjunkit ned pi en nivi, som man vid irhundradets bcirjan icke hade kun-
nat ana.

Derta fdrhAllande kommer klarast till synes i den fdrendring, som sjllva sprikbruket
undergitt. Medan ordet personlighet vid irhundradets b6rjan genomgiende anvindes i
betydelsen av ett objektivt sett hdgt vlrde - plikten, friheten, det fria skapandet -sammanfaller det ;'u mer vi nirmar oss irhundradets slut alltmer med ordet individ.
Herr X och herr Y kallas nu personligheter. Vid f<irteckningar pi officiella glster, vid
mottagningar, banketter och baler uppriknas >>personligheter)> - en sidan pluralis skulle
icke ha varit tinkbar i b6rjan pi 1800-talet. Personligheten bar sjunkit ned till ett plan,
dAr ilen blott betyder fdrtniga att gdra sig gd.llande i det borgeiliga samhiillet.

I sj?ilva verket sammanhinger personlighetsbegreppets sekularisering
med en hektisk stegring av det vlrde, som den fria emanciperade individen
tillmites. Man sciker undvika att leva enkelt och stilla av fruktan att
di sjunka in i det okandas skugga och riknas till det vanliga genom-
snittet - det versta, som kan handa en, di det anses liktydigt med ett
forfelat liv. Det kommer alltsi an p& att fcirvirva sig ett narnn och fly
varje ansprikslos anonymitet sisom ett bevis pi livsoduglighet. Redan
barnen miste llra sig att pi ett eller annat sltt tillforsikra sig en slrstill-
ning. Och di dnrtill fordras materiella tillgingar, ir det ocksi klart, att
kapitalstarka skikten i sirskild grad bidragit till utveckligen av person-
lighetsreligionen.

En hirskara av bohemer, av geniala littingar, av missklnda genier vixer fram. Ty
om fadern ir en skicklig industriledare, si fir han i en >genial>> son lett nog en arvinge,

128



Personligbet ocb tro

som fdrslcisar hans fiirmdgenhet. Den bredskyggiga slokhatten med de linga lockarna
b6ljande fram under den biirjar att dominera, och i de europeiska huvudstldernas kaf6er
och ateljder miiter man ett nytt slikte som har samma sjiilvklnsla som feodaltidens
konungar och furstar.

Den kollektivistiska revolt, som vid irhundradets slut framtrlder som
en reaktion mot personlighetsideologien, hlrriir dirtor i sista hand icke
frin det fessentiment, som de missgynnade massorna etfat mot Person-
lighetens egoism och priviligierade stillning. Det ir massan som bildar
en samlad front mot den enskildes arrogans.

F6r att belysa denna spinning mi hir erinras om en episod frin det revolutionlra
Ryssland. I enlighet med tidens stil hade tidningarna skrivit om Lenin sisom irhundra-
dets stdrsta personlighet. Men detta vickte opposition hos de konsekventa kommu-
nisrerna. Lenin, sade de, lr ingen personlighet. Vem ville vll begagna sig av borgerliga
begrepp, nir det gillde att karakterisera denne man? Han kunde endast f6iliknas vid
den st6rsta propellern i en maskin. Och man stannade inf6r denna bild av en mekanism,
diir allt, det mi vara stort eller litet, blott lr en maskindel.

Hur fijrhiller sig nu det nittonde irhundradet, som i si h<ig grad hem-
fallit &r dyrkan av individen och personligheten, till den kristna tron?
Man vill av left ftrrklarliga skll icke g'drna ha nigot med den att skaffa.
Den verkar st6rande, avledande, irriterande pi tiden med dess dyrkan av
den rent minskliga storheten.

Det faller sig icke svirt f6r var och en enskild att motivera, varfdr han personligen
intar en awisande hillning och att ange orsakerna till att han 5r >hedning>. Man hip-
nar ofta iiver den llttvindighet, varmed denna generation helt enkelt visar ifrin sig den
religidsa virld, som var de fdregiende irhundradenas andliga livsluft. Ofta har man
gjort s. k. diliga erfarenheter med pristerna, ofta 'ir det inte ens friga om detta utan
blort om sidant, som man erfarit genom hiirsigner. Pi si sltt intar det nittonde ir-
hundradet en kallsinnig hillning till religionen, dlr det icke rentav med lidelsefull iver
stormar fram mot dess virld, sisom fallet t. ex. er rned Nietzsche och Stirner, som blott
ser karikatyrer av religionen och med Stirner brinnmirker det heliga sisom det i och
fiir sig >jag-frimmande>>, - vad det ocksi ir i en djupare mening.

Man intar vidare en awisande hillning pi samma sitt som Jakob Burclchardt i sin
kritik av medeltiden. Den religidsa tron ir ett fasthillande vid >barnafantasi och vid-
skepelse>>, som icke anstar den manliga vlrdigheten' Mlnniskan synes Senom tron
berdvad sin gryndighet, sin sjllvkinsla, sin stolthet, sitt sunda fdrnuft, sin fria kritik
och alltsi iven sin personlighet. Hon uppger de stora landvinningar hon fiirvSrvade
genom renlssansen. Fdr personligheten blir det friga om att sjilv avligga rikenskap
6ver f6rhellandena, och det ir dirfdr ingen tillf:illighet att de skarpaste mots'dttningarna
mellan tro och vetande uppstar under denna tid. Dirvid ligger den positiva accenten pi
vetander och pi kritiken av evangeliets sanningshalt, som ofta framfdres med advoka-
torisk och detektivartad akribi - jag tlnker sirskilt pi Arthur D r e w s, var teorier
nu sjunkit i gl<imska, hur mycken sensation de in pi sin tid vlckte. Ty nu lr det helt
andra synpunkter ln de som framfdrdes av denna negativistiska advokatyr, som giir sig
glllande nlr det blit fuLga om att till sitt ritta vlrde uppskatta Kristi religion.
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Denna principiella hillning bestlmmer even forhillandet till Kyrkans
id6. Fiir den bildade, om sitt eget virde medvetna minniskan betyder
kyrkan nigot passerat, bruket att gi i kyrkan en naivitet hos hjordmln.
niskan, som kommer de kallt beriknade, maktlystna prlsterna vil till pass.

Ja, den som blott Innu kunde tro som ett barn! Med den melanko-
liska blicken hos en vuxen, som klnner verkligheten, som blickar in i bar-
nets virld, betraktar den sjilvmedvetna personligheten i det nittonde ir-
hundradet, men iven den, som med aktning riknar dagspressen till >per-
sonlighetens virld>, den som bdjer kn?i ftir korset. Visserligen lengtar
hon dlrvid ofta efter nigot, som fcir hennes kinsla ter sig som nigot
>fcidorat>. Men detta vemod drives snart pi flykten sisom sentimenta-
litet, och i dess stille trlder stoltheten att kunna f<irbli ensam och tjina
den sanning, som man anser som den enda rltta. Det anses som bevis
pi iirlighet att gora rent hus med ,rbarndomsf<irestlllningar och villor>
och att konsekvent fullfiilja denna ofta mycket smlrtsamma process. Det
stolta medvetandet om sin ensamhet 5r den trdst, som besklres individen,
som sluter sig f<ir trons vlrld.

Vi har vant oss att lyssna till de gamla heliga berlttelserna som till
s'agor. Vi ser Abraham med sina hjordar draga till Kanaan - sn pasyi'as-
kalisk bild ur Bibeln, ett outtdmligt motiv fcir konsten. Men vi reflekte-
rar knappast llngre ijver hur denna mirkliga vandring frln I.lr i Kaldeen
Igt rum. Vi frigar oss icke lingre, om den gamle patriarken, som talade
med Gud som med en urfader, som fick bes<ik av tre anglar och iven
eljest fcirstod att umgis med 'anglarnt, icke sjilv miste bringa nigot till
tystnad inom sig, innan han b6jde sig i lydnad. Och det ir kanske icke
alldeles omotiverat att tvivla pi trosvissheten hos denne troshjllte -skulle vil Gud eljest ha behdvt underkasta honom en si fruktansvlrd
priivning genom befallningen att. ofr.ra Isaak, hans ende son?

Abraham stammade frin Ur, som sisom de senaste utgrlvningarna - de herliga
guldfynden - visar, redan pi hans tid, icke var nigot nomadllger uran en stad med en
h<ig kultur. Det torde v?il alltsi redan ha behiivts ett beslut hos patriarken f<;r att rycka
sig loss frin kulturens, stamfrindskapens, blodets band och fiireta denna vandring till
ett fullstlndigt ok?int land, och detta blotr emedan han trodde sig erfara Guds vilja i
en dr<imsyn. Vad var det hos honom, som tog denna drdmsyn pi allvar, som stiillde
denna drdmsyns tysta lag h<igre in hans eget livs <ivervildigande verklighet? Ditidens
minniskor var ju ojimfdrligt mycket fastare fdrbundna med blodsbandet In nutidens.
Och iir det lnnu i dag ingen ringa ting att i frlmmande land bygga upp en ny existens,
si betydde detta 3000 ir f. Kr. helt enkelt, att man diimdes till triildom. Fcir den tidens
miinniskor gZillde det art fiirkovra den egendom man Srvt av sina fider fOr att dirpi
mitt av ir och dagar <iverlimna den it efterkommande, som i sin tur gjorde pi samrna
sltt och diirmed kniit link efrer link till sliiktledens kedja.

130



Personligbet ocb tro

Icke mindre svirt torde det ha varit fdr Abraham att tfo' att hen, den hundrairige,
och hans hustru Sara, som var nittio ir, skulle fi den efterlingtade sonen. Fiirvisso lr
Gamla testamentet mycket frikostigt vid angivandet av levnadsildrar. Metusalems livstid
strlcker sig iiver ett skede, lika lingt som det, som skiljer vir egen tid frin medeltiden

- iiver mer in itta sekler. Det judiska miniret gdr soliret kortare. Men det heter
dock om Sara, att hon >icke l'dngre levde pi kvinnors vis>' Fruktsamheten var alltsi
utslocknad. Den helt visst tandliisa gamla ler ocksi it denna fantastiska tanke, att hon
innu skulle kunna fbda en son, si att Gud mlste tillrittavisa henne'

Aven her alltsi redan ett vittnesb6rd om att det icke 1r smi krav, som
stilles pi den troende, som dock alltjimt lever i sidan nirhet till paradiset.
Oet ki;Uska fijrnuftet, som prdvar enligt lagen f<ir orsak och verkan,
miste fcirst bringas till tystnad. Ty att tro er att h&lla det omiijliga fiir
mitjli$.

Inte heller betryggas tron i Gamla testamentets virld si litt och enkelt
dirigenom att Guds anlete flammar upp i eld <iver tiirnbusken eller att
angeln klappar pi husets d6rr. Aven her finns det faktorer, som kan
vara mlktigare an intrycket av det iivernaturliga - samhiirigheten med
slikten, llngtan efrer personlig trygghet, sidan klokheten bjuder en, kri-
tiskt fornuft, som drar slutsatser i enlighet med naturlagarna. Aven hir
siiker alltsi det egna jaget, tringa tron i bakgrunden - Gamla testamen-
ter kenner till fullt upp med sidana fall. TornbyS1arna i Babel vill ju
heller icke nigot anhat 'an att genom eft jatteverk, vars topp skulle ni
upp i molnen, >g6ra sig ett namn>, sisom det bokstavligen heter, och be-
trygga sitt folks och sitt spreks enhet. Och de uppnidde motsatsen Senom
att giira denna strayan efter trygghet till nigot absolut - di som nu.
Ingen f6rstod lingre den andre, det intrldde en sprikfirrbistring. Och det
behdvdes den oerhiirda skakningen genom Kristi framtrldande f6r att vid
aposrlarnas ftirsta pingsth<igtid fdr fdrsta gingen paralysera den babylo-
niska sprikfiirbistringen. Alla apostlarna talar pl<itsligt samma ,rmoders-
mil, I galileernas, parthernas, medernas' elemiternas, egypternas' libyer-
nas, romarnas, judarnas, kretensernas och arabernas. Tron br<it ned spri-
kens skiljemurar.

Det 5r med andra ord en h-am!, som menniskan di som nu och tyd-
ligen i alla tider miste genomkimpa for att trvervinna sitt jags grenser'
frigiira sig frin det mistrande jagets herravllde och komma till tro. Di
vi f<irut sokt klargora personlighetens visen i det nittonde Srhundradet,
skedde det fiir att pi samma ging visa, i hur hog grad hela dess struktur,
den mi nu tillhora den hiigre eller den ligre graden, tendefar mot en
koncentration aa d.et mdnskliga iaget. Allt, hos personligheten pekar hin
mot denna fortitning, koncentration och konsolidering i jaget.

Men med tron f<;rhiller det sig pi alldeles motsatt sitt. Om personlig-
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heten inrikt", ,ig pa att utbilda, inom sig sluta och avgrinsa en kerna -genom att uppni materiell och andlig trygghet, genom att framhava sina
slrdrag, allt det, som vi betecknar med namnet >originalitet> - si in-
riktar tron dessa andliga krafter i motsatt riktning. Den vill just spr?inga
detta fasta jag, vill med sin kraft iippna denna klrna, som ter sig som en
mikrokosmos gentemot virlden. Den bild av vetekornet, >som miste dc;
f6r att kunna levarr, som Kristus anvlnder, f.itr her en ny innebiird. Den
som vill vara ett >eget jag> i Goethes mening, den som icke vill prisge eller
fiirlora sig sjllv, som fallet Ir med den, som jagar efter originalitet och
Ingsligt vdrjer om sin egenart, ir frirlorad fiir tron. Pi honom kan den
tyske mystikern Taulers berittelse tillimpas: han hade en ging trafr.at en
bonde, som pi fr&gan, hur han mdtt Gud, svarade: Dlt jag f<idorade mig
sjiilv. Och dir jag funnit mig sjilv, ddr har jag forlorat Gud. Och >skdnt
ir det att f.A dd bort frin virlden och gi under i Gud fdr att, pi nytt
uppga i honom>>, siger den helige kyrkofadern Ignatius av Antiokia.

Detta Ir den klart uttryckta motsatsen till den personlighetsstrlvan,
som Sngslas for att frirlora sig sjiilv eller ivrigt lingtar efter att finna
sig sjllv - >egotismen>, icke direkt >egoismen>, som Stendahl uttrycker
sig, nlr han vill karakterisera viljan aft bli en enskild individ.

Den troende miste alltsi springa ett skal, som jaget avundsjukr bildar kring sig
sjilv, han miste striva efter att <ivervinna dess bojor. Detta fcirsltter honom i samma
Iige som en klmpe men ocksi som den, som miste ha tillriickligt mod ftir att viga en
djiirv handling. Dirfdr ir tron ofta ett >sfrdng ut i mdrkret>, di det icke ir si l?itt
att i betraktande av den jordiska trygghet, som jaget erbjuder, viga nigot si ovisst.
Och det ir iven farligt. Det var icke blott ftir de fdrsta kristna, di f<irfiiljelser vlntade
den trogne bekinnaren, som det betydde ett avgiirande pi liv och dcid. Aven i tider,
di det icke f<irekommer nigra f<irfiiljelser, innebir tron ett undergrlvande av den trygga
stiillningen i livet, det egna jaget, den normala vitaliteten.

Det finns naturligtvis alla miijliga blandformer av afiirsmlssighet och kristen tro,
men djup och akta tro utsltter dock alltid en minniska i det praktiska livet f<ir sidana
faror, att hon lett kommer i en missgynnad stillning i fcirhillande till den icke-troende.
En sentida troende, kardinal Henry Newman i det nittonde irhundradet, torde derfdr
ha uppfattat denna sida av tron, di han slger: >DIri ligger trons adel och sktinhet, det
ir orsaken till att tron utmirker sig framfdr alla andra nidegivor, atr dess f<irefintlig-
het redan fiirutsitter, att vi har mod att viga nigot.> Och Romano Guardini, en annan
av dem, om f6rstitt trons hemlighet, uttrycker det si: >Att b<irja tro beryder atr upp-
tagas i Guds skapade skdte. DIri ddr i viss mening vir gamla mlnniska och en ny
f6des.> Och P. Lippert: >Den handling, varmed vi kastar oss i armarna pi ett stort
medryckande, ja gudomligt Du, denna tro befriar oss frin den stolta och diraktiga
sjllvgodheten hos den stelnade och fd'rfrusna jagkulten och det egna jagets miirka
fiingelse.>>

Tron ir alltsi lingt ifrin en verklig naivitet, en subjektiv klnsla, en
brist pi kritik, utan en kamp. Och icke blott en kamp utan ett vitrnes-

132



\

Personligbet ocb tro

biird om modet att inlita sig pi ett lventyr, som Gud erbjuder sjilen.
Parollen >lev farligt>, som stammar frin Nietzsche och sedan en tid
framit blev ett stridsrop bland mond ana f.6rfattare, som de slungade den
belitna borgerligheten i ansiktet, passar kanske bettre fiir den uppriktigt
troende ?in fdr nigon annan.

Den av sin subjektiva betydelse uppfyllda minniskan, som har sin egen
>stindpunkt>, kan knappast fatta ett sidant beslut utan att d?irtill kr?i-
ves dilmjwkbet. Och dlrfiir h<ir denna till tron lika viil som modet. In-
sikten om den egna otillreckligheten och begrinsningen gcir sig genom
olika f<;rhillanden glllande. Den kan vara medfiidd blygsamhet, an-
spriksl<ishet och <;dmjukhet, men den kan ocksi frammanas genom yttre
fiirhill4nden och lidanden eller genom att man blir klar <iver sin egen
skuld. Den helige Johannes Dtiparen, hiivitsmannen i Kapernaum' som
sjdlv icke aktade sig virdig, att Jesus tridde in i hans hus fcjr att bota
den sjuke, om vars helande han bett - alla Nya testamentets heliga Per-
soner och Kristi efterf oljare'ir \d.rnjuka minniskor, som icke ser till be-
tydelsen av sin egen person utan blott vill vara redskap it den gudomliga
viljan.

Allt inriktar sig hos den troende pi att icke uppfatta sig sjilv som en
isolerad person, som virldens medelpunkt, som med sin subjektiva stind-
punLt vill uppfylla allt utan ritt och slltt som ett redskap. Dirfor 'i"t

>Guds tjanare>> under medeltiden en hederstitel. Han skulle vilia fylla
den plats, som Gud bestimt it, varje varelse och som alltsi iven tillkom-
mer honom genom livets giva - sin plats i den objektiva ordningen,

Kan man av vad som hittills sagts dra den slutsatsen, att den kristna
tron betyder ett uppgivande av personligheten? Ar de kristna oPerson-
liga eller som Nietzsche sade >illa medfarna av livet> och derf<ir benlgna
att sluta sig samman till en hjordtillvaro?

Det kan icke bestridas - och dziri ligger ju det vlsentliga i foregiende
utredning - att det rider ett spinningsfOrhillande mellan tron och ut-
bildandet av ett subjektivt jag och dirmed med allt, som det nittonde
irhundradet forstod 

-*"d 
p"rrorrlighet. Ty karleken till Gud, lydnaden,

den stringa moralen kan knappast f6renas med medveten originalitet,
strivan att forvarva sig ett namn och andra ttttycksformer f<ir person-
lighetslivet. Men har man derf<ir ritt att rikna den troende kristne till
det slags minniskor, som man betecknar som en massa utan personlighet?
Dukar han viljelost under f<ir makt - och propagandahypnosen, kan den

- enligt Nietzsches sprikbruk - >vil medfarne av livet>, handskas med
honom efter behag och pi ett sidant sltt, som fiirutsitter opersonliga mln-
niskor, d. v. s. sidana, som icke utvecklat nigon personlighet?
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Hir och just her framtrider klart den principiella olikhet, som rider
mellan den kristne och massmlnniskan. Om ocksi den troende biijer sig
fiir lagar, infiir vilka det anarkistiska originalet eller den originella anar-
kisten aldrig b6jer sig, si intrlder dock f6rr eller senare frir den kristng
den avg6rande vlndpunkten, dlr han klart och tydligt inser, varest han
miste tjina Kristus f6r att vara virdig att, b'dia hans namn, och vinder
ryggen &t allt falskspeleri, som tror sig kunna handskas efter behag med
den viljekisa massan. Di blir han hellre eremit eller martyr ln uppger
sig sjnlv. Och hiir ir den punkt, der det visar sig, att han f<ir ingen del
saknar personlighet, fcir ingen del ir nigot >av livet illa medfaret hjord-
djur>, for att anvlnda Nietzsches fiiraktfulla terminologi, utan just -personlighet. Men ,uad. slags personlighet? Icke dem, som det nittonde
irhundradet erkende som sidan utan en kristen personlighet, som genom-
gitt tron och hingivenheten fiir Kristus.

Vi har pi denna punkt nitt, tram till en mycket vlsentlig skillnad
mellan tvi begrepp, som det nutida sprikbruket girna tankl<jst f6rblandar

- personlighet ocb kristen personligbet iir icke iletsancrna atan ofta tui.
fullstdnrliga rnotsatser, si sillsamt detta ln vid ett flyktigt piseende kan
tyckas. Den kristne framtrlder med fulla ansprik pi ritten till person-
lighet och biir och kan aldrig avsti frin den, ehuru denna ritt bestir i
nigot helt annat en i att, g;ira ansprik pi egenart, originalitet, subjektivi-
tet, begivning.

Diri ligger ju ocksi der stora och nya, som med kristendom kom in i
vlrlden, att den mlnniska, vars sjil fasthiller vid Kristus, dermed lyftes
till en ny inre virdighet. FIon har k<ipts och iterlosts genom Kristi ofier-
d6d. Vel kan en sidan minniska undergi den stcirsta och mesr smidliga
fcirnedring, sisom fallet lr med rnartyretna, men hennes virdighet lider
dirmed intet intring. Tvirtom - helgonens marrer - och tortyrred-
skap ir deras hedersattribut. Ingenting skulle alltsi kunna vara oriktigare
dn att pisti, att det icke funnes nigon krisren personlighet eller att denna
h<;rde till - det opersonligas kategori. Den kristne kommer alltid att
kimpa mot de demoniska fcirs<jk att kviva den enskilda mlnniskosjl-
lens rltt och virdigher, som tid efter annan utgir frin tyranniska makter,
och ocivervinnedigt sltta in allt f<ir personlighetens rltt.

Att ha hinvisat pi klrnpunkten i detta problem synes mig framfcir
allt vara Sciren Kierke g aar ds fortjinst. Redan 1842 belyser han
den klart i sin essay Om skillnaden mellan ett geni och en apostel, frin
vilken iven de hlr framlagda tankegin garna utgilr. Kierkegaard torde
vil vara den f<irste, som insett denna spinning mellan den personlighet,
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vars hojdpunkt utgiires av geniet, och den religiosa minniskan, vars hdjd-
punkt 5r aposteln.

Kierl.egaard vinder sig mot att man anser en predikan viirdefull, emedan den ir
..djupsinnig eller snillrik. >Djupsinne> och >snillrikhet> hiir icke dll de kategorier, vari
det religidsa livet kan viirdeslttas. >Ett geni vlrderar man rent estetiskt> - si biirjar
den andra artikeln i essayen - >men en apostel ?ir den han 'ir, emedan han har gudomlig
auLtoritet. Den gud.omliga auktoriteten iir det kualitatiat augdranile... .JaS biir icke
lisa paulus, emedan han ir snillrik eller oj?imfiirligt snillrik, utan jag skall boja mig fiir
Paulus, emedan han har den gudomliga auktoriteten.>

Det lr intress^ttt, att Kierkegaard i motsats till denna den troende och sin tro bekln-
nande mlnniskans >auktoritet>, som alltsi kommer utifrin, liter geniet bero av sig
sjlilv och handla utifrin sitt eget jag. >Geniet lr vad det Ir genom sig sjllv, d. v. s'

genom vad det dr i sig sjllv, en apostel iir vad han lr genom sin gudomliga auktoritet. . .

En apostel fiides icke; en apostel lr en man, som kallats av Gud och av honom s'dnts i
ett uppdrag... En apostel kan aldrig si gi upp i sig sjllv, atr han uppfattar sin aposto-
liska kallelse sisom ett moment i sin egen livsutveckling'> (Det ir i detta sammanhang
ocksi intressant, aft erinra, att Schopenhauer kallade apostlarnl >kilkborgare>.)

Vi har itergett nigra av Kierkegaards tankar fdr att understryka vad
vi sjilva velat slga: den kristna personligheten har en annan herkomst,
€n annan struktur in den profana. Helgonet, den mlniska, som Kierke-
gaard kallar >apostel> och principiellt skiljer frin geniet, finner sitt jag pi
ett annat sett - fi'nner d.et, i. det att han, sd parailoxalt det kan ldta,
wppger det, medan geniet icke kan upPge det och derfdr stldse miste
,"fpga i sig sjllv>, icke forlora sig sj;lv, miste bli >ett eget jag> ur vilket
sedan dess verk utvecklar sig.

Flelgonet eller den minniska, for vilken heligheten betyder det h6gsta,
behciver dlremot icke alltid vila i sig sjilv; hon uppfattar tvirtom detta
som en av de storsta faror, som hon miste beklmpa. Hon miste stldse
ii,ppna sig frir att kunna lyssna till Guds vilja, som hon tjlnar; hon hj?ilper
och triistar, hon lider med och glader sig med, hon beder och arbetar,
sl<isar kort sagt med sig sjllv i den profana personlighetens 6gon, som
umgis sparsamt med tiden. Strukturolikheten mellan dem bida bestir
dari, att den profana personligheten formar sig sjilv, medan den kristna
{6rst miste igenom trons sflr f.or att flyktigt kunna konstituera sig -men blott for att sA snart som mdjligt iter ge sig hln. F<ir denna Person-
lighet finns det ingen statisk trygghet, den befinner sig alltid i ett fliide.

Vad vi vdrdar och ilskar i apostelns och helgonets stora gestalt ir just
detta: art han sl<isar med sig sj?ilv fior att gora Guds vilja, varifrin ocksi
vad Kierkegaard kallar hans >auktoritet> hirr<ir. Han fordrar aldrig
siikerhet f<ir egen del utan fu alltid det villiga redskapet ftir det, som
{ordras av honom. Kanske sitter en sidan minniska, sisom fallet var med
det ber<imda franska helgonet Johannes Maria Vianney, dag och natt i

\,,,
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biktstolen - vanligen lt-16 timmar, mitt i den strlngaste vintern I I
-13 timmar - frir att taga emot bikten av de hundratusenden, som
irligen kom till honom, sonen dll en bonde. Eller hon offrar sig som
Leonhardo de Porto Maurizio pi Korsika for att forsona de slikter med
varandra, som genom blodsh?imnden iimsesidigt var i fard med art urrora
varandra. Helgonet offrar sig for de olika mlnskliga behoven - men
icke fiir att ernA storhet eller leva fiir en stor tanke, for iran, fiir efter-
virldens bercimmelse eller f<ir nigon av den profana personlighetens ut-
trycksformer, utan emedan det icke han annat, ernedan det klnner sig
av Gud kallat och nu miste utretta vad som fordras av det. Slutligen
blir varje konsekvent genomf6rd tjinst, varje obetingad trohet ett harr,
och envar, som kinner sig som ett redskap, kommer heligheten nlra.
Detta ar alltsi den kristna personlighetens vlg, och helgonets, som verkar
Kristi verk - det kan ocksi ske genom visioner och hingivenheten it
just dessa visioner, sisom fallet har varit med si minga manliga och kvinn-
liga mystiker.

Aven vir tid torde komma avge ett vittnesbiird om atr det finns kristna
personligheter. Just vir tid, di vi nistan drunknar i det profana, d. v. s.
i framliggandet och sjilvuttrycker ftir individuella stindpunkter, d& var
och en blott vill ge sitt eget och sikerstllla sitt eget och ingenting f6re-
faller virre in anonymiteten; och di pi samma ging den kollektiva mas-
san stormar an och prisar ett nytt likriktande och personlighetsfientligt
barbari som det sista framsteget - di mi den kristna personligheten irer
trlda fram och iterstllla den forna jimvikten.

Robert Braun.
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BIRGITTAOFFICIER OCH BIRGITTA-
DIKTER

i ijverslttning av Tryggvc Lund6n.

o
I t den heliga Birgitta har en rik liturgisk diktning ignats, frimst

At"pt"t"nterad av de bida biskoparna Birger Gregersson av Uppsala
(f 13s3) och Nikolaus Hermansson av Linkiiping (f 1391, saligfOrkla-
rad 1499, skrinlagd 1t1t), vilka skrivit var sitt officium till det stora
nationalhelgonets dra. Arkebiskop Birgers Birgittaofficium benlmnes efter
sina inledningsord Birgitte matri's incli'te; biskop Nikolaus' diremot Rosa
rorafls boni.tatem. Till vartdera ofiiciet hora en allelujavers och en sekvens
frir Birgittadagens missa: allelujaversen O sponsa Cbrhti redolens och
sekvensen lnsistentes cantilene ha irkebiskop Birger till upphovsman,
under det att allelujaversen Ex sacris sponse labiis och sekvensen Surgit
mundi uergente uespere hOra till ofiiciet Rosa rorans.t Vid medeltidens
slut anvindes Birgers officium, enligt de tryckta breviariernas vittnesbiird,
i Uppsala, Stringnis' och Visteris' stift, Nikolaus' diremot i Linkopings
och Skara. Enligt ett handskrivet breviarium (Cod' Holm. A 15) har
Abo stift anvlnt det sistnlmnda officiet.

Tvi av vira mest dugande och initiativrika medeltidsbiskopar ha be-
sjungit vir stiirsta kvinnliga personlighet. Bigge voro de hennes sam-
tida; bigge ha gripits av den andliga kraft, som utgick frin den inspirerade
sierskan, och blgge ha gjort betydande insatser i arbetet pi hennes kanoni-
sation. Bigge ha aktade namn i vir medeltida vitterhets hevder. Birger
ha vi lirt klnna som forfattare till Botvidsofficiet, Nikolaus som iterupp-
livaren av det f.orgdtna Ansgarsminnet och forfattar.en av tideglrden ftir
Nordens fcirste apostels festdag. Den poetiska fullandningen ha de bigge
nitt i sina Birgittaofficier.

Det ir svirt att avgora, vilket av dessa bida Birgittaofficier som tar
priset i lyrisk skirnhet. Rosa rorans ar val, tack vare sina tre fcirsta strofer,
det namnkunnigaste. Dessa strofer utgora den mest bercimda dikten i vir
latinska medeltidslitteratur; man har beundrat deras vllljud och sme-
kande allitteration. Nokturnstroferna i samma officium vittna om en

' I Klemmings samling Latinska singer fordom anudnila i saenska kyrhor,I, iter-
finnas de poetiska partierna av Birgers (s' f 0-21) och Nikolaus' (s. 3l-36; fons.2l-
30) Birgiitaofiicier samt blgge sekvenserna (s' 30-32; 47-48). Allelujaverserna 5ro

"virycki" i Lindberg; Die schandischen Missalien, s' 318. Se vidare Analecta hym--
nica, lY, s. 115; XX[I, s. liO f; XXV, s. 162 fr; XXXVU, s. 137 I;XLll, s.779 I;
XLIII, s. 100.
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djup inlevelse i Revelationernas vlrld. HIr besjungas Kristi och Marie liv,
sidana Birgitta skidat dem med sj?ilens 6gon. Birgitta framstilles - med
ratta - som ftirkempe fiir dogmen om Marie obefllckade avlelse. Visio-
nerna av himmel, skirseld och helvete antydas. Rosa rorans kan siledes,
kallas ett med den birgittinska tros- och tankevirlden kongenialt dikt-
verk. Nikolaus tillhiir ju ocksi de >birgittinska> helgonens krets.

Birgitte matris i.nclite laborerar mindre med bilder och tankegingar
frin Revelationerna, men i gengild torde dess rent versifikatoriska full-
indning vara om miijligt stiirre an det andra ofiiciets.2 Den rimbildningens
yppighet och sprikets klangfullhet, som vi redan beundrat i Botvidsof-
ficiet, nir hlr sin kulmen och torde sakna motstycke i vir latinska lyrik.
Ingen av vira latinskalder har med sidan omsorg som Birger utvalt slll-
synta och vllljudande ord for sin vers.

I bida officierna utgtiras lektierna av en utforlig biografi <iver Birgitta.
Hiir skall blott den av Nikolaus Flermansson f.orfattade Birgittalegenden
meddelas, och detta endast i iiverslttning. Dlrefter meddelas de poetiska
partierna av varje officium siv?il i original som civersittning.3

' Fyra bevarade brev av Birger Gregersson, skrivna pi viren 1376 till vlnner i Vad-
stena, lita oss fdlja gingen av hans arbete pi Birgittaofficiet. Se B r i I i o th Suensk
kyrka, kungail1ne oclt fidaemakt, s.96 f; Engstriim: Ett aktstycke rdranile Birger
Gregerssons ocb biskop Alfon{ Birgittaofficier, i Kjrkobhtorisk drsskrift 1932, s. 272 fi.

" De poetiska partierna av officiet Birgittr matris inclite ha hZir Etergivits efter
StrZingnisbreviariets texter, sidana de avtryckts av Klemming. Dess lektier ha helt ny-
ligen utgivits av Isak Collijn i serien Samlingar utg. au Su. fomskriltssiillskatet,
Ser.2: Latinska skrifter. Officiet Rosa rorans ir fullstiindigast bevarat i den haqdskrift,
som gir under namnet Codex Laurentii Odonis. Dess latinska originaltexter ha publice-
rats av Schiick i Luncls uniuersitets irsskrift, tom 28 (1891/92). ! det fu 1493
tryckta Link<ipingsbreviariet iro lektierna starkt fdrkortade, Vir iivers?itining av dessa
lektier fiiljer den fullstindiga formen.

138



1. BIRGITTALEGENDEN UR OFFICIET ROSA RORANS.

1. Den irorike Guden, som ger sitt
folk kraft och styrka, sorn av nid upp-
lyfter den fdrnuftbegivade varelsen, lyck-
saligen f<irenad med honom i den Helige
Ande och delaktiggjord av hans gudomlig-
het, till det hdga och fiirlenar henne salig
tillvixt i det goda samt vars underbara
godhets djup iir fullt av all ljuvlighet, han
omfattar minniskosliktet med si gudom-
lig karleksgldd, att han i sin oiivervinnliga
makt, ofattliga vishet och outsZigliga mild-
het viirdigats utvilja just det svaga i denna
v?irld, fdr att det mitte bringa det starka
pi skam. FIan, som ir det eviga ljusets
glans, utvalde i sin iidmjuka anordning det
jungfruliga moderlivet till kammare. Han
upptinde jungfrurna till jungfrulig kirlek
och inkorna till iterhillsamhetens figring.

I dessa viirldens yttersta tider inf6rde
han i vlrlden den heliga Birgitta, f6dd av
fiirnimaste gdtaslikt och lik en doftande
nardus eller ett stitligt olivtrid. FIon var
sanningens dotter, godhetens barn, lysande
i gudelig umglngelse, vida beriimd f<ir
helighet och si fullkomnad i iidmjukhet,
tilamod och alla dygder, att hon genom
sina dygders mingahanda llrdomar och
vlllukter iterkallade minga frin deras fiir-
villelser och laster till gudsdyrkans 'ira.
Och emedan hon med fromma suckar och
av allt sitt begir istundade sin brudgums
Jesu Kristi omfamning, f<irtjinade hon
bide att kallas hans brud och att pi ett
mer framstiende sltt iin andra upplysas
av den gudomliga vishetens strilar. Si
fick hon pi sbtt och vis en iinglalik hiig-
hets fdretriide; hon fiirtjinade att hugnas
av det gudomligas isyn och att tjusas av
samsprik med de heliga, och hon uppen-
barade himmelska ridslut och domar. Det
lyster oss dlrfiir, kbraste briider, att i
iidmjuk stil beritta nigot om denna iro-
rika kvinnas upphov och frejdade leverne,
till Dens iira och lov, som ensam g<ir si
mycket stort, outrennsakligt och fiirunder-
ligt.

2. Den heliga Birgitta, idel genom sin
btird men lnnu idlare genom sina seder,
var fddd av miktiga och, med hiinsyn till
viirldslig viirdighet, h6ga fiireldrar, som
voro brinnande i F{errens rittferdighet och
som genom m<idosamma pilgrimsfirder till
det heliga landet och andra heliga orter
uttryckte sina sjiilars fromma iver och
hlrigenom visade Gud stor v<irdnad under
sitt liv, I denna virldens m<irker fram-
skred hon som en himmelsk morgonrodnad.
I en uppenbarelse skildrade Kristus hennes
?idla bitrd fiir henne, >Jag siger .dig>, sade
han, >icke pi det att du mi vinna virlds-
ligt lov dirav, att din slakt ?ir utgingen
av heliga konungars ltt. Och de f<irvir-
v"ie med sina f6rtjlnster, att Guds nAd
skulle uppenbaras i dig.> Di hon innu
vilade i sin moders liv, hlnde det hennes
moder, att hon led skeppsbrott i en havs-
vik. M8nga min och kvinnor drunknade,
men hon sjilv kom, bevarad genom Guds
nid, levande fram till stranden. Natten
dlrpi visade sig f6r henne en man i ski-
nande kllder, slgande: >Du har blivit
rlddad f<ir det godas skull, som du ber i
ditt ikote. Uppfostra det d:irf<ir i k?irlek
till Gud, ty det ir dig givet av Gud!>>
Den natt, di hon fiiddes, sig sockenprlsten,
som var granne till hennes fiirlildrar och
var en man av helig vandel, under det att
han liiste sina b<iner, liksom en ljus sky
och i skyn en jungfru, sittande med en
bok i sin hand. Han ftirundrade sig myc-
ket, och en himmelsk riist sade till honom:
>At Birger har f<itts en dotter, vars r6st
skall h<iras 6ver vlrlden.>

Alltifrin hennes barndom fiirlinade Gud
henne sin vllsignelse, sE att hon tillvlxte
i ilder och nid, och di hon uppnitt sitt
sjunde ir, var hennes hjiirta redan begjutet
av den himmelska nidens dagg. Hon sig
di mitt emot sin slng ett altare och en
fru i skinande kliider sitta ovanfrir altaret.
Hon hade en krona i handen och sade:
>Kom, Birgitta!> DE hon gitt fram till
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frun, sade denna: >Vill du hava denna
krona?>> Och hon satte kronan pi hennes
huvud, si att hon liksom kiinde, hur
ringen vidriirde huvudet. Strax fdrsvann
synen, men den gick aldrig ur hennes
minne. Nir hon var tio ir gammal, hdrde
hon i en kyrka predikas om Kristi lidande,
och med det fromma sinnets itri nj<it hon
predikantens ord. F<iljende natt sig hon
Kristus, liksom vore han korsflst i samma
stund, och han sade: >Se, hur plitg,ad jry,
ir!> FIon trodde, att det hade skett just
i den timman, och svarade: >O Flerre, vem
har gjort dig detta?> ,Han sade: >De som
fiirakta mig och gldmma min kerlek.>>
Hon itervlnde till sig sjiilv, och frin den
dagen vlckte Kristi pina en sidan innerlig
kerlek i hennes hjirta, att hon aldrig
kunde minnas den utan sorgsna tarar.

En natt gick hennes moster, en heder-
viird fru, i vars vird hon kommit efter
sin moders diid, hemligen in i flickornas
sovkammare och fann dlr Birgitta ligga
naken pi sina knin framtir sin sbng och
bedja under tirar. Mostern, som misstlnkte,
att flickan betedde sig si av ostadighet och
fif?inglighet, hemtade ett ris, men nlr hon
skulle lyfta det dver hennes rygg, brast det
siinder i smi stycken. Storligen f<irundrad
sade di frun: >Vad har du gjort, Birgitta?
Icke ha v'dl kvinnorna liirt dig nigra be-
driigliga b<iner?> Flickan svarade gritande:
>>O nej, min fru, jag stod bara upp ur
singen fdr att prisa honom, som alltid ir
redo att hjilgr mig.> Mostern frigade,
vem det var. Flickan svarade: >Den Kors-
feste, han som jag sig,> Frin den dagen
b6rjade mostern att allt ivrigare llska och
vdrda henne. - Ej lingt dlrefter sig hon
en ging, nir hon lekte med andra flickor,
djivulen, som var fruktansvlrt vanskaplig
och sig ut som om han hade hundra hin-
der och fdtter. F<irskrlckt sprang hon till
sin singkammare och anbefallde sig iid-
mjukt it Kristus. Dir visade sig dj?ivulen
iter fiir henne och sade: >Jag f<irmir intet,
om ej den Korsfiste tilliter det.>

l. Nir hon blivit giftasvuxen, gav man
henne som hustru it en god och hagettad
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man. Bida levde, genom bistind av Guds
ande, irbart i det ikta stindet och voro
kira for Gud och mlnniskor. De gjorde
lyckliga {ramsteg i dygdernas skiina full-
indning, Ffon, som frin sin tidigaste
barndom varit genomtrlngd av Guds nid,
satte nu, upptend av den gudomliga kir-
lekens eld, all sin istundan till Gud i hitj-
den och begynte att ivrigt begrunda det
himmelska. Hon vaktade noga pi att intet
ont skulle kunna sigas om henne och att
ingen skulle fA tiflfelle att tala illa om
hennes leverne eller seder. Dlrfiir und-
flydde hon littflrdigheten och de stillen
och personer, genom vilka hon kunde fi
nigon fllck pi sig. Hon hade alltid hos
sig irbara tjinarinnor och vininnor, som
utmirkte sig f<ir en hiivisk vandel, Och
f6r *t ej giva djlvulen tillfalle att fresta
henne, avskydde hon liittja och bedrev
stindigt goda och heliga iivningar: iin var
hon jlmte sina tjinarinnor sysselsatt med
arbete f6r gudstjinstbruk eller fiir nistans
nytta, ln llste hon helgonens liv eller
Bibeln, vilken hon litit riversitta till
svenska it sig, ?in bestjkte hon kyrkor och
frtijdade sig it att deltaga i den heliga
gudstjinsten, Ja vad mera ir, hon sparade
icke sin kropp f<ir miida, utan det syntes
henne ljuvt och angenimt att fotvandra
till kloster och domkyrkor fiir att vinna
avlat och hdra kunniga predikanter. FIon
hiingav sig med iver it fastor, vakor och
biiner, tvingade kiittet under andens lydno
och avhall sig hemligen frin kr?islig kost,
si att det ej skulle uppmirksammas av
hennes man eller andra. Niir hennes man
var borta, spikte hon alltid kroppen bide
natt och dag och anvlnde alltid hird s?ing
och strlva singklider. FIon var en mild
moder f<ir de sjuka och fattiga och gav de
frikostigaste allmosor. Hon hade ett stort
hus, som var avsett fot fattiga minniskor;
hennes kvinnor hgnade dessa stindig tjinst,
och hon sjiilv betj?inade dem. ivrigt, i det
hon med stiirsta iidmjukhet tvittade och
kysste deras fcitter.

Nir den heliga Birgitta en ging var i
svir barnsniid och man misstrdstade om



S:ta Birgitta, S:t OIov, S:t Erik' och S:t Laurentius.

Altarskip frin Tjnllmo kyrka, nu i Statens historiska museum'

Foto ATA.



S:ta Birgitta utdelar ordensreglerna.
Milning frin 15O0-talets slut i Brahekyrkan, Visingsd.

Foto ATA.



Bir gi.t t aoff icier o c b Bir git t a d i h"t er

hennes liv, sigo de vakande hjiilpkvinnorna inyo dir i Arras underbara ting i anden,
en kvinna i vita silkeskllder helt hastigt niimligen hur hon framdeles. skulle besiika

kornma in, stllla sig framfiir hennes sing Rom och det heliga Jerusalem, och hur
och vidr6ra den vilandes alla lemmar. Alla hon skulle skiljas frin denna vlrlden.
de nlrvarande grepos av fruktan och Sedan tillfrisknade mannen, och ledda av
undran. Och nlr den frimmande kvin- Gud itervinde de till sitt fldeinesland.
nan gitt ut, fddde Birgitta strax utan all De iakttogo nu iimsesidig avhillsamhet och
svirighet, Utan tvivel var denna kvinna <iverenskommo ^tt ir'g| i kloster. Sedan han
den heliga Maria, sisom hon sedan yppade ftirordnat om sina dllhiiriSheter och sina

henne i en uppenbarelse. >Nir du>, sade gods, dog mannen i denna heliga fiiresats'
hon, >var i barnsn<id, gick jag in till dig. 4. Eftet sin mans diid tivergav den
DdLfii|'- fu du otacksam, om du ej ilskar heliga Birgitta genast vlrlden, f<irendrade
mig.> Niir hennes make, som var en sin klidedrikt och sitt levnadssitt och
dugande man och synnerligen inflytelserik skulle ha gjort lnnu mer, siframt hon
i konungens rid, sig de upph<ijda dygder, icke frin himlen undfitt budet om sin
som hans hustru fitt genom gudomlig far- fdrestiende pilgrimsf?ird. Di de fiirn'dma
syn, beundrade och gladdes han it hennes fiiraktade henne fiir denna pl<itsliga fdr-
saliga verk och fromhets<ivningar och f6r- lndring och tarvliga drakt, svarade hon:
niijdes si mycket av hennes fromma och >Icke b<irjade jag ett sidant liv fiir eder

hilsobringande tal och rid, att han fiir- skull, och icke heller skall jag upphi;ra
smidde den virldsliga fifinglighetens alla dirmed fdr eder skull. Jag besld't niimligen
irebetygelser och tomma stit, alldeles drog i mitt hjirta aft tlla sidana ord. Bedjen,
sig tillbaka frin kungahovet och helt un- a.tt irg rn& kunna framhlrda!> Si iilskade
derkastade sig Flerrens ljuva ok med ,iid- hon sann <idmjukhet, att hon icke ville
mjuk sjiil. Han sdkte samvetsgrant, till vara nigonstides utan en ledare, vilken
Guds lra och lov, uppfylla allt som ritt- hon <idmjukt lydde i allt. si llskade hon
visan och rlttfirdigheten, dygden och en av hela sin sj?il fattigdomen, att hon
irbar vandel fordrade, och han lirde sig antvardade allt, vad hon lgde, i andras

av sin hustru art lesa den allrasaligaste hender, och n5r hon ville hava nigot
Jungfru Marias tidegird. De voro bida dirav, si bad hon dirom si ddmjukt i
brinnande i k:irlek till Gud, och fdr att Jesu Kristi namn, som om hon aldrig lgt
befria sig lnnu mera frin virldens fi- det. Hon aktade ock mera pi de mln-
flnglighet, drogo de bort frin sitt land niskors nytta, som voro hos henne, 'in oi
och vallfardade under stor miida och kost- sin egen, varfdr hon stundom fiirdolde, att
nad till Sankt Jakob i Spanien. Och sedan hon sjilv hade trasiga skor, nir hon bad
de giistat minga helgons vilorum, blev atr man skulle giva nya it andra; och pi
mannen, medan de redan voro pi hemviig, samma sitt gjorde hon med andra niidvhn-
svirt sjuk i Arras. Sjukdomen tilltog, och diga ting. FIon var <ivermittan <idmjuk i
den heliga Birgitta kinde stor ingest i sin sin bikt och redobogen att fullg6ra all den

sjll men f<irtjinade att bli rriistad av Sankt bot, som ilagts henne. Frin sin barndom
Dionysius. >Jag>, sade han; >ir Dionysius, var hon van att bikta varje fredag, men
som kom frin Rom till detta land fiir att hlrmed ntijde hon sig icke nu utan bik-
fdrkunna Guds ord. Eftersom du llskat ta;de flerc ginger varje dag, ja hon biktade
mig med sirskild fromhet, si skall du veta, jiimvil flyktiga ord och tankar, si mycket
etr Gud genom dig vill giira sin vilja be- fruktade och Slskade hon Gud. Hon hade
kant fiir vlrlden, och du Ir antvardad i till biktfader en magister, som var from
min vird. Dirfdr skall jag hjiilpa dig, och och mycket llrd i teologien, och han bru-
det skall vara dig ett tecken, att din man kade f<irtroligt slga till sina vlnner:
icke skall dd.> Efter nigra dagar sig hon >Detta ir hos fru Birgitta tecknet pi en
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framtida nid, att hon griter lika mycket
iiver lStta synder som andra iiver de allra
vlrsta och icke l?imnar nigot outrannsakat
i sina ord eller girningar.> Hon var dess-
utom si trlgen i kn?ifall bide dag och
natt, att det var ett under, att en si svag
minniska f6rmidde utstA sA mycken miida.
Alla motgingar utherdade hon rned st<irsta
tilamod. Pi trettio ir brukade hon icke
linneklider utom till sin huvudbonad. Pi.
sin siing let hon l?igga ett bolstervar och
en kudde vid huvudgirden, och niir hon
sov, brukade hon ha ett enkelt tlicke eller
en kappa 6ver sig. Niir man frigade
henne, hur hon kunde ligga och vila i en
sE stark kyla, sade hon: >Jag kinner in-
virtes en si stark glcid av den gudomliga
niden, att den utviirtes kdlden icke kom-
mer mig att beh6va en mjukare sing.>
Pi fredagarnr brukade hon drypa brin-
nande droppar av vaxljus pi sitt bara kbtt,
si att sir uppstodo dirav, och om dessa
nigot litet lektes fiire nista fredag, si
rev hon genast upp dem med naglarna, p&
det att hennes kropp ej skulle vara utan
pina och sirnad, och detta gjorde hon fiir
Jesu Kristi lidandes skull. Hon hade ett
vasst knutbelte om livet, och frin detta
skildes hon aldrig, varken dag eller natt.
Dessutom brukade hon pi fredagen ftir
Kristi lidandes och fd,r den bittra galla-
dryckens skull ha den iirt, som kallas stil-
iirt, i sin mun. Detsamma gjorde hon
end,ra d,a.gar, nlr hon uttalat nigot ollmp-
ligt ord. Fyn ir f<ire hennes mans d<id
visade sig Botvid, ett helgon frin G<ita-
land, fdr henne liksom i en extas och sade:
>Jag har jimte andra helgon f<irvirvat it
dig Guds nid till att hdra och se andliga
ting samt fiirnirnma Guds ande, och Guds
ande skall upptiinda din sjil.> Aret diirpi
visade sig Jungfru Maria fiir henne i anden
och sade: >J4 ir de eliindas drottning.
Jag vill visa dig, huru min son var i sin
mandom och hur han led pi korset. Och
detta skall vare dig till ett tecken, att du
skall komrna till de platser, varesr jag
vistades i lekamlig mitto, och diir skall du
med sjilens iigon se min son.>
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t. Ar 1344 undfick den heliga Birgitta
f6r f<irsta gingerr uppenbarelser. Nir hon
nigra dagar efter sin mans dtid begrun-
dade, hur hon skulle inr?itta sitt liv,
kringgdt och uppt?inde henne Guds ande.
Hinryckt i anden sig hon en ljus sky och
hdrde en riist ur skyn, som sade: >Jag ir
din Gud, som vill tala med dig.> Hon f<ir-
skricktes och trodde, atr det var etr dje-
vulens bllndverk. Anyo hiirde hon rcisten
siga: >Frukta icke, ty jag iir alltings ska-
pare och icke bedragare. Jag talar icke
for dis ensam utan fiir andra minniskors
frilsnings skull. H<ir vad jag siger! Du
skall vara min brud och mitt sprikriir. Du
skall htira och se andliga ting, och min
ande skall vara med dig till din d<td.> De
uppenbarelser, som hon undfick frin ovan
till minniskosliktets rittelse och ftirbett-
ring i alla stycken, pi det att syndarna
skulle klinna fdrkrosselse <iver sina synder
och omvinda sig till F{erren, iiro fyllda
av all den siitma och vlllukt, som finns i
Kristi, hans allrasaligaste jungfruliga mo-
ders och andra helgons ljuvliga llra, Av
dessa uppenbarelser har jag beslutat att hir
gdra ett urval. En stor myckenhet av den
ljuvhet, som Krisrus har f<irvaret fiir dem,
som iilska honom, utgcit rikligen i denna
heliga kvinnas sj?il den andliga gl?idjens
och den gudomliga fdrtjusningens vigor.
Den, som Kristus nideligen utvalt till sin
brud, lerde han och vederkvickte med sin
uppenbarelses och sitt hirliga samtals un-
derbara ljuvlighet.

>>Jag hao, sade han, >utvalt dig och
tagit dig till min brud fdr att yppa dig
mina hemligheter, ty si behagar det mig.
Du Ir ock med rltta vorden min, di du
vid din mans d<id antvardade din vilja i
mina hlnder, iivertinkte, hur du skulle
kunna bli fattig f6r min skull och ville
limna allt frir mig. Dlrfiir ir du med
ritta vorden min, och jag biir beliina dig
ftir en si stor kirlek. Fiirdenskull tager
jag dig till brud och finner i dig det be-
hag, som det h<ives Gud att ha i en kysk
sj?il. Bruden hd,ves det alltsi att vara
beredd, nlir brudgummen vill tillreda briil-
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1opet, si att hon mi vara prydligt kl?idd
och ren. Du renar dig pi ett passande sltt,
om din tanke stndse kretsar kring dina
synder, hur jag i dopet renade dig frin
Adams synd och hur oftr jag hj?ilpte dig,
di du fitll i synd. Bruden biir lven ha
brudgummens tecken i briistet; detta inne-
blr: att begrunda de viilgirningar och
verk, som jrg gjott fdr dig, hur iidelt jag
skapade dig, i det jag g* dig kropp och
sjil, hur iidelt jag berikade dig, i det jag
gav dig hilsa och timliga ting, hur ljuvligt
jag iterkallade dig,, dA jag, dog f<ir dig och
iterstillde din arvedel, om du vill hava
den. Bruden b<ir vidare ha brudgummens
vilja. Vilken Ir min vilja, om icke att du
skall iilska mig 6ver allt och icke vilja iiga
nigot annat . fcirutom mig. Se huru stor
karlek jag har till dig! Himmelen och jor-
den och allt vad diri ir;kunna icke rymma
mig, och i ditt hjlrta, som Ir sl litet, vill
jag bo, Vem skulle du di frukta, vad
skulle du sakna, nlr du i ditt inre iger
den, som it alba mlktigast, den vari allt
gott er? Om du intet istundar fiirutom
mig, om du fiirsmir allt f<ir min skull,
icLe endast barn och frinder utan lven
ira och rikedomar, si skall jag giva dig
den allra kostbaraste och ljuvligaste l6n,
icke guld eller silver, nej mig sj?ilv skall
jq givt dig till brudgum och till liin, jag
som ir lrans konung. Antag dirf<ir vil-
ligt denna lilla mdda, si att du, renad,
desto fortare mi uppni den stora belii-
ningen. Bruden b6r nimligen j2imte brud-
gnmmen besvlras av miidor, pi det att
hon desto tillitsfullare mi vila hos honom.
Ara min Fader, Ilska mig, lyd min Ande,
hedra min moder som din h'irskarinna,
vdrda alla helgon, iakttag den riitta tron,
bevara den sanna iidmjukheten, si skall
jag draga dig till mig genom klrleken,
liksom magneten drager jirnet till sig, och
llgga dig pi min arm, som ir si stark, att
ingen kan utstrlcka den, si hird, ett ingen
f<irmir b6ja den, nlr den nr utstrickt, si
ljuvlig, att den iivergir alla vlllukter och
att virldens behag icke uth?irdar nAgon
jimf<irelse dirmed.>

Den saliga och lrorika Jungfru Maria
uppenbarade henne dessutom minga och
sk6na ting angiende sin avlelse, nlmligen
att hon blivit avlad utan arvsynd, sitt livs
f<irlopp, Sngelns bebidelse och sin sons
lidande.

6. Di denna Kristi saliga brud hiige-
ligen iinskade *t f& ltul. sig, hur hon
skulle kunna bedja pi ett passande sett'
uppenbarade sig den saliga och irorika
Jungfru Maria fdr henne och sade: >Jag
lr himmelens drottning. Du begrundar,
hur du biir lovprisa mig. Det b<ir du veta
och vara slker pi, att allt lov, som ignas
min son, ocksi iignas mig, och att den som
ringaktar honom iiven ringaktar mig, ty
jag iilskade honom si innerligt och han
mig, att vi bida voro som ett enda hjlrta,
och han hedrade mig, som var ett jordens
kiril, si storartat, att han upph6jde mig
iiver alla Snglar. Du b6r alltsi lova min
son och mig pi detta sltt: 'Vllsignad vare
du Gud, som utan men ville vara med
Jungfru Maria och vlrdigats utan synd
taga obeflickad lekamen av henne. Viil-
signad vare du Gud, som kommit till
iungfrun, till hennes sjils och alla hennes
lemmars gledje, och gitt fram ur henne
utan synd, till alla hennes lemmars gl?idje.
V?ilsignad vare du Gud, som glatt den
saliga Jungfru Maria, din moder, med
stlndiga hugsvalelser och som besdkt henne.
ftir att trdsta henne genom dig sj?ilv, $:il-
signad vare du Gud, som upptagit din jung-
fruliga moder Marias kropp och sjiil till
himmelen och stlllt henne iiver alla inglar,
bredvid din Gudom. Fiirbarma dig iiver
mig fcir hennes b<iners skull!'>

FIon uppenbarade henne vidare minga
skiina ting angiende sin avlelse, sitt lev-
nadslopp, ?ingelns bebidelse och sin sons
lidande, i det hon sade: >Om nigon, som
glrna ville fasta och vars vilja stode emot
det begir, som funnes efter mat och dryck,
bleve befalld av sin dverordnade, som han
borde lyda, utt ata, och han si ite, emot
sin vilja men av lydnad, si vore denna
miltid v?ird stdrre bel6ning ln fastandet.
Pi liknande sitt skedde den iktenskapliga
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fcireningen, di jag blev avlad, och'd:irfdr
ir det troligare, att jag blev avlad utan
synd in i synd. Och sisom min son och
jag aldrig syndat, si har samme min son,
sisom han slger i en annan uppenbarelse,
f<irenat min fader och moder i ett si kyskt
ikterukap, att man ej skulle kunna finna
nigon.renare f<;rbindelse, och aldrig ville
de komma samman, om det ej skedde enligt
lagens bud, och endast med avsikt att alstra
avkomma. Nir ?ingeln bebidade, att de
skulle fcida den jungfru, varav vlrldens
frilsning skulle framgi, skulle de hellre
velat dii in komma samman i kiittslig
llskog, och vlllusten var dtid i dem, Och
det slger ja9, dig, f<ir sant, att de kommo
samman av gudelig k?irlek och pi grund
av den bebidande iingelns ord, icke av
nigon beg'drelse utan mot sin vilja och av
helig karlek, och si sammanfogades mitt
kdtt av deras sid genom gudomlig kirlek.
Men n?ir min kropp kommit till, infogade
Gud av sin gudomlighet den skapade sji-
Ien i kroppen, och genast helgades sjilen
jZimte kroppen, och inglarna vaktade och
tjinade den dag och natt. Men nir sjilen
helgades och f<irenades med kroppen, kiinde
min moder en sidan gledje, att det skulle
vara omiijligt att beskriva den.>

7. I en annan uppenbarelse tillade hon
fiiljande om sitt liv. >Niir jag hdrde och
fiirstod, att Gud fanns>>, sade hon, >fruk-
tade och v<irdade jag honom frin ftirsta
biirjan och bekymrade mig noga om min
fr?ilsning. Men nlr jag htirde mera om
Guds egenskaper, att han var min skapare
och domare 6ver alla mina handlingar,
?ilskade jag honom innerligt. Och i varje
stund tinkte jag mig noga f<ir, si att jag
icke skulle fd'rtiirna honom genom hand-
ling eller ord. Senare, niir jag hiirde att
han givit lagen och budorden it folket
och gjort si stora underverk med dem,
fattade jeg ett fast beslut i min sjil att
icke ilska nigot fdrutom honom, oih
virldsliga ting blevo mig mycket bittra.
Nlir jag sedan hiirde att han, densamme
Guden, skulle iterliisa virlden och f6das
av en jungfru, greps jag av en sidan kir-
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lek till honom, ^tt ia'9 icke tinkte pi
nigot annat ln Gud och icke istundade
nigot annat in honom. Jag avligsnade mig
si mycket jag kunde frin samtal och frin
f<irildrars och vinners nlrvaro, och allt
som jag fick ha gav jrg bort till de fat-
tiga och behiill endast en knapp fiida och
drlkt. Intet behagade mig fiiruton Gud.
Jag iinskade alltid i mitt hjlrta, ^tt 

jat
skulle fi leva rill tiden fcir hans ftidelse
och kanske fiSnj'i,na bli Guds moders ovlr-
diga tjlnarinnL Jag lovade iven i mitt
hjirta, att, om det vore honom vZilbehag-
ligt, bevara min jungfrulighet och aldrig
ige n|got. i vlrlden, men om Gud ville
annorlunda, si skulle hans vilja ske och
icke min, ty jag trodde att han kunde
allt och endast ville det som var nyttigt
fiir mig. Niir den tid stundade, di jung-
frurna enligt lagen skulle visas i Flerrens
tempel, vat jag ocksi bland dem, eftersom
mina fiirildrar lytt fiireskriften, och jag
tiinkte inom mig, att fdr Gud var intet
omdjligt, och eftersom han visste, ^tt jrg
intet iinskade, intet istundade f<irutom
honom, si kunde han bevara mig jungfru-
lig, om det behagade honom. Efter att ha
h<irt allt som befalldes i templet, itervinde
jag hem och brann nu mera In fiirr av
kiirlek till Gud och upptendes dagligen av
nya heta kerleksbeger. D?irfiir drog jag
mig mera ln vanligt tillbaka frin alla och
var allena natt och dag, storligen fruk-
tande att min mun skulle tala eller tirat
htira nigot, som var emot min Guds vilja
eller mina iigon se nigot av vlrldens tjus-
ning. Jiimv?il i tystnaden hyste jag fruk-
tan och lngslades mycket iiver att jag
kanske fdrteg det som jag hellre bort slga.

Nir jag si oroades i mitt hj?irta, ensam
med mig sjiilv, och satte all min fiirtrtistan
pi Gud, rann det mig i higen att begrunda
Guds stora makt, hur 'itnglarna och allt
skapat tjina honom, och hur outsiglig och
obegrinsad hans herlighet 6r. Niir jag tju-
sades av denna tanke, sig jag tre under-
bara ting: jag sig en stierna, men icke en
sidan, som lyser pi himlen, jag sig ett ljus,
men icke ett sidant, som lyser i virlden,
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jag kiinde en doft, icke som av iirter eller
nigot liknande utan outslgligt ljuvlig, och
den uppfyllde mig helt. Jag jublade av
frtijd. Diirefter hairde jag genast en riist,
men icke frin en minsklig tunga, och nlr
jag htirde den, bivade jag och fruktade'
att det kunde vara nigot blindverk. Strax
visade sig fiir mig en iingel; han var som
den skiinaste man men icke ikladd kott'
och han sade till miq 'Hell dig, du h<igt-
benidade!' Di jas htirde detta, undrade
jag vad han menade och vem han bragte
en sidan hilsning; jag visste och trodde
mig ju ovirdig nigot sidant eller nigot
gott, men art der fiir Gud icke iir omiij-
ligt att gtira vad han vill. Di sade ingeln
pi nytt: 'Det som fcides i dig :ir heligt
och skall kallas Guds Son, och sisom han
behagat, si skall det ske.l Men icke ens di
modde jag mig viirdig, och jag frigade icke
ingeln, varfiir eller nir det skulle ske, utan
jeg frigade, hur det kunde ske, att ieg
oviirdiga skulle bli Guds moder. Men
?ingeln svarade mig di: 'Fiir Gud ir intet
om6jligt, ty allt vad han vill giira, det sker.'
Nir jag hiirt Ingelns ord, klnde jag den
hnerligaste lingtan a:tt -verd* Guds moder,
och min sjzil talade i k2irlek: 'Se hiir ?ir jag,
ske din vilja i mig.' Vid detta ord avlades
min son i mitt sk6te, till outsiigligt jubel
f<ir min sj?il och hela min varelse. NIr jag
hade honom i moderlivet, bar jag honom
utan plEga, utan tyngd eller obehag' Jag
<idmjukade mig i allt, vetande' att han,
som jag bar, var allsmiktig. Niir jag fiidde
honom, si f<idde jag honom utan smlrta
och vedermiida, liksom jag ocksi avlat
honom under en sidan sjilens och krop-
pens iubelfriijd, att mina fotter till fciljd
av denna friijd icke f6rnummo marken,
varpi de stodo. Och sisom han till hela
min sjiils frdjd gitt in i alla mina lemmar,
si gick han, under alla mina lemmars
friijd och min jublande sjiils obeskrivbara
gledje, ut utan att skada min jungfrudom.
N?ir jag skidade och betraktade hans skiin-
het, droppade min sjiil liksom dagg av
gl?idje; jag visste mig ju vara ovlrdig en

sidan son. Men nlr jag betraktade de stil'
len pi hans hander och f6tter, om vilka
jag av profeterna h<irt att de skulle genom-
borras av spikar vid korsfistelsen, fylldes
mina iigon av tir*, och hjirtat holl pi att
brista av bedriivelse' Min son sig mina
gritande iigon och bedrdvades n?istan till
diids, Niir jag diremot begrundade hans
gudomsmakt, triistades jag pi nytt, vil
vetande, att han ville det si och lmnade
giira si; jag fiirenade min vilja med hans
vilja, och si var min gliidje alltid blandad
med smiirta.>>

Den saliga jungfrun beskrev skiint i
samma uppenbarelse sin sons hela lidande
och skildrade de bittra kval, som hon ut-
stod, nlr hon sig sonens pina.

8. Den heliga Birgitta, Kristi viirdnads-
virda brud, sig flera ginger, hinryckt i
anden', inf<ir Kristi domstol de sjilar, som
limnat kropparna, och bevittnade, hur
nigra fdrddmdes och andra bestiimdes f<ir
skirseldens strafi samt hur straffen utmlrk-
tes genom olika vistelseorter. FIon hiirde
lven samt antecknade de fruktansv?irda
hotelser och domar av olika slag, som
Kristus flllde mot klerker och riddare och
mot mlnniskornas dllstAnd i allmlnhet,
lven judarnas och hedningarnas, pi grund
av de avskyvirda brotten och f<irsklmda
sederna, om de icke ville itergi till botens
vlrdiga frukter och kerleken till Gud och
nlstan. Uppenbarelserna av detta slag iro
minga och omfatta en stor volym. FIon
instiftade vidare en ny klosterorden, fiir-
fattade regeln efter ord som Kristus dik-
terade och limnade den pi samme Kristi
befallning och fiireskrift till att iakttages
av klosterfolket i Vadstena. Nir regeln
hopskrivits och hon med from omsorg tiver-
tinkte matutinlegenden, skickade Kristus
henne sin iingel, vilken dikterade ett under-
bart skiint tal, doftande av den gudomliga
kirlekens och den iinglalika ljuvhetens
myrra och handlande om den allrasaligaste
Gudsmoderns stora upphtijdhet, som biir
beundras av alla troende, och detta tal
nedskrev hon iinda till slutet.t Underbart

n Hlrmed avses sermo angelicus de excellentia beate Marie virginis (ingelns lovslng
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och hipnadsviickande lr det med vilken
heder hon blivit upptagen i den gudomliga
kidekens kammare. Pi henne passar detta
profetiska ord vil in: >Du har hillit min
h<igra hand. Efter din vilja har du fcirt
mig, och med iira har du upptagit mig.>
Under de tjugoitta ir, som hon levde efter
sin mans d6d, begav hon sig aldrig frin
plats till plats eller stannade nigonstldes
utom genom den Helige Andes ingivelse
och Jesu Kristi befallning.

Tvi ir efter hennes mans d6d uppen-
barade sig Kristus f<ir henne i ett kloster
och sade: >Gi till Rom! Dlr 'dro gttotna,
bestriidda med guld och ha gjorts r6da av
helgons blod. Diir finnes en genvig till
himlen fiir den avlats skull, som heliga
pivar ha fiirvirvat genom sina biiner.>
Hon limnade sitt fidernesland och fdr-
tjinade att pi viigen vederkvickas ^v tetr
hugsvalelser genom gudomlig vlckelse. NIr
hon si kommit till Rom, bes6kte hon med
all <idmjukhet och flit heliga m?ins kyrkor
och gravar med mycken m6da, ty dir nr
ling vlig mellan somliga av nidaorterna.
Och hon talade icke vid nigon pi viigen,
siframt hon icke blev tillfrigad, och an-
vinde di si fi ord som miijligt. Aldrig
var hon fdrveten utan h<ill sin sjil riktad
mot Gud och sina lekamliga iigon mot jor-
den, dir hon firdades. Och om hon av
oaktsamhet rikade fi se nigon mans anlete
eller tala nigot obetlnksamr ord, si gick
detta aldrig ur hennes minne, fdrrin hon
begritit den litta synden och tillfyllest-
gjort med stor bot. I Rom visade och
uppenbarade Kristus henne mycket, som ir
skrivet i uppenbarelsernas bok. Ryktet om
hennes dygder spred sig i de kringliggande
linderna och trakterna som den ljuvligaste '

v?illukt; hon lockade ih<irare, och minga,
sivll ringa som miktiga, stikte lira kinna
henne. Och Kristi brud fick dessutom
denna stora och underbara nid av den
Helige Ande, att si ofta ogudaktiga mln-
niskor, fulla med djlivulens h6gmodiga och
orena ande, nalkades henne, kinde hon en
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sidan stank och fick en si besk smak i
munnen, att hon knappt fiirmidde utherda
det. En ging hZinde det, att en, som var
bortvlnd frin det goda och hemfallen it
synder, satte sig bredvid Kristi brud och
sade: >Hur Ir det med den ande, som du
siges ha - har du den av dig sjilv eller
av nigoo annan eller av djlvulen?> Hon
fdrmidde knappt uthlrda hans onda lukt
och sade: >Du har en stinkande innebyg-
gare, och stank utgAr frin din mun. Bikta
dig, si att icke Guds straff mi drabba dig,>
Han gick bort i vredesmod, men nlr han
somnar, hiirde han otaliga rdster slga:
>Dragom honom till svinens hemvist, ty
han fdraktar frilsningens rid och var-
ning!> Nir han kom till sig sj?ilv igen,
bittrade han sitt liv, och den onda luhten
vek ftir en god sidan.

9. N?ir hon varit minga ir i Rom, bjiid
Kristus henne att fara till Sicilien och
Neapel med dessa ord: >Du mi besiika
heliga orter pi Sicilien, ty diir finnas krop-
par av minga helgon, vilka iilskade mig av
allt hjerta, och bland dem mirkes siirskilt
min apostel Tomas. Di du kommit dit,
skall jag uppenbara dig nigra hemliga
ting.> Sedan hon besiikt heliga mlns orter
pi Sicilien efter Kristi bud, stannade hon
nigon tid i Neapel, varesr hon av Kristi
mun hiirde och uppskrev, trofast kungjorde
och dristigt uttalade tillrlttavisningar och
hotelser emot stadens synder och dess
vlrsta oseder, emot drottningen, irkebiskq-
pen, rikets herar och en stor mingd teo-
loger och l5rde. Sammaledes gjorde hon i
Cypern pi Kristi befallning, nlr hon kom-
mit dit.

Efter denna fird itervlnde hon till
Rom, och efter nigra ir uppenbarade sig
Kristus f<ir henne och befallde henne att
fara till Jerusalem. >Jag fiirutser>, sade
han, >tider och veger och vlgars miido-
samhet och mina vinners anordningar.
D?irfiir siiger jag eder stundom 'Stin och
biden!' och stundom 'Gin och skynden
eder!' Och emedan tiden nu iir inne, sko-

om Jungfru Maria), f<irfattad av Bitgitta efter lngelns diktamen och sisom lektier in-
giende i birgittinsystrarnas matutin.
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len I nu gi till de platser, som jag {<irut
uppenbarat.> Niir hon beklagade sig iiver
sjuklighet och ilder, svarade han: >Vem iir
vlrldens skapare om icke jag? Gin! Jag
skall fiiriika eder styrka, sdrja f<ir eder niid-
torft under vlgen, leda eder fram ocL
Ltetflra eder till denna plats.> Nlr hon
kommit till Jerusalem, visade Kristus henne
mycket av sitt lidande och folkens kallelse
och den nid och stora mildhet, som han
utlovar dem, vilka besiika dessa heliga orter
av gudelig kerlek. Och efter att ha uppen-
barat henne alla heliga hemligheter och
mysterier tillade han: >Mina ord skola
linge fiirkunnas och hiiras; sedan skola
girningar och jirtecken komma' Diirf<ir
mi du veta, att minga Innu icke lro
f<idda, vilka ljuvligen skola mottaga mina
ord. Ty. sisom det siges i mitt evange-
lium: 'saliga lro de som hiira Guds ord',
si siger jag nu: 'Saliga iro de som nu
h6ra mina ord och fullkomna dem i glr-
ning.' Och du skall veta' att efter din
diid skola minga mottaga mina ord och i
ljuvlig k'irlek f<ilja dem, ty de iro icke
som fallande blomster utan sisom evirde-
ligen f<;rblivande frukt.> Den vilsignade
och mildaste Jungfru Maria visade Sven
fdr samma Kristi brud, nbr denna kommit
till Betlehem, huru det gick till, n'dr hon
fiidde sin son.

Nlr hon Innu var i Jerusalem, b6rjade
hon insjukna, och denna sjukdom ftiljde
henne ett helt ir till lands och vatten'
Icke desto mindre uth'irdade hon med
stdrsta tilamod miida och virk och kom
si tillbaka till Rom. Hon levde sedan ett
halvt ir, ftirt'drd av ilder och miidor. Om-
sider, nigra dagar fcire hennes ddd, uppen-
barade sig Jesus Kristus f<ir henne framfiir
det altare, som ver i hennes kammare, sig
pi henne med blitt ansikte och sade: >Jag
har gjort med dig si, som den brudgum
brukar giira, vilken d6ljer sig f6r sin brud,
pi det att han desto hetare mi istundas.
D?irfiir besdkte iag dig icke med min

hugnad i denna tid, ty di var din priivotid'
Men nu, nir du lr Prtivad, gi fram och
tillred dig, ty nu ir den tid, som jag har
lovat dig, di du skall khdas till nunna
framfcir mitt altare och invigas. Och du
skall nu icke blott riknas som min brud
utan even som nunna och moder i Vad-
stena. Dock mi du veta, att du skall ned-
liigga din lekamen her i Rom, tills den
kommer till den plats, som iir beredd it
den, ty det behagar mig att spara dig frin
mddorna och rikna din vilja fiir full-
bordad glrning.> Dlrefter uttalade han
sin bestlmmelse om nigra personer i hen-
nes omgivning, om vilka hon sedan sade

aft hon sett dem sti infiir Gud fiire sin
diid. Sedan sade Flerren till henne: >Tidigt
pi femte dagen hlrefter, sedan du anam-
mat sakramenten, skall du sammankalla
alla, som jag n'dmnt, och slga dem vad de
skola giira, och si skall du under deras ord
och i deras hinder komma till ditt kloster,
det iir i min gliidje, och din kropp skall
l5ggas i Vadstena.> Femte dagen direfter,
i gryningen, visade han sig-iter ftir henne
och trdstade henne. Sedan mlssan hsts
och hon tagit sakramenten, insomnade hon
i Herren i de ovannimnda personernas nir-
varo, ir 1373 den 23 jdi Pi den helige
martyren Apollinaris' dag.

Fiiljande ir f<irdes denna saliga och viird-
nadsvirda Kristi brud Birgitta till Vad-
stena. Och eftersom hon under sin livstid
strilade har pE jorden som en stjerna'
prydd med alla dygders figing, si ftirh:ir-
ligar vir Herre Jesus Kristus henne nu, di
hon flyttat frin virlden, icke blott i Vad-
stena kloster, varest hennes kropp vilar,
utan iven i Rom och andra delar av vlrl-
den, med olika jlrtecken och underverk
bland sina helgon, giir henne namnkunnig
bland minniskor och visar hur irorik hon
lr i sina fdrtjlnster. Flonom, som ir under-
bar i sina helgon, tillkommer iira och lov
i all evighet. Amen.
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Rosa, rorans bonitatem,
stella, stillans claritatem,
Birgitta, vas gratia,
rora celi pietatem,
stilla vite puritatem
in vallem miserie!

Christus ductor, dulcis doctor,
te dilexit, te direxit
in etate tenera.
Tuque mitis, virens vitis,
profecisti et crevisti
florens supra sidera.

Mentem mundans, fidem fundans
amor cinxit et te vinxit
in sancto proposito,
Tota decens, tota recens
Christum amas, Christum clamas
toto vite stadio.

Mundi fruens opibus,
orta de nobilibus
mundum contempsisti.
Vivens in conjugio
pio morum studio
pergis viam Christi,
Viro tecum convivente
sursum scandis tota mente
et carnem mortificas.
Virum docens iter rectum
et inducens ad profectum
Deo gaudens dedicas.

Ruina celi civium
festinat restauratio,
dum vocat ad convivium
Jesus, nostra redemptio.

Cum gratiarum copia
datur in cibum caritas,
qua justis sacra studia
pr€stat beata Trinitas.
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Antif oner.

Ros, som dryper godhet neder,
stjerna, du vars glans oss loder,
hell, Birgitta, nidens skrin!
HimmelriLets godhet dugga,
och i jimmerdalens skugga
med din vandels renhet skin!

Mistar'n Kristus visdom ler dig,
iilskar dig och nid beskir dig,
leder dig frin spida ir.
Skdnt du viixt, ett vintrlds like.
I de gyllne stj?irnors rike
nu i blomskrud vin du stir,
Kiirleken ditt sinne renat,
styrkt din tro och dig fiidiinat
kraft till heliga beslut.
Oss din rena fiigring flignat.
Du it Kristus dyrkan lgnar,
iilskar honom livet ur.
Fast din htiga bord dig bragt
viirldslig rikedom och makt,
sidan fliird fdrsmir du.
Du som maka <ivar dig
uti dygd. Pi Kristi stig
fromt och lrbart gir du.

Du it splkningar dig viger,
och din sjll andiiktig stiger
till kontemplationens hiijd.
Viigen till fullkomning liir du
din gemil, och trofast blr du
'honom hem till Herrens friijd.

Hymn.
Hur friijdas icke helgonen,
som stritt och lidit h?ir pi jord,
niir Jesus, Aterlcisaren,
dem kallar till sitt brcillopsbord!

Trefaldig Gud har en ging t?int
en helig eld i deras brdst.
Frin hiijden han dem kerlek sint
och rika nidegivors tr<ist,



Orant, laborant jugiter,
ad summr pacis foedera
scandunt, pregustant dulciter
zterna Christi munera.

Sancta ferunt suspiria,
languent amore patrie,
dat vires contra vitia
magne Deus potenti€,

Doctrinis sacris resonant
et prrdicant calestia,
voces divinas intonant,
f*ntur Dei magnalia.

Hujus Birgitta floruit
convivii virtutibus,
Christo conjungi meruit,
exsultet celum laudibus.

Tu esto nostrum gaudium
per Birgitte suffragia,
qui es futurum premium
per cuncta semper secula.

Ministrans pauperibus,
nudis et debilibus
Christum induisti,
quem timendo jugiter
et amando dulciter
sponsum concupisti.
Jam sinu sponsi frueris,
opem deposce miseris,
dulcis sponsa Christi.

Deum patrem veneremur
pro Birgitta gloria,
ut cum Christo coronemur
per ejus sulfragia.

Signum magnum apparuit,
amicta sole femina;
solem, quo sponsa claruit,
cali sequuntur agmina.
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De stlndigt arbetat och bett.
Gud slcit med dem ett fredsfdrbund.
Av evigheten han dem gett
en fcirsmak vid sin altarrund.

De till sitt sanna fosterland
i helig suckan lingtat hem.
FIan, som biir makten i sin hand,
mot syndens vilde vlpnat dem.

De med bekinnarmod en ging
ha vittnat om Guds trofasthet.
Nu prisa de med himmelsk sing
hans storverk uti evighet.

' I deras silla glstabud
Birgitta tager del med frtijd'
Hon blivit ett med Herren Gud,
och derf<ir jublar himlens hiijd.

O Kristus, fiir Birgittas bd,n
sklnk oss din gl?idje och din fridl
Av dig fitrbida vi vir liin,

- som varar intill evig tid!

Antif on till. Magnif icat.

Ikliidd Kristus, du beskirt
hj:ilp it dem, som nciden tlrt'
lindrat folks elinde.
Du din brudgum Kristus bjtid
all din andakts olfergliid.
Han din k?irlek k?inde.
Kristi iimma brud, som nu
vilar i hans skiite, du
all vir niid avvlnde!

MATUTINEN.

Inuitatorium.
F<ir Birgittas iira ljude
singen till Gud Faders pris.
Krist pi hennes ftirbiin bjude' oss sin krans i paradis.

Hymn.
Ett stort jlrtecken skida vi:
en kvinna, kledd i solens stit.
Den sol, som bruden strilar i,
av himiens hlrsmakt ftilt'es it.
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Nam Christum solem induit
per pietatis opera,
mens cujus pura placuit,
fide transcendens sidera.

Calore solis floruit
in spiritus dulcedine
et radiis resplenduit,
virtutum stans in culmine,

Ipsam decor operuit
par solis pulchritudini,
per quam Christus aperuit
dogma salutis homini.

Celesti luce radiat
scribens Christi mysteria;
ut populus poeniteat
est verbi Dei nuntia.

Tu esto nostrum gaudium,

Docetur velut filia
per Christum perque virginem,
cum qua vitr decentia
sponsd gerat imaginem.

In virginali talamo
qui se carne pracinxit,
in hujus sponse calamo
mysteria depinxit.

Dei suavis spiritus
dum celitus hundat,
ex ore sponse veritas
et bonitas redundat.

Hac sursum rapta spiritu
videt mentis intuitu
Jesum cum sanctis stantem,
qui mundi scelus aperit,
et se contemptum asserit,
de suis exsulantem.

V (Joann. 3:19), Lux venit in mundum,
et dilexerunt homines magis tenebras quam
lucem.

1t0
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Ja, hon sig ikliitt solen Krist
med fromma verk, med tro som nitt
till stjirnorna. Guds gunsr fdrvissr
hon fiir sitt rena sinne fitt.
Uti sin andes ljuvhet har
pi solig mark hon blomstrat sk<int.
Se, hur hon strilar underbar,
av alla dygders gloria kriint!
Vad skiin hon ir! Vid solens guld
vi hennes fiigring likna helst.
Och genom henne Kristus huld
har gett oss leran, som oss frilst,
Hon lyst i hirnmelsk strileprakt.
Hon. Kristi hemligheter klnt.
Om Herrens ord hon budskap bragt.
Till bot hon folkens hjirtan viint.
O Kristus, fd'r Birgittas biin.

FORSTA NOKTURNEN.

Anlif oner.

FIon sisom mti sig visdom lir
av Kristus och av Jungfrun skiir.
Som Kristi brud hon strilar ren
i oskuldens och dygdens sken.

Han, som i Jungfrun mlnska vart,
ger genom brudens penna
mysterier av sillsam art
f6r hepen viirld tillk?inna.

Guds ande striimmar ner till jord
och inger Kristusbruden
si goda, sanna, visa ord.
Man hinryckt lyss till ljuden.

ResIonsorier.

Uti extas hon sett ibland
. med sjllens iigon himlens land,

dir Krist bland helgon dv?iljes.
Han yppar vZirldens synd si svir,
hur frln sitt folk han biltog gir
och utav smilek kv?iljes.

V. Ljuset kom i vlrlden, men minniskorna
llskade miirkret mer In ljuset.
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Astans Dei judiciis
videt quantis suppliciis
impii mactantur.
'Quam gravis est purgatio,
quam horrens est damnatio
tormenta testantur.

V (Ps, 2: 13). Cum exarserit in brevi ira
elus, beati omnes qui confidunt in eo.

Ardenti desiderio
pro populi suffragio
peccantis dum anhelat,
quam gravia sunt vitia,
quam grata dat remedia,
Christus ei revelat.

V (Ps. 84:9). Loquitur pacem in plebem
suam. et in eos, qui convertuntur ad cor.

Vid Flerrens domstol har hon stitt
och ondskans straff bevittna fitt.
En syn som aldrig gltimmes!
Sklrseldens svira kval hon sett
och fasan uti helvetet,
dit syndaren ftirdiimes.

V. Snart kunde hans vrede upptendas.
Saliga iro alla de, som taga sin tillflykt
till honom.

Di bruden ber med varma ord
om tillgift f<ir en brottslig jord,
ticks Kristus henne visa,
hur svir vir syndasjukdom lr,
hur ljuvlig l?ikdom han beskir
till vira sjllars lisa.

V. F{an talar frid till sitt folk och till
dem, som omvlnda sig till hj?irut.

Maria sponse reserat,
quod in matre perfecta
sine peccato fuerat
originis concepta.

Pandit, qua delectatio
matrem Annam replebat,
sue felix infusio
dum enima fiebat.

Numquam sensit contagium
Maria, sed sublimium
virtutum gessit lilium
pre ceteris mortalium.

Maria virgo parvula
Christum nasci de virghe
per prophetas instructa
tota mentis dulcedine
ejus optatur famula
quod fieret innupta.

ANDRA NOKTURNEN.

Antif oner.

>Mig en fullkomlig moder bar>,
si l?ir Vir Fru Birgitta.
>Av Flerrens nid jag avlats har
f<irutan arvsynds smitta.>

F{on sagt: >En gledje underbar
min moder Anna anat,
di Gud min ande saligt har
i moderlivet danat.>

Maria aldrig vetat av
den smitta, vilken synden gav.
Hon framf<ir andra miinskor hlr
de hiisa dygders lilja bnr.

Responsorier.

Att Krist av mii skall fddas her,
den splda miin Maria l?ir
utav en profetia.
Att fylla kyskt en jungfrus plikt,
det 6nskar ljuvt och innedigt
Guds tjinstemii Maria,

V (Ps. 20:3-4). Desiderium anima ejus V. Vad hennes hjlrta iinskat, har du givit
tribuisti ei, Domine, in benedictionibus dul- henne, Herre, med ljuvliga vllsignelser.
cedinis.
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Ancille ministerium Di hon i stilla, iidmjukt nit
grato fervore spiritus stikt tjlna Gud med trofast flit,
dum humilis affectat, ett himmelskt ljus hon skidat.
illuxit ei celitus, Att Ordet, utav Frdern fdtt,
et Dei Patris filium i hennes skiite skall bli k<itt,
in utero receptat. en ingel henne bidat.
V (Eccli. ll:3), Cibavit eam Dominus V. Herren nirde henne med livets briid
pane vita et htellectus. och gav henne visdom.

In excessivo gaudio Se, jungfrumodern smiler milt
jam nato dulci filio och friijdas it sin lille pilt
virgo mater exsultat. ur djupet av sitt hjlrta!
Dum videt membra tenera, Men di hon anar barnets d<id,
per que transibunt vulnera, hans spida lemmars bittra n<id.,
dolor cordi resultat. byts hennes fr<ijd i smlrta.
V (Matth. ll 25). Abscondisti hec a V. Du har dolt detta f6r de visa och kloka
sapientibus et prudentibus et revelasti ea men uppenbarat det fdr de enfaldiga.
parvulis.

Ut doctrix evangelii
de novo mater Dei
suam totamque filii
vitam demonstrat ei.

Ad finem a principio
Christi poenas expressit,
et consummato proelio
quam flebilis decessit.

Quam forti vihementia
dolor eam transfixit,
dum mortem et opprobria
Christi vidit, edixit.

Vicissim sanctis loquitur
et colloquens assequitur
mellifluam doctrinam,
perversos mores arguunt
et christianis consulunt
virtutum medicinam.

TREDJE NOKTURNEN.

Antiloner.

En skildring av vad bibeln llr
. Guds mor Birgitta givit,

ty sin och sonens levnad hir
fiir henne hon beskrivit.

FIon har frin biirjan och till slut' framstlllt Vir Herres pina,
hur han pi korset kimpat ut,
f<irglten av de sina.

F{on sagt, hur hennes sjiil till sist
av bitter smlrta glstats
di likt en brottsling Jesus Krist
har skymfats och korsfiistats.

Responsorier.

Hon och Guds helgon samsprik haft,
Med honungsljuva liirors kraft
de visdom oss f<irkunna.
De n?ipsa viirldens synd och skuld
och dygders likedom si huld
it kristna de f<irunna.

V (Ps. 2:12. Ne quando irascatur Domi- V. Pi det att Flerren icke mi vredgas och
nus, et pereant de via justa.
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?ro dogmate fidelium Det, som till folkens llrdom Gud
tam frequens revelatio har uppenbarat fiir sin brud,
est rnentium legentium med hlpnad fyllt var llsare
stupor et admiratio, och med fdrundran utan mitt.
sponse decus eximium Lov, ira och beriimmelse
famaque divulgatio. hon fdr sitt helga budskap fitt.
V (Sap. 4:1). Immortalis est enim me- V. Odiidligt iir hennes minne, ty det ir
moria illius, quia apud Deum nota est et kent hos Gud och minniskor.
apud homines.

Regnum mundi et omnem ornatum seculi Jag har fiiraktat jorderiket och all vlrl-
contempsi propter amorem Domini mei dens skdnhet f<ir kerleken till min Herre
Jesu Christi, quem vidi, quem amavi, in Jesus Kristus, som jag har sett, pi vilken
quem credidi, quem dilexi, ia,g h* trott och som jag har llskat.

V (Ps. 44r 2), Eructavit cor meum ver- V. Mitt hj'irta'it iiverfullt av lovprisning;
bum bonum, dico ego opera mea regi. jag kvlder min sing fdr konungen.

LAUDES.

Afiif oner.

Post mortem viri penitus Sin brudgum Krist, vid mannens diid,
sponso Christo subjecta, hon helt sig underkastat.
hzc Romam juxta Spiritus Till Rom, n'dr Andens maning ljiid,
preceptum est profecta. med ivrig h&g hon hastat.

Illic sue sublimiter Dir gdr hon storverk underbart,
vita virtus ascendit, fulliindad uti dygder.
odorque fame dulciter Och hennes ryktes v?illukt snart
se populis extendit. nir fram till alla bygder.

Loca sanctorum adiit Hon sig till mingen helgongrav
quamplurima, dum vixit, och nidaort begivit.
totum iter, quod transiit, Den vig, hon gitt med pilgrimsstav,
Christus ei predixit. har Kristus f<ireskrivit.

Fervens amore fortiter F{on innu pi sin ilderdom
atati non pepercit, i Kristi tjenst var trlgen.
Jerusalem hilariter Jerusalem hon gistat from.
et Bethlehem perrexit. Till Betlehem gick vZigen.

Maria partus seriem, Niir Betlehem hon nitt till sist,
cum Bethlehem venisset, hon i en syn fick skida,
sponsa vidit per ordinem, hur Jungfrun fiidde Jesus Krist
tunc velut peperisset. f6rutan ve och vida.

O celebre convivium,
in cujus refectoriis
electi desiderium
implent et sunt in soliis.

Hymn.
O stolta glstabud, o fest,
di de utvalda fi av Gud
den lycka, som de itritt mest,
och kriinas under harpors ljud!
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Gaudent et laudant pariter
cum optimis spiritibus,
fulgent et stant sollemniter
in regiis honoribus.

Illic divina visio
in Majestatis gloria
sanctorum est refectio
perfectaque letitia.
In hujus regni gaudio
Birgitta nunc feliciter
conjuncta Dei Filio
triumphat eternaliter.
Tu esto nostnrm gaudium. . ,

In sancte vite studio
mundi decurso stadio,
languens sponsum desiderat.
Sponsus jucundus properat
blando placans sermone:
Veni, predulcis filia,
grata virtutum lilia
portans, in sponsi gremium,
gustabis dulce pramium
perpetue coron€.

O Deum inetrabilem,
qui sponsa vitam humilem
arrhis ditavit optimis
et nunc in celo maximis
honoribus delectat,
ipsam magnis miraculis
exaltans hic in populis;
de mundi nos turbidinis
ereptos, celi civibus
ejus prece connectat.

Ex sacris sponse labiis
rivus deliciarum
Dei fluxit in variis
exemplis doctrinarum.
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Tillsammans med kerubers sl?ikt
den Hiigste de sin hyllning ge.
De strila skiint i brdllopsdr?ikt.
I kunglig ira leva de.

De njuta, helgonen i skyn,
av Majestltets iiras glans;
det Ir en hiig, gudomlig syn,
som ljuvt hugsvalar deras sans.

I denna himlagl:idje stor,
f<irenad med Guds Son och glad,
uti triumf Birgitta bor,
en evig giist i ljusets stad.

O Kristus, fiir Birgittas biin. . .

Antiton till Bene dictus.
N?ir hon farvil it viirlden sagt
och livet fromt tillryggalagt,
hon till sin hiige brudgum trir,
och han till m<ites henne gir
med ord si milda, skiina.
>Kom>, slger han, >min dotter kir,
och till din brudgums skiite bir
din dygds och fromhets liljekrans.
Jag med en evig kronas glans
din k?irlek skall beldna.>

ANDRA VESPERN.

Antifon till Magnilicat.
Du outsiigligt store Gud!
Du har it din iidmjuka brud
den biista morgongiva gett
och uti himlarna berett
den allrastiirsta heder.
Med minga under har du gjort
bland folken hennes rykte stort.
Vi bedja, att pi hennes btin
du ifrin vlrldens stormars dcin
till inglars land oss leder.

Mj{.SSAN.

Allelujauers.
Frin brudens helga llppar rann
den ljuva visdomsstrtimmen.
Man diir gudomlig lirdom fann
och hiiga fdrediimen.
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Sekuens.

Surgit mundi vergente vespere I denna sista tid en stjirna ljus
velut stella micans in ethere, framstrilat fager 6ver jordens grus:
Birgitta, vas gratie, Birgitta, helgonet, ett nidens hus,
rosaque munditia. en dygdens blomma.

Stans fortis in amoris fcedere I kirlekens fiirbund blev hon befist.
scandit Christum decenter capere Fdr Jesus Krist, en hdg och ilskad gist,
cordis in hospitio hon smyckade sitt hjirta glatt till fest,
dulci desiderio. den ljuva, fromma.

Nil dulce querens, nil amabile Hon ej av vlrldens tomma ira njdt,
carni, mundo vel vane gloria, och k<ittets lust och njutning hon f<irsktit.
Christi sub gremio cor humile Till Kristusfamnen hon sig 6dmjukt sliit.
requiescit. Hon frid dir vunnit.
Hostis caput contrivit fortiter, Hon pi sin oviins huvud satt sin hll
dum in bono succrescens jugiter och sig frirkovrat i allt gott j?imvil.
Christo sponso frui feliciter Till Kristus, brudgummen, har hennes sjiil
inardescit. av klrlek brunnit.
Sponsam sponsus frequenter instruit, Brudgummen henne kunskap rik besklrt.
novam vita normrm instituit, Ny form av klosterliv han henne llrt,
ut sic in sponsa, prout congruit, och han sin brud, vars nit var honom klrt,
delectetur. med visdom prydde.

Grato fervens amore properat, Sktint lyste hennes fromma kiirleksgl<id.
jugum sponsi ferre desiderat, Sin brudgums ok hon burit till sin d<td.
libens et prona quod statuerat, Allt, vad han. henne fiireskrev och bj<id,
profitetur. hon villigt lydde.

In cdis sua conversatio Till himlarna hon ofta hinryckt var.
numero placens virtutum radio Hon dlr med Gud och helgon talat har,
Dei sanctorumque colloquio som hon med dygders mingfald underbar
recreatur, behagat mycket.

Tandem vite completo stadio Till slut, nir vidjobanans mil hon nitt,
mundi transfertur de naufragio hon ifrin denna vlrldens stormar gitt
et in summo celi consortio t<ir att beldnas med de sillas lott,
coronatur, med helgonsmycket.

Sis, Birgitta, nobis propitia, Birgitta, om din hulda hjZilp vi be.
mira de te clarent prodigia Mi m'inniskorna, nlr de glada se,
plebsque lata Dei magnalia hur genom dig si stora under ske,
confitetur. Guds godhet lra!
O Maria, dulce prasidium, Maria, medlarinna knrleksfull,
fac Birgitta per patrocinium, o giv oss fiir Birgittas fdrbdns skull
ut optatum in calis bravium den ljuva himlakronan utav gull,
nobis detur. som vi beglra.
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3. POETISKA PARTIER UR OFFICIET BIRGITTE
MATRIS INCLIT,€

FoRSTA VESPERN.

Antiloner.

Birgitta, matris inclite,
festa jucunda suscipe
gaudens, mater ecclesia,
quam decoravit hodie
summa Deus clementie
suprema cali gloria.

Invita nos ad nuptias
Agni, dulces delicias
gustans, sponsa placabilis;
pauperibus primitias
trugum, c€h drvrtras,
da, domina laudabilis.

Tu populi latitia,
Judith sequens vestigia,
tu consolatrix patria,
per te, nostra fiducia,
reis donetur venia
de largitore venia.

FIec est sensata mulier,
stella splendens ut lucifer,
lucerna pulchritudinis,
quam poscimus fideliter,
ut nobis fundat jugiter
sua sdllas dulcedinis.

Piis devicta precibus
ministra viatoribus
potum, Rebecca sapiens,
tuis orationibus
de supernis canalibus
aquas salutis hauriens.

Flora consurgit aurea,
lux absque nube rutilat,
regna gaudent *thercu,
mundus applaudens jubilat.

Nam decor regni Sueci*,
Birgitta clari germinis,
clara jam videt facie
splendorem veri luminis.
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Birgitta, vir ber<imda mor,
dig hylla vi meil glldje stor.
Se till vir fest med viilbehag!
Den h<igsta mildhets Gud dig skrint
med himlens h6gsta iira kriint
och givit dig en tron i dag.

Till Lammets br<illopsfest oss bjud,
du Kristi niderika brud,
som njuter ljuvlig siillhet nu!
Sk?ink rikdom it va:r, fattigt livl
Oss friilsningsfruktens f<irstling giv
och'himmelsk nid, prisviirda fru!
I Snkan Judits spir du gitt.
Att sl?idja folket blev din lotc
Ditt fosterland du triistat huld.
Mi genom dis, du virt fiirsvar,
fcirlitelsens och nidens Far
oss tillgift ge f<ir rll vir skuld.

Ja, du den kloka kvinnan lr.
Du morgonstjirnans strilglans blr.
Likt lampan lyser du vir kvill.
Bestiindigt uti m<irkret brinn,
och lit din godhet strila in
i dina trogna siiners tjlll!
Bevekt av fromma b<iner, mi
du likt Rebecka redo sti
med dryck fiir tcirstig resenlr.
Frilsningens vatten till oss led
frin Limmelska kanaler ned,
vir medlerska, vEr moder klr!

Hymn.
O hiigtidsstund si underbar!
Ur molnen strilar solen klar.
Nu jublar paradisets hiijd,
och jorden stemmer in med friijd.
Ty du, Birgitta, moder god,
virt rikes prydnad och klenod,
f<irklarad stir i himlens hus
och skidar Flerrens Sras ljus.
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Ex fructuosa vinea
virga processit gracilis,
in e.tate virginea
pulchre Rebecca similis'

Spicas virtutum colligit
Ruth post terga metentium,
quanrm se granis reficit
intra terram viventium.
Amatrix innocentia,
castum ducens conjugium,
cor dedit sapientir
vanum postponens gaudium.

Jesu, nostra redemptio,
fac nos in regnis celicis,
hujus patronr merito
sanctorum frui gaudiis.

Y. Ora pro nobis, beata Birgitta,
sponsa Christi praelecta,
ut ad celestem patriam
sit ipse nobis via recta.

Birgitta, Christi famula,
fidelis in officio,
tu felix Anna vidua,
templi vacans servitio,
Rachel amore fervida,
Jacob placens consortio,
salus egrotis placida,
devotis consolatio,
splendens justorum semita,
mastorum recreatio,
fiat per tua merita
grata nostra devotio;
que reseras abscondita,
nos offer lucis radio.

Christo Regi cum jubilo
psallentes exsultemus,
quem pro sponsa praconio
latantes adoremus.

12-47@7 Credo. 28:e irg. Nr:-+.

Uppi ett iidelt vintrlds stam,
en telning spiid, du vixer fram,
en jungfru sk'dr, pi fiigring rik,
Rebecka, Betuels dotter, lik.
Du liksom Rut pi fiilten gir
och foljer skdrdem?innens spir.
Du dygdens ax hopsamlar vis
till hjiirtats hugnad, sjilens spis.

I oskuld finner du behag,
och irbart ir ditt hjonelag.
Ditt hjZirta efter visdom trir.
All fif?ing gliidje du ftirsmir.
O Jesus, hiir ditt helgons biin
och sklnk oss himlens segerliin.
ja sk?ink oss, du vir Frilserman,
den krona, som Birgitta vann!

V. Bed f<ir oss, heliga Birgitta, Kristi ut-
valda brud!
Att vir vlg mi gi rak till det himmelska
fiderneslandet!

Magnilicat.

Birgitta, du med nit och tro
har tjinat Krist, ditt hjlrtas skatt,
Du liksom Hanna ville bo
i helgedomen dag och natt.
Likt Rakel du av kerlek brann,
och derfiir Jakobs nEd du vann.
Frin syndens sjukdom bota oss

och giv de fromma himmelsk triist!
Bliv vandringsmiinnens fackelbloss!
F{ugsvala varje sorgset brd'st!
Pi din fiirtjZinst mi ljusets Far
vir dyrkan nidigt ta emot!
Du, som det dolda yppat her,
ligg fram virt offer vid Guds fot!

Antifon till

MATUTINEN.

Inuitatorium.
Med glada jubelpsalmers ljud
vir konung Krist vi hylla.
Den ryktbarhet, han slcenkt sin brud,
vir siiil med friiid mi fylla.
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Hymn.
Cali perornat gaudia,
causam prcstat latitir
Birgitta, rosa fulgida,
pax et decus Ostgotie.

Beata pauper spiritu,
palmas extendens pauperi,
lato vultus intuitu
manum porrexit inopi.

Soluto matrimonio,
postquam vir mundo moritur,
devoto cordis osculo
Christum sponsum amplectitur.

Sponsus dilectam suscitat,
veni, vocans, ad Libanum.
Surgit amica, properat
regalem petens thalamum.

Montes petit aromatum
hec affluens deliciis,
donis plena charismatum
vitam servat a vitiis.

Jesu, nostra redemptio . , .

Elevatur in populis
Flesther pia magnifice,
Assueri regis oculis
que placuit mirifice.
Enarrent celi gloriam
Dei, laudantes opera,
qui talem sibi filiam
previdit ante tempora.

Portas vestras attollite,
coetus omnes angelici,
et lcti recolligite
civem, concives celici.

Virtutis Dei dextera,
trinam regenti machinam,
trino ditata munere
Birgitta dedit gloriam,
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Birgitta, ros som strilar blid,
du osterg6tlands ljuva frid,
du pryder helgonens fiirbund
och ger till jubelfriijd oss grund.

Siill den i anden fattig iitl
I ncidens stund du hjelp beskar.
Med givmild hand, med huldrikt tal
du lindrar de betrycktas kval,
Och sen din man frin v?irlden dtitt,
med hjirtats fromma kyss du miitt
din dyre Friilsare och Gud.
Du blir hans sprikriir och hans brud.

Din brudgum Kristus ropar dig:
>O kom till Libanon med mig!>
Du rustar dig att inom kort
till kungligt brudgemak dra bort.
Si nir du rdkelsernas h6jd,
fylld av lycksalighet och friijd,
och frin ett fliickfritt liv till sist
du kallas hem av Jesus Krist.
O Jesus, h<ir ditt helgons biin. . .

FoRSTA NOKTURNEN.

Antifoner.
Vir fromma Ester har fiirn<ijt
kung Ahasverus' blickar. hult.
FIan henne iiver folken hiijt
och smyckat henne irofullt.

. Guds makt ha himlarna f6rtalt,
och f?istet prisar glatt hans nid,
han som fiirutbestiimt och valt
sin dotter till si stora did.

' Giir porten hiig, du inglatropp!
O helgons borgarskap, tag du
med friijd uti ditt samfund opp
en ny medborgarinna nu!

Resfionsorier,

At Kristus, som med hlrskarstav
frin Gudomsmaktens hiigra hand
regerar himmel, jord och hav,
Birgitta alltid iiran gav.



captiva mundi carcere
mundam conservans animam,
V. Soluta carnis onere
sponsoque juncta foedere
partem elegit optimam.

Herba surgit in stipitem
altis fixa radicibus,
stipes fert ramum fertilem
pulchris fulcitum floribus,
flos fructum profert utilem
ad sanitatem gentibus,
V. dum parens parit nobilem
Birgittam, sibi similem,
miris claram virtutibus.

Qui maris fluctus mitigans
Jonam duxit ad aridam,
matrem Christus allevians
omnem tollit tristitiam,
partum felicem nuntians
matri duplat letitiam.
V, Sponsam nube clarificans,
linguam melle dulcificans
loquendi dat audaciam.

Hec speciosum Filium
superni Regis diligit;
amicam, velut lilium,
pulchram sibi Rex elisit.
Deus nostrum refugium,
spons€ tu€ precetibus
fer nobis adjutorium
in tribulationibus.
Portas Sion ingrediens
in sanctis gaudet montibus,
mentem plene reficiens
ex rque vive fontibus.

Yirginitas promeruit
nulli subjecta crimini,
quod semetipsum prabuit
pessum devote virgini,

" Jfr llsning 2 i ofriciet
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Som finge under kdttets band
sitt hjiirta hon bevarat rent.
V. Den blista delen hennes blev.
Med Kristus sisom brud fiirent
hon vlrldens lockelser f<irdrev.

Det fegn frukttriid, friskt och griint,
som vext ur djupa riitter opp,
har fEtt en kvist med blad och knopp,
har slnt en sndvit blomkalk fram,
har bragt en frukt, som mognat skiint
och Ir fcir folken hllsosam,
V. ni'r av en from och adlig stam
Birgitta f<itts, sitt antrld lik,
pi underbara dygder rik.
Gud, som har mildrat havets harm
och burit Jona upp till land,
nu fcir ur stormen pi sin arm
Birgittas mor till fredad strand,
Han bidar henne gliidje stor:
till salig livsfrukt blir hon mor.
V. En mti i skyn med bok i hand
man sett. Snart hennes stimma skall
f<irnimmas iiver virlden all,u

ANDRA NOKTURNEN.

Antifoner.
En kerlek, innerlig och from,
fiir himlens Konungs Son hon hyst.
Han en viininna valt, som lyst
i skiinhet likt en liljas blom.

O Gud, vir tillflykt och vir borg,
fiir brudens skull dig till oss vlnd!
Pi hennes fdrbdn hjelp oss siind
i tringmil, frestelser och sorg!

In genom Sions port hon gitt.
Pi heligt berg hon hiijt sin sing.
Med livets friska. vattuspring
hon sinnet vederkvicka fitt.

Resfronsorier,

En natt har Kristus, man och Gud,
han, som vir skuld utplinat har,
och iterskiinkt oss it sin Far,
tiickts visa sig i marterskrud

Rosa rorans.
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qui culpas nostras abluit,
nos Patris reddens lumini,
V. Puella p"*" .onrrrlrri,
auxiliumque tribuit
Maria, mater Domini.

Occulta conscientie
pura mundat confessio,
magna signum clementie
fusa monstrat oratio,
quam matris omnis gratia
meretur supplicatio.
V. In hac valle tristitie
tristi succurrit filia
divina miseratio.

More galline clamitat
pullos sub alas colligens,
adversus milvum dimicat
verbo vitr custodiens.
Maritum beatificat
hunc Christo lucrifaciens.
V. Mundum, carnem suppedidat,
se, sua Deo dedicat
votum sponte perficiens.

Tryggue Luncldn

infdr den fromma miin, som var
frin lidelser och synder fri.
V. M*ia, Flerrens moder blid,
har stitt den lilla flickan bi
och henne hjalpt i dagens id.u

FIon renar hjirtats dolda skikt
med samvetsgrann, oskrymtad bikt.
Bevis pi mildhet detta lr,
att Gud, fdr nidens moders skull,
pi mystiskt vis Birgitta llr
den fagra bdn, som hon begir.o
V. All misskunds Gud si kiirleksfull
har uti sorgedalens natt
sin sorgsna dotter ljuvligt glatt.
Pi hdnans vis med gilla rop
hon samlar kycklingarnas hop
och under vingen skyddar dem
mot gladans klor med livets ord.
Hon fdr sin make, saliggjord,
till himmelrikets vila hem.
V. Hon trotsar modigt kiittets bud.
Sig och allt sitt hon ger it Gud
och lovar att bli Kristi brud.

TREDJE NOKTURNEN.

Antifoner.

Gaude, Birgitta, canticum
tibi debetur glorie
deduc in refrigerium
de lacu nos miserie.

Lux orta juste nuntiat
rectis corde lrtitiam,
cujus splendor illuminat
solum paternum, Sueciam.

Exsulta, Sion filia,
psallens tubis ductilibus
chorizas inter lilia,
choris juncta celestibus.

Gl:id dig, Birgitta! Kyrkan bdr
med lovsing lra fromt ditt namn,
Frin stormig sj<i oss alla fcir
till fridfull, efterllngtad hamn.

Ett heligt ljus gitt upp, som fyllt
rittfilrdi9 med gliidje stark.
Dess milda strilar ha f<irgyllt
det svenska fosterlandets mark.

O Sions dotter, nu du slir
lovspsalmer pi ditt striingaspel.
Pi liljeiing till dans du sir
och tar i helgons korsEng del.

o Strofen anspelar pi tvi av den lilla Birgittas upplevelser: visionen av den lidande
Friilsaren (se lisning 2 i ofriciet Rosa rorans) och det tillfelle, di Jungfru Maria hjiilpte
henne med hennes sdmnad (se Scri|t. rer. saec. III: 2, s. 190 f).o Birgitta bad en ging till Gud, att han mitte ingiva henne en passande btin. Hon
undfick di en vacker biin om Kristi lidande och Marie lov, vilken hon sedan brukade
bedja. Maria sade till henne i en uppenbarelse att hon med sin f6rbdn utverket denna
biin it henne. Se Script. rer. suec. III: 2, s, 191.
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O canale mundissimum,
per quod de cali cardine
fluit ut ros eloquium,
ignitum sancto flamine,
mentes inflammans hominum
interiori lumine.
V. Ora, Birgitta, Dominum,
ut nos post vita terminum
celorum locet agmine.

Devotas odit lacrimas
hostis, corruptor saculi,
novas parat astutias,
plenctum dissuadens parvuli,
fugit tendens insidias,
aquis perfusus oculi.
V. Illic fregit potentias
de calo dans victorias,
divini vox oraculi.

O facies Mosaica,
solis coruscans radiis,
sanctitate magnifica,
magnis clarens prodigiis,
in requie pacifica
Sponsi fruens enceniis.
V. O femina mirifica,
continuis ld,tifica
servos tuos prasidiis.

Patrem collaudat luminum
sponsa, post cujus obitum
tot fiunt mirabilia,
per sanctc vite studium
famaque testimonium
jam facta credibilia.

Relicte terra propria
Roma, communis patria,
matrem collegit jubilans,
In hymnis intrat atria,
vota reddit salubria
sanctos decenter visitans.

Bir git t aoff icier oc h Bir git tadikter

Responsorier.

I dig, du renaste kanal,
viiltalighet frin himlen fliit
likt morgondagg till jordens dal.
Med heligt, inspirerat tal
i mlnniskornas sinnen giit
du strilar av ett inre ljus.
V. Birgitta, bed till Gud, att vi,
se'n livet flytt, mi fttrde bli
hem till hans helgons br<illopshus!

Den onde, som fiirfiir vir virld,
djupt hatar fromma helgons grit.
Han spinner rlnker och fcirsit
men rygser f<ir den svagas svlrd.
Han flyr, med vrede i sitt br6st,
fi;r hjertats btin och iigats tir.
V. Det heliga oraklets riist
frin h6jden segerlycka fir
och ondskans vllde nederslir.

Ditt anlet blivit Moses' li.kt,
nlr det av nidens solljus glinst."
Pi helighet ditt liv lr rikt,
och under ske pi din ftirtjinst.
Nu njuter du till evig tid
din brudgums skink i salig frid.
V. Dig, underbara, hylla vi.
Sti med din hjiilparmakt oss bi,
och i vir sorg din glidje sprid!

LAUDES.

Antiloner.
Bruden, som prisar ljusets Far,
nu efter diiden strilar klar
med mingen underglrning stor.
Man vet, vad heligt liv hon fiirt;
man ryktets vittnesbiird har hiirt,
och derfiir man pi undren tror.

Ifrin sitt fosterland hon gir
fiir att fi fira jubelir
i alla kristnas hemstad, Rom.
De vallfiirdsliiften, som hon gett,
infriar hon pi iidmjukt sltt,
nir kyrkorna hon gistar from.

" 2 Mos. 342 29-3f . I akterna frin kanonisationsprocessen omtalas, att Birgittas
ansikte stundom strilade som solen.
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Ad te de luce vigilat,
Deus, sponsa quem predicat,
tuam laudans potentiam.
Facta carnis mortificat.
fructus bonos multiplicat
agendo panitentiam.

Noctes et dies Domino
impendit hec altissimo
€stus arcens frigoribus,
membra domat cilicio
cum lacrimarum fluvio
mundi calcatis opibus.

Excelsis digna laudibus
Birgitta nationibus
vindictam clamat, scelera
magna revelat regibus,
unde cum sanctis omnibus
exsultat super sidera.

Dies salutis agitur
et tempus acceptabile,
Birgitte dum recolitur
festum recommendabile.

Actus reformat regios,
monens regem salubriter,
ut per viros egregios
regnum regat feliciter.

Virtute Dei liberat
possessum a damonio,
Fratri medelam impetrat
sano curans remedio.

Cicut ovis, qur periir,
frater errans incredulus
ad veram fidem rediit,
Christi minister sedulus.

Venenum castrimargie
serpens antiquus obtulit,
quod mater pudicitir
cum angelo mox repulit.

Jesu, nostra redemptio . . .

o Om den frestelse till
s.201.
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Tryggue Luntlin
Din trogna brud, nlr dagen gryr,
i biin till dig, o Herren, flyr
och prisar fromt dh undermakt.
Med fasta, bcin och ivrig tukt
sitt k<itt hon driipt. Mingfaldig frukt
ha hennes bot och fasror bragt.

Hon ir den Hcigste offrat glatt
bid'verk och vila, dag och natt.
Med kold hon blodets hetta sleckt.
Hon under sina fiitter lagt
med biin och tirar viirldens makt
och spikt sin kropp med tageldrlkt.

Birgitta, virdig himmelskt pris,
ftirkunnat, ac Guds vredes ris
skall drabba ohtirsam nation., FIon yppar konungarnas brott,
och d?irfdr hon i stjirnors slott
bland helgon hiijer jublets ton.

Hymn.

En viilbehaglig tid uppgir,
. en nidens hiigtid fiirestir,

di Kyrkan g6r med sing och b<in
din dag, Birgitta, festligt sLiin.

Frir konungens regeringssiitt
det hilsosamma rid du gett,
att med de visas rid han skall
fiirvalta samversgrant sitt kall.

Med gudomskraft du gav oss bot
frin vanvett och demoners hot,
Du med din biin utverkar from
it sjuke munken l?ikedom.

Likt ett fiirftrat, riddat fir
otrogen broder itergir
till Kyrkans sanna tro igen
och blir Guds trogne tjenstesven.

Den gamle ormen bringar sniid
med glupskhets gift dig sjiilan6d,
men frestar'n drives inom kort
av iingeln och Maria bort.'
O Jesus, hiir ditt helgons biin...

frosseri, som hems<ikte Birgitta, se Scrift, rer. suec. lllz},



Corona, sponsa, predita,
pr€sentata per virginem,
plebem devotam visita,
tuam rege progeniem;
umbram mortis illumina,
noctis aufer caliginem,
pedes nostros justifica
in pacis pulchritudinem.

Yale, suavis musica,
demulcens aures principum,
tu Gedeonis buccina,
castra deterrens hostium,
tu dulcis tympanistria,
corda monens fidelium,
converte, mater inclita,
luctum nostrum in gaudium.

O sponsa Christi redolens
ut myrrha suavissima,
errori nostro condolens
petrona sis mitissima.

Insistentes cantilena
coaformemus philomenr
voces et precordia,
cum de mundo philomena
cantans volat ad amoene
paradisi gaudia.

Nos Birgittam venerantes
decet esse sic letantes
in ejus sollemniis,
ut ipsius imitemur
actus, mores comitemur
cum dignis obsequiis.

to Jfr liisning 2 i officiet Rosa rorans-

Bir git taoff icier oc b Bir git todikter

Antifon till Benedictus.

O Kristusbrud, som strilar nu
i kronan, lovad av Vir Frulo,
hjalp dina fromma barn, och styr
ditt folk, som nu till dig sig tYr!
Ditt ljus i d6dens skugga tind,
och nattens miirker frin oss v'dnd!
Pi dygdens viigar led vir fot!
Tag oss i fridens skdnhet mot!

ANDRA VESPERN,

Antifon till Magnif icat.

Farvll, du ljuva fliijt, som smekt
med toner furstars 6ron vekt;
du Gideonsbasun' vars .roP
bragt skrlck i fiendernas hoP;
du tamburin, vars skiina riist
fiirmanat milt de trognas briist!
Berdmdr moder, byt virt kval
mot hiiStidsfrtijd i himlens sal!

MASSAN.

Allelujaaers.

O Kristusbrud, vir skyddsfru huld,
ett myrrakrus i vellukt lik!
Du siirjer 6ver all vir skuld
och ber fiir oss i himmelrik!

Sehuens.

Di vi festsekvensen sjunga,
mi vi lina briist och tunga
utav singrik nZiktergal,
niir frin jorden den sig svingar,
jublande, pi lltta vingar,
upp mot himlens ljusa sal.

Di Birgittas minne hyllas,
vi av ivrig friijd mi fyllas
att i hennes fotsPir gi,
hennes maning aldrig svika
och, pi hennes dygder rikr,
virdigt henne tjina Ii.
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Tryggue Lund,dn

FIec est, cui insinuatur
locus templi, revelatur
admiranda formula.
Felix, cui manifestatur,
felix, a quo confirmatur
salutaris regula.

Matri Samuelis Anna
similatur et Susanne,
cor figens in Domino.
Revelatrix secretorum
sine fine beatorum
gloriatur pramio.

Hec est doctrix disciplinr
Dei, custos a ruinr
mundana periculis.
Caritate redimita,
fide pollens, clarr vita
claruit miraculis.

Gravi morbo prtgravete,
moniales sunt curat€
tangendo reliquias.
Pestem fugat spiritalem,
febrem pellit triennalem,
lepre purgat maculas.

Dum blasphemus dehonestat
sponsam, judex manifestat,
vindictam blasphemie;
sed a feris agitatus
recognoscit hic reatus
locum petens venia.

Ceci vident, currunt claudi,
congaudentes ejus laudi,
reviviscunt mortui.
Aquis maris conquassatos
plures reddit consolatos
voluntatis portui.
O Birgitta, mater pia,
contristatis in hac via
pia da remedia.
Per hoc tenebrosum mare
duc nos, quo possimus clare
videre calestia.

Gud fi;r henne har frirklarat
templets form och uppenbarat
Frllsarregeln. Sell lr den,
sorin han regeln har f<;rkunnat;
sill ?ir den, som han fiirunnat
att den ge stadfistelsen!

Samuels mor, den fromma Ffanna,
har hon liknat, och Susanna,
ty hon satt sitt hopp till Gud.
Hon de dolda tingbn skidar,
och med evig fritid benidar
Frilsaren sin trogna brud.
FIon i tron oss undervisar,
frilsar frin fdrderv och lisar
oss i priivningar och kval.
Tro och dygder henne krdna.
Ffennes kirlek fi vi r<ina
genom under utan tal,

Nunnor, svirt av sjukdom tryckta,
klnna all sin vinda flykta,
di de rdrt Birgittas ben.
Hon bpsatta hilsan giver,
hon niEngirig sot fdrdriver
och gdr den spetilske ren.

Domar'ns strlnga strafdom drabbar
honpm, som hans brud begabbar.
Angst och ndd bli smldar'ns lott.
Tillgift fir han och fiirsoning,
di han siiker nidens boning,
ddmjukt biktande sitt brott.
Blinda se och lama springa,
diida vakna upp och bringa
tack och pris it hennes namn.
Fartyg, som aY stormen hiirjas,
genom hennes bistind birgas
till en efterhngtad hamn.

Goda moder, mildra smlrtan,
och fcir alla kvalda hjirtan,.
o Birgitta, likdom ge!
Vi pi havets dunkla b<ilja
dig som ledarinna fdlja,
tills vi himlens klarhet se,"

t1 Overslttningen av denna sekvens har jlmte kommentar f<irut publicerats i Hemmet
ocb helgedomen 194J, nr 17-18,

t64



4. TVA BIRGITTADIKTER.

I iiversittning skola meddelas tvi icke-liturgiska latinska Birgittadik-
ter, bigge av okenda forfattare och avtryckta i Klemmings samling Latin-
ska singer. Den fcirsta, o Birgitta mater bona, har form av en sekvens

och ftirekommer i Revelariones sancte Birgitte, tryckt i Lnbeck 1492.

I Codex Vindobonensis sign. 1316 f6rekommer en oracio d,e sancta
Birgitta, som skildrar helgonets liv och som lyder i trverslttning.

Bed, Birgitta, f6r oss alla!
Mor och skyddsfru vi dig kalla
och vir ledarinna blid.
Lyckligt du vir farkost lede,
frilst frin vilda vigors vrede,
till den hamn, som ger oss frid!

Mi med Kristus vi f<irsonas
genom dig och si f<irskonas
ifrin straff f<ir vira brott!
Hjelp till blttring oss ftirunna,
att vi oss hugsvala kunna
av den nid, som si?ilv du fitt!

Del 1.

Hell dig, piirla ibland kvinnor,
stiirst bland Svea lands furstinnor,
forebild fiir lnkors skara,
o Birgitta, hiig och blid!
Du i moderns kved bevarats
frin fdrderv och uppenbarats
med en bok i skyar klara
fdr en prlst vid midnattstid.

I din sp?ida ilder visar
Jungfrun dig sin gunst. Hon lisar
dig i fddslokvalen sedan
och dig riddar underbart.
Stum de fiirsta iren lr du,
men helt pli;tsligt tala lir du
i det fjirde iret redan
som en vuxen rent och klart.

Du som flicka hor predikas
om hur Krist pi korset spikas.
Bittert siras di ditt hjiirta
vid att tinka pi hans ncid.

En fullkomlig vandel lir oss!
Med din fiirbdns makt beskir oss

kroppslig h?ilsa, fridfullt liv!
Mi vir kiirlekseld du tika!
Lir oss hjirtats renhet sdka!
Kraft it alla svaga giv!

Styr oss du i alla tiden;
led vlr ande efter diiden
upp till himlens ljusa hojd,
dir oss Gud i famnen sluter
och med dig man evigt njuter
iinglars ira, helgons friijd!

Kristus sagt dig: >Ater sli mig
de, som otacksamt ftirsmi mig,
fast f<ir dem i grlnsliis smirta
jag har lidit korsets d6d.>

Djivul'n i gestalt ev monster
frestat dig med sina konster,
men di du till Kristus flydde,
upphtirde den ondes svek.

Del 2.

Flennes man har liknat henne
uti b<ird och dygd. De tvenne
ville leva kyskt och skydde
f<irsta tiden lustans lek.

Hon sin makes fromhet danat,
honom till gudskirlek manat,
lirde honom tideglrden
till den helga Jungfruns pris.
K<ittet de till sist ftirsaka.
Maken lever med sin make
efter Compostellafirden
pi iirbara syskons vis'
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Tryggue

Minga barn Gud henne skenkte.
Hon pi deras fostran tinkte.
Lirda mln dem undervisa
att i tro och vandel skiin
Kristus 5lska, lyda, ira,
hilla alla helgon kira
samt Guds moder heder visa
genom arbete och biin.

Del 3.

Spiikningar hon sig beredde,
uti tageldrikt sig kliidde
och sin arm med vaxljus brlinde;
var med hirda biddar niijd.
Stringt hon levat, strlngt hon fastet,
frdjdats, nlr man henne lastat,
velat tlckas blott sin ende
brudgum uti himlens hojd.

Bittert hon sin skuld beklagar
och sig biktar alla dagar,
fullg6r noggrant var enskildhet
av den bot, som prlsten gett.
Ej blott fiir sig sjiilv hon ingslas:
alla, som i synder fingslas,
vill hon ridda med Guds mildhet
frin de straff, de sig berett.

Sin ftirmiigenhet hon styckar,
Med en del hon templen smyckar,
men tvi andra delar falla
barnen och de arma till,
tlennes vlnstra hand fiirsporde
aldrig vad den hiigra gjorde,
niir hon tivat vil mot alla,
som pi niidens vlig gitt vill.

Del 4.

Nir hon slutligen blev anka,
ville hon sin klrlek sk?inka
blott it Gud. Hon biirjat mogna
fiir sin profetisseplikt,
Ur den ljusa skyn hon hiirde
Jesu Kristi riist. Han fiirde
nu sin brud, den <imma, trogna,
till ett kall av stiirre vikt.
Gud forharligade alla,
som han vlirdigades kalla.
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Lundin
Dygdens glans han dem besklrde
och dess undergcirarmakt.
Dig, sin brud, han nid betedde,
dig i livets skiften ledde;
genom hiigsta dygders vlrde
han bercimmelse dig bragt. .

Du, de sjukas lbkarinna,
f<ir var krimpa bot kan finna.
Den spetilske renad blivit
av din helga lekdomskraft.
Du rest lama upp frin biren,
helat skadorna och siren;
iigats mcirker du fiirdrivit
med den makr, din f6rbdn haft,

Du i biin dig nitisk visat,
Gud med mun och hjlrta prisat,
legat ordrlig pi kn?ina
i begrundan av hans bud.
Frllsaren din sj?il ingivit
b6ner, som hans kval beskrivit
och som sedan ofta tjina
dig vid v<irdandet av Gud.

DeI t.
Pi Guds bud till Rom hon dragit
och i fromma bruk deltagit.
Till var helig plats, man visste,
Kristusbruden viigen fann.
Hon fiir m6dan aldrig ryste,
ty den kerlek, som hon hyste,
ej sin heta iver miste
utan ofiirminskad brann.

Till det helga landet gick hon.
Dir i syner kunskap fick hon
om hur Krist iir korsfist vorden
och hur Jungfrun honom fiitt.
Hon frin denna vallfird viinde
och till Rom pi nytt anliinde.
Jimt till riket ovan jorden
hennes fromma lingtan gliitt.

Del 6.

Alderssvag i Rom hon dviiljes,
diir av febern svirt hon kviiljes.
Av de kval, hon miste lida,
ebba hennes krafter ut.



Bir git t aoff icier o c h Bir git t adi kt er

I en syn hon Kristus skidar,
som en snarlig gliidje bidar.
Inom kort hon har att bida,
.siiger han, ett saligt slut.

Brudgummen sin brud hugsvalar,
n'ir han till den sjuka talar:
>Kom! Jag dig bel6na Imnar.
:Samma tid om dagar fem,
n?ir du tagit sakramentet'
.du it griftemonumentet
din lekamen iiverlZimnar
och till himmelen gir hem.

Du skall undfi nunneskruden
vid mitt altar'. Kristusbruden
moder blir till slikt otalig
i Vadstena klostergird.>
Femte dagen i kapellet
undfir hon vid hanegnllet
hostian och diir en salig
,diid i sin omgivnings vird.

Ftir en man i sviten rtijes,
'hur den d6da bruden hiijes
i sin siing hiigt ovan skyar
till den ljuva himlaron.
Mi vi henne.fromt ikalla,
ett frin synd vi friilsas alla
och att hon virt liv fiirnyar
genom kirleken och tron.

Detr 7.

Hell dig, du din brudgums liger,
skiinsta sdlrna, himlen iiger'
du som strilar inftir Drotten
uti alabastersken.
Du oss larde dygder skiina.
Hemligheter fick du riina.
Modigt du bestraffat brotten,
sjZilv som daggens pida ren.

Hell, du som fiir ryndar'n beder
och till dygden honom leder;
du som tr6star var bedriivad,
en visdomens lykta lik!
Hell, du ldelsten, som flammrr!
Du din brudgum Krist anammar,
fiiljer honom, dygdbeprdvad,
pi ftirtjlnsters v?illukt rik.

Spegelbild av dygd, var hlilsad!
Fctr din stam, frin trlldom frilsad,
till virt fosterland i hiijden
efter slutat levnadslopp!
Dig, den Hiigstes brud, vi hylle.
Genom dig mi Gud uppfylla
l<iftena om himlafriijden,
milet fiir virt varma hopp!

Bed ftir oss, heliga Birgitta, Kristi iilskade
brudt Att vir vlg mi gi rak till det him-
melska flderneslandett
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GERTRUD VON LE FORT.
I.

T-\"r tyska katolska skaldinnan och romanfiirfattarinnan Gertrud von
I'/ le Fort Ir fiiga kiind i Sverige. Ytterst fi av hennes brtcker finnas
pi vira offentliga bibliotek; ingen finnes innu <iversatt till svenska.l Jag
g<ir hir ett anspriksldst f<irs<ik att presentera dem fiir svensk publik.

Gertrud von le Fort, fridd 1876 i Minden, lr urgingen av en ftirnlm
protestantisk familj och studerade i sin ungdom teologi och historia vid
universiteten i Heidelberg och Berlin. Senare tivergick hon till den ka-
tolska tron. Flennes fcirsta och mihinda ftirnemsta misterverk, diktsam-
lingen Hyrunen an d.ie Kircbe, innehiller, liksom den nigot senare till-
komna romanen Das Scbueisstuch der Veronika, itskilligt av den katolska
konvertitens trosupplevelser.

Hymnen an die Kircbe (f6rsta uppl. tlz+) ir en samling av 4i prosa-
dikter. Stilen piminner nirmast om Psaltarens och profetdiktningens. Det
genialt funna bildspriket <iverv?ildigar genom sin kraft och skifnhet. Ftirsta
avsnittet, Hemvlg till Kyrkan, skildrar, kan man slga, det allmingiltiga
i en konversions f6rlopp. Det ir singen om mlnniskosjllens upplevelse
och intryck av Kyrkan, ett konversionsdokument, vafifrin allt tillfalligt,
allt tids- och lokalbestimt avllgsnats. Sjilen kinner, enligt denna fram-
stillning, till att b<irja med en vcirdnadsfull undran och gripenhet infiir
Kyrkans storhet och en kinsla av sin egen och alla jordiska makters ringhet
i j?imf<irelse med denna:

Jag iir en svala, som ej hirtade hem om h<isten, men din stimma ir som suset av
vingar. - - -Konungar miste fcirvissna inf<ir dig och hlrskaror f<irblekna, ty allas deras broder ?ir
viriden, men dina brrider iro klippor.

Vem skulle kunna tala si som du talar utan att fiirgis under den H6gstes vrede?
Du lyfter ditt huvud inda upp till himlen, och din hjissa blir icke svedd.
Du skrider inda ned till helvetets rand, och dina fdtter fcirbli oskadade.

Sjiilen bekinner, att den f<ir en stund skulle vilja l?igga sig till ro i Kyr-
kans famn och njuta den trygga stillheten, men den ver, arr Kyrkan ford-
rar nigot mera in detta. Kyrkan Ir nlmligen intet raststllle vid vigen
utan milet f<;r vallfarden. Annu soker sjilen undgi henne, men den vet,
att den frirr eller senare miste ge sig hln: >>si som du f<;rf<;ljer, kan blott
Gud fiirfdlja>, tilltalar sjllen Kyrkan. Kan verkligen Kyrkans hela lira

'Enstaka dikter ur Hymnen an ilie Kirche finnas tolkade i Creilo 19t4, 193t,1937,
1918, Romanen Veronikas suettedak vintas dock utkomma 1942.
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Gertrud uon le Fort

vara sanning, frigar sjilen sig Ingsligt. >Mina fcitter glida mot den som
mot sluttnin gar ay is, och min ande splittras mot den som mot klippor av
glas.> Och den finner det vara en oerhifrd anstringnin 8 att boia sig till
tidmjuk tro.

Sjiilen miste emellertid tillsti, att Kyrkans tros- och sedelira Senom-
tringt dess egen samlade kunskap och insikt som ett skarpt sv5rd. Dess
gamla invanda tankegingar och fiirestillningar ha mist ge vika fiir nigot
nytt, och den kan i lingden inte vlrja sig for den katolska trons obevek-
liga lag. Personligheten, det gamla jaget, tvingar sig till underkastelse.
>Dd'r mina fdtter neka att f<ilja mig, d?ir vill iag falla pi kni, och dir
mina hlnder v'igra, dlr vill jagkrdtppa dem.> Och nu visar det sig, vilken
underbar nid, som legat f6rborgad i Kyrkans obevekliga stringhet. ,Kyt-
kans lag> talar tlll sjilen:

Vad jag bryter s<inder, det Ir icke siinderbrutet, och vad jag bOier i stoftet, det
Iyfter jag upp.

Det ir av nid, som jag visat mig utan nid mot dig, och av misskund, som jag varit
misskundsliis emot dig.

Liksom havet slukar en <i, si har jag slukat dig, lot att ja,g skulle spola ut dig i det
eviga. - - -F<ir din sj'il 'ir jag, uppbrott och hemvlg, och jag ir den bige, som betecknar dess

fred med Gud ovan molnen.

Avsnittet Hemvig till Kyrkan slutar med tvi dikter, av vilka den ena
utgor en harmsen uppgdrelse med tidens falska fcirkunnare och hror, frin
vilka sjllen gitt hungrig och tiirstig, och av vilka den andra ar en tacksam
bekinnelse av vad Kyrkan givit den: Kyrkan ir den enda, som verkligen
sdkt sjdlen, och hon har gjort det med trofast uthillighet; ,du har be-
gritit den som en klenod, och derf<ir jublar den ditt namn. Du har hiijt
upp den som drottning; derf<ir ligger den f<ir dina fcitter.,,

Sjilens egen stlmma trider i det foljande alltmera dllbaka. Kyrkans
helighet Ir motivet f<ir de fem ftiljande hymnerna. I originella bilder ut-
tryckes den urildriga, frirn urminnes tider nedirvda vishet, som innehilles
i Kyrkans liturgi oclh filosofi, t. ex. i hennes biiner om god irsvixt och
gynnsam viderlek. Kyrkan slger:

Jag har lnnu btiner, till vilka Sngen lyssnar; jag vet fortfarande, hur man blidkar
ovidren och vilsignar vattnen.

Jq bir innu iiknens hemligheter i skiitet; jag, b:it Innu pi mitt huvud gria tinkares
ldla spindelviv.

Antikens hedniska visdom var ett f<irebud om den kristna kyrkans
uppenbarade sanningar; under det li.nga ftirkristna adventet anade man
dunkelt alla tidevarvs slutgiltiga fullkomning i Kristi kyrka:
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Jag var hemligen i deras gudars tempel, jrg var dunkelt i alla deras vises tinkesprik-
Jag var pi deras stjirnsiikares torn; jag var hos ensamme kvinnor, pi vilka anden fiill-

Vidare framhilles Kyrkans dvernationella karaktir. >Dina vingar vixa
iiver alla hav; din arm omsluter morer och vita folk>, jublar sj?ilen. De
frin Kyrkan skilda folken leva blott pi arvet frin henne; de, som farit
vilse frin henne, och de, som smlda och fitrfdlja henne, komme ofelbart
att gi, under, om Kyrkan skulle fiirstummas eller slumra in, om hon skulle
upph<ira att bedja for dem. Kyrkan ir. det enda bestlndiga i denna fdr-
Inderliga tillvaro. Flennes liturgi har mlktig forntidsprlgel, och hennes
fcirkunnelse lr of6rlnderlig:

Dina tjinare bira drlikter, som ej bli gamla, och ditt sprik iir som dina klockors malm.
Dina biiner lro som tuseniriga ekar, och dina psalmer ha andedriikt frin haven.
Din liira ir som en flstning pi ointagliga berg.

Till slut fi helgonens obetvingliga hjiltemod, deras tappra lidande i
det tysta och den slqisande rika v?ilsignelse, som deras helighet bringar
virlden, sin henf6rda apoteos.

Skaldinnan har fdrut antytt den sprikliga sk<inheten i Kyrkans b6ner
och deras makt ijver elementerna; hon <ivergir nu till att mera ingiende
tala om den inneboende djlrvheten och andliga makten i dem. >Dina
b6ner lro djirvare in alla tlnkares berg>, tillropar hon Kyrkan i den
fdrsta hymnen i avsnittet Kyrkans bedjande. >Du bygger dem som broar
i det strandlcisa, du liter dem stiga som iirnar upp i det svindlande.> Kyr-
kan itervlnder bdnhiird f.rin den eviga tystnaden. - Den underbara
hymn, som handlar om Kyrkans morgontidiga biineofier till den H6gste,
iir v?ird att 6yersattas in extenso.

Niir stiiderna innu sova pi sin feberbiidd och de kvalmiga byarna ligga fcirsjunkna i
fliltens kvava ingor,

nir djuren Innu icke biirjat riira sig och Flerrens ensamher ruvar tiver v?irlden,
di hiijer du din riist i skuggorna, sisom anden h<ijer sig i den blinda materien.
Du skakar bort driimmens triitthet frin dine lemmar och brbttas i dunklet med stun-

dens fasa.
Ty nattens synder iro sisom giftiga dunster, och viisendenas siimn Zir sisom d<ids-

tyngd: ingen vet, om det iter skall bliva dag.
Men du tlnder din sjil, pi det att den mi ila ftire morgonrodnaden sisom en hoppets

strile.
Du faller ned fcir Fferren, innan daggen faller.
Du hojer ditt hjiirta i jubel till honom, innan liirkorna stiga; du jublar bort all fruk-

tan i din Skrpares pris.
Du tvir jordens ansikte i dina singer, du badar det i din b6n, tills det blivit alldeles

rent,
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du vinder det mot Flerren som ett nytt ansiktet
Och Flerren bryter fram ur sin ensamhet och mottager dig med ljusets armar - di

veknar hela virlden i hans nid.

Hymnerna under rubriken Corpus Christi mysticum handla om hau
Kyrkan, Kristi mystiska kropp, f6renar alla enstaka individer, vilka var
for sig iro som levande begravna, och hur Kristus ir sakramentalt nlr-
varande i Kyrkan.

Han, frin vilken vi gingo ut, har farit efter oss; han, frin vilken vi skinjrades, har
fiirsamlat oss till sig.

FIan har himtat oss i virt el:indes sk6te och har gjort sig till itdmjukhet i dina
hender!

FIan bor i dina kalkars vin och i det vita briidet pi dina altaren.
Du b?iddar Lonom pi vir llngtan, du biiddar honom pi vira hungrande llppar.

Herren har tagit gestalt i Kyrkans heliga ir. En hel cykel i hymnerna
till Kyrkan behandlar kyrkoirets tider och fester: det ir dikterna Advent,
Jul, Passionstiden, Pisk, Efter Kristi himmelsfird, Pingst, Kristi lekamens
fest, Te Deum (en hyllning till Trefaldigheten), Litania till Jesu allra-
heligaste hjlrtas fest, Vigilien till Marie upptagelse i himmelen, Kristi ko-
nungafest. Hir llgger man sirskilt mirke till ett par mlktiga passions-
hymner, som anspela pi liturgiska bruk: altarets. forenklade prydnad under
fastan och fullst?indiga avkliidning pi sklrtorsdagen och lingfredagen,
bildernas tivertickande under passionstiden, iiverfdrandet av sakramentet
frin h6galtaret dll ett sidoaltare pi sklrtorsdagen, ljusens sleckande under
matutingudstjinsterna pi stilla veckans sista dagar, improperiernas klago-
rop Agios o Theos, prlstens sing Ecce lignum crucis in quo salus mundi
pependit och hans avtagande av skorna, hans och menighetens kyssande
av krucifixet. Det iir Kyrkans rcist som talar:

Jag vill sjunga ett Gloria, si att mina tornspiror mi skalla med sina klockor:
Allt lidande pi jorden love Flerren!
Det utarmade och fcirvisade love honom, det besvikna och arvltisa love honom, det

aldrig tillfredsstillda love honom!
Andens ljusa kval och naturens miirka kval love honom!
Kirlekens heliga kval love honom!
Sj?ilens ensamhet love honom, sjilens fingenskap love honom!
Skuldens ve love honom, fiirgingelsens ve love honom, diidens bittra ve love honom!
Se, jag sopar bort all prydnad frin mina altaren, allt linne pi dem skall vissna bort

liksom ingarnas ilsklighetl
Alla bilder pE dem skola hiilja sitt anlete!
Jag vill slecka ut min sista trtist: jag vill blra bort min Herres lekamen, si att min

siel helt blir till natt,
ty jordens lidande har blivit saligt, emedan det blev iilskat:
Se korsets trii, pi vilket viirldens friilsning hiingde!
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Jag stryker mina skor av f<itterna, jag stryker av mitt begrinsade och trider in pi
ett land utan grinser:

Bryten fram, alla mitt livs dunkla brunnar!
Flygen hit, alla mina nltter; I skuldens sva:tt fZglr, fallen <iver mig med utbredda

vingar:
jag vill ingi i mitt d.iupaste lidande, si att jag finner min Gud!
Ty stort 5r lidandet i virlden, vildigt lr det och o?indligt!
Det har omfattat det, vid vilket himmel och jord splittras, det har utherdat den

eviga klrlekens tyngd!
Helige Gud, helige starke, helige o?indlige
du Gud under min synd, du Gud under min svaghet, du Gud under min d6d:
jas b'ddder min mun pi dina slr - Herre, jag biiddar min sjil pi ditt kors!

I sin praktfulla litania till det allraheligaste hjirtats fest finner Gertrud
von le Fort nya underbara namn pe den allt iivervinnande Frilsarkidek,
som Kyrkan liter Jesu heliga hiirta symbolisera: >Du eldherd mitt i den
isiga vlrldens mdrker>, ,rDu kungahjirta i ditt blods flytande mantel>,
>Du brodershjerta i trirnekronans vilda hin>, >Du bristande hjirta i dina
d6dssirs stela prydnad>, >Du de bedrtivades lampa)>' >Du de forfoljdas och
smldades ljusfyr>, >Du hemlighetsfulla rum, vari lnnu de milda d<ida
irutrtta andas>, >Du hjirta, vid vilket ensamheten blir till det stora folket>,
>Du hjlrta, vid vilket det splittrade blir till ett enda folk>, >Du hjirta,
vid vilket hela virlden blir till ditt folk>. Jesu hjlrta ikallas i denna
litania icke, som i den av de kyrkliga myndigheterna approberade, med
orden >fdrbarma dig 6ver oss> utan med >var ilskad, K1rlek!> och >Vi
bedja dig om din kerlek!>

Den korta hymnen f6r aftonen till Marie upptagelsedag har rader av
en daggfrisk charm:

Bryt upp, Marias sjil: de himmelska buden lro komna!
De vilja hemta den vagga, vari ditt gudomliga barn lig!

Flymnen an die Kirche avslutas med fyra dikter om De yttersta tingen,
vari alltings forg?inglighet, virldens underging och den stora slutdomen
skildras.

IJtan tvivel kommer denna diktsamling att riknas till de bestiende
religiiisa vittnesbcirden.

Romanen Das Scltwei.sstucb d'er Veronika (1929) ber'dttat om en tysk
familj i Rom. Familjen bestir av den sextoniriga Veronika, hennes moster
Edelgard och herrnes gamla mormor. Till hushillet hdr lven en fransk
guvernant och hushillerska, Jeanette. Mormodern och Edelgard lro till
sin bilrd protestanter. Den forra h* dock tagit avstAnd frin allt vad
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religion heter. Hon lever sedan l?inge lycklig med sin hedniskt humanis-
tiska v?irldsbild, och det gamla Rom [r hennes stora passion - att vandra
bland den eviga stadens klassiska mirinesmirken och fiirdjupa sig i an-
tikens virld ir hennes ilderdoms klraste sysselsittning. Hon ir dessutom
en strilande harmonisk och viddsvis mlnniska och representerar den
h<igsta form av levnadskonst, som den icke-kristna klassicismen kan skapa.
Hennes dotter Edelgard ir snarast hennes motsats, en djupt disharmonisk,
splittrad och vankelmodig natur. Edelgard hat i itatal umgitts med tan-
ken pi att overga till den katolska kyrkan, har skaffat sig kunskap om
dess troslira och bestiker regelbundet gudstjlnsterna men kan icke f<;rmi
sig atr ta steget fullt ut; nigon sjiilslig himning hindrar henne dirifrin.
Flennes moder, forargad 6ver detta vacklande, kallar henne en ging >stem-
nings- och privatkatolik>, >en halv sjil>, och skulle hellre se, att hon form-
ligen konverterade. Jeanette er en tfoende, praktiserande katolik, trofast'
i uppfyllandet bide av sina religi<isa och husliga plikter, en anspriksliis,
godhjirtad, osjilvisk varelse. Den unga Veronika har, efter sin faders
Lestimmelse, vuxit upp utan nigon religi<is uPpfostran och har inte ens

blivit dirpt. Hennes namn ir symboliskt: liksom den heliga Veronikas
svetteduk itergav Frilsarens anletsdrag, si avspegla sig intrycken frin
omgivningen i denna flickas sjiil; hon kommer ju till slut att mottaga
Kristi bild i sitt hjerta. (uJag har frin min barndom>>, siger hon, >>igt
den underliga formigan att om min omgivning veta mycket, som jag
egentligen inte har vetat, och detta varken genom reflexion eller iaktta-
gelse utan si, att jag genom ett ftir mig sj?ilv nigot dunkelt tillvigagings-
sitt avhste de andra ur mitt eget inre. Jeanette kallade mig dirfiir sklmt-
samt 'Lilla spegeln', ett smeknamnr som jag sedan fitt behilla.> ) Mor-
moderns enrusiasm fiir det klassiska Rom har hon insupit; Rom har fiir
henne varit en iskidlig historisk lirobok. Naturligtvis kan hon, som bor
i kristenhetens huvudstad, ej undg& att taga nigra kristna intryck. Hon
fir vid nigra tillf?illen ftilja sin katolicerande moster till ett nunnekloster
for att lyssna till nunnornas skilna korsing; hon fir se monstransen pi
klosterkyrkans altare och uppfattar, att Frllsaren tagit gestalt i den vita
hostian derinne.

En ung tysk skald, kallad Enzio, kommer till Rom. Ett lett tycke upp-
stir mellan.honom och Veronika, men det hinner aldrig utvecklas till
nigon djupare kinsla. Mormodern,Enzio och Veronika gora promenader
i Rom och dess omgivningar. Den gamla ir stolt iiver att visa frlmligen
Roms sevlrdheter, vilka omsider inspirera den unge romantikern till en

stitlig diktsamling. De bese iven kyrkorna, men blott sisom intresserade
utomstiende. IJnder stilla veckan bevista de gudstjinsterna' de beriimda
tenebre (matutingudstjensten pi dymmelonsdagens, skirtorsdagens och
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lingfredagens kv:ill) i S:t Peter och piskaftonens morgongudstjinst i S.
Giovanni in Laterano. Ceremonierna giira ett djupt intryck pi flickan.
Hon biirjar lingta till den katolska kyrkan.

Till Jeanettes och Veronikas gledje besluter sig Edelgard Intligen fiir
en formell konversion. FIon tar (under tillvunnen harmoni och inre frid,
som det tycks) de nodiga lektionerna f6r pristen och avllgger trosbe,
kinnelsen, men infcir mottagandet av botens och altarets sakrament bry-
ter hon samman - detta kan hon ej f<irmi sig till. En andlig kris in-
tdder. Hon upphiir alldeles att praktisera sin religion, och hon, som
fiirut varit si skygg att bercira detta imne, fcirvinar nu genom am lugnr
och sakligt tala om katolicism med husets indifferenta gister och sti till
tjlnst med upplysningar hlrom. Hon 96r dema, som om den katolska
religionen visserligen vore intressant och vd.rd att studera men ingalunda
nigot f<ir henne angeliget eller aktuellt. Efter en kort tid finner hon etr
surrogat fcir religionen i psykoanalysen; hon anlitar en psykiatriker och
f<iljer med pligsam noggrannhet dennes f6reskrifter om kroppslig och
andlig hygien.

Hlndelser intr'dfra, som sprlnga den lilla gruppen. Enzio reser bort.
Man fir bud om att Veronikas {ader dcitt under en forskningsresa i Asien
och i sitt testamente hmnat dottern frihet att bli kristen, om hon si vill.
Mormodern diir efter ett gripande avsked frin sitt kira Rom. Dotter-
dottern har litit den dciende fcirsti, att hon imnar begagna sig av faderns
tillitelse. Hon gir och begir undervisning av samme prist, som fiirut
haft hennes moster om hand. Denna gripes av st6rsta missniije civer Vero-
nikas utveckling; ja hon blir rentav kroppsligen sjuk. N?ir Veronika bli-
vit dript och lycklig borjat sitt katolska liv, tillfredsstllld med sin av
fromhetscivningar och flitigt bruk av sakramenten fyllda tillvaro, kinner
Edelgard blott en stindigt stigande f<irbittring; hon hinar systerdorterns
fromhet och gripes av hat mot religionen <iver huvud. (>Ett si storr har
kan blott finnas dlr fcirut en stor nid funnits>>, siger pater Angelo.)
Men fcirlossningen nalkas. Nir Veronika en ging beder framftir sitr
krucifix fcir sin mosters sjiil (krucifixet har f<;rut tillh<;rt mostern men
fcirkastats av henne), rusar den sjuka tillstides och dverfaller henne. Det
blir en vildsam brottning mellan dem, som slutar med art den ildre ut-
mattad faller i vanmakt. Nir Edelgard itervinder till sig sjilv, 5r hennes
andliga kris tiver. Hon skickar efter en prist och avlegger inf<jr denne
och i nirvaro av Veronika och Jeanette sin levnadsbikt, ingerfull <iver atr
si llnge ha varit ohdrsam mot Guds nid. Hon lever innu nigra dagar,
under vilka hennes st6rsta lycka bestir i kommunionen, som hon dagligen
undfir tillsammans med systerdortern, och diir sedan en from drid. Vero-
nika miste sedan limna Rom men har f<ir avsikt att intr'id.a i ett kloster.
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Detta ir i korthet innehillet av den mirkliga romanen. De yttre hin-
delserna ?iro ju fi; handlingen kan ej kallas spinnande. Boken har sin
styrka i de glansfulla bilderna av Rom, i de fina interiijrerna ur en htigt
bildad emigrantfamiljs liv och i det misterskap, varmed Edelgards karaktir
skildras. Gertrud von le Fort lger en rik insikt i det kvinnliga religiiisa
psyket. Med sin Edelgard har hon istadkommit ett utscikt konstverk av
psykologisk skildring. Hon skall senare iterupptaga studiet av en kvinno-
sjals of<;rklarliga ingest infijr livets och religionens krav - i Die Letzte
aw Scbafott - och innu en ging visa sin skicklighet pi omridet. Vero-
nikas gestalt har man kanske svirare att tro pi. Boken ir skriven som
en sjllvbiografi av henne, men man tSrr v'il underfirrsti: vid en lingt
senare tidpunkt in de berittade hendelserna intriffat, ty en - lit vara
mycket begivad - sextonaring torde nippeligen vara i stind till de sub-
tila reflexioner, som boken ir si rik pi - dessa vittna om en mognad
minniskas omdcimeskraft och livserfarenhet. Och vilka studier har Vero-
nika egentligen bedrivit fdre sitt sextonde ir? Det hade varit intressant
afi f.e veta negot hirom; om hennes uppfostran verkligen varit si kon-
fessionslcis, som hon sjilv f<irsikrar, kunna vil nippeligen stilla veckans
och piskens liturgier ha gripit henne si starkt, ty for den, som intet vet
om Jesu .diid och uppstindelse, som aldrig har haft tillitelse att studera
bibel och kyrkohistoria, som h6gst sillan bevistat en gudstjinst. miste
dessa liturgier forefalla obegripliga, kanske lika obegripliga som en bud-
distisk gudstjinst f<ir en europ6. Flennes undervisningstid hos prlsten
fdrflyter alldeles fcir snabbt, nir det fcirutslttes, att denna unga kate-
kumen icke ens har den protestantiske kristnes fcirkunskaper. Icke heller
kan en ungdom, som ir obekant med kristen f<irestillningsvlrld, falla ett
omdtime som >moster Edelgard ser ut som en fallen ingel>. Det ricker
knappast att forklara Veronikas ovanliga religitisa mognad med att redan
den romerska miljcin miste ha fcirmedlat kristna kunskaper; hennes sltt
att reagera inf<;r liturgien och snabbhet att under katekumentiden till-
igna sig rros- och sedehran fcirutsitta ovillkodigen ftjrberedande studier
av nigon art. Sevitt jag f.orst&r, ir alltsi bokens huvudperson icke kon-
sekvent och trovirdigt framstilld.

FIur mycket av egna upplevelser som doljer sig bakom Edelgards och
Veronikas konversionshistoria ir omiijligt for den oinvigde att bedijma.
Upplevd prigel har denna skildring av Veronika over katekumentiden:
>Jag gick nu dagligen till pater Angelo och mottog av honom undervis-
ning i trosliran; jag mottog av honom bilden av Kyrkan, d. v. s. jag
lerde inyo kinna min Frilsares ansikte i gestalten av hans jordiska fort-
satta levnad. Jag mottog det stora helgade dogmat, och Gud gav mig insikt
i mitt av sin nid och min hingivenhet. Jag siger inte' att iag fattade allt
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genast, men jag f.attade <iverallt tecknet pi gudomlig herkomst. Ty det
h<igsta f<irnuftet talar ju ej det blotta forstindets torra sprik, utan det
talar sin moders sprik, kedekens, karleken, som ir alla tings begynnelse
och derf<;r ocksi begynnelsen till all kunskap. Svirigheter i tron her jag

"' 
;-;"." Der papst au.s d;etn Gbetto, Di'e Legend.e d.es Geschlecbts pier

Leone (1930) utspelar sig i Rom under iO00-talets sista och 11O0-talets
f<irsta decennier och skildrar p&varna, vilkas regeringstid under dessa oro-
liga tider voro mycket kortvariga, i deras konflikter med de tyska kej-
sarna och den romerska adeln. I handlingens medelpunkt stir den rika
judiska kiipmansshkten Pier Leone, som linge gjort pivediimet betydande
tjlnster. Di Petrus Leonis, dess tredje huvudman, antager dopet, iter-
vlnder hani fiirtvivlade maka Mirjam till sin fader och fiider omedelbart
efter sin iterkomst dit sin son, den blivande >piven frin ghettot>. Petrus
liter genast himta den nyfddde och d<ipa honom. Emellertid fiider Mir-
jam en stund senare ett flickebarn, som hon i all herrilighet behiller hos
sigsj?ilv f.6r att slippa utlimna det it de kristna. Vid denna flickas, Tro-
pheas, fcidelse, profeteras det, att hennes ildre tvillingbror skall splittra
kristenheten men att hon sjilv, den blinda och svaga, skall leda den starke
och seende och fora tillbaka sin broder. Pi detta hopp lever den olyckliga
Mirjam. Hon liter sin fader, som ir rabbin, uppfostra Trcphea och lera
henne lagen och den judiska visdomstraditionen. Flickan ir blind men
tillignar sig snart ett fcirvinande mitt av kunskap och klokhet. Medan
hon och hennes judiska frinder leva i fullstlndig obemirkthet, tager
Petrus Leonis livlig del i det vlrldspolitiska livet. Han gifter om sig med
en romersk adelsdam och fir med henne flera barn; hans son med Mirjam,
som likaledes blr namnet Petrus, fir en andlig uppfostran, och man
hoppas om denne, att han skall ni de hiigsta platserna inom kyrkan. FIan
siiker vidare bevara en vinskaplig fiirbindelse med den mlktiga patricier-
slekten Frangipani och lmnar f<irmlla sin dotter Tullia med en av dess
unga min. Detta misslyckas emellertid. Den tilltinkte brudgummen
svirmar for Roms gamla stolta traditioner (i stiillet for Sancta Maria,
ora pro Roma beder han Sancta Roma, ora pro nobis) och avskyr ddtf.or
den halvjudiska k<ipmansflickan; han dansar nistan ihj2il henne vid en
fest, varefter brytning uppstir mellan familjerna. De bida unga br<iderna
Frangipani s<ika pi allt sitt motverka, att den unge Petrus Leonis, nu-
mera kardinal, skall lyckas vinna pivetiaran; hirvidlag bistis de av sin
kusin Jacoba, som aldrig kan gltimma, att hon en ging blivit ftirsmidd
av denne,

Si intriffar den garnle Petrus Leonis' d<id.
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han sig ovenrar till judendomen och ropar pi sin forna maka Mirjam. vid
budet om a6 hennes make ligger fiir diiden skickar Mirjam sin dotter
Trophra till palatset Pier Leone, ty nu, menar hon, ir tiden ftir profetians
fuflLordan inne. Trophea tr'ifrar verkligen vid diidslegret sin tvilling-
broder kardinalen, men di hon, sisom hon blivit lird, uppmanar honom
att vinda tillbaka till sina flders tro, har detta ingen verkan. Stor fiir-
virring uppsrer i Rom vid den gamle piven Flonorius' dcid, Petrus Leonis'
samtidigt timade dOd och upptridandet av dennes ftirut okenda, i juden-
domen uppfostrade dotter samt det fiirestiende pivevalet. Tropheas hi-
storia fir ett oventat slut. Hon finner i Pier Leones palatskapell det be-
rtimda Jesusbarnet frin kyrkan Santa Maria in Araceli, som vid denna
tid pi iret bires omkring f<ir att vilsigna hemmen, och bir det tillbaka till
kyrkan (pi detta s?itt uppfylles profetian om henne) men blir vid milet
nedhuggen av de upphetsade Frangipani. under dessas inflytande blir
Innocentius II utsedd till pive, men kort efterit viljer ett aflnat. parti
kardinalen Pier Leone till pive under namnet Anacletus II. En schism
har alltsi intrert inom kyrkan, och Anacletus II'har, sisom det fcirutsagts,
splittrat kristenheten.

Boken lr skriven i en egendomlig, halvt dramatisk stil. I dialogerna
stir det exernpelvis icke >Tullia sade till Jacoba:> utan, som i ett drama,
uTullia till Jacoba:>. Scenerna uppges vara hlmtade frin olika kiillor
och sammanfogade som mosaikbitar; de inledas med ofta iterkommande
rubriker som >Judarna frf.n Rom ber?itta>, >lJr vir gyllene stad Roms
bdcker> o. d. Det kan nog ej hj?ilpas, att lisarens intresse under de tita
scenfiirlndringarna mellan judekvarter, pivehov, aristokratpalats och fo-
rum blir nigot splittrat, och slrskilt det Sista partiet av boken verkar rltt
svir6verskidligt. Emellertid 5ro bilderna frin det judiska ghettot verk-
ligt gripande, och den unga Trophras patetiska gestalt ir utformad med
k?irlek. Det blinda barnet kan se vad de seende icke kunna. En ging
gir hon med sin moder Mirjam f<irbi Lateranbasilikan, och Mirjam har
berlttat henne, att derinne f<irvaras tvi pelare frin Jerusalems fiirst6rda
tempel, som varje &r gjtta svett och tirar den dag, di den heliga staden
f6ll.

Mirjam med skygg stimma: >Dir inne sti Innu pelare frin virt tempel.>
Barnet: >Ia, jrg ser dem! O si vackra vira pelare iro!>
Mirjam fiirvinad: >Ser du dem? Men diirrarna lro ju stiingda?>
Barnet okonstlat: >Men skall man di inte se genom st'ingda d<irrar?>
Di vigade Mirjam icke friga mer.

Och di en spansk rabbin glstar det judiska huset pi hemvlg frin
Palestina och visar en slck med fint vitt stoft frin Jerusalem, som han
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skall ligga under de dOda spanska judarnas huvuden, innan de sinkas i
graven, jublar den lilla: uO j"g ser konung Davids krona! Den hirge
rabbi Elchanan har tagit den ur sin sick!>

Romanen om piven frin ghettot vittnar om grundliga historiska kun-
skaper och f<irmiga av inlevelse i gingna tider. Det politiska skeendet i
boken firljer noga det verkliga historiska handelsef<irlopper, men Mirjams
och Trophras cide ir uppdiktat. Jesusbarnet frin Aracdi spelar som be-
kant en roll iven i Selma Lagerliifs Antikrhts ruirakler. Nir man liser
om hur Trophxa vandrar till kyrkan Santa Maria pi Kapitolium, led-
sagad av Guds moder (det ir ju samtidigt hennes v?ig till diiden), kommer
man kanske att tanka pi himladrottningens uppenbarelse ftir konung Olov
Tryggvesson i Drottningar i Kungabi.lla. Men likheterna iro mihinda
blott tillfrilliga.

Mot Das Schweisstuch der Veronika och Der Papst aus dem Ghetto
miste man gcira en del invindningar. Infor Die Letzte am Schafott (1931)
fiirstummas emellertid all kritik. Det ir en underbart gripande berittelse,
ett fullcidigt misterverk av samma h<iga rang som Hymnen an die Kirche.
Den ir kortare och mera koncentrerad an de bida f<iregiende romanerna
och rivertriffar dem i spinning och dramatisk kraft. Handlingen utspelar
sig f<ire och under den franska revolutionen och sysselsitter sig med ett
kvinnligt karmeliterklosters ijde. Huvudpersonen, den unga adelsdamen
Blanche de la Force, lider frin sin spida barndom av en omotiverad
ingest, som aldrig vill sliippa henne. Driven av inre kallelse och pi en
guvernants rid blir hon postulant (d. v. s. aspirant till noviciatet) i
karmeliterklostret i Compidgne. Novismistarinnan, Marie de I'Incarnation
(Maria av Mandomsanammelsen), tvekar i det lingsta att lita iklada
denna svaga, stlndigt ingsliga unga varelse novisdrikten - karmeliter-
orden fordrar sjilsstyrka och heroism. Emellertid yentar man frin na-
tionalf6rsamlingen en lag, som fOrbjuder alla religiiisa ordnar att upptaga
nya medlemmar men vil tilliter de redan upptagna att .vara kvar i sin
orden, och man besluter ddrf.ar att ikleda alla unga postulanter novis-
drlkten och giva dem ordensnamnet >de J6sus au jardin de l'agonie>,
sisom en anspelning pi det tringmil, Kyrkan just genomlider. Novisen
Blanche av Jesus i ingestens ortagird fiirsdker efter besta f<irmiga upp-
fylla karmeliterfromhetens strenga fordringar, men detta lyckas blotr
ftir en kort tid. Den kyrkofientliga regeringen utferdar en lag, vilken
icke blott, sisom man l'rentat, fOrbjuder intagandet ay rrya noviser utan
rentav ftrrbjuder de redan ikladda noviserna att. ayl:igga de eviga l<iftena
och alltsi d<imer dessa till ett evigt novicitat. Hiri miste systrarna foga
sig. Blanches ingest och fruktan tilltaga, delvis under intrycket av de
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oroande nyheterna utifrin, i betiinklig grad, och novismistarinnan rider
priorinnan, madame Lidoine, att sinda ut henne i vldden igen. Blanche
iiter e-ellertid priorinnan f<irsti, att hon visserligen icke tror sig kunna
6vervinna sin ingest men att hon anser sig bira den som ett aY Gud ilagt
martyrium, ett stellfiiretrZidande lidande - hennes ordensnamn antydet
ju, ait hon liksom Frllsareri blr en hel virlds diidsingest i sitt hjirta.
ilon fir alltsi stanna och fortsitta sitt novicitat under direkt ledning
av priorinnan. Revolutionens storm hetjat Frankrikes blomstrande ordens-
liv. Klosterfolkets klausur upphives, t. o. m. ordensdrZikten, >denna si att
sliga alba intimaste klausur i betydelsen av en avskiljning frin vlrlden>,

"*k"ff"r, och klostren plundras pi alla dyrbarheter. Ordensfolkets ut-
drivning ur sina kloster, ja martyrium, forestir tydligen. Under" priorin-
nans tillfalliga frinvaro bjuder hela klosterpersonalen med den heroiska,
entusiastiska Marie de I'Incarnation i spetsen h<igtidligen sina liv et Kristus
som ett offer ftir Frankrikes lidande kyrka och kungahus. Denna hlalte-
modiga invigningsakt, som iger rum under missan, blir filr mycket fdr
d.r, "r*" Blanche: halvt vansinnig av fltfiran flyr hon frin klostret
hem till sin fader i Paris. Under skrlckdagarna plundras dennes palats,
den gamle monsieur de la Force blir ihjelslagen, och hans dotter blir om-
hlndertagen av de vilda Pariskvinnorna, vilka skydda henne f6r min-
nens vild men f<ira henne omkring till alla de platser, dir orgier i ryslig-
het bedrivas; hela tiden ir hon sjilsfrinvarande av skrlck. De kvar-
vatande karmelsystrarnas tappra lingtan att. f& infria sitt l<ifte till Kristus
blir verklighet. Pe grund av en falsk anklagelse himtas de till Paris och
dtimas till dirden. Sjungande hymnen Veni creator Spiritus bestiga de

schavotten. Blanche befinner sig bland revolutionskvinnorna i nirheten
av giljotinen. Si sker det obegripliga: nir den sista nunnans huvud fallit
fi;r bilan och hymnen alltsi foritummars, reser sig den bleka, spensliga
Blanche ur folkhopen och sjunger jublande slutstrofen:

Deo Patri sit glorie 1

Et Filio, qui a mortuis
Surrexit ac Paraclito
In saculorum srcula!

Den rasande folkhopen dridar henne rigonblickligen. Blanche de la
Force har blivit >den sista pi schavotten>.

Gertrud von le Fort har i denna lilla roman iiverbjudit sig sj?ilv i raffi-
nerad psykologisk framstillningskonst. Man fingslas icke blott av
Blanche, den forkroppsligade ingesten, utan even av bipersonerna: Prio-
rinnan madame Lidoine, en nykter, klok, behirskad kvinna, som i det
llngsta siiker stivja sina nunnors lust att bli martyrer men sedan hjllte-
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madigt delar deras iide, och novismlstarinnarr Maria av Mandomsanem-
melsen, rcm med gltidende henfdrelse, fylld av det stora karmeliterhet
gonet Teresas iver, uppmanet de andra ett ofr.r* sina liv feir Kristi sek
och pi grund av omstlndigheterna, till sin stora sorg, blir den enda, vilken
undslipper rnartyriet men fiirsiiker att blra just den ftirhatliga riddningen
som ett niidviindigt offer. Det blir hennes lott att skriva sina martyr-

..osystrars brogratr.-
Tryggie L*ndin.

e Denar fiirsta del av uppsatsen om Gertrud von. le Fort fullbordades i feb1rrai 1947.
Mitt hopp iir att i en seiare del kunna behandla fiirfrttarinnans dvriga verk.

ir:.
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Gud-Odet-SlumPen.
Under denna titel har i ir utkommit en

bok * Hjalmar Suntlin (Natur och'Kul-
tur), som har fitt en viss ryktbarhet;
pressen hade mycket delade meningar om
den, Fcirfattaren, kristendomslektorn i
Givle, som Ir prist och ir 1940 blev
teol. doktor pi en avhandling iiver Ia
Tb\orie Bergsonienne ile la religion,hivdar
med styrka och intensitet tvenne teser' av
vilka den ena Ir rlktad mot eskatologien
och den andra mot den kristna borgerliga
kyrkligheten.

Enligt S. fdrllgger all eshatologi Guds
rikes inbrytande till andra sidan och gtir
dirmed Guds vlrldsregering pi jorden
illusorisk och mlnniskans medverkan till
intet f<irpliktande. Detta g?iller bide be-
triifiande den senjudiska eskatologien med
sin liira om livet efter detta och sin apoka-
lyptik, vilken avsl<ijar allt som sker i sam-
band med den yttersta dagen, uppstindel-
sen och domen, som f<irknippades med ftir-
hoppning om upprlttandet av ett israeli-
tiskt jordiskt lyckorike genom Messias som
David redivivus, och betrllfande den libe-
rala teologiens eskatologi, enligt vilken
Jesus f<irglves bidat den nya tidsilderns
inbrott, dir han skulle vara Messiasko-
nunSen.

Diremot uppsteller S. sin huuudtes, v7l-
ken gir som en r6d trid genom hela boken:
Gud ter sig i skeendet som en ftir min-
niskans handlingar, behov och iinskningar
intresserad makt, som reglerande griper pi
ett normbestimt faststlllbart sltt in i den
enskildes sivll som folkens liv enligt en
evig rittsordning. Att giva akt pi vad
som h:inder och sker under synpunkten
att allt regleras av en gudomlig vilja och
att intaga en klar och bestimd hillning
till denna verklighet, det Ir sann guds-
kunskap. Att hysa en falsk uppfattning
av Guds siitt att verka och vara i nuet

och att ej rittt sig efter Guds virldsrege-
ring, det ir f<irment gudskunskap och
kommer fdrr eller senare ett hi,r pL ior-
den pi det eftertryckligaste s?itt demen-
teras av skeendet sjilvt; ingen undgir
Guds regerings kontroll och denna glckas
aldrig. Detta 5r det nya som Jesus kom-
mit med, vilket kan framanalyseras ur lik-
nelsernal ty i dem llmnade han formler,
med vilkas hi?ilp man kan f6rsti det nir-
varande i dess relation till Gud, draga sina
slutsatser och anpassa sig efter det gudom-
liga regementet. - F6r Kristi frllsnings-
verk och hans stiftelse, Kyrkan, fiir Kristi
lira i dess helhet, fiir sakrament och kult,
fdr nid och bud, moral och dom, f<ir sam-
vete, synd och bot har dr Sunddn ej nigot
sinne. Allt detta uppskattar han inte, ia
han betraktar det med misstinksamhet, ty
det skymmer bort fdr honom gudstrons
f<irnimsta innehill: Guds regering hir och
nu. Det ir, menar han, mera miinnisko-
pifund in uppenbarelsegods. FIan fiirstir
inte att just det utg<ir grundvalen f6r och
bestimmer arten av Guds sltt att verka
och vara.

Bevisningen fdr hans huvudtes finns i
bokens 4:de kapitel om Jesu liknelser. Ut-
giende frin Jesu ord Lk 16: 16: >Lagen
och profeterna hava haft sin tid intill
Johannes. Sedan dess ftirkunnas evangelium
om Guds rike>, fastslir S. att detta silunda
inneblr nlgonting nytt samt stir i motsats
till Johannes Diiparens domsf<irkunnelse,
emedan Jesus sjiilv kallar den som 'iir minst
i Guds rike stiirre en Johannes (Lk 7:28),
Texten hos Lk 11: J2t >Ye Eder, I lag-
kloke, som haven tagit bort nyckeln till
kunskapen! Sjllva haven I icke kommit
ditin, och fcir dem som ville komma dit
hiven I lagt hinder> ger si S. anledning
art fairklara: )att vara i Guds rike, att
komma in i himmelriket betyder: att in-
trenga, att vara invigd i en kunskap, att
ha den ritta insikten och undervisa m'in-
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niskorna hlrom.> - Detta bekrlftas av
berlttelsen (Mk 12r 34) om den skrift-
larde till vilken Jesus sade: >Du iir icke
lingt ifrin Guds rike>, di >Jesus mlrkte
att han svarat fiirstAndigt>. .Fllrav drar
S. slutsatsen att Johannes D<iparen inte
hade den rltta kunskapen, emedan Jesusju ansett fiirkunnelsen om den nlra ftire-
stiende domen som blott och bart en fiir-
ment kunskap om Guds sltt att regera.

Att detta Ir riktigt exemplifieras pi lik-
nelserna om de anfiirtrodde punden (Mt
25:14-30 och Lk 19|12-26) och om
arbetarna i vingirden (Mt 20: 1-16), d?ir
Jesus fiirklarar vad Guds regering egent-
ligen inneblr. >Punden> betyder enligt S,
varLen anlag eller nidegivor, som m5n-
niskan har att ritt f6rvalta, eller naturliga
resp. tivernaturliga uppgifter som hon tro-
get skall utfiim, utan avse >kunskapen om
Guds sltt ^tt v^r^ och verka>, Ty i lik-
nelsens slut hos Mt 2J229 'i,r det tal om
>att have och fi>, ett uttryck som ocksi
f<irekommer i liknelsekapitlet Mt 13 och
dar fb sin belysning genom orden: >Eder
I.r givet att li,ra kinna himmelrikets hem-
ligheter, men dem ir det icke givet. Ty
den som har it honom skall varda givet,
si han har iivernog; men den som icke
har, frin honom skall tagas det han har>
(v. f l-f 2). Det som silunda haves eller
tages ir riktig eller fcirment kunskap om
Gud. Och att med denna ftirmenta guds-
kunskap just den judiska apokalyptiken och
eskatologien avses, framgir enligt S. av
Lukasevangeliets version ^v de anf6'r-
trodda punden, ty dfu heter det: >Jesus
framstillde denna liknelse, eftersom de
menade att Guds rike strax skulle uppen-
baras.> Detsamma framgir ocksi av lir-
jungarnas ftl.gr filre himmelsf?irden (Apg
1:5): >Herre, skall du sjilv nu i denna
tid uppritta riket i Israel?>

Ett mycket starkt argument fiir att
Jesus sjllv inte omfattat dessa eskatologiska
ftirutsZittningar ser S., bortsett frin Jesu
undvikande svar vid detta tillfllle, i
hans liknelse om arbetarne i vingirden.
Meningen med denna liknelse iir inte att
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Gud av fri vilja och godhet kan ge och
ibland ger minniskor samma l<in som han
tillerk?inner andra enligt rirtvisans krav,
utan, slger S., Jesus polemiserar hlr just
mor fdrursatrningen fiir hela den judiska
apokalyptiken, nlmligen tanken att Israels
>liin> krlvde >den nya tidsildern>. Fcirf.
stcider denna sin tolkning pi en rabbinsk
utleggnins av Lev. 26:9 i Sipbra, dl;r i
en liknande parabel - pi vilken enligt S.

Jesus grundade sin liknelse - en kung ut-
lovar en arbetare, som arbetar mer och
l?ingre In andra, en sriirre belitning i en
hinsidesvirld. Jesus bestrider diremot rik-
tigheten av den ltisning man funnit pi det
specifikt israelitiska lidandets- och th6odice-
problem, som skymtar redan i Malakias
bok (3: 13-18) med dess h'dnvisning till
en utjlmning av de frommas och de ogud-
aktigas lott pi domens dag och som vidare
utvecklats av eskatologien.

Som ett direkt bevis fiir att Jesus icke
betraktat himmelriket som nigot som f6rst
bryter in, utan hela tiden funnits till,
anfdres dessutom texten om utdrivandet av
demoner (Mt t2:28) samt liknelserna om
skatten i ikern och den kostbara p?irlan
(Mt 1l: 44-46). Och alla de andra lik-
nelserna som i kapitlets fortsittning be-
handlas tolkas med vissa modifikationer i
samma riktning om Guds viirldsregering
her och nu och dennas kontroll som ingen
undgir och som inte limnar nigot ostraffat
h?ir pi jorden. 

-Det rider inget tvivel om, att Jesus fiir-
kunnat Guds rike eller himmelriket ocksi
sisom varande hir och nu; de sist anf<irda
texternr jiimte andra om senapskornets vixt
och den jisande degen bevisa det sliende.
Men i iivrigt rekommenderar sig fiirf :s
hela resonemang inte genom klarhet och
biirkraft; argumenteringen verkar god-
tycklig, konstruerad och anfiktbar bide
till textval, textkombination och tolkning.
Alldeles fritt konstruerar ar motsatsfiir-
hillandet mellan Jesus och Johannes Diipa-
ren. Biigge inleda predikan om Guds rike
pA samma siitt. Johannes vet sig icke gara
Jesus virdig och endast kallad att bereda
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hans viig. Enbart dlrfiir att han stod vid
triiskeln av det nya fullkomliga Guds rike
kallas han mindre In dess barn, utan att i
personlig helighet, enligt Jesu egna ord,
sti dem efter. F{ans domsfiirkunnelse
syftar i sjilva verket till ingenting annat
ln att rycka upp sina landsmln till sann
gudskunskap om det som Gud vill hiir och
nu, alldeles som S. i sin tes giir giillande,
och hans hot, ifall de ej skulle ritta sig
dlrefter, bekriftades ocksi pi det mest
eftertryckliga sltt ir 70 av skeendet sjilvt,
pi liknande sitt som S. exemplifierar pi
nutida folk.

Riktigt pipekar S. att Jesu lirjungar,
om in ej alla, voro i nigon min smittade
av judarnas falska Messiasfdrhoppningar,
men de taga emot Herrens undervisning
och omfatta dem inte mera efter Andens
utgjutelse pi pingstdagen. Att det pi Jesu
tid fanns sidana som hyste riktiga upp-
fattningar om det kommande messianska
gudsriket dirom vittna Sakarias' lovsing'
Jungfru Marias Magnifikat och den gamle
Simeons livsaftonb<in, och slkerligen voro
personerna kring Jesu barndom ej heller
ensamma dirom.

A andra sidan ir fiirf:s vidr'dkning med
judarnas falska Messiasuppfattningar och
den liberala teologiens messiestolkning be-
rlttigad. Men det ir en skillnad mellan
dessa och den bibliska eskatologien, ty
denna riknar helt i enlighet med G' och
N. T., med de yttersta tingen, d. v. s. den
cnskildes d<id och dom och eviga tide i
himmelen eller helvetet, samt dcn allmlnna
domen dir lven folken sti till svars och
vlrldshistorien rullas upp enligt dess in-
nersta syfte och yttre fiirlopp, i dess fiir-
vecklirig och slutliga liisning. S. kan tyd-
ligen icke fiirlika sig med nigondera; ty
de ftirliigga pi si sitt >utjimningen av
slla skiindligheter till himmelen och ritt-
ffudiga deras fortvaro pi jorden>. Det ?ir

diirfiir att S. poingterar Guds rikes inne-
biird sisom kunskap om Guds vara och
verka i nuet, hans her och nu pigiende
regering o. s. v.

S:s tes ml vid fdrsta anblicken te sig

rimlig, men den lr varken helt riktig eller
tilliimplig. Han tar Guds rike ur en f6r
tring synvinkel. Dess idi och verklighet
absolveras icke av Guds virldsregering hlr
och nu, vilket f<irf. vill pressa fram genom
en konstlad och felriktad tolkning av Skrif-
ten. Guds rike eller himmelriket sett i
evangeliernas och speciellt i liknelsernas
samsyn Ir ganska mingskiftande. Inom-
viiddsligt framstir det dlr pi tvifaldigt
s?itt. Till det inre inneblr Guds rike en
giva och en uppgift. Som giva utgiires det
av de nidegivor, som lro frilsningens
frukter: syndaf6rlitelsen, barnaskapsniden
och den iivernaturliga uppenbarelsen om
Gud och hans visen, om mlnniskan och
hennes best'dmmelse, och sisom uppgift
kriver det uppfyllelse av Guds bud, Kristi
efterf<iljelse i iidmjukhet och sjiilvfiir-
nekelse, i fiirsonlighet och barmhlrtighet,
allt detta sammanfattat i det fdrnlmsta
budet om.fullkomlig k?irlek till Gud och
till nlstan. Till det yttre tillkannager sig
detta rike pi jorden i Kyrkans gemenskap,
grundlagt av Kristus som en synlig, orga-
niserad sammanslutning av de troende,
vilka upptagas genom dopet och skilja sig
genom sin beklnnelse frEn andra. I virl-
den lro de utsatta fiir pr<ivningar, men
efter att ha bestitt dem, draga de in i det
himmelska riket bortom viirlden fdr att
efter domedagen slutgiltigt fdrenas med
Kristus i den nya vlrlden i fullkomlig
lycksalighet.

I liknelserna beskrives Guds rike mera
som Guds herravllde, nlmligen hur det
sisom gudomlig virldsregering 5r verksamt
i stort och smitt, hur den enskilde sivll
som folken till?igna sig det eller stiita det
ifrin sig, hur det itervinnes, vidgas och
iikas, hur det tilltager och vbxer intill
tidens inde. Dir skildras de verkliga
verldshlndelserna samt de avg<iranden som

inre och som riiratorsrgga r mannrsKornas
sig om Guds rikes antagande eller fiir-
kastande, dess vinst eller f<idust, som fiira
med sig en hirnmel eller ett helvete.

Fdr att tilliimpa d:r Sund6ns tes sisom
rittesniire fiir det dagliga livet fordras
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.mer in vanlig intelligens, mycken erfaren-
het och en nlra nog intuitiv tolknings-
fiirmiga. Ty det Ir inte alltid liitt att
igenkinna och faststilla Guds regerings-
sitt och syfte hlr och nu - det har ofta
t. o. m. helgonen erfarit -, Etminstone
inte av en enskild minniska, under hennes
levnadstid eller iiverhuvud taget under en
llngre tidsperiod, vi mi tinka pi tider och
lander der gudl6shet och f<irfoljelse, under-
tryckning och ndd rida i iratal. Di iir
det enklare och slkrare att hilla sig till
dekalogens bud, sisom Kristus fullkomnat
dem i bergspredikan och i iivrigt helt
enkelt iiverlimna sig it Guds fcirsyn, lven
om man inte fcirstir dess vigar, i f6rviss-
ning om att sanningens sol en ging kom-
mer att klart belysa virldsgingens laby-
rint och livets gitor. Dema ir ikta kristen
Iivssyn och levnadssltt. Giir man detta,
di har man verklighetssinne, awisar inte
sanningen varifrin den in kommer, iivar
riittvisa och kuirlek till Gud och nisran,
hjiilper de nddstillda, Ir fcirsonlig och vil-
lig till f<irlikning. Di skulle det ocksi
vare avsevert blttre bestlllt pi jorden.
Om miinniskorna inte lingre skulle synda
mot Guds bud, di skulle flngelser, hospi-
tal och sjukhus tiimmas pi minga av sina
klienter och samlivet vara mera idealiskt.
Och de olyckor och sjukdomar, som of<ir-
villat drabba miinniskor och folk, skulle
bliras med mera tilamod och, i enlighet
med deras syfie, bZira frukt fdr tid och
evighet. S. har tydligen sjilv kiint svirig-
heten i att man lever efter hans tes och
regel och derfitr da och di i fcirbifarten
ocksi hinvisat till Jesu handlingsregler -hans bud och rid - som ett komplement.

Om Jesu evangelium, sisom S, menar,
enbart eller ens huvudsakligen skulle besti
av liknelser - de synas vilja mera ange ett
fdrhillandesett en en gudskunskap -,skulle det bjuda pi ett tiimligen torftigt
och vagt innehill. Di skulle enkla m?in-
niskor utlimnas it sina egna stapplande
fdrs<ik att orientera sig i tillvaron, d. y. s,
att tolka och tilllmpa Guds rike pi det
praktiska livet och inte fi nigon hjiilp i
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sin verklighetsanpassning, vilket dock i
sj?ilva verket ?ir fallet, f<irf:s pEstiende till
trots, nar de hilla sig till Kyrkan, hennes
llra, moral och sakrament,

Sundins andra buaudtas utvecklas i bo-
kens f<irsta kapitel, och iven den gir som
en,r<id trid genom alla andra kapitel. Ar,
enligt S., gudstrons f6rnimsra innebiird si-
som primir gudstro en tro pi atr skeender
regleras av en gudomlig vilja, och som
sidan nigot konstanr, di iir kult sekundir
gudstro, religi6s och rituell fiderneiirvd
observans, som bestir i dogmer, riter och
bilder, vilka starkt v?ixla med historiska
och sociala betingelser. Och han hevdar
att kulten i hiig grad iterspeglar intressena
hos den hirskande grupp som utdvar kul-
ten semt att denna ?ir ett uttryck frir
gruppens behov och sjllvhivdelse. Kulten
Lommer till, nlr.den religitisa hillningen
teoretiskt rlttfiirdigas och utformas som en
viirldsiskidning fdr att legitimera det le-
dande skiktets samhlllsordning och makt-
ansprik. Detta g?iller enligt S. i synnerhec
f6r den lutherska protesrantismen men
ocksi fiir den Romersk-katolska kyrkan.
En sidan kultreligion, menar f<irf., rlknar
inte med den hlr och nu allt m?inskligt
handlande reglerande Guden och dennes
oundvikliga kontroll, utan den Ir eskato-
logiskt bestlmd i der den f<irl:igger ut-
jiimnhgen till ett hinsides liv. Den ir
d?irmed likgiltig gentemot minnishornas
samlevnad pi jorden, betingar bristande
social ansvarskinsla och ir ansvarig fcir
religions- och kristendomsfientligheten i
vir dd, vilken enligt f6rfzttaten utgcir >en
sund och biologiskt nddviindig reaktion mor
en in absurdum driven religion>. Diirmed
iir redan lntytt ett huvudansvaret hiirfiir
blres av de kristna f6rsamlingarna samt
teologien, som icke betraktar Jesu ftirkun-
nelse om Guds rike i liknelserna som sin
fremsta kella fOr gudskunskap. Man upp-
ritthiller, slger S., en fiirildrad super-
naturalistisk viirldsbild med uppenbarr
absurda fiirestlllningar om Gud som fiir-
svar fdr vissa samhillsformer och levnads-
slitt, Pi si vis har kristendomen f<irlorat
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sin makt och minniskorna, i den omvilvda
samhillsordningen, kontakten ned.kristen-
domens yirld. >Man bjuder mlnniskan
inte en sanning som kan verifieras av er-
farenheten, utan en suggestion som inne-
bir underkastelse under pr?istedig makt-
lystnad eller kytkligt fiirmyndarskap med
tvingslagar och sanktioner av olika slag,
i synnerhet pi sexualmoralens omride, som
lr den prlsterliga maktlystnadens sista
tummelplats.>

Det har nog sin riktighet att de seku-
lariserade massorna inte mer kan nis i
kyrkorna, utan miste upps6kas i .enskild
sjelavird av minniskor som iro gripna av
Kristus och som ge dem ett exempel pi
ett ikte heroiskt liv. Det Ir svirt att
uppge skllen f<ir vir tids religionsldshet
och kristendomsfientlighet. Teknikens, in-
dustriens och handelns utveckling och den
d?irmed givna samhllleliga omvilvningen
har sin obestridda andel dlri. En bidra-
gande orsak mi ocksi \er^ ett den kristna
kyrkan f6r minga ter sig fast fcirbunden
med' den gamla samhlllsordningens poli-
tiska, ekonomiska och sociala former.
Slkert lr ocksi att allt sedan den s. k.
reformationens tidevarv tendenserna till
livets sekularisering, till religiiis splittring,
rationalism och liberalism togo fart. Men
den egentliga orsaken ligger dock, hur
mycket in S. drar sig fiir att erkinna
det, i det faktum att synden 5r en realitet
och en makt i minniskans ohlmmade beglr
efter frihet och i liissliippandet av alla
hennes iivriga lidelser, som jlmt ligga pi
lur. Att kasta skulden pi kult och dog-
matisk teologi sorn sidana ir inte berlt-
rigat ftir den kristna Lyrkans vidkom-
mande, itminstone icke i dess katolska
form. En dogm kommer ju inte till stind
t& att hivda en maktposition, utan ftir
att klargdra en uppenbarad sanning eller
ett uppenbarat faktum, som av olika sklil
kriva en nlrmare precisering. Detta g<ir
Kyrkan i vetskap om och i kraft av Kristi
liifte och pi hans uppdrag: >Gin ut i hela
vlrlden och prediken evangeliet. Giiren
alla folk till liirjungar llrande dem att

hilla allt vad jag har befallt Eder. Och
se jag skall vara med Eder alla dagar in-
till tidens lnde. - Jag skall s?inda Eder
den Helige Ande, sanningens Ande, som
for alltid skall vara hos Eder. Han skall
piminna Eder om allt och leda Eder fram
till hela sanningen.> (Jfr Mk 15; Mt 28;
Jo la If.) Dirfiir skulle Kyrkan svika sin
trohet mot Kristus, om hon inte fiirval-
tade detta sitt lmbete.

Pi samma sert fiirhiller det sig med den
kristna kulten och moralen. Aven den
sistnlmndas normer tagas ur den Heliga
Skrift och stA inte i motsats till den
mlnskliga naturens och gemenskapens krav
och behov. Detta giller inte minst om
sexualmoralen, vilket ett allvarligt studium
av ett katolskt moralverk kan dvertyga
om. Och vad den kristna kulten be:'lvfiar,
si har den i sina vlsentlige drrg inte upp-
funnits och utvecklats, utan av Kristus
sjllv blivit instiftad och fiireskriven, nigot
som ocksi glller Kyrkans organisation.
Fiir dopet, nattvarden och botens sakra-
ment ha vi Kristi egna uttryckliga ord
Mt 28: 19, Lk 22:19 och Jo 20: 21. Dessa
iro Kyrkans huvudsakrament och utgiira
hennes kult och riter, vilka aldrig komma
att indras. Ty den kristna Kyrkan iir den
absoluta religionen, till sitt innehill, sin
form och sin kult best?imd, icke av m'rin-
niskor utan av Uppenbarelsens Gud. Dir-
f<ir att Kristus, Gudomens andra person,
har instiftat den fiir alla mlnniskor frin
vlrldens alla hiirn och fiir alla tider, iir
den ocksi avpassad bide f0r den enskilde
och folken, samhillen och nationer, oav-
sett stand och arbete, bildning och fiir-
mcigenhet, samhhllsklasser och samhiills-
ordning. Den tlcker alla naturliga ch
<ivernaturliga krav och 6r inte i behov av
nigon som helst v':isentlig omgestaltning.

De bida ovannlmnda teserna dominera
boken i alla dess delar och ur deras syn-
punkt behandlas alla andra frigor och
problem. I fdrsta kapitlet Vad ?ir reli-
gion? h?irledes ordet religion frin rele-
gere med betydelsen av >utv?iljande vak-
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samhet> och definieras dess vlsen sisom
>verklighetstolkning> ev allt skeende.
I andra kapitlet 6destro - Guds-
t ro framhiller fijtfattaren att orden iidet,
fdrsynen och lven naturen i grunden inte
avse nigot annat en Gud sisom >virlds-
hindelsernas siviil som individens utveck-
lingshistoria dirigerande eller reglerande
princip eller makt>. Anvindes ordet Gud
icke, Ir orsaken h?irtill av psykologisk,
politisk eller annan ett fdt att ta avstAnd
frin Lristligt tale- och tlnkesitt sisom
t. ex. hos Hitler. Aven ddestron, i vilken
den reglerande aktiviteten tilltros mera
dunkla avsikter, visar minniskans beniigen-
het att till?impa en >>metod, d. v, s. till-
delarekategori, som utstrlcker sig dver all-
ting, lven 6ver liv och ddd>. Pi samma
sitt har forntidens gudar, sisom t. ex.
Poseidon och fornsvenskarnas Ull, alla pi
nigot sitt itminstone ursprungligen be-
traktats sisom rittsdvervakare och till-
delare si att even <idestron implicerar en
tilldelning och en hendelsernas lagbunden-
het.

lfuAga om det religiiisa anlaget
i bokens fjlrde kapitel godtar S. detta som
ett praktiskt hypotetiskt hjiilpbegrepp. Det
ir uppbyggt av huvudsakligen tvi del-
funktioner: avsiktsupplevelsen, som resul-
terar i avsiktstolkning och nirvaroklnslan,
som blir till kult, rit och bild. Dessa funk-
tioner finnas bida hos den civiliserade och
primitiva mlnniskan och bero i sin utveck-
ling visentligen pi uppfostran och andra
miljiiinflytelser. Pi tal om avsiktsupplevel-
sen kommer S. ocksi in pi >slumpen>.
Fastiin slumpen frirklarar allt skeende me-
kaniskt, ligger i den,
medveten tanke, som

en halv-
rymde en

intention, >en avsikt som tdmts pi sitt
innehill (Bergson)>. Nirvarokinslan, det
religi<isa anlagets andra delfunktion, upp-
trider som ett slags skyddsmekanism, som
mlnniskan Ir utrustad med, Den fiirbin-
der sig spontant eller medvetet med biine-
formler, bilder, uppsdkandet av en helig
plats eller ocksi t. ex. med en sE kompli-
cerad l?ira som den om Den helige Andes
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verksamhet i sjilen och leder alltid till
kult, som >i frimsta rummet iir nirvaro-
gdrande och ingenting annat> och som litr
urartar och stir under de sociala och poli-
tiska intressenas maktsfir, -Det skall inte nekas att avsiktsupplevelse
och avsiktstolkning samt nlrvarokinsla och
nirvarog6rande kunna spela en viss roll i
religionen men de utg<ira inte dess vlseq.
Religionen iir objektivt betraktad sisom
naturlig religion summan av de sanningar
och plikter, som framgi ur den mlnskliga
naturens avhingighet frin dess skapare och
kunna faststillas av blotta f<irnuftet. Den
<ivernaturliga religionens sanningar och
plikter iiro av Gud sjiilv uppenbarade.
Subjektivt betraktad inneblr religionen
erkinnandet av detta objektiva avhengig-
hetsfdrhillande frin mlnniskans sida,
frimst genom fdrstindet och den fria
viljan men ocksi genom hennes andra
krafter och fdrmiigenheter, si att hela
mlnniskan och hela hennes liv stir i Guds
tjiinst. Det finns endast en iivernaturlig
religion, nimligen den av Kristus, Guds
Son, Gud sjiilv, till innehill, form och kult
bestlmda, till vilken alla minniskor miste
ansluta sig f6t att finna sin frilsning.
Egentligen borde begreppet >religi6,st an-
lag>> fdrbehillas specifikr religi<isa begiv-
ningar och sirskilt benidade minniskor;
ty med >anlag> menar man ju en sirskild,
inte hos alla ftirefintlig liiggning, medan i
vad som glller det religi<isa Gud som upp-
hov och mil fiir alla mlnniskor giir sitt
herravilde giillande <iver dem alla utan
undantag.

I kapitlet Kristustillignelse
framhiller S. tvenne katolska helgon frin
1f00- resp. 1600-talet, Juan av Korset och
Vincent av Paul, sisom typer fdr;ina id6er.
De ha sett pi tillvaron her och nu sisom
Guds v?irld, tilllgnat sig evangeliernas
Kristus och format sina liv efter honom.
Fria frin siirskilda devotioner levde de i
ett verkligt, icke ett illusoriskt, gudsfiir-
hillande och beklmpade var pi sitt sitt
giingse besvlrliga och onyttiga fromhets-
<ivningar som voro till hinders fiir sann

slger S.,
om den
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Kristustillignelse och praktisk barmhiirtig-
hetsverksamhet. De voro sjilasdrjare i
eminent mening, Juan mer fdr fromhets-
livet, det andliga livet i.Kristus, Vincent
i de sjukas och fattigas tjinst. Di S. un-
dersiiker hur de kommit till ett Kristus-
bestlmt liv kommer han in pi vad han
kallar anilencomentet i religionen, det
tredje momentet jimte verklighetstolk-
ningen och kulten. Han uppfattar det
som en egenartad personlighetsbildning,
som icke identifieras med kollektivets pi-
verkan pi den enskilde. Fdr att ett m:in-
niskoliv skall bli Kirstusbestlmt miste det,
menar ftirf., direkt piverkas av ett annat
redan Kristusbestemt liv och denna piver-
kan miste kompletteras medelst en Kristus-
tillignelse, som sker i och genom studiet
av evangeliets texter. Si fdrdes Vincenl
till ett Kristusbestlmt liv genom en lirare
och andlig fader, kardinal de B6rulle, vil-
ken i sjn tur haft sina lirare och andliga
fider, och denna kedja torde llnk fttr lenk
kunna fdljas tillbaka till den Jesus Kristus
som en ging vandrade hir pi jorden. -Detta andemoment ir i grund och botten
ingenting ann4t en den kristna traditionen.
Det ar'inte alltid niidvlndigt att en mln-
niska vlckes till ett Kristusbestimt liv av
en Kristusgripen mlnniska eller av en
Kristusinspirerad bok. En i och fiir sig
tillfellig enkel predikan eller en tidigare
forbisedd mening i en religiiis skrift kan
leda dlrtill. Men ofrinkomligt fiir denna
Kristustradering 'it att. den stir under den
apostoliska successionens ledning, annars
blir Kristusbilden lett ensidig och f<ir-
vringd. Endast den tradering som utgir
frin apostlarna och vilken i dem och deras
eftertrldare fick ldftet om Andens bistind
intill tidens inde, garanterar den ikta
ofcirvanskade Kristustilliignelsen.

I slutkapitlet Gud 6det
Slumpen sammanfattar S.: riknar man
med Guds aktivitet hlr och nu i liknel-
sernas mening, har man verklighetssinne,
finns f<irutsiittning till verklighetsanpass-
ning. Di ir Gud sjllv en verklighet fdr
miinniskan, di >f<ires hon ut ur det fiir-

bannelsens sammanhang, i vilket den ri-
tuella religionen ger henne blott en illuso-
risk trdst>, di ftirnekar man inte Gud och
ir talet om slumpen, som ett meningsliist
sammantrlffande av hendelser, eller om ett
of6riinderligt f<irutbestimt 6de som ute-
sluter mlnniskans insats och hennes fria
vilja ej pi sin plats. Men n5r fitrf. till
slut frigar: >Har inte dogmen om den
ytterste domen samt Apokalypsen (Uppen.
barelseboken) och dess utliggning fiir-
hindrat kristen verklighetsanpassning, dir-
igendm att de dragit uppmlrksamheten
bort frin liknelserna och med sitt mer
fantasieggande stoff skymt blicken fiir de
korrespondenser mellan liknelser och skeen-
den, som, si vitt vi ftirsti, Jesus velat l?ira
oss se, fiir att vi skulle kunna undvika det
som medfcir virt f6rdlrv>>? miste vi svara:
nej. Ty den bibliska llran om den yttersta
domen och det som f<iljer direfter inne-
bir inte att Guds verksamhet fdrlegges
f6rst och enbart till andra sidan, utan att
den dir uppnir sitt slutgiltiga mil och
blir synlig fdr alla, i det Guds verksamhet
och mlnniskans medverkaq pi jorden fiirst
di bli helt uppenbarade i deras samman-
hang. Men dirmed skall inte nekas att
den grundtanken hos S. ir riktig att
vlxelverkan mellan Guds aktivitet och
minniskans insats kan bli uppenbar pi
jorden och kontrolleras i individernas och
i historiens fiirlopp. Man kunde ocksi ut-
trycka saken si att domen redan b6rjar
har pi jorden, verkstilles redan i nuet,
men inte slutgiltigt och fullst?indigt, ty
den kan inte alltid eller inte si l5tt och
sikert faststlllas av den enskilde och under
en enskild individs levnadslopp.

Det iir svirt atr fiirsrA hur f6rf. kunde
komma till sidana resultat som fdreligga i
boken. Han har ju tydligen stora veten-
skapliga kvalifikationer, som framgir av
hans obestridliga belisenhet och de rikliga
litteraturhlnvisningarna. FIan'ir ocksi
buren av en stark tro pi de religiiisa rea.
liteterna, pi Gud, Jesus och hans fiiikun-
nelse, och ledd av ett stort patos och erligt
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sjilavirdsnit att hjllpa vir tid ur den
religiiisa anarkien och att visa vlgar till
fiirnyad praktisL kristen livssyn. Men han
lr Innu i mingt och mycket - mer
kanske iin han sj?ilv ir medveten om -influerad av den liberala teologiens id6-
striimningar. Det visar t. ex. hans sltt att
tala om de tre Gudomspersonerna, som
piminner om monarkianernas och moda-
listernas antitrinitariska irrlira pi 200- och
300-talen. Det visar iven hans eklektiska
anvindning av den Heliga Skrift. Han har
en alldeles negativ instiillning till ftirfat-
taren a.r' Matteusevangeliet. Pauli fdrkun-
nelse synes honom trlnga tillbaka Jesu
egen, ja, han menar att aposteln troligen
ej ens klnt Jesu liknelser och att han
laborerar med hellenistiska och gnostiska
f<irestillningar. Av G. T. synas endast fi
delar finna nid infiir fiirf:s iigon, medan
Jakobs brev, som av Luther kallades en
>halmepistel>, och det fiirr si ringaktade
Johannesevangeliet enligt S. representera en
tanke som ytterst herleder sig frin Jesus
sjllv. F6rf:s liberalistiska inst'dllning kom-
mer ocksi. till synes i minga andra egen-
domliga uppfattningar och tankegingar,
som omcijligt kan behandlas i detta sam-
manhang.

Man har intrycket av att d:r S. inte
beaktar bibelkritikens moderna utveckling
och nyare resultat; ty just inom den icke
katolska historiekritiken erkinnes ju allt
mera och tydligare den Heliga Skrift i alla
dess delar - vilket Katolska kyrkan alltid
gjort av helt andra skil, nimligen i kraft
av Kristi ldfte om Andens bistind i hennes
uppgift pi jorden 

- samt anser dem lit-
terirt och historiskt lkta och fiirfattade
av vederhiiftiga och trovirdiga mln, som
nedskrivit vad de som dron- och 6gonvitt-
nen hade h6rt, sett och fcirstitt, men inga-
lunda vad de sjllva uttenkt, resp. vad
som betraktas som resultat av den s, k.
fdrsamlingsteologien. l9l7 irs officiella
svenska bibelupplaga ir i viss min ett
resultat av denna mera positiva instiillning.
Fdrfattaren Linner kanske inte till vad
man inom den katolska teologien uttrycker
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med analogia fidei, som innebir en fiir-
klaring av ett icke entydigt, dunkelt
skriftst?ille i hela trons sammanhang och
mening. Om man pi bibeltolkningens om-
ride skulle tilhmpa nigot liknande, i det
man itminstone skulle tolka enskilda bibel-
stillen i hela Bibelns sammanhang, skulle
man redan undvika minga missfiirstind
och feltolkningar.

Det vore ocksi att iinska, att fdrfattaren
kunde fi en mera rlttvis instillning till
den s. k. philosophia perennis; ty till denna
miste man rikna den antika kosmologi och
antropologi samt medeltida filosofi som av
f<irfattaren betraktas med en viss iiverlig-
senhet, som en sedan hnge <ivervunnen
stindpunkt. Infiir denna ter sig Sund6ns
filosofiska resonemang, t. ex. om sjiilen i
kapitlet Kristustilllgnelse, som tillfelliga
och tidsbundna hypoteser av mycket tvi-
velaktigt virde. Philosophia perennis iir
dlremot sedan Aristoteles' dagar det i ir-
hundraden sovrade resultatet av mlnsklig-
hetens och minniskoandens reflexioner och
andliga strider med de tid efter ennan upp-
komna filosofiska id6erna, strtimningarna
och hypoteserna, Den slir en bro mellan
mlnniskornas tankevirld och Guds iiver-
naturliga vlrld, sdker g<ira Uppenbarelsens
hemligheter tillg?ingliga och si vitt miijligt
begripliga fdr minniskof6rstindet samt blir
genom att sltta dessa i relation till var-
andra den blsta grundvalen fiir den kristna
teoloeien," Herman Kreutzer,

Skall Polens ungdom bolsieviseras?

De maktigande i \fiarszawa hava ut-
fiirdat pibud, att a.lla privata skolor skola
stengas frin och med januari 7948. f{fu-
igenom ber<ivas fdriildrarna sin ritt att
sjllva bestimma angiende sina barns un-
dervisning, och hurudan andan blir i de
av staten dirigerade skolorna, lr liitt att
inse, di man erfar, att marxism skall bliva
obligatoriskt undervisningsimne, och att
regeringen skall utse inspektiirer f<ir att
iivervaka att reglementet noga iakttages,
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iven universitetens studenter skola un-
derkastas politisk trining och undergi
prdvning angiende systemenlig rlttrogen-
het.

Att allt blit reglementsmissigt, 1r nog
sikert, ty i Polen rider rdd regim, och
regeringen i Varszawa ir ett lydigt red-
skap it en stormakt, sisom en skarpsynt
iakttagare redan f<ir ett Ar sedan pipekade
i Suensh Tidshrift (1946, sid. 73), dit det
heter: >Polen har i dag itminstone tvi
hlrskare: den ryske marskalken Rokos-
sowski, resp. den ryske ambassadiiren i
I/arszawa Lebedjew, och fdrste vicepre-
miiirministern Gomulka, som hr general-
sekreterare i det polska kommunistiska
prrtiet. Rokossowski ir osynlig i sitt hiig-
kvarter, Ir antagligen bara ett utfdrande
organ och bedriver ingen sjllvstindig poli-
tik. Denna utfiires av Lebediew, vilken ir
en av de skickligaste ryska diplomaterna.
FIan var under kriget i Jugoslavien, och
Tito har hans skicklighet att tacka f<ir sin
diplomatiska framging och fdr sitt erkin-
nande. Efter slutfdrt uppdrag flyttades
han med ambassad6rs rant till Varszawa,
och lr nu Polens mlktigaste man' Alla
partiledare och wojewoder (landshdvdingar)
avligga rapport till honom, om han fordrar
det. Det kommunistiska partiet upptreder
ej under detta namn utan kallar sig P.P'R.
Polska Arbetarpartiet. Officiellt {inns det
ingen kommunism i Polen, men utan tvi-
vel existerar ett hemligt parti. Den kom-
munistiska konspirationen har silunda sina
{<irtroendemln pi ledande platser i varje
parti - utom Mikolajczyks - och dess-

utom i varje departement och i varje ut-
liindsk beskickning. De finnas iiven i de
f&talige. departement, vilkas chefer i likhet
med Mikolajczyk, ej lro kommunister.
Utomlands upptr'dda de under den fdga
sigande beteckningen'Polska Patrioters
Fiirbund', vilket ledes av kommunister,
och som ir en reservoar f<ir uppfostran av
nya medlemmar. Bland kommunisterna
hirskar en oerh<irt stark partidisciplin,
och }ven framstiende min fiirsvinna spir-
liist,>

74-4769? Credo. z8:e 619' Nr 3-4. 1947

Ja, framsti,ende min fiirsvinna. I syn-
nerhet under senaste tid f<irekomma tal-
rika arresteringar av oppositionsmln, och
personer, som vigade liv och blod i ener-
gisk kamp mot nazismen, beskyllas nu fiir
fascism, inspirras och torteras i flngelser
och koncentrationsllger, om de ej diimas
till dciden. I linder, diir riid diktatur
hlrskar, gir den tillviiga pi ett sltt, som
pi pricken liknar nazismens regemente,
som ju besannade en pessimistisk kultur-
kritikers omd<ime, vilken karakteriserade
>utvecklingen frin 1700- iiver 1800-talet
till nuvarande sekel med formeln: 'Frin
humanitet iiver nationalitet till bestialitet.'>
(Su. Dagbladet 7.8.47.)

Icke si fi medlemmar av det katolska
pristerskapet hava hiktats, och tvi av-
rittats, anklagade fiir statsfientlig verk-
samhet, i sjilva verket dirftir att de ut-
talat sig mot kommunismen: antalet arreste-
rade prlster ir enligt kardinal Hlond, pri-
mus av Polen, vida stiirre en vad officiella
siffror uppgiva. I synnerhet prEster, som
lro sirskilt verksamma inom ftirsamlings-
livet, hava fingslats, sisom kanonikus
Mieczyslaw Poloska, kyrkoherde Grzechnik,
prelat Marchewka och pater L. Pawlina,
ledare av de stora katolska Caritasorganisa-
tionerna.

Polen lr sedan irhundraden den katolska
trons och den vlsterlindska civilisationens
bilverk, och frimst bland dess ftirsva-
rare har stiidse det katolska prlsterskapet
statt. De, som nu vilja fiirgiira religion
och kultur, utse dirfiir pristerskapet till
skottavla, och man erinrar sig osdkt vad
Johan Severin skriver: >I kampen om
Europas sjiil, om den gamla visterllndska
civilisationens bestind, sti tvenne stridande
kyrkor mot varandra. Inom blgge rider
samma strenga disciplin, samma blinda
lydnad, samma strama organisation, som
strlcker sig iiver nationalitetsgrlnserna.
Inom bigge omfattas de religidsa grund-
satsema med samma fanatiska trosgliid,
inom bigge ir de troendes offervilja lika
gr?insltis. Den ena representerar i sig bide
det antika och det kristna arvet: hela den
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humana kultur, som iir den europeiska
civilisationens grundval. Det [r katolicis-
men. Den andra ir kommunismen.>
(Pastor Angelicus (Pius XII). Obs! N:r
14. 16.7.47, sid. 11.)

Trots allt, trots fiirfdljelser fiirst under
brun sedan under r<id diktatur, hiller
Polens folk beslutsamt och troget fast vid
katolsk tro och katolska traditioner, sisom
kardinal Griffin, iirkebiskop av Vestminster,
hade tillflille konstatera under den rund-
resaj han tillsammans med kardinal Hlond
nyligen fiiretog i Polen, d:ir de bida kyrko-
furstarna voro f,<iremil fiir stora min-
niskomassors entusiastiska hyllning, som
vid ett par tillf?illen tog sig uttryck i att
deras bil bars i triumf.

Sina intryck skildrade kardinal Grifiin i
ett f6redrag, som han hOll vid Ratclifie
College's 100-irsjubileum, Leicester, och
som Ir itergivet pi 4 spalter i den stora
katolska tidningen Uniaerse (London). Det
fd,rsta intrycket kardinalen erfor, var det
faktum, art Polen u$rArt oerhdrda fdr-
luster av liv och egendom sisom ftiljd av
kriget och av nazisterres beslut att utrota
den polska nationen. Fiirutom soldater,
stupade i strid, blevo mer in i miljoner
polacker brutalt massakrerade i koncentra-
tionsllger i Tyskland och Polen.

Han bescikte tvi koncentrationsllger.
I det ena blevo 2,J00,000 mdrdade och
hrinda och i det andra iiver 2,000,000.
Bland of,ren befunno sig tvi biskopar,
tusentals prister, mln, kvinnor och barn.

I Tflarszawa i en av jesuitfiider ledd
skola, l?iste kardinalen miissa, I husets kll-
lare ligo kvarlevor av personer, skjutna av
nazisterna: 2l jesuitfider och framstiende
lekmin. \flarszawas beriimda katedral blev
antiind och nedbrind av nazisterna, innan
de avtigade, och flertalet hus och kyrkor
springda.

Mitt andra intryck, fortsatte kardinalen,
var, att Polen nu iir ett mycket fattigt
land. Diir rider brist pi ikerbruksredskap,
och det mesta jordbruksarbetet mEste ut-
fiiras fd'r hand. Tusen och iter tusen
vuxna och barn leva i armod. Man s6ker
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hjiilpa genom Caritasorganisationer, ocL
det var r<irande att se den tacksamhet, de
idagala{e fiir alla givor, ej minst frin
England och Amerika. Caritas huvudkvar-
ter i Krakow och dess depier i Gdynia be-
sciktes.

Det tredje och starkaste intrycket, sade
kardinalen, mottog jag * styrkan och
kraften i katolskt liv i Polen. Polen ir en
katolsk nation, och folkets katolicitet ir
djup, uppriktig och uppenbar, sisom han
hade tillfiille konstatera bide vid stora
processioner, bl. a. vid Kristi lekamens-
festen, vid kyrkliga hiigtidligheter i stiider
och ute pi landsbygden, vid besiik i
Czenstochowa, Polens stiirsta vallfartsort
(ett ir besiikt av en miljon pilgrimer),
samt i Lublins katolska universitet, vars
studenter med ungdomens hela henfiirilse
blicka fram mot sitt flderneslands andliga
och materiella iteruppbyggande, pi samma
ging de framhiillo den tacksamhetsskuld,
vari de stA till Newman och Chesterton
(varm viin av Polen).

>Andakten till Altarets heliga sakrament
och till den heliga Jungfrun, Polens Drott-
ning, virma och genomtrlnga katolsk tro
och katolskt liv i Polen>, ytttade kardina-
len, som avslutade sitt f<iredrag med orden:
>Till sist vill jag siga, att jag ftirlorat mitt
hjiirta till Polens folk. De lro en stor
nation, och jag ir djupt gripen av deras
Ilskviirdhet och deras glstfrihet. Jag vet,
att virt land vill giira si mycket som mdj-
ligt fdr att hjelpa dem. Vad de iinska, lr
fullstindig frihet och att oberoende, sjilva
fi skapa sin framtid.

De hava gjort sig fiirtjlnta av en sidan
frihet genom sina oerhiirda ofrer.> (Uni-
uerse, London 27.6.47,)

Kardinal Griffin kunde besrika den till
namnet fria delen av Polen och hade till-
f.'ille gdta iakttagelser icke minst betriif-
fande ungdomen, Men sjiilvfallet fick han
ej Lasta en blick bakom jiirnridln i de
delar av polska riket, vilka pi Roosevelts
f<iranstaltande och med Churchills med.
givande genom Jaltakonventionen prisgivos
it Ryssland, och som ryssarna ockuperadin
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di de tillsammans med tyskarna iiverfdllo
Polen 1939, fastin bida hade non-agres-
sionspakter med Polen - urgamla polska
provinser med t t procent av Polens hela
landomride och ungefir en tredjedel av
dess befolknin g: n?;ra 8 miljoner katoliker,
4,iil katolska prlster och 4,31i katolska
helgedomar, diribland Ostrobrama i Vilno,
nlst Czenstochowa Polens mest frejdade
vallfartsort, samt r$filnos universitet, grun-
dat av den polske konungen Stefan Batory
1i78, med tiden ett lirdomssite av ftirsta
ran8.

>Sillan>, pipekar John Valtersgn, >har
vil n&got annat universitet inom loppet av
endast fem ir haft mera lysande elever in
de bida skalderna Julius Slowacki frin
Volhynien och 'iirnen pi den polska lii-
teraturens himmel', Adam Mickiewicz, vil-
ken fiiddes ir 1798 nira Nowogrodek.>
(John \flalterson't ostn om Bug, Stock-
holm 1944, sid. 14; jfr iven J. Armfelt
och \F. de Pomian: Polen nu ocb i forna
d.agar, Stockholm 1917, sid. 93 ff., samt
Gustaf Armfelt: Ostrobratna i 'Vilno,
Credo 1944, s. r09 ff.)

Inf6r anblicken av de olyckor, som drab-
bat Polen genom dess allierades ftirvillande,
utbrister den bide inom och utom Europa
klnde och uppskattade engelske jesuit-
patern C. C. Martindale: >Vad England
angir, hava vi, tror jag en yttersta plikt
att gtira bot till sonande av vir andel i
ett Polen har blivit f<irritt - denna skind-
lighet, som bestindigt skall hlnga iiver
virt sllktleds historia.> (Katolsk Ugeblacl,
K6penhamn 1946, sid, 228.)

Gastaf Armfelt'

Katolska sjuksktiterskor i England.

Nyligen samlades i Rom en stor inter-
nationell kongress av katolska sjukskii-
terskor. De kornmo frin alla delar av viirl-
den, frin Syd-Amerika och Fcirenta Sta-
terna, frin Asien och Afrika liksom frin
Europa. En uppmirksammad delegation
hade kommit frin Storbritannien. Denna

grupp frin England, 'lU/'ales och Skottland
var si talrik, att resebyrierna icke fiir-
midde taga hand om den sisom ett enhet-
ligt resesillskap. Den miste ftirdelas pi
tre resor med avresa pi tre olika dagar.

Detta faktum er av stor berydelse. Det
ger i nigon min en bild av den popularitet,
som sjuksktiterskans yrke itnjuter hos brit-
tiska katolska flickor och kvinnor men
ocksi av den entusiastiska anda, som be-
sjllar dem. Rent sifiermissigt ir den katol-
ska andelen i det brittiska sjuksktiterske-
vlsendet antagligen unik. Alldeles nyligen
konstaterade kardinal Griffin, att en under-
s<ikning fiiretagen av pristerskapet givit
till resultat, att nistan f0 /6 av sjukskii-
terskorna i England och Vales fiir nir-
varande lro katoliker. Den pigiende stora
framstiiten fti;n the Britisb Catholic Nur'
ses' Guilil vittnar om den livaktiga och
framitstrivande anda, som besjilar dem.

Detta fdrbud, som upprlttades f<ir llnge
sedan och som redan har minga tusen med-
Iemmar, har idagalagt en ny entusiasm
efter det andra vlrldskriget, dlr si minga
av dess medlemmar visade prov pi sitt
storartade mod i varje form av f*a, frln
bombandet av deras sjukhus i London till
tjlnstg6ring pi slagfilten.

F6rbundet, som kan slgas ha bevisat sin
kvalitet under krigets eldprov, Ir nu syssel-
satt med en hela nationen omfattande pro-
paganda f6r att. vinna nya medlemmar i
syfte att utbreda sina grenar iiver hela
Storbritannien och fi med sig varje katolik,
som arbetar i detta yrke. Deis.f<irgrenings-
nit 1r omfattande; f6rbundet vilkomnar
icke endast nunnor och sjukskiiterskor pi
sidana helt katolska sjukhus som de be-
riimda S:t Johns och S:t Elisabeths sjuk-
hus, S:t Josefs sjukhus ftir de diiende, i
London, o. s. v. utan lven varje katolsk
sjukskiiterska, som arbetar pi de stora
offentliga sjukhusen inom landet. Det tar
emor elever och distriktsktiterskor, dem
som arbeta pi sinnessjukanstalter, barn-
morskor, rdntgenskdterskor Svensom man-
liga skcitare. Vem som helst, som lgnar
sig it att skiita sjuka, kan bliva medlem.
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Ftirbundet ir nationellt. Dess syften ?iro
rent andliga och yrkesmissiga, varjimte
man sciker skapa fdrutslttningar f<ir um-
g?inge medlemmarna emellan. Det arbetar
under ordfd'randeskap av Miss M. Win-
stanley, som har en ling och omfattande
erfarenhet av sjukhus- och sjukskdterske-
arbete bakom sig. Det stricker sig <iver
hela Storbritannien i ett nit, som fdrgre-
nai sig utanfdr f<irsamlingsindelningen.
Varje gren har sina egna tjenstemln och
en prlst sisom andlig ledare, vilken senare
arbetar under en stiftskaplan. Nigra av
dessa ledare, sisom Father Joseph O'Hear
och Father Ryland \flhittaker S.J., voro
sjllva likare, innan de blevo prister, och
:ro dirfdr stora praktiska sivil som and-
liga tillgingar fdr fcirbundets arbete.

Varje gren avhiller minadsmiiten, vid
vilka f6redrag och anf6randen hillas av
yrkesmlssigt intresse, ofta av llkare eller
teologer. Direfter fdljer v?ilsignelseandakt
och samkvlm vid en kopp te. Pi detta
sitt hillas sjukskiiterskorna ) jour med
aktuella yrkesangeliigenheter, och iven de
mest isolerade bland dem kunna Lnyta
personliga kontakter, finna vinner och
hj:ilp.

Fiirbundet har ocksi sin egen tidskrift,
Tbe Cetbolic Narsa, som utkommer kvar-
talsvis, redigerad av Father Joseph Roland
med sakkunniga medhjllpare. H[r iter-
finnas artiklar i praktiska och sociala
lmnen; man llgger stor vikt vid en frige-
och svar-avdelning, dlr sjukskciterskor pi
avligsna platser eller nyutexaminerade skii-
terskor, vilka fortfarande lro osikra be-
triffande sitt yrkes arbetssltt och problem,
kunna erhilla omedelbar yrkesmlssig och
andlig ridgivning.

Fiirbundet stir ocksi i kontakt med lik-
nande fdrbund iiver hela vlrlden och hil-
ler sig ) jour med utvecklingen, f6rend-
ringarna, de varierande fdrhillandena och
praxis inom yrket pi olika platser. Med
sina talrika unga medlemmar, som just
iterv?int frin krigstjlnstg<iring iiver hela
vlrlden och nu kollationera sina erfaren-
heter, tillika med de bettre fiirh,illanden
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f<ir sjukekiiterskor, som planeras inom riket,
emotser ftirbundet framtiden med ny vita-
litet och kraft i medvetande om den stora
roll detta yrke kommer att fi sig tilldelad
i morgondagens vlrld.

F<irbundet inser till fullo behovet av en
stark och fOljdriLtig organisation f& att
uppni bista miijliga resultat, och det Ir i
detta syfte det har igingsatt den pigiende
medlemsvlrvningen. Dbrmed avses icke
att strlva efter ett h6gt medlemstal eller
frlmst att bland de 40,000 flickor, som
Srligen llmna skolan, virva de mer 5n
20,000 sjukskdterskor, som Storbritannien
beh6ver, utan att skapa ett centrum i Lon-
don, dir medlemmarna kunna finna en
umglnges- och yrkesklubb med miijlig-
heter iven till bostad. Detta centrum
skulle lven vara brlnnpunkten och kraft-
kellan ftir hela den katolska sjukskiiterske-
rd'relsen. Nir detta mil nitts, kommer det
att utg<ira en av de mest verksamma och
effektiva sjukskdterskeorganisationer i v?irl-
den.- Douglas Newton.

Den katolska kvinnan och det
offentliga livet.

Till deltagarna i de katolska kvinnornas
vlrldskongress i Rom t-l1 september
7947 iktade den Helige Fadern Pius XII
fdljande uppmuntrande och vidjande ord:

>Under f<irevindning att skydda Kyr-
kan mot risken att f<irlora sig i den 'tim-
liga' sflren lanserades f6r nigra irtionden
sedan en paroll som fortfarande har sitt
inflytande i virlden: Tillbaka till en pur
spiritualitet! Och man avser dlrmed att
fdrvisa Kyrkan helt till den strikt dogma-
tiska undervisningens omride, till offer-
tjensten vid altaret och sakramentens ut-
delande, men atr forbjuda henne. allt in-
tring, je, till och med varje inblick i det
offentliga livets dominer, varje inblendning
i den civila och sociala ordningen. Som om
troshran icke hade nigot att giira pi alla
dessa omriden av det mtnskliga livet, som
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om trons mysterier icke shulle ha lov att
med sina iivernaturliga vlrden ge stadga
och fulltonighet it de enskildas liv och,
som en logisk konsekvens h'drav, bringa det
offentliga livet i samklang med Guds lag
och genomtringa det med Kristi anda! En
sidan viviseLtion lr helt enkelt antikatolsk.

Parollen miste w'irtemot lita: Ftir tron,
fiir Kristus, i si stor utstrickning som miii-
ligt vara rned iiverallt dir vitala intressen
fiirhandlas, dlr man beslutar iiver lagar
som berdra religionen, iktenskapet, famil-
jen, skolan, den sociala ordningen - 6ver-
allt d?ir dei g?iller folkets andliga fostran!
Men tyvirr behdver man blott allt ftir
ofta beklaga att de katolska organisatio-
nerna dir saknas.

Tungt vilar dirf<ir ansvaret pi var och
en, man eller kvinna, som itnjuter den
politiska rtistritten' i synnerhet ifall de
religiiisa intressena sti pi spel. Att i si-
dana fall avstl frAn sin rltt ?ir i sig sjilvt
betraktat en svi.r och tidesdiger underliten-
hetsrynd. Att dlremot bruka och vil
bruka denna sin ritt betyder att effektivt
arbeta fiir folkets sanna bista och lojalt
fiirsvara Guds och Kyrkans sak.

Minga ginger ha Vi under den se,naste

tiden insisterat pi denna f<irmanlng. Ty
inda in i katolikernas led triinga vissa ten-
denser, som girna skulle vilja anpassa

Kyrkans llra it teorier, som ej kan f<irenas
med den kristna tanken. Kyrkan hiller
fast vid den linje som skilier den kristna
uppfattningen frin sidana teorier, meo har
i andra sidan alltid blicken 6ppen fiir hela
folkets sanna vil, fiir det verkligt all-
minna b1sta. Nir det 16r sig om r'dttvisa
sociala krav, ir hon alltid den fdrsta att
frlmja dem. Och det som Ni, klra d<lttrar,
sirskilt framhlva i Edert program: en jim-
nare fdrdelning av rikedomarna, det har
alltid varit och kommer alltid att vtra en
av de objektiva principerna i den katolska
socialliran. Detsamma kan Vi slga be-
tr?iffande 'likstbllighet mellan man och
kvinna i betalning,. vare sig f<ir arbete
eller avkastning', en fordran som Kyrkan
sedan linge gjort till sin.

Till slut iterstir det politiska livets om-
ride. Vid tillfille ha Vi redan berdrt vissa
punkter. Detta omride kan betraktas
under olika synvinklar: i ena sidan skyd-
det av och omsorSen fiir kvinnans heliga
intressen fiirmedels en lagstiftning och en
regim som respektera hennes rittigheter,
hennes vlrdighet och hennes sociala funk-
tion; och i andra sidan deltagandet av
nigra kvinnor i det politiska livet till ftir-
min fiir allas vll, lycka och framsteg.
Eder roll, vad Eder hi: betr'ifrx, ir mera
omfattande, nlmligen att arbeta f<ir att
kvinnan blir allt mera medveten om sina
heliga riittigheter, sina plikter, sitt infly-
tande pi sivil den allm?inna opinionen i
det dagliga umginget som pi dem vilka
iiga den politiska makten och pl lagstift-
ningen genom att r'dtt bruka sina med-
borgerliga rlttigheter.

Detta lr Eder gemensamma uppgift. Det
riir sig i sjiilva verket icke om att Ni
massvis skall intrida i den politiska kar-
rilren och i de ofientliga f6rsamlingarna.
Ni miste nog, itminstone flertalet av Eder,
igna den blsta delen av Eder tid och Edert
hjiirta it omsorgen f<ir hemmet och famil-
jen. Men Ni f<irlora .ej ur sikte att bildan-
det av ett hem, diir alla k?inna sig dllfreds
och lyckliga, och uppfostran av barn i
sjilva verket utg<ir ett bidrag av fiirsta
rarg, en ovlrderlig tjlnst i hela folkets in-
tresse. Och Ni finna ett stort motiv till
gledje i det faktum - Ni sjilva anse det
med ritta anmirkningsveft -, att inom
familjerna pi landet, det vill siga hos en
stor del av minskligheten, kvinnans insats
vid hemmets htrd till stor lycka ennu
sammanfaller med hennes bidrag till fa-
miljens och nationens ekonomi.

De bland Eder som littare kan f<irfoga
tiver sin person, och som ha stiirre fallen-
het samt biittre utbildning, mi ta pi sig
dessa tunga uppgifter av offentligt intresse,
de mi vara Edra representanter och Edra
delegerade. Skinken dern fiirtroende, haven
fiirstielse fiir de svirigheter, miidor och
offer som lr f6renade med deras kall, stdd-
jen dem och hj?ilpen dem...>
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Katolska kyrkan i U. S. A.

Under de senaste 40 iren har Katolska
kyrkan i U. S. A. utvecklats pi enastiende
sitt. De troendes antal har stigit frin 14
miljoner till 24, som f<irdela sig pi tio
biskopsstift i 21 kyrkoprovinser med i allt
38,000 priister. Fastia staten s<irjer fiir
kostnadsfri undervisning underhilla katoli-
kerna dock omkring 8,000 f<irsamlings-
skolor och omkring 1,500 h<igre skolor,
d:irtill 131 universitet och kollegier f<ir
manlig ungdom och 638 kollegier ftir
flickor, allt detta pi eggn bekostnad.

Tillstrdmningen till kollegierna och uni-
versiteten 'dr i vira dagar utomordentligt
stoi, emedan minga av de hempermitterade
kafolska soldaterna begagna tillflllet som
bjudes genom statsstipendier att f6rskaffa
sig en solid bildning. Av denna orsak miste
t. ex. i Georgetown vid det gamla jesuit-
universitetet varje enkelrum bebos av tre
studenter. Pi minga stillen ombyggas
militlrbaracker till sovsalar fiir studenter.
Fordham universitet (New York), dir kar-
dinal Pacelli, numera Pius XII, vid sitt
besiik i Amerika blev hedersdokror, rlknar
8,110 studenter, Notre Dame, ber6mt f<ir
sitt fotbollslag, 4,t00. St. Paul i Chicago
besiikes av det sttirsta antalet: 11,t00, Vid
universitetet i St. Louis, >Visterns Rom>
med sina 700,000 katoliker bland en miljon
invinare, misti f<irellsningarna hillas i
skift. Hir har studenternas antal nistan
f<irdubblats: 9,000 mor 4,830 fdre kriget.
Flertalet av universiteten ledes av jesuit-
fiider.

Katolikerna utg6ra nistan en femtedel
av hela befolkningen. Varf6r, si frigar
man sig, ha de di inte st<irre politiskt in-
flytande som t. ex. sionisterna, vilka inte
rikna mer in nigot <iver en miljon? Jo,
katolikerna bilda ej en star i staren, som
just judedomen och frimureriet giir, som
dessutom fiir niirvarande spela stiirsta rol-
len i Vashington. Katolska kyrkan har
vidare i de olika trakterna si att siiga etr
annat ansikte allt efter som de befolkades
av irllndare, tyskar, italienare, polacker,
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tjecker o. s. v. Just dessa grupper'har
lingst motstitt assimileringen. Kyrkan i
Los Angeles i Kalifornien f<irnekar innu i
dag inte sitt spanska urspnrng; kyrkan i
St. Louis blr markanta tyska drag, och
den mlktiga kyrkan i Chicago har fort-
farande nigot kvar av sin gamla irlindska
kampanda, Fcirst i nyasre rid har episko-
patet sammanslutit sig till >Nationella
katolska vilflrdskonferensen> med slte i
Vashington,

Det som i dag pi sirskilt sitt fiirenar
katolikerna av alla nationaliteter och rirer,
Ir Caritas, som siiker att hj?ilpa de olika
ncidlidande linderna i Europa. Man kan ej
Iisa nigon katolsk tidning utan am finna
bevis herfiir, Hittills ha katolikerna en-
samma insamlat omkring i3 miljoner kan-
nor livsmedel, ftir att inte tala om alla de
stora sindningarna ey kllder och insam-
lingen av hundratusentals dollars, Varje
fiirening utvecllar en livlig Caritas-verk-
samhet, Kolumbusriddarna, som finnas
n?istan <iverallt fiiretrldda, ha skrivit kors-
tiget mot Kyrkans fiender i de tisteuro-
peiska linderna pi sin fana. De sinde en
flammande prorest mot domen iiver ?irke-
biskop Stepinac i Jugoslavien till U. S. A:s
president, men utan atr fA svar; det stan-
nade vid ett mottagningsbevis genom en
imbetsman i statsdepartementet. Mera
framging hade sionisterna! Katolikerna ut-
tryckte sitt missniije vid de senaste valen.
En del avhi;ll. sig ocksi frin *t. r<ista, eme-
dan de ej kunde besluta sig atr ge sin riist
it storkapitalisterna, I iivrigt 5r katoli-
kerna representerade i de bida parrierna.
DIr det rcir sig om religiiisa intreisen ut-
gdra de tungan pi vigen.

Katolikerna i U. S. A. ?ir iiverluvud taget
v2il orienterade dver h:indelserna i de euro-
peiska linderna som Jugoslavien, IJngern,
Polen o. s. v,, ry minga har dir sliiktingar
och bekanta kvar. Ocksi om Spanien iir de
vll informerade. Man behtiver i detta av-
seende blott liisa de kraftiga torirmenta-
rerna av Joseph Matts i Vanileren. De
mera bildade skikten bland katolikerna
vZixa pitagligt och komma att vinna allt
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st6rre inflytande. Si giir sig t. ex. infly-
tandet av >Ligue of Decency> redan starkt
gillande i filmvlsendet. Ocksi >Pattern
for Peace>, till vars sju grundsatser pro-
testanter och judar ansliito sig' har sitt
upphov bland katoliker. Vidare fir fi;r-
svaret av naturritten frin framstieqde
katolska juristers sida eko i vida kretsar'
Det var ej utan sk'dl att Stalin insisterade
pi att >fredskonferensen> skulle f<irllggas
till Moskva: Diir kan det katolska infly-
tandet ei gtira sig gillande'

F{uvudsvagheten hos Katolska kyrkan i
U. S. A. ligger d:iri att den stiirsta delen av
hennes medlemmar bor i stiderna, der den
naturliga tillvixten inte lr si stor som pi
landet. Visserligen f6rsummas de katolska
{atmarnz i den utstr'ickning de finns inte
alls sisom den gllnsande generalf<irsam-
lingen av >Rural Life Conference> fiirra
h6sten bevisade. Biskoparna intressera sig
mycket f6r denna del av den katolska be-
folkningen. Det blir allt tydligare att
katolikerna i U. S. A. utgdra ryggraden av
en rcirelse som riktar sig mot bolsjevismens
framtrlngande. >En sak ir s'dker>>, skriver
John Epstein i Tablet, >U' S:s katoliker t-
g6ra en bro mellan den nya virlden och
den gamla kristendomen, en bro som med
var dag blir allt fastare och kommer att
trotsa alla stormar.))

(Scbanizerhcbe Kircben-Zeitang 1947"
111 f.)

'Den moraliska upprustningen>.
Aven denna sommar samlades vlnnerna

av >den moraliska upprustningen>> ur de

mest olika ligren i Caux-sur-Montreux
(Schweiz), f6r att i en anda av 'iimsesidig
fiirstielse sdka bot f6r vir tids stora and-
liga ndd. Den katolska biskopen frin
Lausanne-Gendve-Fribourg gav vid detta
tillfalle sina stiftsbor bl. a. foljande rikt-
linjer:

Den nuvarande viirlden lider smlrtsamt
under de meningsskiljaktigheter som sdndra
m?inskligheten i nationellt och internatio-
nellt avseende. Denna siindring hrr sin
diupaste rot i minniskornas hiirtan och

sinnen, som 2ir alltftir litet inriktade pi
Gud, allas upphov och slutmil. >Den
moraliska upprustningen> vill avhjilpa
denna splittring genom att lera men-
niskorna att fd,rst iirligt infdr Guds tigon
rannsaka och beklnna sina egna fel, innan
man beklagar sig 6ver de andras. Denna
metod gdr allvar med en viisentlig grund-
sats av den kristna moralen och har redan
nitt utmirkta resultat' Man sig i Caux,
hur arbetsgivare och arbetare, som hittills
varit'skilda genom misstroende och hat,
.bestimde sig ftir gemensamt uppbyggande
arbete, Man sig katoliker och protestan-
ter, som irligt siikte efter medel att Semen-
samt fremja den kristna enheten. Vem
skulle inte vara glad iiver sidant?

Men denna riirelse vlcker iven en del
betiinkligheter hos utmiirkta katoliker. De
f<irsti, hur dnskvlrt, ja, nddvindigt det 5r
*t illa, som ha god vilja, samarbeta. Men
de frukta, att man pi den vlgen kommer
fram till en kristendom' som anses vare
fullkomlig, ja rent av det kristna idealet,
medan den dock stlller visentliga frigor,
som t. ex. den om tron pi Trefaldigheten,
pi Kristi gudom, Kyrkan och sakramenten,
i skymundan. Utan tvivel uppenbarar sig
hir en farlig klippa. Visst skall man fast-
sli de f<ir alla konfessioner och religioner
gemensamma vlrdena, men det fir inte
fdra dirhiin att men prisger eller f<;rbiser
sanningar, som inte ir gemensamma men
ofta ai grundliggande betydelse. Vi tro,
att en sadan riirelse Ir desto effektivare ju
mera var och en baserar sina bidrag av 'ddel

strevan, erfarenhet och tro pi den kristna
uppenbarelsen. Den moraliska upPrust-
ningen kan aldrig ersltta denna' ty den
ensam ir i stind till att bringa v?irlden
frllsning. En katolik kan blott di liimna
ett fruktblrande bidrag, om han helt och
hillet bevarar sh keraktir just som katolik,
vilken infogar sig som en ivrig medlem i
sin fiirsamling och sitt stift och troget fiil-
jer den Helige Faderns och sin biskops rikt-
linjer.

(Scbueizeriscbe Kircben-Zeitung 19472
49t.)
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Sven Stolpe: Frangois Mau-
ilac ocb and,ra essayer. 292 s. Sthlm
1947, Bonniers. Kr. 1l:-.

Varfdr :ir den kristna skdnlitteraturen
si ofta undermilig, f<;r att inte siga ur-
usel? Minniskorna ir inte mlnniskor,
knappast ens typer, schablonmissigt ut-
fdrda i svart och vitt, de onda alltigenom
onda, de goda uten minsta flick. I den
min man skildrar omvZindelsen blir det pi
det moraliska planet en motsvarighet till
>Frin fullstlindig otro till fullstiindig tro>,
girna med inslag av hjlrteknipande senti-
mentalitet.

Det ir sant, att den kristna romanen er-
bjuder problem, som ingen anntrn roman-
konst. Konstnlren kan inte >mila, som
det roar honom att mila>, Inte endast ir
han bunden till de naturliga psykologiska
bgarna, utan, om han vill vara sann, miste
han iven ta hinsyn till de <ivernaturliga.
I den diliga kristna romanen syndas lika
mycket mot bida, och det lr vil dlr orsa-
Len till dess diliga halt ligger. Men dess-
utom konstituerar den kristne f<irfattarens
f<irhillande till sin publik ert problem, som
andra fiirfa,ttare vida littare undgir. Sam-
tidigt som han misre bevara sin integritet
som konstni,r, stir han pi ett helt annat
sitt in sina icke-kristna medbr6der infdr
frigan om de direkta moraliska fdljderna
av sina verk hos lisaren.

Detta lr frigor, som tar en mycket stor
plats i Sven Stolpes senaste essaysamling.
Sivll Mauriac som Bernanos ir vil med-
vetna om dessa problem. Det ir endast i
de diliga romanerna, som man finner de
renodlat goda minniskorna, siiger Mauriac,
di han vill fd'rsvara sig mot den kritik han
mdtt frin kristet hill, dir man fdrebrir
honom att uteslutande syssla med synden
och d?irtill oftast i dess mesr perversa for-
mer. Som sin uppgift ser bida, Bernanos
alltifrin sin debut, Mauriac mera medvetet
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frin och med sin andliga Lris 1928-29,
hans >andra omvlndelse>, att skildra ni-
dens verk i den syndiga minniskan. Genom
sin djuplodande analys av det mlnskliga
elendet - modern kritik finner den ofta
morbid - blottar deras skildringar, obarm-
hlrtigt som kirurgens kniv, den ondska
som under en mer eller mindre tilhalande
fasad ddljer sig i den naturliga minniskans
inre, och som alltfdr ofta tar herravlldet
<jver henne och dikterar hennes handlingar.
tlos Bernanos sker detta med en vildsam-
het som fdr tanken till L6on Bloy, hos
Mauriac med en stilla envishet, som giir
lika mycket intryck som den iir ligm?ild.
Ingen av de dvriga i denna essaysamling
behandlade stir heller frimmande f6r
denna syn pi minniskan. Gabriel Marcel
har skildrat den livsingest, som fdds ur
denna bellgenhet, pi ett sltt som g<ir, att
man kan rlkna honom bland existentia-
listerna, Inte heller Gertrud von le Fort,
den tyska, katolska fcirfattarinna, vars
debutroman, Veronikas svetteduk, nu f<ire-
ligger i svensk <iversittning, vijer undan
f<ir att framstilla det ondas forherjande
makt. Allra minst lr den heliga Th6rdse
av Jesusbarnet frlmmande ftir dessa tanke-
gingar. Ingen Ir viil fiir dvrigt, efter vad
som skett under de sista 30 8ren, benlgen
att lengre uppriitthilla 17-l 80O-talens
myt om minniskans >naturliga godhet>,
endast hlmmad av vidriga y*re omsten-
digheter.

Men iven om Th6rdse skulle varit ense
med t. ex. en Mauriac om det vlsentliga i
det han skriver, skulle hon med all slker-
het ha efterlyst det han inte skriver. Hon
skulle vintat atr finna skildrar inre endast
nidens verk till frilsning utan ocksi dess
verk till helgelse. Man rcir hiir vid den
kristne romanf<irfattarens sviraste problem.
Mauriac har med ritta framhivt, att der
endast var romanen som kunde uppvisa
den helt goda minniskan. Han gldmmer
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litt, att det ocksi ir endast den, som ftire-
ter den alltigenom onda. Man skulle 6nska
att Mauriac fdljde sina personer litet hngre
iin till sjlilva omvindelsen; oftast ir det
inte ens lingre in till en antydan diirom,
Att det Ir m6jligt, utan att pruta av pi
de konstnirliga och realistiska kraven, visar
t, ex. Undset. Det ligger dock med siker-
het utanfiir det mcijligas ram att ge en
fullstiindig sktinlitterlr skildring av helgel-
sens process och av livet i Gud.

Med denna sin senaste essaysamling har
Sven Stolpe pi ett utomordentligt sitt fort-
satt den serie, som han b<irjade med Kristna
falangen. Den betydelse som hans intro-
duktioner av franska forfattare och ka-
tolskt tlnkande har, och f6r framtiden
kommer att behilla, kan nlppeligen ,iiver-
skattas. Genom sin intrlngande analys

- detta giller framf<ir allt den stora
essayen om Mauriac - st6pt i en levande
form inspirerar han till omedelbar kon-
takt med fdremilen fiir sina portritt.
Med siirskild gladje hiilsar man skildring-
arna av Gertrud von le Fort och den heliga
Thirdse av Jesusbarnet. Den fd'rra har
varit alltfdr litet kend i Sverige, och den
senare har i denna samling sh stora kom-
pletterande betydelse sisom den, diir i sitt
liv illustrerar nidens verk till helgelse.
Dock skulle man vilja setta ett litet frige-
tecken i kanten med anledning av det fli-
tiga hinvisandet till abb6 Combes arbete
om henne; i sin kiirlek till helgonet giir
denne med nigon iiverdrift Th6rdse till en
fullstdndigt unik fiireteelse inom Kyrkan.
Man beundrar slutligen den enhet, vartill
Sven Stolpe fcirmitt samla dessa sina
portritt, hur disparata deras fiiremil in
kan synas vid ett flyktigt betraktande, en
enhee som 96r dem till essayer om Guds
nfid och miinniskans ellnde.

Arne Rask.

Karl Adam: Katholicismens
inderste Yesen. Pn dansk ved Peter
Schindler. Kbhvn 1941, Sankt Ans-
gars Forlag.

G. C. Chestertonz MOrh

Mid.delalder. Den bellige Frans af
Assisi og ilen bellige Tbomas af
Aquin. Fordtnsket og inledet ved
Peter Schindler. Kbhvn 194i, Sankt
Ansgars Forlag.

Fiir den som inte behlrskar tyska eller
engelska f<ireligger nu i dansk tiverslttning
dels Karl Adams Das Vesm des Katholizh-
rnus, dels Chestertons biografier 6ver den
helige Franciskus och den helige Thomas
av Aquino.

KarI Adam vlnder sig till en intellek-
tuell miljti av rgnostisk prigel fiir att sijka
uppvisa sjilva trosmdjligheterna. Utifrin
denna utgingspunkt ger han en bild av
det liv, som i Kyrkans dogmer uttrycker
sig pi ett sprik, vilket otta ir otillgiingligt
f<ir modernt skolade minniskor.

Olikheterna till trots, ser Chesterton
Franciskus och Thomas ur samma synvin-
kel: den pi Aristoteles grundade skolasti-
kens genombrott och seger iiver den gamla,
nyplatonskt inspirerade augustinska skolan.
Filosofiskt sett har han rltt, di han fram-
hliver denna segers stora betydelse fdr
Kyrkans sunda utveckling. Men i sin iver
att visa detta gl<immer han litt, att mysti-
ken hela medeltiden igenom - inte minst,
efter vad jag tror, hom Thomas egen orden

- alltjiimt nirde sig ur de augustinska
klllorna. Diir f<ireligger ett problem, mot-
s?ittningen mellan Platon och Aristoteles,
Augustinus och Thomas, som vore vlrt en
ingiende understikning. Nigra regelr?itta
biografier har inte Chesterton velat ge;
tvirtom f<irutsltter hans arbeten en nbr-
mare k?innedom om de bida helgonens liv.

Den stlndigt vixande danska tivers?itt-
ningslitteraturen har hirigenom iikats med
ett par viktiga bidrag, verav hela Norden
kan draga nYtta' Arne Rask.

And16 Combes: lntrocluc-
tion i la sbiritu^litd ile Sainte
Thdrise de l'Enfant-lisas. 16", 30I
s. Paris 1946, Yrn. Fr. 100: -'

Det ?ir av stiirsta vikt, att Teresas av

Jesusbarnet andliga budskap till virlden,
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ett budskap, som i vilmening f6rfalskats
kanske oftare ln nigot annat, blir analy-
serar, utformat och framlagt i bide lard
och populir form. Detta har ocksi gjorts
fdre Combes, senast ur biografisk synvin-
kel av Ida G<irres (jfr Credo 19452 226 ff),
vars epokgiirande arbete abb6 Combes iinnu
tycks vara obekant med - lett fdrklarligt,
di det utkom just i krigets sista skede, var-
f6r st6rre delen av upplagan torde ha fiir-
st6rts.

F<ireliggande arbete vill framfdr allt visa
Thdrdses originalitet pi det andligt-teolo-
giska omridet. Det vill hlivda att hon ska-
pat en ny doktrin om det andliga livet,
Efter slutad genomging miste anm'dlaren
friga sig, om fdrfattaren lyckats. Att han
sj?ilv ?ir iivertygad om att Teresa lven rent
idimiissigt har ett revolutionerande nytt
och tidigare oh<irt budskap att bringa oss,
dlrom rider intet tvivel - men blir liisa-
ren lika tivertygadl

Sj'il,ra metodea fdr understikningen lim-
nar itskilligt iivrigt att iinska, Fiirfattaren
har ett sltt att handskas med texter, som
ofta ir lindrigt sagt f6rbryllande: han fir
ut ur dem snart sagt allt han vill, genom
att bygge ut vissa detaljer i oiindlighet.
llans arbete piminner om den vetenskaps-
mans, som hittar en lindkota och pi den
konstruerar en alldeles ny minniskotyp.
Men ett f<irfarande, som pi det natur-
vetenskapliga omridet kan vara nog si
framgingsrikt, biir inte utan vidare till-
llmpas pi det humanistiska - och Combes
vill anses som historiker. - Vad angir de
text€r, som han vill bagatellisera eller be-
miita, si behandlar han dem glrna non-
chalant, genom att helt enkelt inte ta
notis om preciseringar som lr av vital be-
tydelse fdr innehillet. - Man finner en
allmln brist pi exakthet och kritisk sans,
som ir pinsam,

Nir man dlrf6r ideligen m<its av pi-
pekanden om att her fd'religger hos Teresa
en tanke, som lr revolutionerande i Kyr-
kans liv och historia, si forblir man skep-
tisk. Mot bakgrunden av ovannlmnda brist
pi exakthet vigar man inte ta fiir gott
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sidana kategoriska pistienden som att
Guds k:irlek >fiir fdrsta gingen i skapel-
sens historia synes ha funnit en sjiil, som
strlvar att befria sjilva oiindlighbten i
(Hans klrleks) eviga tringtan>. Eller att
Jesus pi korset efter nitton irhundraden
>>iintligen fick triisten att vid sina ftitter
se en sjil som kunde fatta priset pi.hans
blod i sjllva det <igonblick det giits>. Inte
heller dvertygas man, nir Combes vill
framhilla, att Teresa skulle skilja sig frin
de andra helgonen genom sitt framhlvande
av minniskosjllens radikala maktl6shet och
Guds nids allmakt. Hos vilket helgon fin-
ner man inte det.na doktrin?

Det lr synd, att denna analys av vir
tids stora helgon skall ha blivit vanstelld
av sidana brister som de ovan pitalade.
De hindrar den kritiske lisaren att upp-
skatta de f6rtjinstfulla anstringningar,
som lagts ned pi arbetet och som flerstides
resulterat i en utmlrkt.klarliggande ana-
lys, slrskilt i vad som angir Teresas fiir-
hillande till askes och mystik. FIir synes
fiirfattaren ha nitt mycket djupt.

F<ir anmllarens blick ter sig Teresa av
Jesusbarnet inte visentligen som den ska-
pare av en ny doktrin om det andliga
livet, som Combes vill g6ra henne till.
Och hirmed menas - behdver detta pi-
pekas? - ingenting som vore avsett att
f<irminska hennes storhet och betydelse i
Kyrkans historia, - Men lr hon inte en
doktrinens nyskapare, si iir hon en det
andliga livets fiirnyare, Och som sidan
kan hennes roll inte <iverskattas. Det synes,
som om abb6 Combes skulle ha nitt ett
solidare resultat om han valt denna ut.
gingspunkt. Di hade han ocksi mist liiggi
en bredare biografisk grund f<ir sin studie,
och det iir skada att si ej skett. Ty fiir
att fdrklara Teresas vlg till helighet och
dlrmed hennes budskap till oss, ir studiet
av hennes andliga miljii i familjen och i
klostret, av fundamental betydelse; det ?ir
hlr hennes djupa originalitet klarast fram-
trlder. Man gl6mmer litt i vilken grad
hennes personlighet egentligen gick stick
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.i stiv med samtidens fargl0sa fromhetstyp,
och man vet inte alltid att mlta vidden
av hennes stillsamma men beslutsamma
avstAndstagande frin den glrningsfromhet,
alla de tusen >pratiques>' som alltf6r lett
.fick ta upp hela utryrnmet i samddens
religiositet. - Men innu tycks man av en
svirfiirklarlig art av >hinsyn> mot efter-
levande frin denna miljii avsti frin *t
begagna sig av det ytterst intressanta bio-
grafiska material, som hlr finns att tillgi.

I tidigare sammahang har framhillits,
,att Teresa biir anses som portalfiguren till
den tid av andligt-religi<is f<irnyelse, som
vi nu lever i - att hon i sitt liv fdrverk-
ligat det som den teologiska riktning, som
nu lterfiir oss till de klassiska killorna,
visar pi som vlsentligt i det andliga livet.
Efter llsningen av Combes arbete kvarstir
denna uppfattning orubbad och ytterligare
sterkt' Gunnel Yallq*ist.

Charles Massabki: Ie Sa-
crement ile l'Amour. 228 s. Paris
1947, Editions de I'Orante.

De anstrlngninger' som under de senaste
,iren gjort sig mlrkbare inom fransk kato-
licism fdr att ni fram till en inre f<irnyelse
:v det ?iktenskapliga livet, har bland annat
tagit sig uttryck i en rik litteratur. Sam-
manfattande skulle kunna slgas om denna
litteratur, att den representerar en reaktion
mot den tidigare relativa ytlighet i upp-
fattningen av lktenskapet, som ofta ridde
i katolska kretsar, nirmest i Frankrike.
Det ir lyckligtvis ett pitagligt faktum,
att en djupgiende andlig fcirnyelse har,
allvarligare ln pi mycket llnge, stillt kra-
vet pi fullkomlighet fl6r tarie kristen, i
vilken samhiillsstlllning han sedan mi be-
{inna sig. Om det alltjiimt lr sant, att
klosterlivet eller i varje fall celibatet ut-
giir >fullkomlighetens stind> par excel-
lence, det vill s?iga det som i och fdr sig
ger de blsta fiirutsiittningarna fiir den
{ullstlndiga hiingivelsen it Gud - si k':in-
ner man med r?itta behovet av att fram-

hilla, att aarje stind, f<ir den som fiiljer
sin kallelse, erbjuder miijligheter att ni den
helgelse, som mEste vara milet fdr deri
kristnes djupaste llngtan.

Teoretiskt lr detta naturligtvis ingen
nyhet, men i praktiken har man dock allt-
fiir mycket negligerat att framhilla de
specifika hjelpmedel pi vigen mot full-
komligheten, som ?iktenskapet som sidant
har att erbjuda. A ena sidan har teolo-
gerna ignat j?imfiirelsevis liten energi it
fdrdjupandet av inneb6rden i iktenskapets
sakramentala nfrd; i den andra har den
borgerligt-katolska miljiin alltftir mycket
tillbakasatt karlekens fundamentala roll i
iktenskapet.

Dom Massabkis bok Ie Sacremmt de
I'Anour vill just tillgodose bida dessa livs-
viktiga faktorer. Fiirfattaren betonar med
rirta i inledningen till sitt arbete, att en
upplysning om det kristna iktenskapets
moral i och ftir sig lr odllrlcklig, ty denna
moral blir i fristiende form till ett out-
hiirdligt ok, som kan fresta till uppror.
Det lr av sttirsta vikt att bygga rnoral-
undervisningen. pi en solid dogmatisk
grundval, f6r att skiinka miijlighet ^it var
och en att trlnga in i sjiilva grundfiirut-
sbttningarna fi;r de moraliska f<ireskrif-
terna. Pi si sltt blir lydnaden filr Kyr-
kens bud inte liingre underkastelse under
en lag, som men accepterar dlrfiir aft det
miste si vara, medan man giir si gott man
kan f<ir att kvive alla ansatser till revolt

- den blir den iidiga tankens och den
upplysta trons jaslgande till en sanning,
vars alla konsekvenser man vill fiilja dll
slut.

F<irst lgnar fiirfattaren sin uppmirk-
samhet it liktenskapet enligt >naturlagarna>
och betonar dervid kerlekens grundliig-
gande betydelse fdr att betingelserna fdr
ett sant kristet iktenskap skall kunna slgas
vara uppfyllda, Hiir giiller det naturligtvis
att skilja mellan vad som Ir verklig klrlek
och vad som inte lr det - en anmirk-
ning, som torde vara nog si visentlig.
Vidare behandlas den sexuella sidan av
iiktenskapet si utfiidigt, som bokens .pro-
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gram fiirutsiiter - en tillfyllestg6rande
sexuell upplysning har f<irfattaren inte
tagit son, sin uppgift att ge; her finns
medicinsk facklitteratur att tillgi. Men
man fir klart besked om vad Kyrkan, pi
den natudiga lagens grundval, definierar
som ritt och or5tt, det vill hlr helt enkelt
siga i enlighet med naturen eller mot den-
semma.

iktenskapets sakramentala karaktlr be-
lyses d?irefter med en utfdrligher, som
man i de flesta framstlllningar pi omridet
saknar motstycke till. Den visentliga slut-
satsen blir, att den . mlnskliga kerleken
gudomliggcires genom den sakramentala
niden, och att den silunda blir till ett
medel fdr de lkta makarna att sminingom
hdja sig till en allt st<irre andlighet. Fiir
att denna sakramentala nid skall fi ut<iva
sin fulla verkan, fordras emellertid min-
niskans genertisa svar pi dess inbjudan: en
stindig strivan att ni utiiver sig sjllv.
Hir blir askesen och avhillsamheten av
djup betydelse som disciplinerande och fiir-
andligande faktor. - Nir den iktenskap-
liga kirleken iir vad den skall vara, nlr
de lkta makarna inte llter sakramentets
rikedom ligga obrukad utan verkligen be-
gagnar den som ett dagligt nidemedel, di
blir idealet en levande realitet; allt gir upp
i en enda klrlek: den gudomliga.

Bokens sista del behandlar celibatet, >det
mystiskr iktenskapet>, Det Zir en djup och
riktig tanke, att dcssa bida krllelser inte
b<ir betraktas oberoende av varandra - de
belyser varandra <imsesidigt och represen-
terar tvi olika vlgar till semma mil: den
fullkomliga klrleken och livet i Gud.
Men celibatets vig lr den direktare, och
den som iir kallad till den har att skiinka
sig dll Gud si att siga utan mellanhlnder.
Det vore dock ett iidesdigert misstag att
tro, att en sidan kallelse skulle medfcira en
mindre klrlek till mlnniskorna. I prakti-
ken kan detta tyvlrr fcirekomma, men i
si fall riir det sig om en bedriivlig karika-
tyr av idealet. Den som frivilligt avstir
frin den iktenskapliga k'irleken avstir
derfdr inte frin en mdnsklig klrlek. Ty
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det ir inte friga om att skilja mellan
minsklig och gudomlig kiirlek: Gud har
inkarnerat sig, och Kristi kirlek var san-
nerligen rnbnsklig i hiigsta potens. Denne
kiirlek ir det, som den som kallas att viga
sitt liv direkt till Guds tjinst, i tlosrrer
eller i virlden, har att mera direkr efter-
likna. Men f6r att han skall vara rrogen
sin kallelse fordras, att hans hj?irta brinner
av en inte bara renare utan iven varmare
gldd, f<ir minniskorna. Ty han ir kallad

^tt fdlja Den efter, som utgav sig sjiilv
intill diiden pi korset ftir dem Han
ilskade. . .

Gunnel Vallquist.

Philibert S c hmitz O. S.B.:
Gescbicbte iles Benedihtinerordens.
1:a band: Ausbreitung and Yerfas-
sungsgescbicbte iles Ordens aon seiner
Griindung bis zun 12. Jabrhunilert.
Utgiven pi tyska av Ludwig Rlber
O. S. B. Einsiedeln-Ziirich 1947,
Benziger.

Die Regel des beiligen Benedikt-
oversatt och kort fiirklarad av Eugen
Pfiffner O. S. B. Einsiedeln-Ziirich
1947, Benziger.

Fiir nigra minader sedan, nlrmare be-
stemt den 2l mars, firade benediktinordeo
l4O0-irsminnet av sin stiftares, den helige
Benedictus inging i den himmelska herlig-
heten. Enligt den mest sannolika beriik-
ningen avled han nlmligen fu J47. Bene-
dictus f6ddes omkring 480 i Nursir i
Sabinerlandet, hans fader var alltsi en
samtid* till den siste vlstromerske kejsa-
ren. Efter studier i Rom drog han sig vid
unga Er tillbaka till <idemarken vid Subieco,
dir han snan blev ledare fiir ett samiund
av eremiter - det var pi den tiden
Teoderik den store hlrskade i Italien, Be-
sjllad av tanken att skapa en fastare
gemenskap grundade han slutligen omkring
J29 klostret Monte Cassino, detsamma som
i vira dagar undergite en si sorglig ftir-
stdrelse. HIr skrev han nigra ir senare sin
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ordensregel, den lldsta i viisterlandet, ett
dokument av klassisk tankeklarhet, manlig
klirvhet och pedagogisk klokhet. Denna
regels f<iretriden bevisas best av dess seger-
tig genom virlden. Under mer ln fjorton
sekler'har den tillimpats i tusentals kloster
iiver jordens hela rund och efterleves innu
i dag av en blomstrande ordensfamilj med
tolvtusen medlemmar, frinsett nyskapelsen
pi den traditionella grunden, av vilka en-
sam cisterciensorden lr en helt stor orga-
nisation f6t sig.

Det har sagt om benediktinorden, att
intet folk, intet hirskarhus pi jorden haft
att uppvisa sidana prestationer pi kultu-
rens och konstens omride som den helige
Benedictus stiner. Satsen g?iller utan
ringasre fiirbehill. Utan benediktinerna
skulle bandet mellan antiken och det mo-
derna v'dsterlandet vara nlstan obefintligt.
I klostren var det den antika kulturens
skatter 6vervintrade under de miirka ir-
hundradena, och herifrin bragtes de iter
att strila ut Over de nya folk som tagit
det Romerska rikets materiella arv i be-
sittning. Benediktinerna gingo i spetsen
fiir Englands, Tysklands, den skandinaviska
Nordens kristnande, Augustinus av Canter-
bury, Villibrord av IJtrecht, Bonifacius,
Ansgarius och Sisfrid voro siiner av den
helige Benedictus. Vad vore den gryende
medeltida kulturen utan klostren i Farfa,
L6rins, Ripoll, St. Edmundsbury, Fulda'
St. Gallen, Pannonhalma, Ringsted - blott
fdr att ta;ga ett axplock ur mlngden?
Hilla vi oss till ordens rent kyrkliga bety-
delse fd'rtjinar det nlmnas att tiugo pivar
och tusentals biskopar under tidernas lopp
utgitt ur dess led'

Benediktinerna ha stidse gjort sig f6r-
tjenta om den historiska vetenskapen -
beh<iva vi i det sammanhanget erinra om
medeltidens otaliga klosterkriinikor eller
om maurinerkongregationens insats under
I'ancien r6gime? Det ?ir ocksi som sig b6r
att det senaste sekelminnet firas med ett
fiirnimligt arbete om ordens egen historia'
Fiirlaget Benziger i Schweiz har n'dmligen
.i ir gett ut den f6rsta volymen av dom

Philibert Schmitz stora verk. Boken har
egentligen redan l94l kommit ut Pi
franska. Vad som gdr den nya utgivan
sirskilt viirdefull Ir, fiirutom den miinster-
gilla typografiska formen, att framstZill-
ningen utvidgats med h?insyn sirsL.ilt till
de tyska klostren, att bibliografin kom-
pletterats, att ett flertel bildplanscher och
kartor illustrera framstiillningen och att
ett omfattande register stlllts i utsikt.
overslttningen har gjorts av dom Ludwig
R5ber frin klostret Einsiedeln i Schweiz'

Verkets f6rsta del omfattar benediktin-
ordens utbredning och fiirfattningshistorie
frin dess grundllggning till det tolvte ir-
hundradet. Det andra bandet ir avsett att
belysa ordens kulturella insats under samma
epok. Hela verket beriiknas omsluta fem
band. Utan tvivel ligger ordens storhets-
tid inom den nu behandlade ramen, den
tid di benediktinerna voro med om att
bygga Europa. Nigon annan orden fanns
di ej i vlsterlandet, om man frinser de
mer eller mindre ldst organiserade kor-
herrar som levde efter de regler som gi
under den helige Augustinus namn, och
kartusianerna, vilka uppstodo i slutet av
denna epok, pi 1000-talet. Det ir ftirst
grundandet av klostret Citeaux och den
helige Bernhards verksamhet som inleda ett
nytt skede i ordenslivets historia.

Det lr klart, att benediktinerna under
de ildsta tiderna hade att kempa med stora
svirigheter, friimst barbarfolkens primiti-
vitet som satte deras karaktirsstyrka pi
hirda prov. Deras kamp var en heroisk
kamp f<ir kristen tro, kristet liv och kristen
kultur. Efter den fiirsta blomstringen kom
en period av nedging under vlsterlandets
m<irka irhundraden' Men varje ging upp-
Itisningen hotade funnos offervilliga och
nitilskande m?'n flirdiga att pi nytt hlvda
ordensidealet. Den mlrkligaste av dem var
vll den helige Benedictus av Aniane, karo-
lingertidens store klosterreformator. I biir-
jan levde klostren som autonoma enheter,
men snart framtvungo f<irhillandena en
sammanslutning i stdrre klosterfamiljer eller
kongregationer, Den mest ber6mda, och
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den som tnest inverkat pi den historiska
utvecklingen var den som bildades kring
reformklostret Cluny.

Under tidernas lopp ha lven olika ten-
denser gjort sig glllande inom orden. >Ora
et labora> har frin biirjan betraktats som
benediktinernas valsprik, Ett kiinnetecken
fdr andan i den ursprungliga ordensregeln
iir dess kloka mittfullhet i askesen, dess
uppdelning av munkens dag mellan kor-
b<in, kroppsarbete och studier. Fdrst Bene-
dictus av Aniane pitryckte orden en
stringare prigel och gjorde korb6nen till
munklivets huvudsakliga uppgift, en sak
som med undantrlngande i synnerhet av
kroppsarbetet, men iven av studiet befZistes
genom cluniacenserna. Kapitlet om dessa
sistn[mnda fiSrtj'i.nrt en sirskild uppmlrk-
samhet: dom Philibert Schmitz stiller <i-
relsen i dess riktiga sammanhang och ger
den dess ritta proportioner. Cluniacens-
reformen var langt ifrin den enda av tidens
klosterreformer. Dess inflytande pi klost-
rens fiirfattning och inre liv blev banbry-
tande, diremot har man iiverdrivit dess
betydelse ftir sekulirprlsterskapets refor-
mering och dess insats i investiturstriden,

I den skandinaviske Norden har orden
spelat en stiirre roll endast i Danmark.
Norge och Sverige kristnades delvis av
benediktinska missionirer, men fiir sent fiir
att uppleve en benediktinsk blomstring.
Ocksi kommo senare cistercienserna och
tiggarordnarna att stilla benediktinerna i
skuggan. Detta fd'rklarar, varfiir skandina-
vien intar en jlmf<irelsevis finga plats i
boken. Aven dessa sidor iro dock sakligt
och vll behandlade. Svirigheten fcir en
utlenning att iiverblicka den nordiska lit-
teraturen ha fiiranlett en viss ojiimnhet i
bruket av kellor, som dock ej sr6r den
objektiva framstillningen. Ahnlunds upp-
tiickt av Vreta klosters benediktinska fiir-
historia har naturligt nog icke hunnit upp-
mlrksammas av fiirfattaren.

6verhuvud rniste dom Philibert Schmitz'
arbete karakteriseras som synnerligen f<ir-
tjinstfullt. Det har redan av den inter-
nationella vetenskapen h?ilsats med minga
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lovord. Av det vildiga materialet, sona
fdrf. beherskar med djup erudition och
kritiskt omdiime, har han fiirmitt skapa
en levande och v?il aw?igd syntes. Den
lirda apparaten betungar icke stilen, sorn
iven i tiversittningen liiper ledigt och ele-
garft. I motsets till ildre kompendieartade
framstlllningar, som fiirlora sig i detaljer
och upprikningut, ger han oss en bild iiven
av klostrens inre organisation, deras fiir-
hillande till biskopar, furstar och folk.
Dessa sistnimnda kapitel hiira till dem
man liiser'med stiirsta urbyte. Boken kan
icke nog rekommenderas fdr bide histori-
ker av facket och intresserade lekm2in,
vilka iinska llra k2inna det kristna vlster-
landets iildsta orden och dess verksamhet-
Det lr med stiirsta fiirvlntningar man
motser de ftiljande delarnr.

Jail Galldn.

Frin klostret Maria Einsiedeln utgir
iiven den viilgjorda iivers?ittning av regeln,
som presenteras till jubileumsiret av samma
fdrlag Benzigei. Utgivaren, dom Eugen
Pfiffner, f6*j|nar ett slrskilt erkiinnande
inte blott f6r den sobra, litt tillg?ingliga
<iversittningen utan iven f6r sina kom-
mentarer och f<irklaringar, som ger iiver-
slttningen iven ett vetenskapligt virde.
En systematisk framst?illning av regelns
innehill inleder boken, och den avslutas
genom ett ingiende sakregister och en god
fdrteckning tiver benediktinsk facklitte-
ratur. l. Geilacb.

Birger Nerman:. Niir Soe-
rige kristnades. Sthm 194i, Skog-
lunds. Kr. 8: l0/122 10.

Hel ge L jungberg': Ansgar
och Bjdrkii. Sthm 194f, Diakoni-
styrelsen, Kr. 4: i0.

Bida dessa biicker erbjuda en flngslande
I?isning, hur olika de in ?iro i stil och stim-
ning, och inbjuda till minga reflexioner,
De behandla samma land, sammt folk,
samma tid, men ur olika synpunkter.
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Docent Ljungbergs bok riir sig hela tiden
kring bn fast punkt och en bestiimd per-
son: Bjiirk<i och Ansgar. Professor Ner-
mans utgiir dlremot ett vittfamnande svep
6ver Sveriges historiska gryningsdd.

Det stlndigt lika iiverraskande, man
skulle vilja siiga hlpnadsvlckande, trots
att detta ju lr ett klnt faktum, ir den
betydelse som Ansgarsbiografien av den
bremensiske canocicus, senare biskop Rim-
bert, har f6r Sveriges historia. I en tid,
di landets historia ?ir hiiljd i fullst?indigt
dunkel, som f6r iivrigt kvarligger innu 2

ir 3 irhundraden framit, verkar den som
en ljuskiigla, i vilkens .medelpunkt givetvis
Ansgar och Bjiirkii stir, samtidigt som .den

sprider ett visst, lit vara endast diffust
ljus dver topografiska och folkloristiska
fdrhillanden i mZilarlandskapen som vi
eljest icke skulle ha nigon vetskap om.
Om vi ett tigonblick fiirestiilla oss att
Rimberts Yita Ansgarii icke vore skriven
eller gitt ftirlorad, skulle vi sti pi Bjiirkii
med dess fornborg och gravfllt, impone-
rade av bidas omfattning och tjusande
beligenhet, men f6r iivrigt med samma
stumma och halvblind:r fcirundran som gri-
per oss - icke utan en viss skrickkinsla
infcir de hemligheter som dlri diiljas -infiir de hundratals gtavfilt och hiigar som
virt land iir si vllsignat rikt pi. Vad
skulle vi icke vilja ge fiir ett liknande sam-
tida dokument, om det funnes nigot
sidant, som, om ?iven blott i fiirbigiende,
men dock med klara och tydliga linjer
snuddade vid Uppsala kungsh6gar? Och
vad skulle vi ur kyrkohistorisk synpunkt
icke vilja ge ftirutt 7g nigon med
Ansgarsbiografien i tillfiirlitlighet j?imfdr-
lig levnadsteckning iiver S:t David och
S:t Eskil? Dessas missionsverksamhet i
virt land splnde 6ver en l5ngre tid, lgde
rum under mycket gynnsammare fcirhil-
landen och var diirftir iiven mera pitag-
ligt fruktbirande och organisatoriskt be-
stindande in S:t Ansgars - praktiskt
seft - ftir tidigt och fiir lingt norrut
pibtirjade mission. Men trots detta ha vi
blott ytterst ringa slker kinnedom om

dessas personligheter och verksamhet, och
deras livslegender ge oss nir*stan inga upp-
lysningar om virt lands och folks fiirhil-
landen pi 1100-talet. - Vore i betrak-
tande av allt detta Rimbert icke viird en
minnestavli eller nigon rad i nigon in-
skription nigonstans som hugflste hans
fdrtjlnster som Svithjods fiirste kriinik6'r?

Men, fiir att Atergi till de rubricerade
b6ckerna: Nerman har i sin forskar-
iver fitt fatt i minga tridar av olika
firger och val6rer, alltifrin den tid dE

Karl Martell lntligen stoppade arabernas
framryckning mot Frankerlandets hjirta
och intill dess Erik Jedvardson hade full-
bordat sin S:t Larskyrka pi det gamla
uppsalatemplets grund, och han samlar med
en mistedig kompositionsfdrmiga ihop dem
till nigot liknande en Bayeux-gobelin, in-
fcir vilken de flesta iskidarna stA mer
grubblande iin fdrstiende men dock med
en kiinsla av lycka iiver att nigon har
kunnat fi en helhetsbild av det skiftande
materialet. Faktum iir ju docL att Vendel-
hdvdingarna ha varit miktigt rika herrar
och h?irliga att skida i sina strilande guld-
rustningar; att uppsalakonungarna omkring
J00-talet kunnat fi ett organiserat sam-
halle till att efter sin h?idanferd medelst
hundra- ja tusentals dagsverken knoga
ihop dessa v?ildiga h<i!ar, som utan nigon-
somhelst vird under halvannat irtusende
trotsat alla vintrars och viiders framfart;
faktum lr iiven att Svear och Giitar under
Helig Erikskrona voro samlade i ett rike,
och att en Eriksgata sedan dess linkade
ihop m?ilar- och hj?ilmarbygder med iist-
och v?istgiitaslitterna till en riks- och folk-
enhet, iven om nu icke Nermans alla an-
taganden kunna historiskt kritiskt bevisas.
Men verfiir skulle det icke kunna ha varit
si? Fingad under l'dsningen av Nermlns
mlsterliga framstlllningskonst antager man
villigt att den Nermanska itergivnhgen lr
den som kommer verkligheten nErmast.

Efter llsningen av denna bok om Sve-
riges krhtnande frigar man sig miijligen i
vad min fcirfattaren sj?ilv ir positivt in-
st?illd till den kristna fiirkunnelsen, men
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han behandlar i varje fall med respekt och
icke utan en viss beundran den kristna
predikans inflytande som birande faktor i
svensk kulturutveckling.

Ljungbergs Ansgar ocb Bjdrkd an-
slir redan i sin titel en mer - sit venia
verbo - skulpturell ton. Som i en ung-
gotisk domkyrkoportal stir helgonet i det
ornerade mittflltet: Ansgar pi Bjiirkii i
Milaren; sedan i klart tecknade sym-
metriska bigar alla de minga personer och
personligheter som voro medverkande vid
den f<irsta byggnadsperioden av Kristi
Kyrka i Norden. I den fiirsta bigen stir
Ahsgars uppdragsgivare, Kejsar Karl den
stores son Ludovicus Pius - Ludvig den
fromme -, med abboterna i det sagoom-
spunna klostret Corvey mitt ibland det
just di under Kristi ok bdjda, styvnackade
saxiska folket och den Romerska Kyrkans
6verherde, vilken slutligen f<irliinade Ans-
gar en metropolitans virdighet och ansvar
iiver hela Norden - i detta begrepp inne-
fattande alla de di mer anade in klnda
linderna kring nordpolen. I den andra
bigen Ansgars medhjilpare: hans f<irste
fciljeslagare Autbert, sedan Gautbert,
Nithart, Rimbert, Vunno och Erimbert.

Finns det nigon annan plats i Norden,
frin vilken vi kinna namnen p& 7 eftet
varandra verksamma missionlrer; finns det
nigon annan ort i Skandinavien ln Bjitrkit,
diir vetedigen 3 i Kyrkans helgonkanon
inskrivna helgon: S:t Ansgar, S:t Rimbert
och S:t Vunno, si tidigt som pi 800-talet
varit verksamma? Minne di icke denna
plats, si naturskiint och samtidigt si lagom
isolerat bellgen mitt i Mllarens vidaste
vattenspegel, i framtiden mycket mera In
hittills borde fi en slrskilt omhuldad plats
i vira hjirtan? Borde vi icke pi den lilla
6 vars strlnder sktiljas av samma b<iljor
som Bj<irk<i, som genom enskild frikostig-
het iiverlimnats it vir omvirdnad - ett
underbart stycke jord om nigra 10-tal
kvadratmeter diir vi kan styra och stllla
efter behag - jag menar den frin Staf-
sunds igor undantagna lilla Mariei! (detta
namn har t, o, m. pi de nyare general-
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stabskartorna ersatt det tidigare Stora
Maja); borde vi icke dlr resa ett heders-
tempel av enkelt, principiellt billigt mate-
rial i ftirhillande till vira ekonomiska
resurser, men i stil och form fiirnlmt och
vlrdigt den tradition som vi iro kallade
att vidmakthilla - ett hederstempel Et
alla dem vilka vi till namnen kinna och
som i en forngri gryningstid voro vlg-
rtijare f6r den katolska viirldsiskidning och
kultur, som vi nu iro de tyvirr alltfdr
fitalig3 och svaga birarna av? Skulle icke
denna tanke kunna sli rot hos nigon eller
nigtr av vira med konstnirlig fantasi och
tillika med litursisk vtirdnad utrustade
trosfrlnder?

Ansgar Meyer.

Fritz Thor6n: Jag orimlige.
434 s. Stockholm 7947, Bonniers.

Thor6ns sista roman bjuder pi itskilligt
av intresse ur katolsk synpunkt. Hand-
lingen fcirsiggir i en nigot obestiimd tysk
femtonhundratalsmilj6, dir reformations-
tidens frigestillningar stendigt Ir aktuella
i en eller annan form. Fluvudpersonen
genomliiper en utveckling, som gir genom
snart sagt alla visentliga livsiskidningar,
och man ffu l6lja honom genom itskilliga
erfarenheter och innu fler resonemang,
som emellertid nistan oavlitligen hiller en
fingslad.

En av episoderna Ir fiirlagd till en skola,
som tydligen 1r ett jesuitkollegium. Hir
mtiter en skildring av den katolska virl-
den, som har sin originalitet i bide positiv
och negativ mening. Kyrkan representeras
av en gemmal pater, som kommit fram
till ett slags sm?irtfylld livsvisdom av starkt
relativistisk prlgel. Han hiller fiireles-
ningar i teologi, som helt s'ikert aldrig
kan ha fdrekommit i hans orden - i syn-
nerhet inte mitt under motreformationen.
Bruno uppfostras av honom till ett slags
outrerad asketism - den karikatyr av
katolsk fromhet, som man 'ir van att
m<ita i protestentiska framstlllningar och
som viil iiven i oupplysta kretsar kan he
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slagit rot bide under medeltiden och se-
nare. FIir spiikar den falska motsittningen
mellan iktenskap och celibat, som f<ir-
vtlngt synen pi si minga under irhundra-
denas lopp: man tillslges att. v'dlja celibatet
diirfiir att iktenskapet Ir ett ont, der dji-
vulen fir fritt spel. En sund katolsk syn
ger celibatet objektivt fiiretride framfdr
iktenskapet utan att fiir den skull dettas
djupa vlrde som sakramental livsform i
minsta min fdrringas. * Man fir bevittna,
hur den osunda asketismen slir <iver i sen-
sualisrn, vilket ju ocksi ?ir en kend och
fruktad utvec&ling. Si tillvida lr den psy-
kologiska utvecklingen sant framstllld,
men man miste beklaga, att en falsk from-
hetsform fitt representera katolicismen
som helhet. En del teologiska resonemang
{drekommer gcksi, men ocksi hir llggs
oriktiga argument i munnen pi jesuiten,
som hirigenom stills att fcirsvara sidant,
som inte 'ir v'drt att spilla krut pi, medan
katolicismens visentliga grundsatser lim-
nas derhan.

Sedermera blir Bruno protestantisk prest
och ger nu ut sig helt i kirleken till med-
rninniskorna, som han ser som det enda
blrkraftiga i livet. llan har ocksi fitt
uppleya Guds kiirlek i Kristus, rnen lven
hir saknas birkraften. Nir han si genom
ling kamp och linga tvivel fd,rlorar tron,
si ir detta inte fdrvinande, fast resone-
manget fiir den utomstiende kan te sig
sisom oklanderligt. Men h'dr ir det just
det . vlsentliga som fattas. Kristendomen
hiller niimligen endost om den lr till
lhundra procent <ivernaturlig; om i grund-
valen fiir vir tro finns en om In aldrig si
>obetydlig> faktor, som rymmer ett rent
naturligt, jordiskt betraktelsesitt, si miste
hela byggnaden vackla. Om en minniska
reserverar fdr sig det allra minsta omride,
dlr hon med eget fdrstind vill bed6ma
skeendet i virlden och i minniskorna, si
ir hennes tro dd'md om inte till underg&ng
si ill fruktansvirda priivningar, som litt
slutar med underging. - Det er her felet
ligger i det resonemang, vari Thordn f6r
Jram sin h.i?ilte >frin ofullst?indig tro till
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fullstiindig otro> - utan att han sjiilv
mirket, att tron rar ofullst'dndig.

En hel del visentliga reservetioner mAste
siledes ur katolsk synpunkt g<iras mot
Thor€ns bok - endast en del ha hir tagits
upp - och itskilliga anmirkningar ev fot-
mell art kan 'dven g6ras, om ocksi firre
in som brukar vara niidvlndigt i romaner
av denna art. Trots detta miste framhillas,
att boken har sitt givna bide litterlra och
minskliga vlrde. Den avspeglar nimligen
ett verkligt lrligt s6kande efter livets
djupaste innehill och ingesten nir detta
flyr undan ut i en tom rymd. Dessutom
priglas den av en instillning till livet,
som lr ytterst sympetisk genom sin kins-
lighet och sin fina nyansering. Slirskilt
kommer detta till uttryck i samband med
de olika kvinnofigurer, som miiter i boken
och till vilka Brunos forhillande skildras
med en finess, som man knappast vlntar
att m<ita pi germansk botten. Dir finns
drag, si subtila att de fiirlenar hela skild-
ringen en kvalitet sorn man tacksamt ton-
staterar. Och trcts en viss brist pi psyko-
logisk kontinuitet genorn alla skiftande
iiden, har denna roman ett givet intresse
som document humain.

Gunnel Vallqaist.

R, I[ehnett Katolsh trosliira,
l. Trons grnndualar. 8l s. Stock-
holm 19,47, Ansgariusf6ilaget. Kr.
2r J0.

Kanske kan man likna Kyrkans koncilier
vid dogrnatiska storstidningar, dir de r.ena,
klara troslinjerna dammats fram oclr de
heretiska soporna brints upp pi bakgirden.
Varje kristen .r.niste di mh di ha en liten
privat stidning i sitt lilla dogmatiska
krypin ocll nir vi fi si v?irdefull stedhielp
som'kyrkoherden i Sankta Eugenia, di kan
det verkligen bli tal om elfektiva resultat
av vira anstrlngningar, DIr finns en rnan
som inte til damm och sopor och suddig-
heter, utan som med en Sankt Mikaels
stridbara energi gir fram fiir tillspetsad
klarhet ocL iskAdlighet .av de trosliror
som utkristalliser*ts och 4estilegits rrnder
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irhundradenas ging. Fdreliggande bok ir
enligt fdrordet f<irsta bandet av en liro-
bok, som niirmast ir >tinkt fiir de elever
som fdrberedas till studentexamen i kristen-
dom, men vlnder sig iven till vidare kret-
sar>.

F<ir nigra terminer sedan talade hir i
Uppsala en dansk protestantisk dogmatik-
professor och han uppmanade de unga
teologerna Norden runt att gi in f$r en
storstedning inom den protestantiske tros-
virlden. En gigantisk uppgift, di det v5l
aldrig stldats dir fiirr, men ntidvlndig f6r
att entligen f& yeta vad som dir skall tros
och inte tros. Mitte de gripas av avund
di de fi se en sidan bok som denna och
mitte avunden bli dem en sporre till dog-
matiskt r<ijningsarbete och fortsatt san-
ningsscikande.

Nu kan man ju f<irsiktigtvis viga undra,
om inte katolska teologer ibland gripas av
verklig stidmani, si att det blir lite onii-
digt mycket av 1) och 2) och a) och b),
men bittre det di iin ingen klarhet alls.
Slrskilt glEdjande ir det att se de minga
anknytningarna i citaten till svenska kul-
turpersonligheter. Sidant giir gott intryck.
Si nu bdr var och en i alla liger gi istad
och skaffa sig boken och framfiirallt: lisa
den! Curt Roeger.

G<iran Steniu s: Yatikanen.
247 sid., var* 72 bidsid. Sthm
1947, Fahlkrrntz & Gumdius. Kr.
ll:. -/20t -.I sista stund kommer meddelandet att

dr Gdran Stenius' arbete om Vatik-anen
kommit ut av trycket. Vi katoliker i
Skandinavien biir vara s?irskilt glada dver
denna hlndelse och efter blsta f<irmiga
bidraga till verkets spridning. I awaktan
pi en ingiende recension iterger vi hlr
som en f<irhandsorientering fiirlagets an-
milan:

>Det moderna pived<imet har jimfiirts
med en stormakt, dZir endast huvudstaden
har synliga grinser. Denna stad har unge-
flr ettusen invinare och hela dess areal
upptar blott nigra kvarter i Rom. Men
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den Helige Faderns andliga imperium om-
fattar i dag <iver fyrahundra miljoner min-
niskor i hela virlden, Denna bok ger Vati-
kanen och dess styresmin i niirbild. Ater-
givna med sina mlnskliga sirdrag avtecknar
sig de moderna pivarnas gestalter mot Vati-
kantrldgirdarnas fiirtrollande perspektiv,
d,ir de f<ir sjuttiosju ir sedan valde en fri-
villig fingenskap hellre 5n att acceptera ett
underhill av den italienska staten. De rld-
dade dirmed sitt andliga oberoende och
lyckades inom nigra decennier iter fdr-
vandla den katolska kyrkans jordiska cent-
rum frin en avsomnad apenninsk smistat
till en faktor av virldspolitisk betydelse.
Denna utveckling, som i tidernas fullbor-
dan fick en synlig bekriftelse genom eta-
blerandet av den sjllvstlndiga Vatikansta-
ten, erbjuder ett stycke fingslande sam-
tidshistoria. Aven utanfdr den katolska
konfessionsgrlnsen erkinnes det nyupprit-
tade pivediimet i dag som en av de f<ir-
nlmsta moraliska krafterna i vlrlden.

Fdrfattaren har haft tillfalle att studera
den moderna Vatikanen pi nlrmare hill
in de flesta. I en vil dokumenterad och
rikt illustrerad framstillning ger han en
kort orientering i den Heliga Stolens social-
och kulturpolitiska milslttning, dess freds-
strivanden och kamp f<ir sitt eget obe-
roende, dess diplomati, inre organisation
och imponerande barmhlirtighetsverksam-
het. Han har mycket att berdtta som varit
obekant fdr den stora allmlnheten pi vira
breddgrader. Men det fdttjinar framhillas
att de stora kungstankarna i skildringen av
Vatikanens viirldsliga verksamhet - trots
smlrre lokalt eller historiskt betingade de-
taljer som kan fiirefalla frlmmande -uppvisar i minga visentliga stycken en
omissklnnlig parallellism med vira egna
kultur- och samhellsideal. I dessa tider, di
sjllva den historiska utvecklingen med
stdrre skerpa in kanske nigonsin tidigare
reser krav pi god vilja och samf6rstind
mellan minniskorna, har en dylik intro-
duktion i den moderna katolicismens hiig-
kvarter erc fdrdubblet intresse.>

J. Gerlacb.
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