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IGNATIUS' ÄV LOYOLA ANDLIGÄ
övxrxcAR 4oo Ån

f gnatius' av Loyola Exercitiebok, Ejercicios espirituales, som arr J. Lortz
Ik"il"r >das bedeutsamste Buch der gesamten katholischen Neuzeit>r, är
för många en helt okänd bok. Sisdidne 3l juli var det 400 år sedan den
av Påven Paul III godkändes för tryckning. Dessförinnan hade påven in-
hämtat ett teologiskt utlåtande av dåvarande Magister sacri palatii, domini-
kanpatern Aegidius Foscarari, som bl. a. skrev: >Lämpligare än dessa här
föreliggande andliga övningar finnas inga, ty tvivelsutan äro de födda ur
djup insikt i den heliga Skrift och ur mångårig erfarenhet i andliga ting.>
Här säges det rätta ordet: erf arenhet: Såsom överallt är erfaren-
heten även på det andliga området oersättlig, och exercitieboken har verk-
ligen vuxit fram ur djup, innerlig och självupplevd kunskap om den Helige
Andes vägar och gåvor. Under Andens särskilda ledning stod Ignatius
när han åren 1122-23 i Manresa, en liten stad i norra Spanien, tillbragte
tio månader i största tillbakadragenhet under fasta och bön. Där blevo
exercitierna till, >de lades av Gud i hans själ>, för att använda ett av
Ignatius själv gärna brukat uttryck (jfr 180).'z Det som hade hjälpt ho-
nom till en andlig pånyttfödelse av hela människan gav han även åt andra.
Därvid lade han märke till att inga egentliga ändringar behövdes, boken
förelåg flrdig. Det som senare tillades var blott >reglerna för givandet av
allmosor, reglerna för det rätta kyrkliga sinnelaget> och bihanget med
korta återgivanden av händelserna i Kristi liv som hjälp under reträtten.

Ignatius sätter största värde på den egna personliga andliga erfarenheten
hos sig och andra, och detta förklarar hans påfallande fåordighet i exer-

' J.Lortz, Geschichte iler Kirche, S st b.
' Sifror inom parentes hänvisa till styckena i exercitieboken enligt den av utgivarna

av Monutnenta bistorica Societatis Jesu inf&da numreringen, Exercitiebokens text åter-
finnes i Monamenta bistorica S. J., Monttnenta lgnatiana, andra serien, med textkritisk
åpparat och de äldsta Directoria. En mindre handupplaga, tagen ur Monumenta lgnatidna:
Los Ejercicios espirituales de San Ignacio d.e Loltola, Bilbao 1946, Eldxpuru Flermanos. -.
lgnatius uon Loltola, Geistliche öbungen, nach dem spanischen Urrext iibertragen von
Alfred Feder S.J,, Regensburg,Menz. 

- 
Ignatiu.s ton lttyola, Die Exercitien, öbertragen

von Hans IJrs von Balthasar, Lwzern 7946, Stocker. 
- 

St. lgnatius af Loyola's Exercitie-
bog, med,Indledning og forklarende Noter af Fr. Kiipferle S. J., Köpenhamn 1938, Paulus-
kredsen.
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citieboken. >Icke det myckna vetandet tillfredställer och föder själen,

men att förnimma och smaka de andliga tingen inifrån> (2). Det var
aldrig hans avsikt att skriva en uppbyggelsebok i vanlig mening. F{ans

lilla, till det yttre helt obetydliga skrift, öppnar icke sina skatter, om man
bara läser den, den vill under kunnig ledning i stilla tillbakadragenhet
vara begrundad och för livet tillämpad. D& erf.ar exercitanten själv under
loppet av reträtten det organiska sammanhanget, den målmedvetna upp-
byggnaden av det hela och dess genomgripande inre verkan. De enskilda
delarna av boken kan man läsa igenom på en kort stund, men man be-

höver fyra veckors andliga övningar i ignatiansk mening och mer än det
f.ör att kunna förstå och tillgodogöra sig dess rika innehåll. Blott den som

på grund av sådan personlig erfarenhet känner exercitierna, är kompe-
tent att bedöma dem och att vara reträttledare för andra. Mycken oppo-
sition mot de ignatianska exercitierna beror på ren okunnighet; erf aren-
heten fattas.

Ignatius kräver av exercitierna tillbakadragenhet och stillhet. Därmed
menar han ej blott ett yttre stillatigande utari ett inre, fullständigt av-
ståndstagande från vanan att bedöma människolivet enligt rent naturliga,
världsliga synpunkter. Ingenting av denna världens anda, ingen egois-

tisk, oordnad böjelse, intet självbedrägeri får medvetet bibehållas, det skulle
blott störa den sunda omdömesförmågan. I denna yttre och inre avskild-
het skall nu människanlara sig och vänja sig vid att se och riktigt upp-
skatta de gudomliga tingen, hennes ögon skola öppnas för
Guds oändliga majestät och för nödvändigheten av att finna honom i all-
ting och att inråtta hela sitt liv enligt hans allraheligaste vilja. Det som

Paulus i Romarbrevet 1:28 betecknar som huvudorsaken till hedningar-
nas moraliska fördärv: >Fastän de kände Gud, aktade de honom icke värd
att mera ingående lära känna honomr, detta gör Ignatius i positiv mening
till ett genomgående, karakteristiskt grunddrag i reträtten: vi måste stilla
och fördomsfritt överv ä ga vad Gud är värd, vilken helig fruk-
tan och vördnad, vilken lovprisning och klrlek han från vår sida för-
tjänar. Genom exercitiebokens alla texter lyser den Allrahögstes storhet

och förnimmes maningen att alltmer lova, älska och fOrharliga ho-
nom. Denna upphojda gudsidd respekteras och uppskattas till sitt fulla
värde blott av den som börjar reträtten med den storsinthet som vill skänka

Gud allt och utan förbehåll tjäna honom.

>>För den som gör reträtten är det mycket nyttigt att begynna den med en storsint
själ och ett frikostigt hjärta (con granrle animo y liberalldad) gentemot sin Skapare och

Flerre, 
- 

att erbjuda Honom all sin strävan och sin frihet, på det att F{ans gudomliga

Majestät enligt sin allraheligaste vilja må använda sig av hans person och allt vad han

har.> (f.)
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lgnatius' aa Loyola andliga öuningar - 400 år

Denna storsinthet vill icke blott göra ett negativt uppröjningsarbete,

ångra synden och avlägsna alla oordnade, egoistiska begär, den syftar
högre, den vill, fången i en högre kärlek, tjäna mänskligheten. När det

syndiga jagets gränser åro sprängda, når människan ut till det allmän-
mänskliga sådant det tager gestalt i Guds rike. Där locka världsomspän-

nande möjligheter och uppgifter till Guds ära, detta universella
d ra g karakteriserar exercitiernas hela spiritualitet (if.r 96,101, 103, 106).
Med dessa andliga vidder för ögonen erbjuder den storsinte uppoffringar
av större värde och yäntar på Guds kallelse. Och Gud talar till män-
niskan och låter henne bli viss om en högre uppgift for Riket. Denna

kallelse fordrar icke nödvändigtvis att man blir präst eller nunna, den

utgår till människor inom alla samhällsklasser och yrkesgrupper. Just
mitt i världen behövs kristna som äro Guds apostlar och verktyg, ty alla

former för mänsklig existens och verksamhet skola erövras för Gud och

allt skall nyttjas till hans större ära. Exercitierna äro icke världsfrånvända
utan tvärtom öppna fOr allt vad Gud har skapat. Ju diupare vördnaden

för Guds storhet blir, dess större blir också kärleken till alla hans verk.
Ignatius fordrar en världsfamnande aktivitet men vill med sitt nyktra

verklighetssinne icke veta av någon aktion för Guds rike som icke börjar
och ständigt fortsättes i det egna hjfutat.

>De som önska att djupare gtipx (afectar) och att mer utmärka sig (sei.alar) i den

oinskränkta t.jänsten för sin evige Konung och universelle Flcrre, skola icke blott erbjuda

sin person för der svåra arbeter utan också kämpa emot sin egen sinnlighet och sin kärlek

till kött och värld samt erbjuda uppoflringar av allt större värde och allt större innebörd

i det de säga:

Evige Herre över alla ting, j?;g frambär mitt erbjudande med din huldhet och hjälp

inför din godhet och i närvaro av din ärorika Moder och alla heliga män och kvinnor

i det himmelska hovet: jag önskar och åtrår och det är mitt välöverlagda beslut att efter-

fölia dig i uthärdandet av all orätt, all smälek och all fattigdom, den verkliga såväl som

den andliga, om det blott blir en större tiänsc för dig och en högre lovprisning, och om

ditt heligaste Majestät vill kalla mig till ett sådant liv och :uPptagl- mig i ett sådant

stånd.>> (Ur meditationen om Kristi rike, 97 f.)
>Detta bör envar betänka, att han i alla andliga ting skall göra framsteg i samma

mån som han frigör sig från (saliere) sin egenkärlek, egenvilja och egennytta> (189).

>Själen beredes för det målet att från sig avlägsna alla oordnade böjelser och att, e f t e r
det de avlägsnåts, söka och finna den gudomliga viljan'..> (1).

Hela den här framträdande uppfattningen överensstämmer helt med

Romarbrevet l}t 1,2. Dår skildrar Paulus den stora insats som krävs av

människan. Hon skall uppofira sig själv och avlägsna ur själen allt världs-

ligt sinnelag för att sedan klarare kunna >pröva vad Guds vilja är, den

goda, den välbehagliga, den fullkomliga>.
Betecknande för exercitiebokens hela andemening är den självklarhet

med vilken Ignatius säger att icke blott Gud talar till den enskilda män-
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niskan, utan att även människan frimodigt. fär tala till Gud >som en vän>
(54,224), såsom Moses i uppenbarelsetältet (2 Moseb. 33 7L). Så länge
människan är fången i sin egoism och rent världsliga tänkesätt, äro hen-
nes tankar och ord ofta dåraktiga. Så talade Petrus på Tabor till Herren
men ,han visste icke vad han sade> (Mark. l: e\, det var fantastiska,
naiva planer. På helt annat sätt talade då Moses och Elias med Kristus i
härligheten om hans livsverks fulländning (Luk.9:31). Till detta upp-
hajda satt att tala med Gud uppfostra övningarna, den benådade stor-
sinta människan, som bär hela mänsklighetens iritressen på sitt hjårta, Iär
bedjande flarnlåggt och erbjuda sina planer till Gud. När två eller tre
sådana bedjare enas om en sak och gå till Gud med den, öppna de him-
melen över mänskligheten. Det är denna stormakt som exercitierna vilja
uppställa emot djävulens rike.

Ämnet för meditationerna under reträtten är icke i första rummet
Guds väsende och hans egenskaper, utan hela hans gärning i frälsnings-
historien allt ifrån änglarnas skapelse, de första människorna, paradiset
och syndafallec intill intåget i Faderns harlighet. Detta framlagges helt
kort, ibland blott med något ord, och den levande sammanfattningen
av allt ser Ignatius i det människoblivna Ordet, Jesus Kristus. FIan fram-
ställes som medelpunkten i mänsklighetens historia, som indelas i tre delar:
före Kristus, på Kristi tid, efter Kristus. Hans liv och hans låra fu det
genomgående ämnet för alla betraktelser och överväganden. Icke så att
allt framställes i kronologisk följd i den ena betraktelsen efter den andra

- 
detta sker summariskt i ett bihang till boken 

-, 
utan i dess huvuddel

klarläggas utfOrligt i stora principiella meditationer och undervisningar
de gemensamma grunddrag som karakterisera enskildheterna
i Kristi budskap och ange det ställningstagande som människan är skyl-
dig gentemot dem. I dessa betraktelser >om Kristi rike>, >>om de två
baneren>, >om de tre människoklasserna>>, ,rom valetu och >om ödmjuk-
hetens tre grader> ligger exercitiernas tyngdpunkt, och här visar sig
Ignatius som mästare, som kännare av evangeliet och människan, av nå-
dens höga stigar och djävulens finast maskerade bedrägerier. Allt är lagt
så att exercitanten vinner en högre överblick 

- 
med den Korsfäste som

ofrånkomlig utgångspunkt (i3). I meditationen över Kristi födelse t. ex.
förekommer redan'sammanfattningen av hela hans jordeliv (116), och
ständigt måste det mediterade sam-skådas i repetitioner. Exercitanten
gör således det som Herrens Moder gjorde beträfiande händelserna vid
bebådelsenochJesu födelse iBetlehem, hon s a mm anl a d e allt (oupLpd).-

),ouoa,Luk.2:19), eller vad Kristus fordrade av sina lärjungar efter de

två brödförökningarna, de skulle i en samsyn f örstå (ouviece, Mark.
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s:21) de enskilda dragen. Alla meditationer mynna ut i riket, och målet

med alla mysteria Cbristi är det som framför alla andra kallas m y s t e-

rium (Ef. t:32): Kristus allt i'imt.levande och verksam
i K y r k a n. Dit leda alla Kristi ord och underverk, därifrån faller ljus
pä varje sida i evangeliet. Vad Ignatius därom 1är i exercitieboken, ibland
kort, ibland utförligt, kan ej missförstås av den som lärt sig den rätta
samsynen i Anden. Ignatius känner >Kristi sanna brud 

- 
Ia uera sposa

de Christo nuestro Sefr.or, qx{e es la nuestra sancta madre lglesia bierår-
chica>> (3t3). Mitt i denna högre enhet upptäcker exercitanten sin plats

och sin kallelse, vägen och målet är Kristus. Bäst kommer detta till ut-
tryck i >ödmjukhetens tredje grad> ( 167) dtu förutsättningarna för den

fullkomliga gudsdyrkan beskrivas. Där likna orden en hymn och det
fyra gånger efter varandra upprepade namnet l(ristus >a Christo 

- 
con

Christo 
- 

con Cbristo 
- for Cbristo>> påminner om Romarbrevet 11: 36

och avslutningen i Mässans canon: >Genom Honom, med F{onom, han till
Flonom> (jfr även Galaterbr. 6: 16).

Den i det föregående framhävda koncentrationen kommer icke oför-
medlad. Genast i början av reträtten blir exercitanten övertygad om
att han själv med sin gärning ej står isolerad, ja, samhörigheten sträcker
sig mycket långt. Han får klart för sig att hans personliga synd och
hans omvändelse icke är en privatsak utan har kosmisk innebör d.

I detta avseende visar stycket 60 (om den egna synden) i all sin ord-
knapphet en beundransvärd övernaturlig intuition som delvis återkommer
i kontemplationen om kärleken (230-237).

>Undrande utrop med växande gripenhet (esclamaciön ailmiratiae con crescido afecto)."
Genomgå alla skapade varelser hur de ha lämnat mig kvar i livet och uppehållit mig i
det: änglarna, som fastän de äro den gudomliga rättvisans svärd, ändå ha fördragit och
beskyddat mig och bett för mig; helgonen, hur de voro betänkta på att föra min talan
och bedja för mig; himlarna, solen, månen, stjärnorna, elementen, frukterna, fä,gl*na,
fiskarna och andra d;'ur (hur de ha tjänat mig); jorden, hur den icke har öppnat sig för
att uppsluka mig, i det den skapade nya helveten för att alltid pina mig i dem> (60).

>>Jag betraktar hur Gud bor i de skapade varelserna i det han skänker åt elementen
tillvaro, åt växterna liv, åt djuren sinnesförnimmelse, åt människan intellektuell in-
sikt...>> (23J).

>Jag betrrkrar hur Gud anstränger sig och arbctar för min skull i alla skapade ting
på jorden, d. v. s. han förhåller sig på liknande sätt som en som arbetar, så t. ex. på him-
larna, i efementen, växterna, frukterna, h.jordarna o.s.v....> (236).

Ignatius förutsätter hos exercitanten psykisk hälsa och kräver av ho-
nom en mycket stor personlig insats; just för detta äro hans
exercitier kända 

- 
och angripna. De som angripa honom förbise emel-

" Ignatius skriver i exercitieboken mången gång helt olitterärt med lösryckta sats-
delar, participer och infinitiv.
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lertid att exercitierna, trots sitt ständiga hrav på människans allt större
medverkan, äro helt baserade på den övernaturliga nådens
absoluta primat. I synnerhet framträder detta i det sammanhang,
där övningarna nå sin höjdpunkt, i det s. k. valet, där människan efter
måttet av det mottagna övernatudiga ljuset själv skall bestämma sig och
frambåra sitt beslut inför Herren. Alltid säges under övningarnas gång
att människan ej f.fu våga sig längre fram än Gud kallar henne. Denna
Guds kallelse erfares i allting, r. o. m. i en så enkel fråga som: hur mycket
man får äta utan att överskrida måttet (Zl3). Det är bara ett av de
många bevisen för att hos människan allting, både hennes enklaste var-
dagsbestyr och högsta andliga aspirationer, skall ledas ovanifrån och lyda
under den övernaturliga nådens herravälde. Även det säges klart att
Gud med sin nåd och karlek kan inträda i själen utan alla föregående
övningar från människans sida (330). Exercitieboken får i det följande
själv ordet.

>Endast Gud, vår Herre, ger utan föregående (mänsklig) orsak själen tröstens nåde-
gåva. Det är förbehållet åt Skaparen att inträda i själen, 

- 
att gå ut ur den, 

- 
att pi

sådant sätt inverka på den att FIan drar henne helt in i kärleken till sitt gudomliga
Majestät. Utan orsak, d. v. s. utan att människan på förhand förnimmer eller ser någon-
ting som kunde föranleda en sådan tröst medelst akter av hennes förstånd och vilja>
(330).

>Den första regeln (vid andra sättet ett ttifrr sitt val) är att den kärlek som föran-
lett mig a.tt väLja en bestämd sak, bör komma ovanifrån ur Guds kärlek, på sådant sätt
att den som väljer, först i sig själv förnimmer, hur den starkare eller svagare kärleken till
den sak han väljer, allenast har sin grund i hans Skapare och Herre> (184).

>Det tredje skälet (varför själen av Gud tidvis berövas all andlig tröst) är att giva
oss den sanna och säkra insikt, som leder oss till ett inre medvetande om att det icke är
vår sak att skaffa oss eller behålla stor hängivenhet, intensiv kärlek, tårar eller någon
annan andlig tröst utan att detta är helt en gåva och nåd ur Guds vår Flerres hand. Vi få
icke sätta bo i främmande hus och heller icke låta vår ande uppblåsas av någon sorts stolt-
het eller genom fåfängt beröm, i det vi tillskriva oss själva den (kännbara) andakten eller
andra moment av den andliga trösten> (322).

>Vi skåda hur allt gott och varje gåva nedsriger ovanifrån och hur även min be-
gränsade kraft kommer ovanifrån, nämligen från den högsta, oändliga kraften. På samma
sätt vår rättvisa, godhet, fromhet, barmhärtighet o. s. v., såsom strålarna komma från
solen och vattnet ftinkillan> (237).

>För det första (första regeln för utdelning av allmosor) måste den kärlek, som driver
mig och förmår mig atr ge en allmosa, komma ovanifrån från Guds vår Flerres karlek på
sådant sätt att jag försr förnimmer i mig själv, hur den mer eller mindre stora kärlek,
som jag känner till sådana personer, är till för Guds skull, och att Gud själv lyser fram
ur den grund som föranleder mig att i min kärlek föredragz den ene framför den andre>>

(338).
>Under reträtten är det lämpligare och mycket bättre att Han själv, Skaparen och

Flerren, meddelar sig med den själ som hängiver sig åt Honom, 
- 

att FIan omfamnar
henne (abruzånclola) i syfte att leda henne till Sin kerlek och Sin lovprisning, 

- att FIan
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leder henne in på den väg på vilken hon framdeles alltjämt bättre kan tjäna Honom.

Decta må ske på sådant säu art lederen för reträtten icke är mera böjd för det ena än för
det andra, utan, stående i mitten såsom en våg, låter Skaparen omedelbart umgås med sin

skapade varelse och den skapade varelsen med sin Skapare och Herre> (1i).

Just i det sista citatet böra de enskilda orden vägas. I abrazändola
r. ex. ligger uttrycket för den mest ömma, intima kärleken. Ordet an-
vändes på Ignatius' tid och än i dag for karleksbetygelsen mellan mor
och barn, vän och vän, brudgum och brud. Och detta står i de inledande
anvisningar som ledaren fär beträftande behandlingen av exercitanten!
Man påminnes vid läsningen av hela detta stycke ovillkorligen om brud-
gummens maning i Höga visan, tre gånger upprepad (2:7,3: l, 8:4):
>Jag besvär eder, I Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken,
oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill>, och man
förstår att i de ignatianska exercitierna nådens primat är kärlekens
p r i m a t. Genast i början är det påfallande ofta tal om d'onutn laui-
rnarTnn - 1i12ssxs gåva - varmed här menas den av den Helige Ande
skänkta andaktsfulla glöd som gråter av fullkomlig kärlek till Gud. Alla
meditationer om Kristi liv - och de höra till kärnan av exercitie
skola inledas med en bön om kärleken (104, 10t): >... bedja var gång
om innerlig kännedom om Vår Herre i den meningen att jag alltjämt mera

älskar och efterföljer honomr. Således tu det, icke blott så att kärleken
kröner exercitierna (230-237), den finns där från första början och
lyser igenom alla delar av dem. Hos Ignatius, som har avvägt och be-

räknat allt, betyder även det något att det allra sista ordet i boken är
)ett med den gudomliga kärleken> (uno con el arnor diuino) (370).

Det är således sant att människans gärning och medverkan fordras men
det är en gärning som är inledd och buren av Guds nåd. Exer-
citiernas Gud är den i allting och överallt verksamme Guden, och den

människa som Ignatius vill uppfostra exercitanten till, är icke en kvietist
vtern in actione contemplatiuus - mitt i gärningen och dock samtidigt
mitt i den fulländade bönens stillhet.

Av det här sagda framgår detta: icke människan gör övningarna, utan
Gud gör dem med människan. Samma ömsesidighet, som har sin början
hos Gud själv, är omnämnd av Paulus i brevet till Galaterna (4:9): >l
haven lärt känna Gud och, vad mera är, I haven blivit kenda av Gud>,
och i första brevet till Korintierna (13: l2): >Dä skall jag känna (Ho-
nom) till fullo, såsom ock jag själv blivit till fullo kand (av Honom).>

Just det mest karakteristiska i exercitierna, nämligen lösenordet >allt-
jämt mer>, d. v. s. aldrig stillastående, alltjämt större hängivenhet, allt-
jämt större kärlek, är först något i Gud själv. Denna saliga visshet växer
sig allt starkare under exercitiernas gång. Guds väsende är för oss ett
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aldrig någonsin stillastående utflöde av sanning och skönhet, av kärlek
och godhet Sentemot Hans skapade varelser, såsom >vattnet strömmar
ur källan och ljuset flödar från solen,, (237). Vår dygd och helighet är
blott strålar från hans ljus, ett återsken av hans väsen, som alltmer uppen-
barar och meddelar sig utan att dock någonsin nå ett slut, ty han är

oändlig. Hur långt vi än komma, Gud är den alltjämt större.
Som sådan omfamnar han sina utkorade.

Icke alla äro kallade att redan härnere nå upp till dessa höjder. Men
för dem som nå dit, äro de ignatianska exercitierna av ett nära nog oersätt-
ligt värde. Grunden därtill är övningarnas förankring i och säregna syn
på det människoblivna, i Kyrkan alltjämt verk-
samma Ordet, och den träfrsäkerhet och klarsynthet vid andar-
nas skil jande (discreci6n de espiritus), som de under hela sin gång

mer och mer förmedla. En systematisk sammanfattning av denna värde-
fulla vägledning finnes vid slutet av exercitieboken, ,>Regler att i någon
mån förnimma och förstå de växlande rörelser (m.ociones) som upp-
komma i själen, de goda för att mottaga dem, de onda för att driva bort
dem> (313-336). De ignatianska exercitierna äro icke ett privilegium
för jesuitorden 

- 
de förelågo många år innan Ignatius tänkte pä att

grunda en orden 
-, 

de äro, fastän i några enskildheter icke lämpade för
varje karaktär, en gåva till hela kristenheten och skänka sin största väl-
signelse åt den människa som äger mystiska nådegåvor. De härstamma
ju också från en man som >i Guds skolan blivit en av mänsklighetens
största mystiker. De höra till de ytterst f.L andliga böcker 

- 
bibeln un-

dantagen 
-, 

i vilka varje bokstav blir ande, om man, i vårt fall, storsint
vågar sig på att gå exercitiernas försakelsefulla väg intill målet och in-
rättar sitt liv efter dem. Många mystiska nådegåvor ha ej kunnat nå sin
fulländning till gagn för Guds rike, emedan den säkra, erfarna ledningen
saknades.

Ignatius-forskaren H. Rahner har i sitt senaste arbete, Ignatius aon
Loyola und das gescbichtlicbe Verd.en seiner Fröntrnigh-eit, undersökt
exercitiebokens förutsättningar i fromhecslivets historia och uppdagar
darvid >meta-historiska sammanhang, med bl. a, Ignatius martyren,
Basilios, Benedictus, Catarina av Siena och Bernardinus av Siena. I exer-
citieboken föreligger en sammanfattande avslutning av hela denna dju-
pare liggande utveckling, en avslutning som i dag ännu är lika aktuell
som för 4oo är sedan.

Foscarari sade år 1t4s i sitt utlåtande om exercitieboken att den vuxit
fram ur insikten i den Heliga Skrift. Vi ha i artikeln flerstädes hänvisat
till bibelställen med samma tankeinnehåll som stycken i exercitieboken.
Det vore lätt att ingående och systematiskt klarlägga de djupare sam-
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lgnatius' au Loyola andliga öuningar 
- 

400 år

manhangen mellan de karakteristiska särdragen i exercitierna och bibelns
grundtankar. Här må blott sägas att detta sammanhang verkligen fin-
nes. Innehållet i de ignatianska exercitierna fattas desto djupare och för-
medlas desto bättre till andra, ju djupare man på grund av årslång me-
ditation över bibeln blivit gripen av den organiska inspiration som enar
och sammanhåller alla bibelns böcker från Genesis till bönen i Apokalyp-
sens näst sista vers: >Kom, Herre Jesus> (222 20). Erfarenheten visar
även att de exercitiekommentarer och handböcker som sakna denna för-
trogenhet med bibeln, heller icke äro i stånd att äterge och skänka hela
den unctio spiri.tualis, som varje rad i exercitieboken innehåller. I varje
f.all ;ger Kristi Kyrka i de ignatianska exercitierna en gyllene nyckel ljfr
Luk. r lz 52) till Skriften och dess innehåll: det människoblivna Ordet,

- 
en nyckel, som Gud gav just på 7520-talet., då Luther gjorde sin bibel-

översättning. Här bli djupare sammanhang i bibelläsningens och bibel-
utläggningens historia synliga, sammanhangr vårs objektiva bedömande
nu är möjligt efter en 400-årig erfarenhet. Betecknande är att samma
år som Ignatius samnianställde sin lilla bok i Manresa, utgavs den store
spanske kyrkomannen, reformbiskopen och franciskangeneralen Ximö-
nez' Complutenserpolyglotta, innehållande hela bibeln på hebreiska, gre-
kiska och latin i tre parallella kolumner. Det var ett kyrkohistoriskt vår-
tecken. Snart skulle bibelstudierna och bibeltolkningen i den katolska
Kyrkan uppleva ett oanat uppsving, dels tack vare den förbåttrade känne-
domen om bibelns originalspråk och ett rikare handskriftsmaterial 

-fast det skulle dröja länge innan materialet riktigt kunde utnyttjas 
-,dels tack vare de ignatianska exercitierna. Som bevis för det sistnämnda

momentet må anföras att saeculum ou,reTrnt exegeseos catholicae begyn-
ner under Ignatius' av Loyola livstid och till stor del i fortsättningen
bärs upp av hans söner. M. Grabmann skriver i sin bok Gescbicbte der
hatboliscben Theologie seit denr. Ausgang der Yäterzeit (sid. 1ii fi.):

>Den exegetiska vetenskepen tog genast i börjen särskilt i Spanien och hos jesuiterna

ett sådant uppsving att för den följande perioden knappast något blev kvar att göra och
att man under århundraden framåt kunde leva på de där till mognad komna frukterna
. . . saeculum aureurt exegeseos catbolicae inaugurerades. . . . Det var Alfons Salmeron S. J.,
professor i Ingolstadt och teolog vid Tridentinum (f 1!86), som inleder den illustra raden
av de stora exegeterna med sina jättestora arbeten över Nya testamentet 1rl folioband)
... för litet kända och använda. Salmeron var den ende av Ignatius' första följeslagare,
av vars hand tryckta skrifter äro bevarade, ,., Ffans ordensbröder J, Maldonatus (t 1rt3,
spanjor, i Paris), berömd genom sin evangeliekommentar, F. Toletus (t lt96 som kardi-
nal) och N. Serarius (lothringare, t 1609) böra tillsammans med honom nämnas som de
egentliga grundläggarna av den klassiska skrifttolkningen. överhuvudtaget lyfte dåför-
tiden jesuitfäderna, i synnerhet de spanska, bibelstudiet upp till högsta fullkomlighet. . .>>

R. Vebner
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DEMOKRATI OCH KRISTENDOM

m mänskligheten för närvarande befinner sig i en synnerligen all-
varlig kris, vars verkningar nästan ingen av oss kan undgå att göra

bekantskap med, anser man att bot kan finnas i ett av dessa nya medel,
som i verkligheten blott äro urgamla gengångare: demokratin. Från
norr till söder, från öster till väster ljuder samma profetiska förkunnelse
om den sanna demokratins frälsande makt och storslagna måI. Men om
de olika folkens talesmän tycks vara underbart eniga om målet och medlet,
så behövs emellertid blott en ytlig blick på de olika ländernas press för
att konstatera hurusom den mest oförnekliga oenighet råder över den
politiska-sociala trollformelns intellektuella innehåll, rationella värde och
historiska ursprung.

Demokratins ursprung hänföres oftast till den franska rationalismens
och den franska revolutionens areligiösa emancipationsrörelse, men man
glömmer bort att dessa i sin tur hade sin sanna grund i kristendomens
andliga omdaningskraft, vilken bearbetat vädden i dess oavbrutna evolu-
tion på ont och gott. Det är vissedigen ej kristendomens översinnliga
trossatser och dess förkunnelser om ett evigt personligt liv, som vänt den
verksamma skaparekraften i demokratins sociala och politiska utveckling,
ej den gudomliga sanningens kulturskatt, ej teologiens logiska och >över-
logiska> men ej ologiska sanningar. Demokratins officiella framryckning
ägde rum i form av en lekmannakristendom med talrika illusioner över
människans naturliga godhet och förnuftets allmakt, vilka utmynnade i
fruktansvärda blodsutgjutelser, skriande orättvisor och ett egoistiskt för-
akt för människovärdets helgd. Men över dessa våldsdåd blev kvar den
västerländska demokratins lekmannatreenighet: frihet, jämlikhet och
broderskap. Den har sin historiska grund och rationella bas i kristendo-
mens sociala grundsanningar. Evangeliets principer ha alltid haft till upp-
gift att. tränga in även i jordelivets samhällen för att omdana dem. Den
>goda nyheten> om en ny himmel och ett nytt liv innebär en förplik-
telse att redan på vår lilla stjärnflisa söka förvandla det civila samhället
med dess otaliga brister, fel, eländen och motsägelser. Evangeliets för-
kunnelse innehåller ofrånkornligen vissa politiska principer och sociala

direktiv. Under medeltiden med >det heliga romerska kejsardömet) srrä-
vade man att förvandla både det civila och det internationella samfundet
till en Guds borg, mot vilken de förtryckta och olyckliga kunde rikta
sina blickar som mot ett gryende ideal av rättvisa och broderskap. För-
hoppningarna blevo ej omsatta i verklighet och detta misslyckande är en
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av den moderna tidens största och mest tragiska besvikelser. Men än

värre vore att ur människohjärtats stridsfält söka utplåna eller minimi-
sera denna andens strävan efter större rättvisa, frihet, ömsesidig förstå-
else och ömsesidig hjälp i ett samhälle, där ingen är sig själv nog. Kristen-
domen har alltjämt fortsatt att bearbeta hjärtats osynliga mark, samve-

tets hemliga djup, även om det ibland sker under revolutionära former
och i materialistisk kättarform, där kristendomen liknar den filosofiska
sanningsspegelns sönderslagna bitar, vilka spritts omkring i vår jäktade
tillvaro och amalgerat sig med människonaturens olika delar. Historien
och personlig erfarenhet lägga visserligen i dagen att Guds rike ej bör
förblandas med jordelivets löften och missräkningar, men erfarenheten
har även lärt människan inse att jordelivets historiska drama förbereder
det eviga livets gåta.

Kristendomens sant revolutionära budskap till människorna var för-
kunnelsen av Guds osynliga men verkliga rike, alla människors gemen-

samma ursprung och andliga brödraskap. Alla äro barn av samme Ska-
pare och alla kunna få andlig räddning genom Guds Son. Med vilken
pregnant skärpa framhölls ej varje personlighets värdighet, då var och
en skapats till Guds avbild, vidare arbetets frigörande, luttrande och ska-
pande värde, de andliga krafternas överhöghet, det inre livets supremati,
samvetets bjudande röst! Den moderna strävan att frigöra människan
från penningemakternas tyranni har sitt historiska ursprung och sin and-
liga källa i de osynliga tankeströmningar, som fått liv och kraft i evan-
geliets förkunnelse, i den alltjämt livaktiga tendensen att avskaffa sla-

veriets nesa i dess otaliga Proteusformer till förmån för människans le-
vande personlighet och andliga värdighet. Kristendomen har förkunnat
att makten och rikedomen skola utnyttjas endast enligt etikens bud och
ej blott till egen fOrdel. Stora och små, mäktiga och svaga, rika och fat-
tiga äro alla underkastade moralens lagar ej blott i det privata livet utan
i all verksamhet liksom alla bjudas att bli andligen fria i Kristi namn, i
sanningens helighet och andens ljus, med Guds hjälp och våra medmän-
niskors bistånd. Kristendomens grundlag är den klarseende, hjälpande
och stödjande kärleken, som bör komma alla till godo, även de, vilka äro
våra fiender eller motståndare, ty alla människor äro medlemmar av
samma kristna familj, söner av en och samma Gud, vilken social nivå,
historisk ras eller levande nation de än tillhöra. Varest ömsesidig för-
ståelse och ömsesidig hjälp existera, där råder ett för kristendomen be-
hagligt sinnelag. Jesus Kristus har fördömt de >dåliga> rika, de hög-
modiga fariseerna. FIan har däremot lovat själslivets harmoni, >himmel-
riket> åt de, som lida för rättvisans skull. Han har förkunnat överseende

mot de som själva visat medlidande och bebådat att de, vilkas hjärtan

lil



OIof Ha;ier

äro rena skulle >se Gud> och komma i besittning av den inre fridens
himmel.

{Jnder snart tvåtusen år har kristendomens budskap utvecklat sig i en värld, på vilken
mångtusenåriga lidelser, fördomar och begär satt sitt djupa Kainsmärke, Oftast har kristen-
domens utbredning ägt rum i själarnas fördolda borg. Dess budskap ha underkastats alla
de mänskliga ofullkomligheternas skärseld, alla de animala begärens angrepp, alla den
djupt inrotade egoismens försåtliga manövrar, så mycket mer svåra att undvika som egois-

men är en av självbevarelsedriftens överdrifter. Nästan aldrig har utvecklingen följt
matematikens abstrakt raka linje utan snarare labyrintens symboliska irrgångar, gömslen
och vrår med hemliga reträtter. Själarnas jord har i det fördolda bearbetats av evangeliets
andliga sådd. Den som en gång fått blicken öppen för detta både underjordiska och över-
jordiska arbete kan ej längre betrakta människan som marxismens andefattiga handlings-
snurra, ty var och en av oss är inriktad mot ett mål och går framåt i en viss riktning.
Detta innebär ej att framåtskridandet är automatiskt enligt predestinationslärans halv-
sanning eller fatalistiskt enligt materialismens ensidiga laglighet och enögda perspektiv..

Ständigt möter evangeliet nya hinder. Oavbrutet gäller det att övervinna nya svårigheter,
aviedda att verka som hävstänger för en högre utveckling, mäktiga andliga och materiella
språngbräden för att närma själarna andarnas himmel. Framåtskridandet är ej heller ett
resultat av ett enbart >rent>> förnuft, utan stöd i det förflutnas väldiga Sisyfusarbete.
Det är framför allt ett arv som bör ökas, vilket i tegeln äger rum under arbete och
svett, mödor och vedermödor. Människans krafter av materia och ande växla och för-
vandlas i ständigt nya kombinationer.

Framåtskridandet består ej heller i att med politiskt-sociala revolutioners hjälp åter-
erövra >paradiset>, som framför allt är en andens läggning, ett nytt själstillstånd i en
andligen ny himmel och ny jord. Det gäller väsentligen att låta livet och materien allt-
mer genomträngas och genomsyras av själ och ande i en dramatisk utveckling, som skall
vara ända till det slutgiltiga upprättandet av Gudsriket på jorden, vilket är bortom histo-
riens horisont. Människan kan vägra att tro på en dylik slutpunkt, men då återstår för
henne blott civilisationens dramatiska ökenvandring, marxismens mållösa handlingsfrenesi,.
det vetenskapliga barbariets slutkatastrof, ty vetenskapen är ett träd på gott och ont,
och dess frukter förgifta eller stärka enligt de moraliska lagar, som ligga till grund för
deras utnyttjande.

Vem har mer än kristendomen förkunnat tillvaron av vissa oavhängiga rättigheter för'
varje individ i dennes egenskap av en med själ begåvad person? Den har predikat tron
pä, råttuisan och ej blott pä rätten som det sociala livets och det internationella sam-

fundets grund och lagens sanna vfude, ty en lag, sorn blott har den formella rätten för
sig är ej en verklig lag i moralisk och rationell mening. Även den rationalistiska ateismen
har ej kunnat stöta ifrån sig arvet av kristendomens förkunnelse om människans andliga
värde, henes unika personlighet, som har en speciell roll att spela och en egenartad mis-
sion att fylla. Personligheten är höjd over statens förgudligade allmakt, ty statens sanna

roll består just i att skydda, bevara, stödja och utveckla detta personliga värde. Tack vare
kristendomens oavbrutet arbetande kraft, har problemet om rättvisan under seklernas lopp
fördjupats och utvidgats. Mänskligheten befinner sig i en ständig evolution på gott eller
ont, oftast i en underlig blandning av gott och ont, av halvsanningar och fjärdedels-
lögner, av ofullgångna id6er och ofullkomliga passioner. Det inre andliga jäsningsarbetet

bör framför allt vara evangeliets verkande kraft i det fördolda, i samvetenas förborgade,
helgedom och i tankarnas krigarborg.
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Det är även kristendomen som klart framhållit huru varken staten
eller folket eller individen har i sig själv en osvikligt rätt tanke och ett
absolut ofelbart samvete. Varken statens beslut eller folkets vilja utgör
den sanna regeln för rättvisa och orättvisa, även om de alltemellanåt ha
pretentioner på att förkroppsliga rättvisans bud. Men statens elit och
folkets massa i gott samförstånd och fruktbringande samarbete äro nöd-
vändiga för rättvisans progressiva utveckling i en tillvaro som aldrig
stagnerar i orörlighet utan alltjämt undergår förändringar av allehanda
slag. Tankens och arbetets elit ha i sista hand sitt ursprung i folket, varav
de bilda blomman, livsenergins lyxprodukt. Den sanna rättvisan består
i att var och en erhåller vad honom tillkommer, men detta innebär ett
problem som blott kan lösas i stort. Detta i sin tur betyder ^tt eD aiss
jämlikhet bör existera mellan samhällets olika medlemmar, att en viss
levnadsnivå fu nyttig för ett värdigt leverne och att över de politiska,
sociala, intellektuella och moraliska olikheterna förefinnes en gemensam-
hetskänsla, en viss känsla av likhet och likställighet. Enligt evanS;eliets

bud fordrar rättvisan att en var bör åtnjuta ett minimum ej blott av
materiella ägodelar utan även av andliga fördelar. Vi äro alla medlem-
mar av samma människosläkte, alla underkastade dödens fatum.

Kristendomens förkunnelse om varje människas andliga värde innebär
ett förbud att betrakta individen blott som ett politiskt redskap för en
allsmäktig diktator eller som ett kugghjul i ett ekonomiskt maskineri.
Den kristna moralen förkunnar att ett folk ej bör betraktas som en sam-
ling omyndiga barn eller en organiserad hop slavar, ty varje individ är
en person. med handlingskraft och ansuar. Även vad som tillhör >kej-
saren> d. v. s. de maktägande, är underkastat moralens bud, ty även
politiken står under etikens lag, det må gälla det civila samhället eller
det internationella stats-samfundet med deras ofullkomliga lagar och för-
vrängande passioner. Den kristna grundprincipen om vars och ens per-
sonliga människovärdighet har så bearbetat människotanken att även ma-
terialismens religionsfientliga cykloper ha antagit denna revolutionärt nya
grundsats. Var;'e individ strävar helt naturligt och med fullt fog att öyer-
vinna fattigdom och elände, att försäkra sig mot medmänniskornas ex-
ploatering. Om kristendomen söker hjälpa honom att lätta materiens
tryck och tvång, manar den honom även att söka stärka, utvidga och
fördjupa sin andliga frihet. I detta ljus framstår kristendomen som en
oavbruten emancipationsrörelse mot allt större människovärdighet med
växande ansvar, andlig frihet och ekonomiskt oberoende, ty utan ett visst
ekonomiskt oberoende riskerar människan att ryckas med i de materiella
omsorgernas virvel.

Bland alla strider, svårigheter, smärtor, besvikelser och olyckor, som i
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regel beledsaga varje människas existens i en värld, behärskad av de fy-
sisk-kemiska lagarnas bud och människornas natudiga själviskhet, avund-
sjuka, illvilja, h<;gmod och orättvisa framstår kristendomen som en ojäm-
f<;rlig makt till frihet. Dess grundläggande princip av ömsesidig förstå-
else och vänligt samarbete reser sig i ständig kamp mot individuella orått-
visor och politiska maktövergrepp. Social samhörighetskänsla och sant
brödraskap ha sin andliga kalla och sin bästa garanti i den kristna trons
lära om kärleken till vår nästa, vilket begrepp bör utveckla sig i ständigt
vidgade koncentriska cirklar till att omfatta alla individer och folk i
mänsklighetens samfund. Tron på ett verkligt broderskap, sinnet för sam-
horighet mellan alla samhällsklasser och alla individer, övertygelsen att
politikens främsta mål är att med hjälp av lagarnas arkitektur skapa ett
brödraskapets tempel, ett sant >folkets hus,> av ömsesidig förståelse och
välvilligt samarbete.

Den demokratiska emancipationsrörelsen, som skenbarligen begynt med den franska
rationalismen och den franska revolutionen, har följaktligen sin historiskt realistiska grund
i de andliga jäsämnen, som evangeliets budskap bragt i verksamhet i själarnas dolda mark,
även om dess franska upphovsmän delvis stött ifrån sig religionen och trott sig kunna
>släcka stjärnorna på trons himmel>> i deras övertro på vetenskapens allmakt. Vetenskapen
är amoralisk, ur stånd att allenast med egna medel skapa en moral och utan moral kan
ingen verklig, djupgående och sann reform av individ, samhälle och statssamfund äga

rum. Det är ej genom att söka förvandla Guds något säregna avbild till en själlös apa,

vilken genom de zoologiska mutationernas >slump> skulle ha lyckats bli en människa,
som man kan hoppas reformera och förbättra familjen, samhällslivet eller den internatio-
nella maktpolitiken. Också var det ej utan fog som president Roosevelt i sitt budskap den

4 jrnwa.ri 1939 med skärpa framhöll att demokratin, respekten för personligheten, fri-
heten, den mellanfolkliga hederligheten ha sin säkraste grund och sin bästa garanti i
religionen, där Kristus styr människornas och nationernas sinnelag. Henry Vallace i sin
tur påpekade den 8 maj 1942 ett >idän om frihet har sict ursprung i Bibeln och den-
nas ovanliga förkunnelse om den mänskliga personlighetens värde>>. Demokratin i denna
mening är det sanna uttrycket för kristendomen. Den berömde franske filosofen Henri
Bergson har i sitt arbete över moralens och religionens källor försvarat den idin att i den
demokratiska treenighetsdevisen är broderskapet huvudsaken och att demokratin är
evangelisk till sitt väsen.

Men demokratin har ej blott sitt ursprung i kristendomens förkunnelser,
den kan ej heller omsättas i verklighet och utveckla sig livskraftigt och
säkert utan denna religiösa överhöghet och evangeliska värdesättning. Man
måste tro på kristendomens oersättliga andliga omdaningsförmåga för att
fortsätta att tro på mänsklighetens framsteg på vår lilla jordklump med
dess fruktansvärda oförståelser individer och folk sinsemellan och krigs-
dialektikens diaboliska atombomber, hela mänsklighetens mångtusenåriga
ar-v av brutal egoism, latent krig och vetenskapligt barbari. För att med
realistiskt verklighetssinne fortsätta att tro på och kämpa för rättvisans
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och dygdens slutgiltiga herravälde pä vär stjärnflisa, som snurrar runt i en

oändlig rumsavgrund och där våld, osanning, list, bedrägeri, falskhet och

själviskhet erbjuda ett nedslående skådespel av den cyniska realismens ota-
liga intellektuella och etiska ofullkomligheter, Iör att tro på jämlikhet
utan att hemfalla åt den nivellerande avundsjukans egalitarism, för att
vörda statsmakten utan att vara" blind för maktutövarnas oundvikliga
brister och fel, för att ej misströsta om människans värdighet, personlig-

hetens oavskaffeliga rättigheter, individernas verkliga brödraskap och fri-
hetens berättigande i en civilisation som bär våldsdialektikens stigmat och

kvantitetens Kainsmärke, fordras en heroisk troskraft som blott kristen-
domen är i stånd att hålla vid liv med dess ouppnådda samverkan av klar-
seende pessimism och skapande optimism. Var och en av oss har ett mång-
tusenårigt arv ay latent barbari, djupt inrotade instinkter av våld, lögn,
list och bedrägeri, av irrationellla tendenser till lömsk egoism och hänsyns-

lösa maktövergrepp som stå i strid mot det kristna idealet av broderskap,
jämlikhet och ömsesidig hjälp. rJr moralisk synpunkt har ännu intet folk
nått sin politiska och sociala myndighet, ty de instinktiva maktbegärens
häxspel behärska ännu mänskligheten.

Vi har blott ett omoget surkart av verklig kultur, som fordrar många

år och ett förmånligt andligt klimat Iör att utveckla sig till den sanna

kristna demokratins härliga frukt, där makten framf& allt år ett skydd
mot övermakt. Demokratin skall verkligen existera den dag, då den ge-

nomsyrats av evangeliets sunda realism och övernaturliga andlighet så att
livets irrationella våldsmakter underkastat sig förnuftets diciplinerande reg-
ler och moralens renande bud, och de natudiga instinkternas mäktiga dyna-
mism verkligen förvandlats till andliga hävstänger, till utmärkta språng-
bräden mot idealets höga mål. Utan kristendomens stöd och uppsyn är
intelligensen, avsedd ^tt styra viljan och behärska känslorna, oftast blott
en finurlig advokat eller en fräck lurendrejare. Förnuftet självt kan ej vara
verkligen förnuftigt utan kristendomens realistiska skyddsregler.

Politiken tillhör de världsliga tingens område och är påverkad av de

naturliga instinkternas avgudamakter. Utan evangeliets andliga kraft och
regler med deras fordran på godhet, förståelse, ansvar, självövervinnelse,
samarbete, rättvisa kan politiken ej försvara sig mot egoismens otaliga
lockelser. Utan kristendomens moraliska dynamism är statsmakterna ur
stånd att uppråtta ett sant brödraskap, där varje människa är en person

att respektera, en gäta att lösa, en okänd vän att hjälpa. Endast kristen-
domens inre omdaningskraft kan vidga tankar och hjärtan till att om-
famna ej blott familjen och yrkesgruppen utan även staten och hela mänsk-
ligheten i dess splittrade men komplementära enhet.

De antika demokratierna med slaveriet som samhällspyramidens bas voro
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falska demokratier, som anpassade sig efter instinkternas våldsregemente.

Gentemot det instinktiya liyets oreglementerade verksamhet reser kristen-
domen sin storslagna >naturliga> paradox, vilken ej har till mål att av-
skaffa instinkternas makt utan endast begär att rikta och leda dem in på

rätta banor. Den >natudigau ordningen bOr ej förintas utan inriktas på
€tt högre ideal av förnuft och moral. Men hur man än vrider och vänder på

frågan om demokratin, så komma undersökningarna alltid till samma
slutsats: demokratins framsteg är och förblir bunden vid samhällslivets
förandligande. I civilisationens fabulösa erövringståg måste vi kunna räkna
på rättvisans spridning och samhörighetskänslans fördjupande i samband
med den individuella frihetens och det personliga ansvarets utvidgning.
Teknikens underbara uppfinningar fordra oavvisligen ett nytt och ansen-
ligt tillskott av andlighet, arr sann själskultur för att. ej utmynna allenast i
vetenskapligt barbari, mekanisk okultur och själsdödande materiell civili-
sation istället f.ör att utgöra nya instrument för större frihet, djupare
ansvar och mer uppriktigt brödraskap.

Kulturen grundar sig på de andliga krafternas hjältekamp. Men söker
denna djårva idealism ej sitt upphov tillräckligt djupt och sätter den ej

sitt mål tillräckligt hOgt eller förbiser den i överdriven optimism livets
otaliga fallgropar, dOdliga faror och stora besvikelser, hotas den med under-
gång. Det enda säkra sättet att lyckas i den kristna idealismens rationella
>galenskap> och våghalsiga företag är att. begagna sig av den kristna reli-
gionens ojamfödiga resurser och bud, vilka påminna om att den naturliga
jakten efter lycka blott kan nå sitt ständigt svinnande och växlande mål
genom att avstå från egoismens kaperipolitik. Det gäller att bemanna sig
med en hart när övermänsklig ståndaktighet inför naturlagarnas deter-
minism, den mänskliga ofullkomlighetens vrångbilder och det ondas verk-
lighet i vår värld. Den kristet demokratiska idealismen löper alltså oerhörda
risker, om den ej tager sitt stöd tillräckligt högt eller försummar att t^ga
med i räkningen alla de mänskliga, allför mänskliga ofullkomligheter, bland
vilka den är tvungen att arbeta och utveckla sig. Att vilja gynna demokra-
tins framsteg genom att avskilja den från kristendomen är ungefär lika
{örnuftigt som att söka komma ett träd att växa genom att hugga av röt-
terna och avspärra det hela från ljusets närande och omdanande kraft.
Låtom oss tvärtom undersöka demokratins världsliga treenighet av frihet,
jämlikhet och broderskap i ljuset av kristendomens principer och bud, vilka
utgör ett oöverträffligt rättesnöre och en ojämförlig Ariadnetråd i de poli-
tisk-sociala passionernas urgamla labyrint.

OIof Höijer
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Sankt Knut hertig med svärd och Dannebrogen
samt en blomsterkrans om håret.

Kalkmålning i Hvidbjergs k1'rka, .Jvllanrl

Foto : Nationalmuseunr. Köbcnhar.n.
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LITURGISKA DIKTER TILL
DANMÄRKS HELGON'

Credo har förut innehållit tolkningar av medeltida latinska diktverk
om de svenska helgonen. Några ord om Danmarks heliga jämte err be-
gränsat urval av den liturgiska lyriken till deras ära mä väl även försvara
sin plats i vår tidskrift.

Det äldsta bland Danmarks helgon är S;l Thöger (lat. Theodgarus),
skyddspatronen för Börglums stift i nordligaste Jylland. Han var av tysk
börd och skall ha verkat som präst och predikant i Vestervigs kyrka under
förra hälften av 1000-talet. Legenden nämner icke årtalen för hans död
och hans relikers skrinläggning utan uppger endast, att den förra hän-
delsen ägt rum den 24 juni, den senare den 30 oktober. (Sistnämnda dag
firades sedermera i hela Danmark som S:t Thögers minnesdag.) Hans
reliker flyttades från sockenkyrkan i Vestervig till samma orts augustin-
klosterkyrka, vilken tjänstgjorde som domkyrka, tills biskopssätet i
Vendsyssel vid mitten av 1 100-talet flyttades till premonstratenser-
klostret Börglum. I Börglums stift firades S:t Thögers fest med stor
högtidlighet, och här diktades till hans ära ett, rimofficium, vilket upptogs
även av de andra danska stiften. Dess inledningsantifon betonar helgonets
betydelse far hela landec:

Jucundare, plebs Danorum,
in honore Theodgari,
per quem tibi rex celorum
fidem fecit predicari
et in choris angelorum
modo facit gloriari.

Danmarks folk, nu må du jubla
och Sankt Thöger lov hembära.
Genom honom Gud predikat
hult för dig sin helga lära,
och som lön av Gud han undfått
ibland änglar evig ära.

Som Danmarks nationalhelgon vördades Knut d.en helige, konung ocb
rnartyr. Denne var son till konung Sven Estridsson och valdes efter sin
äldre broders, Flarald Hens, död år 1080 till Danmarks konung. Hans
fromhet synes ha varit av en intensivare art, än den som dåtidens Dan-
mark kände. Dagligen bevistade han mässa och tidegärd, sökte flitigt
botens och altarets sakrament, iakttog återhållsamhet vid bordet, använde
ofta botgisslet och bedrev andra asketiska övningar. Mot Kyrkan var

t 
Se vidare: Yite sanctorum danorunt, utg. avM. Cl. Gertz (1908-1912); Danske

Helgeners Leuned, i Oversettelse ved Hans Olrik (1393-1894); Analecta hltmnica
(Y, s. 228 f; VIII, s. 1J9 ff; 226; XXlll, s. 215 ff); Stei dl: Knurl den Hellige
(1918); Niels Flansen: Vore Helgener (1917)i Schebel:. De danske Helgexe
(1869).
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han en frikostig välgörare. Bekanta äro hans srora donationer till Lunds
domkyrka. Vid denna kyrka stiftade han dessurom, i samråd med biskop
Ricwal, tio kanonikat (domprosrämbeter inberäknat) samt en domskola.
I Odense på Fyen lade han grunden till en ny domkyrka, vilken dock
blev fardig först efter hans död. Redan i sin ungdom hade han från en
harfard i England medfört reliker av den engelske marryren S:t Alban
till denna stad. Prästerskapets makt främjade han genom flera bestäm-
melser. Han skapade en andlig aristokrati genom att giva biskoparna her-
tigs eller jarls rang. Den kanoniska rättens bestämmelse, art präster blott
skulle få dömas av biskoparna, infördes av Knur i Danmark, så atr pro-
cesser mellan prästerna endast skulle få biläggas av biskoparna och ingen
utom kungen, tronföljaren eller biskoparna stämma en präst inför dom-
stolen. Han gav även prästerskapet andel i rättskipningen över folket,
så att Kyrkan fick fastslå straff för alla dem, som överbevisars om en
kyrklig förseelse. Han införde vidare bestämmelser om gudsfred, d. v. s.

fridlysta tider, då vapnen måste vila, och till sist sökte han trygga präster-
skapets ekonomi genom införandet av tiondet.

Två orsaker samverkade till konung Knuts fall: den hårdhet, varmed
hans fogdar ofta gingo tillväga vid indrivandet av denna nya skatr, samt
hans misslyckade förberedelser till ett Englandståg år 1081. Med en viss
rätt skulle Knut kunna kallas >tiondets martyr>, har det sagts. Ett uppror
utbröt sommaren 1081. Knut blev fördriven från Jylland och tog sin
tillflykt till Fyen. Men även här reste sig folket emor honom. Fredagen
den 10 juli tOSe bevistade han med sina män vespern i S:t Albani kyrka
i Odense. Upprorsmännen stormade kyrkan, och det blev en vild kamp.
Knut, som såg, att han ej kunde komma levande därifrän, gick upp i
koret, biktade och tog Herrens lekamen samt uppmanade sina kämpar
att göra detsamma. På kvällen träffades Knut av ett stenkast i tinningen;
strax efteråt slungades genom fönstret ett kastspjut, som genomborrade
honom helt. Döende omfamnade och kysste han sin svårt sårade broder
Benedikt, lade sig på golvet framför altaret, utsträckte armarna i kors-
form och dog, i det han åkallade Jesu namn. Kampen slutade med att
alla konungens män dräptes i kyrkan. Men prästerna begravde i nattens
stillhet Knut och Benedikt under kyrkogolvet, under det att de sjutton
stupade hirdmännen jordades i vapenhuset.

Det dröjde ej länge, förrän folkstämningen slog om och Knut började
vördas som helgon och martyr. 109i blevo hans ben upptagna ur graven,
överförda till Odense nya domkyrka och nedlagda i en stenkista i dess

krypta. På hemställan av hans broder, konung Erik Ejegod, blev han
kanoniserad av påven Paskalis II, och den 19 april 1100 blevo helgonets
ben högtidligen skrinlagda och altarsatta. Skrinet med dess reliker står
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ännu, jämte S:t Albans skrin, i S:t Knuts domkyrka i Odense. I början
av 1100-talet förf.attade Ailnoth, en engelskfödd munk i Odense bene-
diktinkloster, den biografi, som är vår förnämsta källa till konung Knuts
historia. S:t Knuts dödsdag, den 10 juli, firades som en stor helgdag i
Danmark; i Odense stift firades även 19 april, skrinläggningsdagen. Re-
formationen gjorde tills vidare slut på hans vördande. Danmark var icke
representerat i Trient, och därför upptogs intet danskt helgon i det nya
romerska breviariet. Den danske konvertiten Payngk genomdrev emel-
lertid, att S:t Knut fick ett altare och ett kapell i kyrkan S. Maria in
Traspontina i Rom. Invigningen av kapellet bestämdes att åga rum den
7 januari 1640, och påven Urban VIII godkände den 7 januari som S:t
Knuts årliga festdag i Rom; en senare påve fastslog festen ftrr hela Kyr-
kan. Nu är att märka, att defl 7 januari av den danska medeltidskyrkan
visserligen firats som en Knutsdag, m€n icke till minne av konung Knut
utan hans brorson och namne Knut Lavard eller Knut hertig. Det beror
alltså på en förväxling mellan dessa båda helgonfurstar, att konung Knuts
festdag förlades till den 7 janaari. Ar L670 flyttades denna fest till den
19 januari, den första dagen efter epifanias oktav, som icke var upptagen
av någon helgonfest med högre rang, och denna dag firas ännu i hela
Kyrkan som konung Knut den heliges fest. Knut Lavards fest fu dfu.
emot, liksom de andra danska helgonens, Vilhelms, Kjells och Thögers,
numera alldeles bortglömd, även i det katolska Danmarks liturgi.

Ur den medeltida danska liturgiska diktningen till S:t Knut konungs
ära skall här återgivas tre hymner samt en sekvens.

Hytnn för lörsta uesfiern.

Kom samman, danska folk, och siung
en glad och festlig tidegärd
till ära för Sankt Knut, din kung
och skyddspatron så vördnadsvärd!

Från världen honom grymt fördrev
en upprorsflock med svekfullt sinn.
Äv offerblod han smyckad blev
och gick till evig glädje in.

Av faror kringränd har han dröjt
i kyrkan under ivrig bön,
när vredgat folk sitt stridsrop höjt
.och stormat fram vid vapendön.

Vad underverk! Vådelden skyr
att hirja mer den helgedom,

där nu vår kunglige martyr
kommunionen mottar from,

Catervå nostra laudibus
jam concrepet solemnibus,
regis Kanuti glorie
solvens melos letitie.

Quem perfidorum cuneus

seclo sequestrans fraudibus
transmisit ad perennia

comptum cruore gaudia.

Circumdatus periculis
heret Dei peribulis
et mente perfert fervida
plebis furentis spicula.

Florrescit ignis atriis
herere sacratissimis,
quo rex pius mysteriis
communicatur vividis.
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Saxis sagitta vulnera
addunt cruente rosea.

Rege confosso lancea

it spiritus ad sidera.

Hinc debitas nos cernui
laudes canamus servuli
Patri pieque Soboli
et utriusque Flamini.

Magna dies letitir
nobis illuxit hodie,
quo rex Kanutus Dacia
thronum conscendit glorie.

Qui stirpe natus regia
regalique prosapia

in tota luxit Dacia
virtutum per vestigia.

Sub juventutis ternpore
vitam refrenans lubricam
in delicato corpore
conservat innocentiam.

Ad recreandam pauperes

manus ejus largissima,
ad protegendum debiles

et flebiles promptissima.

Per hujus sancti merita,

Jesu, Redemptor omnium,
dimitte nobis debita
et da perenne gaudium.

Accelerant, ut rapiant,
iniqui ccetus hominum,
persequunrur et jugulant
servi regem et dominum.

Dum ab iniquis plectitur,
dignum linquit memoria:
pro fide Christi moritur
rex sxnctus in ecclesia.

r60
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Han månget dödssår rosenrött
av pilar och av stenar får.
Se'n han av spjutets styng förblött,
hans själ till stjärnerymden går.

Och därför må Guds tjänarflock
lovsjunga Fadern fromt till slut,
hans ende Son samt Anden ock,
som ifrån Far och Son går ut.

HTwn för matutinen

En glädjefest av sällsynt slag

oss bådar denna gryningssol,
ty Danmarks drott, Sankt Knut, i dag

bestigit ärans kungastol.

Han föddes utav furstlig stam,
och han för alla danskar stod
som ädelt föredöme fram
i dygder, fromhetsnit och mod.

Mot sinnlighetens hala svek
han från sin ungdom stått på vakt.
Med späkning han en fin och vek
lekamen har till träldom bragt.

Hans hand beständigt redo var
att ge de arma understöd,
Han skyddat som en huldrik far
envar, som sör.jde och led nöd.

Vår Frälsare, o Jesus Krist,
på derta helgons förbön giv
oss tillgift för vår synd och brist
samt glädjen i ett evigt liv!

Hynn för laudes

Mot kungen ha i mordlust vred
hans undersåtar uppror gjort,
De he förföljr och huggit ned

den härskare, som Herren smort,

När nidingsflocken honom slog,

han lämnade en hågkomst from.
Vår helgonkung i kyrkan dog
i tapper kamp för kristendom,



Liturgiska

Regem digne mirificat
sanitatum frequentia,
quam testatur et predicat
Ianguentum cura varia.

Regis prece dulciflua
nos, Deus clemens, adjuva
et mundi de miseria
perduc ad cali gaudia.

Laus, honor, virtus, gloria
Deo Patri et Filio
Sancto simul Paraclito
regali pro victoria,

Verbum bonum personemus,

dulcem melum jubilemus,

voto, voce nos aptemus
ad promenda carmina,
Ave, martyr, flos Danorum,
gemma cali, via morum,
sidus lucens, spes reorum,
agris dans solatia!

Te de mundo sequestratum
€t cruore purpuratum
angelorum adunatum
credimus collegio.
Hec res mira protestatur:
c€cus visu decoratur,
et infectus solidatur
lepra carens vitio.

In hac valle peregrina

bella movent intestina
mens et caro: his propina
salutis remedia!
Supplicantes servos vide,

malignorum vim allide,
roboratos nos in fide
duc ad vera gaudia!

dikter till.Danmar ks belgon

Helbrägdagörelser, som skett
se'n kungens hjälp man ropat an,

ett härligt vittnesbörd ha gett
om hur han sjuka bistå kan.

O hjälp oss, Gud, på kungens bön,
som strömmar huldrikt för vårt väl!
Till himmelrikets glädje skön
från jordens jämmer för vår själ!

Vi hylla Fadern och hans Son

och Anden under fröjdefull
koralsång, klockklang, orgeldån

för denne konungs segers skull!

Sekuens

Dig vi hylla allesamman,
kung, martyr, vårt Danmarks gamman,

himlasmycket, stj ärnef lamman,

alla sjukas hopp och tröst!
Du på dygdens väg oss leder,

Syndaren du nåd bereder.
Därför tonar till din heder
jubelsång ur glada bröst.

Man från världen dig fördrivit.
Utav blod du purprad blivit.
Och vi tro, att Gud dig givit
plats bland änglarna i skyn.
Underverk din makt bevisa:

mången spetälsk vinner lisa,

och de blinda glatt dig prisa,

när du gett dem deras syn.

När vi jämmerdalen gästa,

kropp och själ till synd oss fresta,
men på dig vårt hopp vi fästa 

-läkdom få vi av din hand.

Upptag huldrikt vår begäran,

slå de onda med förfäran,
styrk oss i vår tro på läran,
för oss hem till glädjens land!

Fyrtiofem är efter konung Knuts dod fick Danmark en annan heliS

martyrfurste m€d samma namn. Då föll nämligen Knut Lauard för sin

fiendes hand.
Knut Lavard (tillnamnet betyder herre, är av anglosaxiskt ursprung
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och besläktat med eng. lord) var son till konung Erik Ejegod och dennes
gemål Bodil. Han fOddes den 12 mars 1096. Sedan hans föräldrar av-
lidit på en vallfärd till det heliga landet och hans farbroder Nils Svensson
blivit danskarnas konung, uppfostrades den unge Knut hos den sjallandske
jarlen Skalm Hvide och senare hos den mäktige hertig Lothar av Saxen
(sedermera kejsare). År 111i, ännu icke tjugo år gammal, blev han
jarl över Sönderjylland, en landsända som lrar utsatt för ständiga överfall
av danskarnas sydliga gra nar vender och saxare. Historieskrivaren Saxo
berättar, att konung Nils förgäves anmodat andra att, övertaga den far-
liga posten som ståthållare över gränsprovinsen. Knut bad då själv kungen
om att få den. Denne samtyckte, men girig som han var krävde han
av Knut en penningsumma i ersättning. Knut, som nu antog titeln
hertig, blev en mycket dugande regent och vann sitt folks odelade till-
givenhet och beundran. Han var givmild mot Kyrkan, ivrade för mis-
sionen bland de hedniska venderna, höll landets fiender på avstånd och
tryggade rättssäkerheten. Men då nu hans makt och anseende växte, då

han alltmera befriade Danmark från vendernas plundringståg och bragte
ordning och fred vida omkring samt till sist blev konung över venderna
och obotriterna, så blev han alltmera hatad och fruktad av konung Nils
och dennes son Magnus. Den sistnämnde fruktade, att Knut vid hans
faders dOd sLuile göra honom rätten till Danmarks krona stridig, och
han upphetsades i sina onda anslag mot Knut ytteiligare av deras gem€n-

samme kusin Henrik Skadelår.
Så blev Knut av Nils och Magnus år 1130 bjuden till julgille i Roskilde.

Under julhelgen gjorde Magnus flera försök att bringa Knut om livet
men alltid förgäves. Han kallade då Knut till ett möte i Haraldsted vid
Ringsted den 7 januari 1131. Denne begav sig omisstänksamt dit med
en enda följeslagare. Magnus hade under tiden dolt sina beväpnade män
i den kringliggande skogen. De båda frändernas mötas och omfamna
varandra. Magnus pekar på en plats, som ligger något avsides, och före-
slår, att de skola sätta sig där. De göra så. Men nu märker Knut, att
Magnus bår brynja under kappan, och han frägar: >Gode broder, varför
bar du vapen nu i fredens tid?> (Julhögtiden t. o. m. 13 januari var
fridlyst.) Den andre svarar, att han ämnar hämnas på en ovän, och Knut
säger då: >Det vare dig fjårran, broder, att du genom att utgjuta blod,
det må vara råttfårdigt eller orättfärdigt, skulle vanhelga denna h<;gtid.

Vänta du tåligt! När dessa dagar gätt till ända, skall min hand vara
dig till hjälp mot din fiende, om det behövs. Jag skall vara fiende till
dina fiender, och de, som älska dig, skola vara mina vänner.> Men nu
kan förbrytelsen ej döljas längre. Hätskt f.rägar Magnus: >Knut, vem
tillhör Danmark?> 

- 
>Broder, vad år detta för en fråga? Vem tillhör
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Danmark, om inte din fader, min farbroder? Och han kommer att be-
hålla det, så länge det behagar Den, från vilken alla konungar hava sin
makt.> -uN.j, så är det icke: alla hålla sig till dig, du tager Iand och
folk ifrån oss, och vi två kunna bäst göra upp saken på detta sätt.> Knut
såg sig om och blev varse alla de beväpnade männen. FIan sade: >Broder,
Han, som känner allt, vet att, jag aldrig någonsin skadat dig eller de dina.
Varför har du då gjort detta? Vad har det blivit av värt förbund, vår
ömsesidiga trohet och vår sanna broderskärlek? Låt Den döma mellan
oss, som skall vedergålla var och en efter hans gärningar.> Men då ger
Magnus honom banehugget.

Knut Lavard begrovs i Ringsteds kyrka. Hans våldsamma död gav
upphov till ett inbördeskrig, vilket omsider slutade med att Knuts broder
Erik Emune besegrade konung Nils, Magnus och Henrik Skadelår vid
Fotevik är 1134. De båda sistnämnda stupade i slaget; Nils blev kort
efteråt dräpt av Slesvigs borgare, vilka alltid stått på Knur Lavards sida,

, och Erik Emune blev konung.
Vid Knuts grav skedde helbrägdagörelser. Konung Valdemar I (den

store), Knuts son, och ärkebiskop Absalon anhöllo hos påven Alexander
III om att få den folkkäre fursten kanoniserad, och i en skrivelse av den
8 nov. 1169 villfor påven denna begäran. S:t Knut hertig blev högtid-
ligen skrinlagd den 2f juni 1170, och två festdagar firades sedan årligen
till hans minne: 7 jantaÅ (dödsdagen) och 2, juni (skrinläggningsdagen).
Flans gravkyrka i Ringsted blev en av landets berömdaste vallfärdsorter;
på mordplatsen i Haraldsted restes ett minneskapell. Bland de medeltida
svenska liturgiska böckerna finner man S:t Knut hertigs passionsfest i
Västeråsbreviariet; S:t Knut konungs fest den 10 juli är upptagen både
i Linköpings- och Västeråsbreviarierna. Åbomissalet har gjort en förväx-
ling, då det upptagit Knut konung den 7 januari.

Två sekvenser till S:t Knut hertigs ära finnas, den ena avsedd för pas-
sions-, den andra för translationsdagen.

Sekaens för passionsdagen

Pretiosa mors sanctorum
in conspectu Domini.

Quanta salus sit justorum
sancto patet homini,
qui in tanto se aptavit
christiano nomini,
quod se totum copulavit
veritatis lumini.

Dyrbar för den Högstes blickar
är hans helgons död förvisst.
Hur en helig man sig skickar
och vad lön han får av Krist,
visar denne man, som tjänat
Gud så trofast med sitt hus,

att han helt och fullt förenar
sig med sanningssolens ljus.
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Invitatus in hac die
ad Regis convivium
universa carnis vie
sanctus tangit bivium.
Causa mortis diffinite
rei dat indicium,
quod sit finis hujus vite
vitale initium.

Pater regis et regis filius,
dictus dux, rex dici melius
vir justus potuit,
se regebat rege nobilius,
fedus pacis servans fidelius,
ut res innotuit.

Hunc ad poenam innocentis
vel ad pacem persequentis

fideles ecclesie
non vox flectit suggerentis,
nec jus movent juste mentis
preces aut pecunie,

Salus erat su€ gentis:

virtus recte incedentis
causa fit invidie.
Zelus patet sevientis:
contra ducem invidentis
grassantur insidie.

Erat sancto sanguine
junctus Magnus nomine.
Nil in nequam homine
profuit propinquitas.
Ducem, decus Dacie,
circumcinxit acie,

et sub pacis federe
prodiit iniquitas,

Auctor doli duci soli
velle loqui simulat.
Sanctus credit et obedit,
solus ei obviat.
Dum tractatur et causatur
de regni regimine,
vulneratur, morti datur
martyr sine crimine.

Est indutus dux Kanutus
toga tincta sanguine,
nuptialis vestis talis
est celestis gratie.
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Helgonet, som bjöds med heder
till vår Konungs fest i dag,
gick allt köttets väg, som leder
till två mål av skilda slag.

För den fromme hoppet glänser,
att när detta liv gått ut,
väntar bortom gravens gränser

ett, som ej skall taga slut.

Son och far till kungar smorde,
konung själv han heta borde,
fast han hertig nämnes blott.
Freden skyddar han i landet,
bättre än hans konung kan det.
Kungligt handlar han och gott.

Honom kan man ej förleda
till att oskulden ofreda
eller hjälpa dem, som vilt
plåga Kyrkans trogna söner.

Fåfängt mutor, hot och böner
på den rättvise man spillt,

Han för folkets väl arbetar,
men hans stränga dygd har retat
svårt den avundsjukes håg.
Emot hertigen, som trådde
dygdens väg, en avund rådde,
vilken lömskt i bakhåll låg.

Med den fromme fursten var
Magnus fäst i släktskapsband.

ödesdigert! Skurkens hand
ej försyn för blodsband har.
Mot vår hertig, Danmarks värn,
ämnar han försåt och strid.
Medan allt har namn av frid,
kläder ondskan sig i järn.

Magnus smider sina ränker
och till möte bjuder Knut,
som ej något svek misstänker
utan ensam går dit ut,
Att ha eftersträvat spiran
Knut av sin kusin beskylls.

Skuldlöst fälld och mördad blir han.

Så hans mått av pina fylls.

Blod den hedersmantel färgar,
varmed hertig Knut blir täckt.
Han till gästabudet bärgar
himlanådens bröllopsdräkt.
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Vita vilis et exilis
transit per martyrium,
quo est vita acquisita,
qu€ non habet terminum.

Pretiosa rnors Kanuti:
claudi, surdi, ceci, muti
sunt saluti restituti
ejus patricinio.
Cujus prece nos adjuti
de salute simus tuti,
ne tradamur servituti
demonis dominio.

Martyt sancte, mortis tua
agentes memoriam,
nobis datus advocatus,
tecum duc ad gloriam
sempiternam! Amen.

Diem festum veneremur martyris,
ut nos ejus adjuvemur meritis!

Per prophetas in figura
pradicate paritura
plures parit sterilis.
Parit parens in pressura.

Dolor partus perdit jura,
dum applaudit filiis.

Filii fide sunt renati
ad certamen pt&parati
fidei constantia.
Supra petram solidati
non sunt morte separaci

a matre ecclesia.

Inter istos constitutus
Christi miles dux Kanutus
recipit stipendia.
Regem regum prosecutus
stola prima est indutus
pro mortali tunica,

Adhuc vivens, perituram
parvipendens, permansuram
vitam quarit opere,

Dat talentum ad usuram,
et frumentum Per mensuram
duplicat in tempore,

Från det liv, som blott elände
är och landsflykt, nu han går,
och ett liv förutan ände

han som sin martyrlön får.

Dyrbar är hans död, ty sjuke
hälsan få och kunna bruka
ögon, öron, tunga, lemmar
när Sankt Knut dem bistånd bragt.
Han vill rädda våra själar
från att bliva syndens trälar,
och hans starka förbön hämmar
frestar'ns ondskefulla makt.

På din död, mertyr, vi tänka,
hylla dig i högstämd ton.
Dina böner hjälp oss skänka,
föra oss till ärans tron.
Amen.

Se kuens f ör s hrinl ä ggnin gs d a gen

Nu martyrens högtid glada fira vi,
att han med sin förbön måtre stå oss bi.

Av profeter blev det skrivet:
ofruktsamma moderlivet
många barn skall föda fram.
Moderns födslokval försvinner,
när hon glad omkring sig finner
sina barn, en folkrik stam.

Barn, i trone pånyttfödda,
stå av tron orubbligt stödda
i den bittra kampens glöd.
Deras dygd har klippans styrka.
Från sin moder, Kristi kyrka,
de ej skiljas vid sin död.

Hertig Knut hör till den skaran,
som följt kungars kung i faran.
Stridslön stor han fick av Gud.
Stoftets skrud han av sig klädde,
Änglar åt hans själ beredde

då en första högtidsskrud,

Han förgängligt liv försmådde.
Verksamt sökte han och nådde
himlens liv, som aldrig dör.
Kornen, som han sått med möda,
bära riklig frukt och gröda.
Ränterikt han pundet gör.
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Tuta fides in talento
designatur, in frumento
firma spes et caritas,
quarum crescit incremento,
vino fovens et unguento
proximi miserias.

Iste Dei cultur verus,
cui favet plebs et clerus,
de quo gaudet Dacia,
non superbus, sed severus,

pius, prudens et sincerus,
plenus Dei gratia.

Fide ficta suffocatus,
a cognatis morti datus
complevit martyrium.
Hac in die est translatus,
Cujus prece exoratus
Deus det auxilium!

Ductor noster, dux Kanute,
nos transife cum virtute
fac per temporalia!
Te ductore, cum te duce
perfruamur vera luce
et eterna gloria
in Jerusalem superna!

Alternatim sonent voces,

et dulci concordie
laudum melos regi regum
concinat ecclesia,

qui I(etillum immortali
coronavit gloria!

Cujus nutu et virtute
gubernantur omnia,
hunc, electum sibi servum
ante mundi tempora,
prccognovit admiranda
illustrandum gratia,

166

I det fromma levnedsloppet
tron och kärleken och hoppet
han förökt med trofast flit.
Han för de nödställda sörjer
och med vin och olja smörjer
såren likt en samarit.

Adeln, prästerna, allmogen
hylla denne gudsvän trogen,
och åt honom Danmark gläds.

Sträng, men ej högmodig var han.
From och klok och ärlig, bar han
Flerrens nåd i hjärtats städs'.

Släktingar ha svekfullt brutit
trohetslöftet och utgjutit
denne helgonfurstes blod.
Han i dag är skrinlagd vorden.
Herre, bistå oss på jorden

för martyrens forbön godl

Hertig Knut, gå vid vår sida,

när vi genom livet skrida!
Led oss du på dygdens stig,
och vår himlaväg utstaka,
att vi evigt måtte smaka

ljusets sanna fröjd hos dig
i Jerusalem därovan!

Vid mitten av ll0O-talet var den fromma Kjell domprost i Viborg på

Jylland. Efter sin död den 27 september 11t0 blev han vördad som hel-
gon, och mirakler skedde på hans förböner. Med påvlig tillåtelse försig-
gick hans skrinläggning den lt juli 1189 i Viborgs domkyrka. Han blev
sedan räknad som skyddspatron för Viborgs stift, och hans festdag den
11 juli var där en av kyrkoårets största. Ur hans officium citera vi här
uesperbyffinen:

Sången höjs i ljuvlig endräkt,
stämmor ljuda växelvis,
och åt konungarnas konung
ägnar Kyrkan lov och pris,
han som åt Sankt Kjell har givit
evig fröjd i paradis.

Gud, som styr och leder allting
i sitt underfulla råd,
före tidens bör.jan utvalt
denne man av fromma dåd

och beslutat smycka honom
med stor helighet och nåd,
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A diebus juventutis
pium, castum, humilem
presciebat, largum, mitem,
caritate precluem
et virtute meritorum
jam inustimabilem.

,Qui per signa adhuc vivens
renitebat varia,
nunc subvectus ad superna
.operatur plurima
resplendetque cum electis
in perenni gloria.

Trino Deo in personis,

uni in substantia,
.summus honor, summa virtus,
rsumme sit et gloria,
cujus regnum et potestas

per eterna secula!

till Danmarhs belgon

Kjell : det visste Gud på förhand -var för sina ungdomsdar
from, frikostig, kysk och ödmjuk,
kärleksfull emot envar,
genom sina många dygder
för Guds kyrka oskattbar.

Redan i hans livstid undret
om hans storhet vittne bär.
Ännu fler mirakler gör han,
se'n till skyn han upphOjd lr
och i evig ära strålar
skönt i de utvaldas här.

Gud, trefaldig till personen,

en till väsen och substars,
fromt vi prisa, högsta väldet,
härligheten vare hans,

som i seklers sekler tronar
i sin makts och äras glans.

En markant roll i Danmarks kyrkliga och politiska liv under senare

hälften av 110O-talet spelades av den franskfödde abboten Yilhehn. Denne
hör liksom de båda Knut till Danmarks påvligt kanoniserade helgon.

Den helige Vilhelm, född i Paris år 1127, tillhörde de regulära kani-
kerna vid kyrkan Sainte Geneviöve i Paris, när han av biskop Absalon
i Roskilde (sedermera ärkebiskop) blev kallad till Danmark för atc re-
formera korherrestiftet Eskilsö i Roskildefjorden. Detta kloster befann
sig i upplösningstillstånd, och dess kaniker levde blott för sina nöjen, men
den nye abboten, som anlände i augusti 1165, bragte snart reda i för-
hållandena. Han började modigt sitt svåra arbete, införde tukt och ord-
ning, bestraffade de ohörsamma och tvang de motspänstiga till lydnad.
Med oändligt tålamod och genom makten arl sitt fromma exempel lycka-
des han till sist övervinna sina underordnades motstånd.

Omkring lL75 flyttades klostret till Äbelholt i Nordsjälland. Härifrån
utövade abbot Vilhelm ett stort inflytande på det kulturella livet i Dan-
mark. Han verkade ivrigt för klostrens reformering. För flera norska
biskopar, som på grund av rådande inbördeskrig måst lämna sitt land,
var han ett trofast stöd, Den danska prinsessan Ingeborgs giftermål med
den franske konungen Filip August var till stor del hans verk. Då den
franske konungen strax efter bröllopet av obekant anledning försköt sin
gemåI, sökte Vilhelm verka för en försoning mellan makarna. Det var
emellertid först efter hans död, som påven Innocentius III uppnådde, att
Filip August tog sin ädla, olyckliga drottning till nåder. - Den biografi,
som efter Vilhelms död skrevs av en klosterbroder i Äbelholt, berättar om
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abbotens stränga asketiska livsföring och ivriga böneliv. Vilhelms många
efterlämnade brev ge en levande bild av hans eldiga, latt hanfOrda lynne,
hans personliga anspråkslöshet och innerliga kärlek till sina vänner, hans
oblidkeliga krav på genomförd klostertukt och iakttagandet av Kyrkans
rättigheter.

Efter ett verksamt, gagnerikt liv avled Vilhelm i sitt kloster påsk-
dagen den 6 april 1203. Redan under sin livstid hade han gjort sig känd
genom helbrägdagörelser. Efter hans död skedde otaliga underverk för
dem, som i sjukdom och nöd anropade hans förbön. Hans grav i klosrer-
kapellet blev därför en berömd vallfärdsort. >Sankt Vilhelms mirakler>
är den utfödigast€ och intressantaste av de danska medeltida mirakelsam-
lingarna. Nordens kyrkliga myndigheter hänvände sig till påven Hono-
rius III för att uppnå Vilhelms av Äbelholt kanonisering, vilken också
kom till stånd. I en bulla av den 2L januari 7224 upphöjdes Vilhelm av
påven till altarets heder. Som hans festdag firades i det medeltida Dan-
mark den 16 juni. Det nutida Martyrologium Romanum har dock, lik-
som vår borgerliga almanacka, hans namn under den 6 april. För Vil-
helmsmässan har Köpenhamnsmissalet följande sekuens:

Ad honorem Salvatoris
et Vilhelmi confessoris
psallat hac ecclesia!

Nos nunc illum venerari
ac ipsius imitari
oportet vestigia.

Hujus vita Deo grata
multis modis est probata
juge per supplicium.
Ornat virtus sanctum Dei:
sanctitatis ferunt ei

signa testimonium,

Ceci vident, muti fantur,
lepra fugit, et fugantur
morbi cuncta genera.

Adhuc magis honoratur,
quod defunctis vita datur
ejus ope prospera.

Sana, pater, pia prece

nos a morbo, nos a nece,

carnis delens vitia!
Et te duce consequamur
vitz donum et ducemur
ad eterna gaudia!
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Vår församling Frälsar'n prisar.

Hon bekännar'n Vilhelm visar
heder på hans högtidsdag.
Må vi vörda dennes minne,
vandra med ett trofast sinne
i hans spår till Guds behag!

Huru kär för Gud han varit
i sitt liv, ha vi erfarit
av de under, som han gör.

Tecknens mängd oss tydligt säger,

vilken salig lön han äger

och att han vår suckan hör.

Blinda se och stumma lova
helgonhjälpen. Hälsans gåva

han åt många sjuka bragt.
Ännu mer han ärad bliver,
då han liv åt döda giver
med sin goda medlarmakt.

Fader, med din bön bevara
oss från sjukdom, nöd och fara!
Plåna våra synder ut!
Ledd av dig, din hjord må finna
livets skänk och lyckligt vinna
evighetens fröjd till slut!

Tryggue Lundört



NIKLÄS BERGIUS

Eo.n" lärare och elever vid Brunnsviks folkhögskola ha under ledning
I'av den nuvarande rektorn, dr Alf Ahlberg, utgivit en minnesskrift
för att hedra minnet av Niklas Bergius, deras tidigare kollega och lärare:
Niklas Bergius. Minnesskrift utgiuen au Brunnsuihtrnas Förbund (Stock-
holm 1948). Hur liten denna skrift än är - den omfattar 100 sidor -så har den dock den förtjänsten, att på ett utmärkt sätt ge uttiyck åt
personligheten hos den man, som från 1910 till 1927 undervisade vid
Brunnsvik i kultur- och religionshistoria och som dog i Kungälv den 12
april 1947. Läsaren får har kännedom om en andlig insats, som går långt
utöYer vanligt bildningsarbete.

Alltjämt minnas de forna lfujungarna sin lärare med beundran.
>Opartisk men kritisk ställde Bergius problemen under skarp och klar hi-
storisk belysning> (s.89), skriver en av dem. En annan kommer med
ett oförglömligt första minne. Som bekant var Niklas Bergius konvertit.
En gång tänkte han bli präst och inträdde som novis i Jesu Sällskap 1904.
Genom Påven, Pius X:s encyklika mot modernismen 1908 föranleddes han
dock att lämna klostret. 1910 kallades han av Karl Erik Forsslund till
Brunnsvik. Hans skeptiska inställning gentemot Kyrkan varade till 191S.
Då - efter första världskrigets slsl - fann han under en vistelse i Dan-
mark vägen tillbaka. Hans tidigare borgerligt ingångna äktenskap med
dr Eva v. Bahr fick också där sin katolska bekräftelse.

Visserligen var Niklas Bergius en personlighet, vars starka anspråk på
andlig frihet också senare stundom framkallade andliga kriser, men hans
tillh<;righet till Kyrkan går ändå som en röd tråd genom hans liv och har
även verkat utåt, så att hans omgivning i Brunnsvik alltid betraktade
honom som katolik. Det är därför av intresse att se, vad den nyss nämnde
lärjungen skriver om sitt >första minne> av Niklas Bergius:

>Någon av eleverna var djårv - och oförsiktig nog - att föra ka-
tolicismen pä tal, polemiskt. Niklas Bergius såg smått road ut och ingick
sedan i svaromåI. Från föreläsningarna var vi förtrogna med hans
stringenta framställningskonst. Nu lärde vi känna dialektikern. Vad
meningsskiljaktigheten gällde har de många åren suddat ut, men jag kan
när som helst erinra mig med vilken oändlig överlägsenhet Niklas Bergius
försvarade katolikernas uppträdande i den givna situationen. Men där
fanns inte ett spår arr propaganda i hans tal den gången, lika litet som i
hans föreläsningar. Få är mäktiga sådan undervisning. När stundens för-
trollning bröts hade respekten för den lille store läraren hunnit bli svagt
skräckblandad, för den genomträngande intelligensens skull...> (s. 90).
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En tredje lärjunge ytftar sig så: >Niklas Bergius var katolik men skep-
tiker och intellektualist. Ingenting var heligt, men allt var heligt för
honom, han hade skeptikerns isande kyla men också den troendes heta

glöd, fast inte vem som helst lade märke till glöden hos den spänstige

torre läraren med det bleka ansiktet och det blonda håret, vilken konsu-
merade en otalig mängd Fennia-cigarretter.>

Om också sådana omdömen kanske äro mera välmenande än väsentliga
äro de dock av värde för den som icke personligen känt Niklas Bergius,
ty av verkningarna kan man alltid sluta sig till något om den som verkar.
I varje fall överensstämma alla dessa minnesbilder dåri att. den lille spänslige

läraren aldrig år pätrångande med sina åsikter, snarare återhållsam och
tystlåten. Anne-Marie Odstedt, som besökte honom 1942 i Kungälv för
att fä höra något närmare om det inflytande, som Niklas Bergius utövat
på skalden Dan Andersson, skriver: >Inte så att han var dominerande i
vanlig mening. F{an märktes ju knappast i rummet, så tyst rörde han sig

och så obeskrivbart stilla kunde han sitta timme efter timme. När vi hade

våra pratstunder i hans villa i Kungälv, tyckte jag mänga gånger, att han
liksom sögs upp av soffhörnet och kroppsligen försvann bakom ett alltmer
tätnande moln av cigarrettrök. . .> (s. 8l).

Den moderna människans anspråk på inre frihet hade framkallat kriser
hos Niklas Bergius, vilka farhindrat en kontinuerligt apostolisk väg. Men
denna egenskap, kanske förenad med bristande yttre aktivitet, var p&

samma gång ett skydd mot billiga lösningar, som icke kunna gripa hela

människans personlighet. Och den sanningskädek, som han därvid hän-
gav sig åt, förde honom dock åter liksom av sig självt - till apostoliskt
verkande. Genom honom ha Dan Andersson och Ragnar Jändel icke blott
blivit bekanta med den indiska religionen utan även med den katolska
kyrkan. >Även om), som Harry Blomberg säger, >den katolske läraren
... inte kan sägas ha i större grad direkt påverkat dessa elevers religiösa
orientering, gjorde han det indirekt genom sin livsstil ...> (s.97).

Dan Andersson har i varje fall hyst en djup vördnad fOr Niklas Bergius.

>Han är den till vilken man går>, skriver han, >när man känner, att man
ej kan leva mer, om man ej f.är tala om synd och nåd, kors och under, när
hela ens själ är sliten i trasor och allt man gjort föref.aller en som smuts.

Han är den store överskådaren, hos vilken man lär sig allts fåfänglighet.
Profetrösten, vad som helst, och i dessa inre angelögenbeter, i fräga om de

högsta tingen, är han som människa något av det varmaste jag känt. Jag har
sluppit ifrån många bördor under det jag hört hans stilla, inspirerande tal.
Han är i detta avseende en hel värld av visdom och varmt hjärta> (s. 77) .

Niklas Bergius hörde icke till de produktiva naturerna, till författarna
i stor stil. Han verkade hellre personligt i en trängre gemenskap, som
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exponent för det den gången moderna bildningsarbetet i Sverige. >Oligo-
graf>, - en som skrivit litet - kallar honom Alf Ahlberg i sin av djup
inlevelse präglade essay, som ägnas de enda tre små skrifter, som utgivits
under Bergius' livstid, och därför som överskrift bär namnen på dessa:

Erasmus, Platon, Tagore.
Alf Ahlberg försöker här upptäcka det psykologiska sammanhanget

mellan valet av dessa tre ämnen och den personliga bekännelse, som

Niklas Bergius ger vid deras behandling, och han kommer till intressanta
resultat. I den första 191I utgivna Verdandi-skriften Erasmus au Rotter-
dant. tycka vi oss höra Niklas Bergius som >Erasmus, tala om sig själv:
som en humanist och skeptiker, som väl var kristen, men som obetingat
vill bevara sin andliga frihet. Platons liussyn (1917) förlägger tyngd-
punkten i bekännelsen på den religiösa mystiken och Tagore (1921)
slutligen, vill hänvisa europden till den indiska visheten, som ännu icke
genom teknikens förytligande inverkan, den själlösa vetenskapen och den
överdrivna nationalismen födorat sin andliga enhet.

Dessa skrifter kunna betraktas som personliga bekännelseskrifter. Lik-
väl ge de på samma gäng så glänsande bevis på framställningskonst och
objektiv kritik, att Alf Ahlberg, då han talar om Platons liussyn kan
påstå: >Beundransvärd är t. ex. den klarhet och koncentration, varmed
problemläget i den försokratiska filosofien på några korta sidor skildras;
jag känner för min del icke någon bättre framställning på vårt språk>
(s. 72). Samma förening av intimt subjektivt intresse för ämnet och
rikedom på uttrycksmedel för att objektivt gestalta just detta ämne, finna
vi i hans essay över den svenska konvertiten på tsoo-talet Lars Birger
Thjul6n, som ingår i den nyligen utgivna boken Helgon. Korta biogra-

f ier (Uppsala 1948).
Därmed komma vi till Niklas Bergius' betydelse som författare, vilken

visserligen icke var direkt avsiktlig, eftersom hans essayer för det mesta
härleda sig från föreläsningar. Men just denna ursprungligen pedagogiska

avsikt ger t. ex. essayen över den heliga Birgitta en andligt levande karak-
tär och en oföränderlig friskhet. Denna biografi föreligger i två versioner,
då den som tryckts i Mhmesshri.ft är en annan och utförligare än den i
Helgon.

I det radikala Brunnsvik måste den gången en föreläsning om det
svenska helgonet ha väckt icke så litet uppseende och knappast skulle
någon annan än Niklas Bergius ha vågat sig på det. Författaren är väl
medveten om, hur många fördomar det gäller att först avväpna, hur
många missförstånd det gäller att klara upp. Men detta sker icke pate-
tiskt, icke med starka ord, utan på ett så omedelbart sätt, - dels över-
lägset-humoristiskt, dels med det fulla allvar, som kännedomen om
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Birgittas liv och verk måste inge, 
- 

att man kan föreställa sig den verkan
som ett sådant Löredrag måste haft på åhörarna. Man kan förstå, att
gamla elever ännu idag tala om >förtrollning>, >oändlig överlägsenhet>,
om att >spränga en kateder>>, om hur >hans ord var liksom en solstråles

lek i en tät lövskog under en kvav sommardag>. Denna korta essay hör
säkerligen till de bästa introduktioner, som någonsin med så få ord skri-
vits om helgonet.

Men man måste också ha läst Niklas Bergius' essay över Strindberg
för att. till fullo förstå, vilken författare som fanns dold i denne anspråks-

löse >Oligograf>. Litteraturen om Strindberg omfattar visserligen idag
hela bibliotek och dock vore det sannolikt svårt att finna en skrift, som

i så koncentrerad form kunde föra oss närmare diktaren och hans utveck-
ling och på ett generösare sätt ge oss förståelse för hans geni.

Att Bergius dock alltjämt intresserat sig för helgonen och att den ka-
tolska kristendomen varit det jämviktsläge till vilket han trots åter-
kommande avvikelser av olika art letat sig tillbaka, visar den vackra
boken Helgon. Dessa korta skildringar ha en sällsynt förmåga att för oss

levande göra både gestalter och miljö och de ha förmåga att omedelbart till-
tala den moderna människan, något som just i detta ämne är av högsta vikt.

Också på annat sätt har Niklas Bergius tjånat Kyrkan i Sverige. Det
torde knappast vara allmänt bekant, att han som anonym översättare
medarbetade vid utgivandet av Latinskt-Suenskt Missqle Q93a). Det är
han som till så utomordentlig svensk vers översatt den latinska sekvensen

vid den helige Dominicus fest. Hör blott den första strofen:

Himmelrikets helgonskara

sänder nya toner klara,
strömmande från ljusets höjd;
och från jordens dunkel bära
dig, Dominicus, till ära

våra sånger samma fröjd,

Vidare kan särskilt nämnas tre texter i Påskliturgien: de båda av Ve-
nantius Fortunatus skrivna hymnerna, som sjungas på Långfredagen:
Crux fidelis och Vexilla Regls och Påskaftonens lovsång Exultet. Det är
värt mödan att. jåmföra de latinska och svenska texterna i t. ex. Vexilla
Regls för att ratt kunna värdera det goda arbete, som denne i språkets
hemligheter invigde översättare här åstadkommit.

I sin Erastnus au Rotterd.am talar Niklas Bergius om två typer av
människor, vilka särskilt vid den tiden tycktes honom vara aktuella. >De
första äro de, för vilka varje problem presenterar sig som ett 'antingen

- eller'. Är detta sant, så är det andra falskt; är detta rätt, så är det
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Vexilla Regis prodeunt;
Fulget Crucis mysterium,

Qua vita mortem pertulit
Et morte vitam protulit.

Quae vulnerata lanceae

Mucrone diro, criminum
lJt nos lavaret sordibus,
Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine,
Dicendo nationibus
Rcgnavit a ligno Deus.

Arbor decora et fulgida,
Ornata Regis purpura,
Electa digno stipite
Tam sancta membra tangere,

Beata cujus brachiis
Pretium pependit saeculi,

Statera f acta corporis,
Tulitque pracdam tartari.

O crux, ave, spes unica,
Hoc passionis tempore,
Piis adauge gratiam,
Reisclue dele crimina.

Tc, fons salutis, Trinitas,
Collaudet omnis spiritus:

Quibus Crucis victoriam
Largiris, adde praemium.

Amen.

Fram tågar Konungens banir,
fram strålar korsets hemlighet:
det kors, där Livet döden fann,
och Liver dödcn ör'ervann.

Din sida gcnomstungen blev
av lansens grymma hårda stöt;
att oss från syndens fläckar två,
ditt hiärta blod och vatten göt.

Fullbordat är, vad David sagt

med sina helga sångers ljud,
förkunnande för mänskors släkt:
Från korsets trä regerar Gud,

Du allraskönsta träd, som fanns,
beprytt med kunglig purpurs glans,

du utvalt blev; i dödens nöd
du var Hans helga lemmars stöd.

Hell dig! i dina armar låg
vår högsta skatt. Du, likt en våg,
vägt smärtans lösepenning av

och bytet tog från död och grav.

O kors, vårt enda hopp, hell dig
i Kristi marters minnestid,
föröka nådens liv i oss,

du bot för all vår synd och skuld.

Treenighet, vår frälsnings brunn,
må varje s.iäI, du seger ger,
högt lova dig i samfälld bön;
till korsets seger 1ägg dess lön.

Amen.

Fortunatus, översättning av Niklas Bergius.

(Latinskt-st rnsk-t rnissale, Stockholm 1934)

Korshymn av Venantius
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andra orätt. Deras tankar gå i räta linjer, deras hjärtan ha icke plats för
tvekan. .. . Luther var i mycket en sådan, om också f<;rhållandena någon
gång blevo även honom övermäktiga. Ett än bättre exempel är Ulrich
von Flutten, den protestantiske nationalisten. Blind för allt annat än sin
fixa id6, brutal och hänsynslös, vinner han ändock sympati, därför att
han offrar sig för sitt ideal med aldrig svikande mod. Det andra slaget
är de, som i varje tanke, vid varje steg på livsbanan stå inför ett både -och, De ha en mera realistisk syn på världen. De se i varje tanke sanning
och lögn så blandade, att de aldrig helt jaka, aldrig helt neka. För dem äro
rätt och orätt så relativa, att de tveka vid varje steg och helst skulle under-
låta att handla. Och när de handla, är det i djupt medvetande av den
egna ofullkomligheten. De äro självironiker. Erasmus är en av dessa. Och
även han vinner vårt hjärta genom sin kloka överlägsna blidhet...> (s.

13 ff.).
Vi veta nu, till vilken typ Niklas Bergius själv räknade sig, när han

skrev de orden. Han har den gången icke utan skäl valt ämnet >Erasmus

av Rotterdam> och omvänt har man icke utan skal kallat honom >den
svenske Erasmus>. Om han också sedan 191i genomgått många omvand-
lingar och haft tillfalle att i väsentliga punkter korrigera sin dåtida in-
ställning och avlägsna sig från den där uttalade relativismen, så kvarstår
dock hos honom något av den andra typens anlag. Detta har säkert ofta
förorsakat honom svåra lidanden, men också gett honom glänsande för-
utsättningar för sin verksamhet som pedagog och skriftställare, varför
han också för många människor alltjämt har stor betydelse. Men därav
ser man, att den >apostoliska uppgiften>, som den första typen ofta
förkroppsligar på ett så klart och entydigt sätt, också gäller för den andra
typen 

- 
om också på ett för dem säreget indirekt sätt. Därför skall

man, då man en gång erinrar sig det katolska Sveriges pionjärer och med-
hjälpare med tacksamhet minnas Niklas Bergius' fängslande personlighet.

Robert Braun
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VICTORIÄNSK RENESSÄNSE
TO ENGELSKE KATOLSKE LYRIKERE FRA XIX.

Ånsuxonn
I

f, tt av de mest slående trekk ved engelsk litteraturhistorie og kritikk
I)tt"ttopp nå er den uttalte interesse for Victoriatiden, denne konven-
sjonelle og meget baktalte epoke som avlpser romantikken, og som i Eng-
land strekker seg helt opp til, og utover siste århundreskifte. Det er
vanskelig å fastslå hva denne interessen egentlig har sitt utspring i. For
en stor del er det utvilsomt en reaksjon overfor den voldsomme og umåte-
holdne kritikk på bred front som Victoriatiden var gjenstand for i mellom-
krigsårene, da oppgjgr med det som man kalte det XIX. århundres for-
lgyed,e og spissborgerlig konvensjonelle moral, brutale kapitalistiske im-
perialisme og skrekkelige smaksforfall syntes obligatorisk, og ofte endte i
en ensidig svart-og-hvitt forenkling. Senere tider vil vel kunne dpmme
mer objektivt om rett og urett i denne kritikk enn det er mulig for oss.

Vi kan bare konstatere at pendelen synes å ha passert dp,dpunktet og nå er
i full gang med å slå tilbake: Med den siste verdenskrig og atom-alderens
psykologiske atmosfrre kommer nå visse umiskjennelige tegn på en reak-
sjon. En oppdager stabiliteten og trygghetsmomentet i det victorianske
livssynet (hvilket blant annet betyr at, en ikke betrakter tingene så ensidig
sosialt som i 30-årene) og denne våre besteforeldres generasjon f.är ny
glans ved det faktum at den er den siste fpr de to katastrofale krigenes
desillusjon og kulturkynisme bemektiger seg sinnene. Samtidens betrakt-
ning av det XIX. århundre er på god veg til å bli ett lengselsfullt blikk
inn i >fpr-atomistisk uskyld> (rent bortsett fra ar man nå i et kvart
århundre med megen moralsk indignasjon har utstilt den victorianske
tidsalder som en av de mest >skyldige> i moderne historie) og vi synes å

gå inn i en >nostalgie d'autrefois> med >gjenoppdagelser> og >rehabili-
teringer> i stor målestokk. Allerede har en lr,rt å skjelne mellom to di-
stinkte epoker i den victorianske era: en fprste preget av etableringen av
en almindelig anerkjent verdiskala, og en annen hvor det samme verdi-
kompleks (som vi til idag har utgitt som typisk for det victorianske mo-
ralske og estetiske >ortodoxi>) blir satt under debatt. Og innenfor denne
utviklingens to faser er en blitt oppmerksom på den interessante spen-
ning mellom innflytelsen til >profetene> som Cadyle, Ruskin og Rosetri,
og >de intellektuelle> som Macaulay, Stuart Mill, Darwin, Spencer og
Huxley.
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Hva en så måtte mene om denne tendensen, så er det gitt, at en retur
til det XIX. århundres estetiske og litterere idealer vil bringe fram også

et veld av katolsk tankegods og åndsverdier i dette landet, hvor kato-
likkene nettopp mot midten av forrige århundre nådde fram til med-
borgerlig anerkjennelse og full bevissthet om sin livsanskuelses fylde og

rike egenart, etter århundrers forbitret kulturdefensiv. Og den katolske
andel i den victorianske litterere blomstring er faktiskt uforholdsmessig
og forblpffende stor både hva omfang og kvalitet angår, sarlig mot slutten
av epoken. >The Catholic Revival> dekker navn som \Tilfred Scaven

Blunt, Aubrey de Vere, Gerard Manley Hopkins, Lionel Johnson, John
Flenry (kardinal) Newman, Alice Meynell, Francis Thompson, og i sin

forlengelse, eldre samtidige som Maurice Baring, Hilaire Belloc, G. K.
Chesterton og Robert Hugh Benson. I de siste års bokhpst har interessen

srrlig vert konsentrert om to lyrikere, hvis hele tankeverden er avgjg-
rende preget av deres katolske tro, nemlig Alice Meynell og Gerard Manley
Hopkins.

u
Alice Meynell er fgdt i Barnes i utkanten av London i 1847.

Familien levde meget i Italia og Frankrike, faren - T. J. Thompson -var en velstående mann som (hvor det er victoriansk overklasse!) >ofret
seg for sine barns oppdragelse> og dyrket et, nr;rt vennskap med Charles
Dickens. I 1870 gikk familien samlet over til katolisismen. Fem år se-

nere viste Alice Thompson sine dikt til datidens dikterkonge, Tennyson,
som oppmuntret henne meget til å publisere dem, og allerede med sitt
fprste bind drkt (Preludes) tok hun den litterrre verden med storm.
Tidens fremste kritikere som Browning, Ruskin og Meredith var enstem-
mige om å innevarsle et nytt og betydelig talent. I 1877 giftet hun seg

med \Tilfred Meynell, og delte resten av sitt liv mellom hjemmet og
barna og en rik og allsidig litterar virksomhet. Ved siden av en
rekke mindre diktsamlingerl skrev hun tallrike kritiske og litterare
essays i forskjellige tidsskrifter, alt preget av en kresen smak og en kunst-
nerisk finfplelse som i det npkterne engelske Dictionary of National
Bi.ograpby oppnår fplgende anerkjennende karakteristikk: ualmosr all her
prose was journalism, but all her journalism was litteraturer>. Flennes
store menneskelige egenskaper fant ikke bare kunstneriske, men også prak-
tiske uttrykk, som i den rolle hun spilte i redningen av en annen stor sam-
tidig lyrisk begavelse, Francis Thompson2, fra misere og undergang.

t Se Bibliografisk note etter artikelen.2 Francis Thompson's srore og dramatiske dikt Tbe Hound ot' Heat,en er etr av de
betydeligste lyriske verk overhodet i nyere engelsk diktning.
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Det har vert sagt om Alice Meynell at hun ikke har skrevet en eneste

lettvint linje. Hun stiller så store fordringer til formens renhet og enkel-
het at hennes poesi får noe uendelig forfinet og siselert over seg, - som

om der bak hvert tynne bind sirlige verselinjer lå vrakede fors6k og ut-
kast i store mengder. >Precious> er det adjektiv som stadig faller hennes

engelske kritikere i pennen, og hun elsker å hamre ut noen små, helstgpte
4- eller 8-linjers smykker av no€n dikt som i sin knappe form med stort
poetisk anslag skaper en fullkommen og komplett atmosfar€, - flyktig
og borte nesten fgr den får tid til å feste seg i sinnet. Det er ofte en klein-
kunst i slekt med Goethe's iiber allen Gipt'eln og Ibsen's De siste gjester,
men hos henne rommer ikke denne miniatyrformen bare naturstemninger
eller avskjedens melankoli i lett anslåtte moll-toner, men ofte bilder av
kosmisk velde, universelle og dypt religipse vyer tegnet i en beundrings-
verdig knapp lapidarstil. I en liten perle som Christ in the Uniuerse
spiller hun på hele vår kjennskap til Evangeliets altomspennende fylde, og
presser den med en kontrasteffekt inn i fire konsentrerte verselinjer:

>Vith this ambiguous earth
His dealings have been told us. These abide:
The signal to a maid, the human birth,
the lesson, and the young man crucified.>

Ett enkelt tema kan hun noen gang€r lpse ut i to parallelle utforminger
av aforistisk korthet. I diktet Yia, ueritas et uita, for eksempel, rgrer
hun ved en av grunnerfaringene i sin kristentro: At midt i vår menneske-
lige makteslpshet når det gjelder å nå fram til det guddommelige, til
Kristus som mål betraktet, erkjenner vi den dype hemmelighet at Han i
sin miskunn er kommet oss i m/te, ved ä gjgre seg selv til selve den ueg
vi vandrer. Denne evangeliske sannhet (se Johannesevangeliet XIV, 4-t)
gir hun fprst formen av en dialog mellom den vantro og den troende sjel:

>'You never attained to Him.' 'If to attein
Be to abide, than that may be.'
Endless the way, followed with how much pain!
The way was he.>>

Senere vender hun seg i arbeidet med det samme tema direkte til Frel-
seren (i I arn tbe uay) og legger summen av sin religipse erfaring ned i
disse skjp,nne linjene:

>Thou art the way.
Hadst thou been nothing but the goal,
I cannot say

If thou hadst ever met my soul,>
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FIun kommer ofte tilbake til de store kristne temaer, Inkarnasjonen,
Soningen, Gjenkomsten, men hun har samtidig denne sansen for de små og
uanselige tings skjulte betydning som springer ut av et rent metafysisk
sinn. I all sin feminine fplsomhet er hun en sann mystiker som med store,
forundrede gyne spker de åndelige hemmeligheter bak den materielle virke-
lighet. Der er noe av den >kristne melankoli> over hennes diktning, denne
>bonne tristesse> over det smertelige i at Menneskespnnen kom til sitt
eget, og hans egne tok ikke og tar ikke imot Ham. Og få moderne lyrikere
har gitt sannere uttrykk for den kristne resignasjon, som ikke er håp-
lpshet, men ydmyk fortrpstning:

>My human song must be

my human thought, Be patient till'tis done.

I shall not hold my little peace; for me

there is no peace but one.>

Alice Meynell's litterare egenskaper f.aller lett i 6ynene, i sitt enkle form-
språk er hennes poesi lett tilgjengelig, og ofte kan hun tale sterkt til det
rytmisk fplsomme gre ved en konsentrasjon av ren og poetisk vellyd som i
At nigbt:

>Ffome, home from the horizon far and clear,
Hither the soft wings sweep

Frocks of the memories of the day drew near
The dovecote doors of sleep.>

Til de rent lyriske kvaliteter fpyer hennes essayisciske forfatterskap
€genskaper som usvikelig og modig intellektuell redelighet (hun var for
eksempel en av de få i sin leir som forsvarte den forkjetrede og >shocking>
Swinburne), humor og godhjertethet, forenet med stor analytisk evne.
Alice Meynell dgde i 1922 - hennes Last Poetns ble utgitt posrhumr året
etter.

ilI
Mange vil vel kanskje finne at poesi er ett av de siste begreper de umid-

delbart vilde forbinde med jesuittordenen. Derte stramr disiplinerte ånde-
lige kompani har ikke vakt tillive en slik strpm av overdådig og pittoresk
Iyrisme som St. Frans av Assisi og hans småbr1dre har vrrt inspirasjon
til, i og utenfor Fransiskanerordenens rekker. Ikke destomindre kan en
med adskillig rett snakke om en engelsk jesuittisk poesi-tradisjon (om
ikke såole). Bortsetr fra det humanistisk-litterrre preg som jesuittenes
utdannelse alltid har hatt - også i England - er i det minsre to jesuitter,
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Henry Valpole (f 1t9t) og srrlig Robert Southwell (F rtgt), foruten
saligerklrrte martyrer fra Elizaberhtidens forfglgelser, også diktere hvis

verk er klassiske i engelsk litteratur.s Fortiden er den engelske littercre
verden iferd med å gjenoppdage for annen gang i dette århundre en tredje.

Gerard Manley Hopkins er fgdt i Stratford, Essex i 1844 av

en familie med utpregede kunstneriske anlegg. To av hans brpdre ble
kunstmalere, og selv viste han meget tidlig påfallende formskapende evne

både som tegner og som ordkunstner. Etter gutteårene på Highgate
School (hvor han to ganger vant en prisbelpnning for poesi) begynte han

klassiske studier ved Balliol College i Oxford fra 1863 av. Her kommer
han under avgjgende innflytelse av menn som Pusey, Newmans senere

felle i The Oxford Mouvement, og Jowett. Tilltross for att Hopkins var
sterkt påvirket av tidenb estetiserende kritikk med litterater som John
Ruskin og Valther Pater, var han framfor alt, både som menneske og

som kunstner en eksponent for The Oxford Mouvement. I 1866, etter
en periode med religi6s spken og tvil (avspeilet i slike dikt son. Tbe
Halfutay-House og Nondum) ble han opptatt i den katolske kirke av

Dr. John Henry (senere kardinal) Newman.
Hans dagbp,ker, brev og dikt fra denne tiden åpenbarer en lettpåvirke-

lig og temperamentsfull ungdom med kjarlighet til naturen, trofasthet i
vennskap og en sjelden redelig og oppriktig karakter. Det var f6rst hans

hensikt å bli maler, og de tegninger som man har etter ham viser sterk
påvirkning av den nå nokså illesette pre*rafaelitiske ny-romantisme hvis
to store navn lrar Rosetti, Morris og Burne-Jones. Men hans utviklede
sans for det formbundne ord og poetisk uttrykk tar snart overhånd, og

mellom hans 16. og 22. år kan en iaktta en merkelig parallellitet mellom
hans religipse og kunstneriske utvikling; han er en spker, stadig på utsikt
etter hva han kaller >the authentic cadence>, både i poesien og i religionen.
Mange åpenbare påvirkninger er avleiret i hans fprste dikt, fra Shakespeare

til Keats, - med hele sin ungdoms typiske ustabilitet er han en begyn-
nelsenes mann: stadig nye og sterke inntrykk myntes ut i vel begynte,
men sjelden fullfgrte dikt, monologer, skuespill. Allerede tidlig i hans

ungdom avtegner seg en viss konflikt mellom hans religipse og kunst-
neriske kall, som senere skulle ta tragiske dimensjoner. FIan spiller på

mange strenger; ved siden av det som Bridges - hans mest kjente kom-
mentator - kallar >>the sentimental aspects of death>, finner man hen-
fprte lovsanger til den guddommelige og jordiske kjerlighet, og hans

beundring for det humanistiske kultursetet Oxford veksler med en tids-
typisk lengsel etter >pdemarken>> (>the wilderness>).

t Fru Sigrid Undset har i sin essaysamling Seh,portretter og landskafsbilder en interes-
sant studie over Robert Southwell.
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Etter en reise til Schweitz og fullendt universitetseksamen blir Hopkins
lektor ved Newmans kjente Oratory School i Birmingham, men allerede

i 186s trer han inn i novisiatet i Jesu Selskap. Hans presteutdannelse

varer til 1877, og hans dagbgker fra denne tiden er fascinerende lesning

- >som å bla i en samling av Turner's skisser>, sier Dr. H. \rr. Gardner,
en av hans senere kritikere. Han oppdager middelalderteologen Dun Scotus,
hvis individuasjonsprinsipp med lrren om en baecceitasa, i tingene som
gjgr dem til det de er, og gir dem deres originalitet, utvikler hans naturlige
anlegg for det st€rkt individuelle formspråk som han kaller >Flukt inn i
seg selvn (>inscape>). Hans lyriske talent er nrrmest uvirksomt i disse

syv studieårene, men det neres av lesning og meditasjon. I denne tiden
da den engelske opinion deler seg i to vilt diskuterende leirer for og imot
Darwins og Huxley's utviklingslare, leser han gammel walisisk poesi og
går på oppdagelsesreise i den kristne mystikks hgyd,er og dybder over St.
Gertrud's og St. Ignatius' skrifter. I syv år etter sin prestevielse /ver han
vanlig prestegjerning som predikant, sokneprest og senere som lektor i
klassisk litteratur ved jesuittiske colleges rundt om i England. Med sitt
usedvanlig fplsomme og nerv/se sinn lider han under spenningen mellom
sine to uj.gu - presten og kunstneren. Hans holdning til poesien tar
noen gang€r former som kan minne en om Pascal's skrupulpse holdning
til matematikken, og til tider overveldes han, trass i sitt moralsk uklan-
derlige liv, av overbevisningen om ä vrre en mislykket prest og leve et
forfeilet liv. I 1884 blir han betrodd larestolen i klassisk litteratur ved
dr. Newman's nye katolske Royal University i Dublin, men under en
arbeidsbyrde som langt overgår hans krefter tar hans naturlige anlegg
for melankoli nå sykelige dimensjoner. Flans sjelelige lidelser fra denne

tiden er avspeilet i de såkalte >terrible sonnets> fra l88i-89. Men i sin
dypeste elendighet finner han også kraft til å ofre hele sin kunstneriske
skaperevne for Guds rikes skyld, så ofte som konflikten mellom de to
elementer i hans personlighet tilspisser seg og framtrer som ulpselig. Og
selv i fortvilelsens m4rke angrer han aldri på å ha fulgt sitt religipse kall:
>I have never wavered in my vocation, but I have not lived up to it.>>

Hans lojalitet mot ordenslpftene forble urokkelig, selvom srrlig lydig-
hetslpftet må ha kostet en karakter som hans heroiske offer. I 1879 f.or-
spkte hans yenner å få ham til å publisere sine dikt, men han avslo bestemt:
det var en tillatelse som han ikke fant det rett å be sine overordnede om.
Ti år etter - i lS89 d6de han plutselig av tyfus, legemlig og mentalt
utslitt etter eft ,dobbelt-liv> i spken etter menneskelig og kunstnerisk
fullkommengjprelse.

t En >dette-het> i tingene. Både det latinske skolastiske uttrykket og det engelske
(>this-ness>) er n€rmest uoversettelig.
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Gerard Manley Hopkins' dikt ble fprst utgitt lenge etter hans dpd (i
1918) av hans venn og kritiker Robert Bridges. De vakte straks stor
oppsikt, og senere er hans brev og dagbpker kommet til, likesom en rekke
kommentarer og kritiske studier har sett dagens lys like fram til siste års
bokhpst. Man fant i ham en betydelig fornyer av de rytmiske virke-
midler, en frisk originalitet som nå og da, det er sannt, kunne grense til
eksentrititet, men samtidig en lyriker med en så utpylet tankeflukt at
hans poesi hgrer til den mest raffinerte og vanskeligst tilgjengelige i nyere
engelsk diktning. I sitt daglige liv hadde han med ydmykt offersinn satt
diktningen på siste plass, slik at når han endelig gjennom mange hindringer
kjempet seg fram til inspirasjonens og skapingens pyeblikk, ble det som
tok form i sinnet hans preget av en egen ren intensitet - >that pure
crystal, sier Dixon, en annen av hans kritikere. Denne lidenskapelige
streben etter dikterisk konsentrasjon gjgr at man kan bare over med hans
ofte eksentriske rytmiske barbarismer, for man kan ikke unngå å bli
grepet av den inderlige, stille skjpnnhet som åpenbarer seg når man s/ker
bak de ytre, nå og da uvante, former.

Her m/ter en for det fprste et sannr kontemplativt sinn:

>Elected silence, sing to me

and beat upon my whorled ear.

Pipe me to prstures still and be

the music thet I care to hear!>

(The babit of Perfection)

Men det er noe mer enn en klosterpoesi, i hans naturdikt finner man en
nesten sakramental glede og en mystisk henfprelse, som temmes inn i en
kristen undring over skaperverkets velde. I Tbe Starlight Night er der
linjer som minner en om hin annen store, religi/se lyriker, Psalmisten,
hvis verker Father Hopkins gjenfant daglig i sitt breviar:

>Look! Look! a May-mess, Iike on orchard boughs;
Look! March-bloom, like on mealed-with-yellow sallows.
These are indeed the barn: within-doors house
The shocks. This piece-bright paling hides the Spouse

Christ, and the mother of Christ and all his hallows.>

Tiltross for hans relative utilgjengelighet, hans ry for ä vrre >>obscure>,

er interessen for Gerard Manley Hopkins' diktning idag stprre enn noen
gang fgr. Ikke minst i det miljp som sålenge var hans eget: Oxford med
Balliol College, kan en m/te minnet om ham lys levende og en blir aldri
ferdig med disse intense verselinjene som er så umiddelbart sprunget ur
av et kristenmenneskes, en Kirkens tjeners tunge kamp for å bringe hele
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sin rike og begavede personlighet inn under Guds vilje. Disse sonetter
fulle av den metafysiske angst som martrer mystikeren i >sjelens mprke
natt> 

- 
forlatthetsfplelsen som Gud noen ganger pr|ver sine venner med

- 
har en egen skjpnnhet i all sin forpinte klage som må gripe etthvert

sinn åpent for den menneskelige ånds tragedie. Og når Gerard Manley
Hopkins selv sier sitt siste ord om målet for den kamp som jordelivet
forekom ham å vxre, da skjer det i ord og linjer like epigrammatisk
strenge og enkle som vi fant hos katolikken Alice Meynell:

>I have desired to go

where springs not fail

And I have asked to be

where no storms come . , .>

For overfor Evigheten underordner seg deres og all annen individualitet
det store og over-personlige tema som Bpkenes Bok former med disse

mektige ord: >For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; Han skal
fpre oss ut over dpden> (Salme 48).

Oxford hpsten 1948.
Fr. Halluard Rieber-Mohn O P

BIBLIOGRAFISK NOTE

Alice Meynell. Hennes essays og dikt er utkommet i f/lgende bind:
Essays: Tåe Rbytbm of Life (1893), Tbe colour ol Life (1896), Tbe Cbildren

(1896), Tbe spirit ol paace (1898), Ceres' runaual (1910) og Tbe second persot
singular (1921).

Diktr Preludes (l8zi), Poems (1893), Later Poems (1901), A Fatber ol'Vomen
(f918) og Last Poetns (1923).

Flennes datter, Viola Meynell, har skrevet en interessant biografi: Alice Meynell.
A memoir. (London 1929). Oxfotd University Press har utgitt hennes samlede dikt
i serien >Oxford Standard Authors>.

Gerard Manley Hopkins. På forlaget Oxford University Press foreligger, for-
uten hrns ComPlete Poems i standardutgave, også hens Letters, Further Letters og
Note-books and Papers, Videre ken en nevne som representative for de kritiske arbeider
om ham: \7. Ä. M. Peters S. l.: G. M. H. A critical essay louartls tbe understanding of
bk Poetry> (Oxford 1948) og Pick: G. M. H.Priest and Poet.

H. R-m
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DROTTNING JOSEPHINE OCH
NORGES KRONÄ

T "ä 
månader efter Oscar I och Josephines kröning i Stockholms Stor-

I kyrka, den 18 sept. 1844, ankom en skrivelse från norska regeringen,
som uttalade en anhållan > at der nu maate indhentes naadigst Bestem-

melse af Hans Majesta,t om naar F{pistsammes kroning skal foregaae>.1 Ko-
nungen var säkert snart på det klara med vad som dolde sig bakom det
långa dröjsmålet att göra detta erbjudande. Ty i skrivelsen föreslogs, att
den högtidliga statsakten tidigast skulle äga rum sommaren 1841. Detta
framför allt på grund av kröningskyrkans, domen i Tronhjem, förfall,
dar de mest trängande reparationer skulle medföra höga kostnader.

Den gamla domen i Nidaros befann sig nämligen i ett bedrövligt skick.' Fyra eldsvådor

hade under århundradernas lopp förhärjat den sköna byggnaden i tidig gotik, påbörjad

mellan åren 7066-1093. En del av taket hade störtat in och väder och vind hade i år-
tionden fritt fått driva sitt spel i den ruinartade byggnaden. Krig och pest fortsatte för-
störelseverket och slutligen lät reformationens bildstorm sitt raseri gå ut över den skara

av heliga bilder, som funnos på väggar, pelare och altaren.t Såsom från ett stenbrott
hämtade sedan folket vad de behövde för sina byggen ur resterna av denna förödelse.

Sedan 1760 stod kyrkan åter nödtorftigt upprätt, utifrån stödd med balkar som på väl-
diga kryckor, men det inre var så godtyckligt uppbyggt, att den ursprungliga planen del-
vis blivit oigenkännlig: Trondhjems förmögna familjer hade låtit mura in egna bänk-
platser under de gotiska valven. Skrivelsen till konungen påvisade därför, att kyrkan
endast kunde användas vid kröningen >naar samtliga Pulpiturer og lukkede Stule, hvar-
med kirkens Skib er ofyldt kunde blive borttagne>. Förfallet kunde knappast vara värre,

Emellertid f<;refoll detta faktum blott att :r-ara en förevändning för
regeringen att uppskjuta den högtidliga statsakten. Visserligen försäkrade
man att kröningen skulle verkställas >efterdi Nationen med Gkde vil
udrede hvad ,lEren og Velanstendigheden krcver for att faa dette Tegn
paa Rigets Selvstrndighed fuldbyrdet>, men tydligen ville rnan inte
brådska för mycket därmed. Det gick ju en våg av nationalism genom

landet och missräkningen över Carl Johans politik kom hans son, ehuru
denne åtnjöt större sympatier än fadern, inte precis till godo.

Men bakom Stortingets brev dolde sig ännu en annan fråga. Det var
uteslutande riktat till >stormegtigste naadigste konge> och innehöll inte
ett ord om drottningen och om en gentensaln kröning sådan den ägt
rum i Sverige. Tydligen ville man att denna statsakt endast skulle gälla
Oscar. Men det var nog, att göra honom, som i detta avseende var ytterst
finkänsligt ridderlig, mycket ovillig att ge ett svar på denna framställan.
Hans brev finnes bilagt den norska regeringens aktstycke och lyder: >Paa
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Grund af de i narv. underdanigste Indstilling anlgrte Omstendigheder,
finder H. M. sig ikke for Tiden foranlediget til at afgive naadigst Be-
stemmelse i ovenstaaende Flenseende.> Det betydde att konung Oscar
inte önskade binda sig vid någon bestämd tid.

IJnder mer än trehundre år hade ingen kröning ägt rum i Norge, då Danmark hade

berövat landet dess självständighet. Carl Johan var den förste, som efter denna långa tid,
med stora kostnader låtit sätta kronan på sitt huvud år 1818. Denna måste först föras
till Trondhjem från Stockholm, då det inte längre fanns några norska regalier. Frågan
var alltså redan därigenom en annan för Norge än för Sverige, som kunde följa en obruten
tradition.

Därtill kom en betänklighet, som inte vägde mindre än de andra svårigheterna. Skulle
den första drottningkröningen efter reformationen i Norges nationalhelgedom gälla 

-en katolik?
Carl Johans katolska gemåI, Desideria, hade visserligen ivrat för sin norska kröning

efter den svenska, som ägt rum 1829, och fastställt den till följande år: 800 år sedan

konung Olaf den heliges martyrdöd vid Stiklastad, lendets skyddspatron till vilken domen
i Trondhjem var invigd. Men planen till vilken kostnaderna redan voro beviljade
blev aldrig förverkligad. Drottning Desideria kunde för övrigt låte sig nöja med den
svenska kröningen, som ju hade uppfyllt sitt närmaste ändamål; den gav henne den nöd-
vändiga säkerheten gent emot Carl Johans eventuella skilsmässoplaner och de befarade
följderna av ett alltför ringa underhåll. Det inträffade alltså verkligen att drottning

Josephine var den första drottningen, som efter mer än 300 år skulle krönas i Trondhjem,

Så litet brännande, som denna lräga i en redan liberal tid var 
- 

man
betraktade inte mer en kröning så allvarligt som i gamla tider 

- 
så fick

den plOtsligt oväntad betydelse genom att en ansedd kyrkoman slog alarm.
Sedan 1843 satt nämligen den stridbare Flans Riddervold på biskopsstolen

i Trondhjem och det var han, som med hela kraften av sin norska fri-
modighet vände sig emot en sådan plan.

I enlighet med författningen av 1814 var de förenade rikenas drott-
ning efter konungens död utesluten från regeringen. Den prins, som
stod närmast i arvsföljd, skulle tillträda som regent eller vid minderårig-
het ersättas av en förmyndarregering. Detta gav biskop Riddervold an-
ledning att med en reformators hela patos företräda den tanken att:

>. . . Det forekommer mig derfor urigtigt om man vilde krone Dronninger i vort
Land, da de efter vor nuvarende Constitution ikke nogensinde kunne utpve eller deeltage
i Udpvelsen af bemeldte Myndighed. Vilde man desuagtet foretrge en sardan Handling,
da vilde man baade lade en med Kirkens Bestemmelse ikke overeenstemmende Act fore-
gaae i samme, og tillige derved svakke Betydningen af Kongens Kroning.

>>. .. Endnu er ingen Dronning kronet i Norge efter vor nuvarende Forfatnings Ind-
fprelse, og udfpres en saasan Act eengang, da maa det forudsattes at drage til Fglge for
en fjern Fremtid.>n

Det gällde alltså att förhindra en >tom ceremoni), ett betydelselöst
skådespel>.
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Var det uteslutande detta statsrättsliga motiv, som var drivkraften hos

Flans Rittervold? Eller var det inte så att biskopen kladde konfessionella

åsikter i allmänna grunder, för att sakllgt låta dem synas rättfärdigade

- 
en gammal gårna anvånd metod i politiken? Med full säkerhet kan

man ju inte avgöra detta, men mycket talar för att denna sista version är
den rätta.

Alltnog: en fiende stod plotsligt framför Josephine. Hon var visser-

ligen van vid att mitt i den alltid närvarande offentligheten någon fram-
trädde och utslungade beskyllningar mot henne, inlade protester gentemot

förmenta övergrepp och hon hade lärt sig att inte bara farbigå dem.

Så befinner sig på den lektyrlista, som hon varje år förde också hennes

familjs hätskaste fiendes skandalkrönikor: Crusenstolpes Ställningar ocb

förhållanden 
r' FIon läste flitigt, vilket var honom en nagel i ögat, och

med satirens makt lyckades han påverka tusendes mening. Denne detek-
tivs skarpa, illvilliga blick undgick intet, som kunde användas till nack-
del far dynastien Bernadotte. Också Josephines moral försökte han att
,demaskera>. Sålunda bekantgjorde han, att hon tillsammans med prin-
sen deltagit i Amaranterordens officiella bal vid en tidpunkt då hennes

kort förut avlidna överhovmästarinna ännu inte var begravd.u

Svårigheterna i Norge hade naturligtvis inte heller undgått Crusenstolpe. >Liksom du

är jag en smula nyfiken på den länge väntede norska kröningen>, meddelede han. >Det

är förgjordt, som man säger, atc bäst man röjt ur vägen ett imped.imentum, vixa, a,ndrx

som svemprr upp ur jorden. Än ver kyrken icke färdig, än ville Biskopen icke smörja

Drottningen, än missväxt, än lustkrig och en ändå lustigare fredsmäkling, och till råga

på alhsammans: chobra morbus. Det felas nu bara, att sillen ej mera går till och att
denskarnes blokad hindrar införskrifvandet tf requisita till kröningsresan. ..)"

Denna gång var det vissedigen inte fiendskap enligt Crusenstolpes po-
litiska mening. Biskop Hans Riddervold var ingen intrigant och satirisk
journalist, utan liknade mer en av de egensinniga typerna i ett Ibsen-
drama, som låta sig ryckas med av våldsamheten i sina en gång fattade
subjektiva åsikter. Men hans teser oroade offentligheten. Nu diskute-
rades kröningens teologi alltifrån den teokratiska judendomens bestäm-
melser till medeltidens påvars och den moderna protestantismens åsikter.8

Särskilt h<;ll Riddervold på, att kungakröningen blott vore att be-

trakta som en symbol och avfärdade därmed den katolska kyrkans stånd-
punkt, som däri sades se >ett utövande av sin gudomliga makt även som

världslig makt och höghetu. >Ville man överföra ett sådant begrepp
av kröningen också på den protestantiska kyrkan, skulle man utan tvi-
vel handla mot den Augsburgska bekännelsen (art. 28), som f<;rbjuder
att sammanblanda världsligt och andligt regemente.eu
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Riddersvolds motståndare, som likaledes äro protestanter och lika litet
som han vilja avvika från den Augsburgska bekännelsen, komma visser-

ligen till helt andra resultat. De anse att just den protestantiska kunga-
kröningens symboliska karaktär gör det lättare att begå drottningens
kröning, även om hon i egentlig mening aldrig skall kunna utöva sitt
ämbete. FIär rör det sig blott om en hedersbevisning mot den, som av
Gud kallats till sitt höga värv och mot dennes maka.lo Prosten i Fredriks-
hald, som ingrep i denna strid, gjorde till och med skillnad mellan krö-
ning och smörjelse och trodde att saken bäst kunde biläggas på det sättet
att konungen skulle tillerkännas de båda akterna, drottningen däremot
endast kröningen,lr

FIur nu än striden utfc;ll 
- 

kungaparet själv fann sig plötsligt vara
medelpunkten för en pinsam undersökning, vilken drog med sig en re-
vision av kröningsaktens hela metafysiska grundval.

Oscar I försökte visserligen till att börja med att delvis tillmötesgå
Riddervold. Han lät fråga honom om hans motstånd kanske var av reli-
giös natur och om han i så fall inte hellre skulle vilja läta sig ersättas av
någon annan kyrkoman. Biskopen av Trondhjem tackade underdånigst
för denna nåd, men tillfogade, att han inte ville lämna plats åt någon
eftertrådare, som kanske inte delade hans åsikter.

När Hans Riddervold i alla fall nedlade sitt ämbete som biskop i Trond-
hjem lg4g, föreföll den döda punkten övervunnen. Den stämning i
Norge, som önskade kungaparets kröning, hade segrat.

>Smör.jelseakten äfven för Hennes Maj:t torde nu möta mindre svårighet, sedan den

skrupulöse Biskop Riddervold blifvit ett välbestäldt Stats Råd, och man förmodligen vid
val af efterträdare sett sig noga för i den ömtåliga punkten>, gör sig Crusenstolpe lustig.
>Det kan man annxrs kalla en i dubbel måtto vis regeringsåtgärd, som aflägsnar en omed-
görlig opponent.>>

Under de följande åren kom det tre gånger till överläggningar på
kungliga slottet i Stockholm, varvid, 1810, även det tidigare lejonet från
Trondhjem var närvarande och dlrvid kanske hade tillfalle, att när-
mare låra känna drottning Josephine. I en n/, längre skrivelse från
norska regeringen blev för första gången >Deres Majesteters kröning>12,
alltså bådas nämnd. I skrivelsen talas redan ingående om överföringen
av kröningsinsignierna från Kristiania till Trondhjem - de måste först
utföras hos en guldsmed, då det ju inte längre fanns några historiska.
Men Oscars beslut stod fast: när man hade avbOjt att kröna hans gemåI,
så måste man även avstå från hans person och därmed från hela stats-
akten. Vid alla förfrågningar och förhandlingar, som berörde detta tema,
lOd hans beslut gäng pi gång: >Herpaa behagade Hans Majestrt naadigst
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at resolvere: Denne Sag udsrttes.rls Den blev i själva verket så länge
uppskjuten, att man på norsk sida slutligen insåg det ändamålslösa i varje
vidare försök och från och med 18i3, då kungens just överståndna sjuk-
dom åter hade anförts såsom grund för ytterligare uppskov, återkom
man ej mer till frägan. Nio år hade f<;rflutit under dessa förhandlingar.

Hans Riddervold hade i varje fall genomf ört sin vilja. I en biografisk
essay, som handlar om honom, sägs det uttryckligt många år senare:

>I denne Stilling var det, han forhindrede att Dronning Josephine blev
kronet, hvilket ogsaa hadde till Fplge, at kong Oskar opgav sin Plan at
lade sig krone som Norges konge.>14

Drottning Josephine blev inte bitter över denna utgång. Visserligen,
om någon modern drottning kunde anses ha haft kallelsen att mottaga
landets krona under Trondhjem-domens höga spetsbågsvalv, skrlJle bon
ha varit det. På vilken annan plats i Norden skulle hennes liv, som var
ett enda ofrer för tronen, ha kunnat få en högtidligare bekräftelse? Här
hade i århundraden den helige Olafs ben vilat i ett silverskrin och pil-
grimsskaror från hela Skandinavien hade vallfärdat dit såsom nu till
Lourdes. Men Trondhjems kyrka var inte längre den nordligaste kate-
dralen i en enad europeisk kristenhet såsom under medeltiden. Därför
kunde statsakten för Josephine inte ha någon annan innebörd, än att hon
måste underkasta sig den som varje annan representationsskyldighet. Ute-
blev den, så avstod hon villigt.

I denna punkt möttes de båda makarna om också med mycket olika
förutsättningar. Oscars liberalism såg ju saken ur vår tids moderna syn-
punkt. Han såg troligen däri ett tillfalle att bli befriad från de stora
kostnaderna, fast å andra sidan politiska hänsyn talade därför. I varje
fall väga vi antaga att båda voro eniga i att avstå från den norska krö-
ningen redan då de första svårigheterna visade sig.

Trots detta bemödade de sig om ett gott ftirhållande till Norge, som
å sin sida alltid mottog kungaparet på det hjärtligaste vid deras besök.
Då de sommaren 1847 bod.de på slottet i Kristiania, instiftade Oscar den
21 augusti, på Josephinadagen, St. Olafs orden. Denna, en malteserkors-
liknande, fyruddig, vit stjärna, har sedan dess förlänats många, som gjort
sig förtjänta om Norge.

Josephine, som blott sällan besökte15 detta land och som efter prins
Gustafs död i Kristiania överhuvudtaget kände en viss bävan för detta
nordligaste Europa, lade slutligen en försoningens slöja över det skedda.
När man efter kung Oscars död 1st9 bad henne uppteckna nägra d.ata
ur sina minnen, omnämnde hon också de misslyckade planerna i för-
gången tid.
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>Sedan resan till norska kröningen i Drontheim bestämts att ega rum i July 1847 om
jag minns rätt, inrapporterades uti April eller Maj att de norra Provincerna både i Sverige

och Norrige hotades med foderbrist och missvext, 
- 

hvilket befanns sednare lyckligtvis
ogrundadt 

-. 
Kungen befallte genast att alla förberedelserna till högtidligheterna skulle

inställas, och kröningen uppskjutas till ett lyckligare år, emedan han dels ej Lunde glädjas

då folket led och dels äfven fruktade att en kunglig resa med för sådant tillfälle ound-

vikligt stor hofstat skulle blifva betungande för den ...(?) tusande allmogen; - 
denna

var honom så kär! ., .>tu

Åter en synpunkt! Vi se hur
gångna tiders pinsamma händelser

älskade döde.

Josephine vinnlägger sig om, att ur
utvinna något, som kunde hedra den

Robert Braun

t Det norska Regjerings indstilling no 1534 for 1844. 
- 

psltx och flera andra citat
är tagna ur de avskrifter som dr Joseph Möller lät göra 191i i riksarkivet i Oslo och som
befinna sig bland hans efterlämnade papper i det Apostoliska Vikariatets arkiv, Stockholm.
Jag citerar efter dessa avskrifter med hänvisning till resp. nummer i originaltexten. Om
inte något annat nummer uppgives, rör det sig om samma nr 1J34.

' De viktigaste arbeten om Trondhjems domkyrka är: Herman M. Schirmer: Krlsl-
kirken i Nidaros, Kristiania 18f f ; Johan Meyer: Kristkirken i Nidaros, Domhirken i
Trondhjtm under bygning, fbf old og gjenrcisning, Trondhjem 1914.

" Arkitekt Helge Thiis, som under senaste tiden haft ett mycket starkt inflytande vid
domkyrkans restauration, skriver i Byg,gnt'östaren (1943): >Men reformasjonstidens kolde
ringakt for den katolske kirkekunsts skjönhetsverdier må ta sin store del av skylden for de
ödeleggelser, som overgick Nidarosdomen, vårt dyrbareste nasjonale eie. Så dypt fofialt
efterhånden respekten for den middelalderlige kunst og dens skjönhetsverdier, at samman-
styrtede deler av domen ble nyttet som brudd for andre byggverk av kirkelig og profan
art, og de fleste av de oerstattelige gamle statuene ble slått istykker i ren råskap!>>

n Dronninger salues og krones i Norge? Tvende Skrivelser til det kongelige Kirke-De-
pertementet fra Trondhjems Biskop (Hans Riddervold)' Trondhjem 1846' sid. 4-i.

o Dt J. Miiller har i nigra wtdrag noterat sådana listor, som drottningen varje år upp-
ställde över llsta böcker och skrifter. En sådan lista börjar med >>Tempel der Andacht>>,
fortsätter med >Annales de la propagation de la foi, Revue des deux mondes, Aurora
Königsmark och hennes slägtingar av Prof. Palmblad, Själens helsa av Bern. Beskow>>
m.m. och innehåller även >Den 8 juli 1st9 minnesblad af Crusenstolpe>>. På de flesta
andra lektyrlistorna förtecknas >>Ställningar och förhållanden af Crusenstolpe>>.

u Crusenstolpe: Ställningar.., J".. 18t9, sid. 3t.
' Ibid. Flortonde brevet. Sthlm 1s49, sid. sr ff.
' NorsÄ. Tidskrift for Yidenskab og Litteratur, Udg. af Christian C. A. Lenge, 1:a

Aargang 1847, Christiania: Kroningsaktens Betydning i vor Kirke.
' Begrundet fornr.ering on, at Dronni.nger bör krones i. Norga. Bidrag til Besvrrelsen af

Biskop Riddervolds Spörsmaal: Bör Dronninger krones i Norge? Af Sogneprest til Eidsvold
Hans Peter Schnitler Krag. Kristiania 1846.

'o Bör Dronninger salues og krones / Norge? sid. 8.
" Den norska Regjerings indstillning nr llll for 18!1, >...Indstilling til Hans

Majestet om, at Flöistsamme naadigst vil bestemme, naar Deres Mejestaters Kroning skal
foregaae.>>

'" Den kongelige norska Stadsraadsaudelnings Houedfrotokol (1s49-18t0) , nr 202.
'n Norså Portrel-Gallerl, utg. av Chr. Tpnsberg, Christiania 1877,* Drottning Josephine besökte Norge under Lren 7824,183t, 184t, 1847,1849,78r0,

18t2, 186r, 1874 och 787t.
rB De anteckningar över Oscar I, som Josephine gjorde efter dennes död 18i8, var

bestämda för prof. Carlsson, som skrev en nekrolog över kungen. Intressanta är de av-
vikelser, utelämningar och förstärkningar som nekrologen uppvisar i jämförelse med
drottningens utkast.
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DE KÄTOLSKA AKADEMIKERNÄS
MöTE I KRISTIANSÄND

De katolska akademikerna samlades även i år till en kongress, denna gång förlagd till
Kristiansand i Norge. Man hade bestämt sig för denna plats, därför att man kunde på-

räkna stöd från den katolska församlingen och systrarna vid S. Josefs sjukhus. Systrarnas
insats var utan tvivel av största betydelse för den praktiska sidan av mötet och den
norska kommittin hade på ett utmärkt sätt löst inkvarteringsfrågan, och den materiella
undfägnaden lämnade inte någonting övrigt att önska. Den underbara och säregna naturen
i Sörlandet var inte bara en vacker ram kring mötet utan säkerligen för många även en

djup inspirationskälla, semtidigt som den gav rika möjligheter till rekreation.

Meningen med dessa kongresser är ju, att katolska akademiker från de nordiska Iän-
derna skall samlas för att i kamratlig anda överlägga och diskutera om de problem som är
aktuella för oss vid våra universitet. För årets möte hade man valt rubriken: Modern
futolsk tanke i fArbållande tiII nordhk kultur, vilket, var en fortsättning och precisering

av huvudtanken i Vadstena. Detta ämne var i sin vida formulering ägnat att väcka stort
intresse och i år samlades också inte mindre än 130 deltagare, vilket var nära dubbelt
så många som vid första mötet 1947. För de ungr gifta akademikerna hade deltagandet
underlättats på så sätt att deras barn omhändertogs genom kommittins försorg. Mötets
beskyddare Biskop Mangers hedrade oss genom sitt deltagande och var en av de mest
intresserade.

Kongressens degordning var i år i stort sett den samma som förra året med en kort
betraktelse på morgonen åtfoljd av gemensam mässa. Föredrag och diskussioner ägde rum
under förmiddagen och sedan var dagen egentligen fri för personlig samvaro och gemen-

samma utflykter. På aftonen sjöngs slutligen kompletorium.

Det första föredraget hölls av Elsebet Kieler, Danmark, om Katolsk liussyn ocls nor-
dhk t'olkkarahtår. I storr drag gav hon en översikt över Kyrkans spiritualitet genom

tiderna, som grundar sig på en strängt theocentrisk världsbild. På många sätt kan denna
spiritualitet uttrycka sig allt efter den tid, det land och den människa den genomsyrar.

Men om den utgår från Kyrkans övernaturliga tro och kontemplation av den Treenige

Guden är den i sin kärna oförgänglig och upplyftad över tid och rum. Hur svarar vår
nordiska folkkaraktär till denna Kyrkans anda? Man måste, menade talaren, konstatera
i hur hog grad de nordiska folken kommit bort från religiöst tänkande. Livet har för de

religiösa blivit till moralism och för de irreligiösa till materialism. Gentemot ett sådant

andligt tillstånd, där själva tron vacklar, kan vi katoliker inte svara med dogmer och
argument. Det enda vi kan och måste göra är att leva ett övernaturligt liv med kon-
templationen som ständig kraftkälla. Vi måste försöka visa vad det är att vara kristen,
och det kan vi inte förrän vi givit oss helt åt Gud. Men protestantismen är i dag en appell
till var och en av oss, att konsekvent följa evangeliet i innerlig förening med Gud. I den
efterföljande diskussionen påpekades det anlag för mystik som åtminstone utmärkt
svenskarna. Men var finner man i våra dagar denna mystik hos oss?

Följande dpg gjordes en utfärd till S, Josefssystrarnas Stella Maris vid Mandal där
pontifikalmässan hölls i det fria. Den predikan biskop Mangers höll slutade med en ma-
ning till akademikerna att inte sätta sitt ljus under skäppa och isolera sig, utan i med-
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vetande om det ansver, som kunskapen för med sig, söka att väcka de ljumma och sprida

upplysning bland människorna.
Pater Finn Thorn O. P., Norge, talade senare över ämnet Den hntolska kyrkan och

norilisk firotestantism. Han berörde redan i inledningen de psykologiska hinder, som en
protestant har att förstå katolicismen. Detta är en osynlig barriär, som är ytterst svår

att genombryta från någondera hållet. Föredragshållaren hävdade, att den norska folk-
kyrkan är av kyrkotyp i motsats till sekterna. Men från katolsk synpunkt är den dock
en kyrka, som avfallit från den enhet Kristus velat etablera. Konsekvensen blir svår, för
man kan ändå inte scryka ett streck över folkets religiösa liv under 400 år, och mena

atr det bare varit en illusion. Man måste utgå från en positiv syn på protestanterna. Men
situationen i dag är också den, att den katolska kyrkan inte så mycket står inför en

konfessionell motsättning, som inför en motsättning med de materialistiska och ateistiska

strömningarna i världen. Inför denna gemensammx fara måste alla kristna samarbeta. Men
därmed är problemet inre löst angående vårt förhållande till protestanterna, ty om vi
erbeta för kristendomen innebär det för oss en katolsk kristendom. 

-
Pater Thorns föredrag skulle med sin ovanligt stora förståelse för våra i tron skilda

bröder säkert väcka sensation, om det kunde bli känt i vidare kretsar, eftersom det nyligen
talats. så mycket om Kyrkans avståndstagande från Amsterdam-konferensen. I den efter-
följande diskussionen var alla ense om att just kärleken måste utmärka vårt förhållande
till andra kristna samfund. Från teologisk sida kan dock kanske en del invändningar resas

mot vissa av föredragshållarens synpunkter.
Norrmannen Daniel Haakonsens föredrag om Kristna och icLe kristna tankar om äkten-

skapet ocb familjen berörde huvudsakligen förhållandet mellan man och hustru i det
praktiska livets många problem, arbetsföredelningen i hemmet och utvecklingen av makar-
nas personliga liv. Särskild vikt lade talaren vid en sund barnuppfostran, som tog hänsyn

till barnets personliga egenart. Framför allt måste vi slå vakt om den katolska synen på

äkcenskapets helgd. I den efterföljande diskussionen betonades bl. a. ylterligare äktenska-
pets sakramentala karaktär. Det är inte i första hand fråga om en förening mellan två
människor för släktets förökning utan om ett sakrament för bådas fullkomning i gemen-

skap med varandra. Så är detta också på sitt sätt ett stånd för ett fullkomligt liv i Gud,
liksom det andliga ståndet för den som vigt sitt liv åt kyrkans tjänst.

Lektor Vollnick, Norge, höll nästa dag ett föredrag om Atehtisk hunanism ocb auk-
toritetsproblemet. I stota drag redogjorde han för de olika humanistiska riktningarnas
historiska utveckling från medeltidens idealism och fram till våra dagars materialism.
Talaren khrlade också motsättningarna mellan de olika riktningarna. Syntesen och medel-
vägen mellan de farliga ytterligheterna ligger i den katolska {ilosofia perennis. Denna är
egentligen den sanna humanismen, emedan den ensam kan undvika å ena sidan en över-
driven individualism och å andra sidan våra dagars kollektivism. Denna filosofia perennis är
den, som konsekvent har hävdat människovärdet.

Katolicism ocb nordislt iletnokrati behandlades av Inger Hedemark från Danmark, som

påvisade skillnaden mellan den katolska och den nordiskt demokratiska synen på sam-

hället. Enligt den förra är människa och samfund en enhet och deras förhållande till var-
andra innehåller något absolut, medan den senare ät relativistisk. Den nordiska demokra-
tien präglas framför allt av toleransen. Den katolska uppfattningen av denna är en helt
annan, nämligen, att det finns objektiva allmängiltiga sanningar som man inte får ackor-
dera om, men att den som är i villfarelse kan vara i god tro som måste respekteras, medan

enligt den moderna protestantisk-demokretiska uppfattningen sanningen endast har subjektiv
giltighet och därför alla åsikter måste tolereras. Men en diktatur är i lika hög grad oför-
enlig med ketolsk som protestantisk demokrati, då den går emot bådas toleransbegrepp.
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Dessr både uppfrttningar om demokrati lir i grunden oförenliga. Men då vi ketoliker,
på grund av vår minoritet, inte kan bildr ett eget politiskt prrti, måste vi nöje oss med
att erbeta för det som ligger oss närmest och försöka, i den mån det är möjligt, göra vårt
egna åsikter kända och respekterade. Detta senare var huvudsakligen, vad som framkom
i diskussionen efter föredraget.

Dr Jarl Gallin, Finland, talade i sitt föredrag om Filosofirnderuisniagen uid ile ror-
d.iska unioersiteten, om de problem en katolsk student möter, då han konfronteras med
de icke-katolska filosofiska systemen. Mot den logiska empirismens förklaring, att all
metafysik är meningslös och omöjlig måste vi hävda dess berättigande och nödvändighet
inom filosofien. Angreppen på den thomistiska filosofien förfelar vanligen sitt mål därför
att de föru6ätta, att den är idealistisk, vilket är en missuppfattning. I kunskapsteorien
står thomismen mellan empirismen och retionalismen, ontologiskt mellen materielismen
och idealismen, logiskt mellan den extreml realismen och nominalismen. Föredraget
kompletterades för de övriga nordiska ländernas vidkommande med korta exposåer av
Sven Stolpe, Edvard Vogt och Olaf Pedersen.

I det sista föredraget slutligen behandlade Gunnel Vallquist från Sverige Liturgiens

flats i den futolsfu renössensen. Skall man rätt förstå liturgien, räcker det inte med en
yttre kunskap om bruk och föreskrifter. Det gäller att tillägne sig dess andliga innehåll,
och kan man det, blir liturgien den säkreste vägen till ett innerligare liv i Gud och ett
medel för vår helgelse, som är av allm största betydelse för en katolsk förnyelse pi alle
områden. Liturgi är form, men den är fylld av liv, och uttrycker en högre verklighet.
Vi är människor med sj\l och kropp och måste därför använda oss av de yttre formerna
för att uttrycka ett innehåll. Liturgien är också gemenskap och häri ligger ett av dess

stora värden för den katolske aktionen.

Semmanfattande kan man säga om föredragen och de till dem anslutna diskussionerna,
att de intellektuellt,låg på ett högt plan och att det, som uppställdes som en önskan i Vad-
stena, att akademikerna som katoliker skulle ta ställning till sina respektive frck, här i
stor utsträckning redan hade förverkligets. Samtidigt måstc vi undvika f"nn ett airt
akademiska ståndpunktstagande blott blir en torr intellektualism, Man får aldrig förlora
ur sikte der, som för ett katolskt tänkande alltid forblir det väsentliga, d. v. s. det stora
andliga sammanhang vari allt och alla ingår. AIla våra kunskaper skulle vara fåfängliga
om vi utgick från en annrn uppfattning.

Nyttan med ett möte av detta slag är nämligen att deltagrrna dels får en intellektuell
orientering över aktuella ämnen, dels nye impulser för det andliga livet genom den rent
katolska miljö, som bildas för några dagar. Och för detta är säkert också det aktive del-
tagandet i liturgien av allra största betydelse. Det skapas överhuvudtaget en katolsk aka-
demisk atmosfär som vi saknar vid våra universitet.

De personliga kontakterna, för att inte säga vänskapsband, som här knytas, hör också

till de väsentliga resultaten av en sådan kongress, och dessa kan i framtiden vara utgångs-
punkter för ett mycket fruktbart samerbete. På så sätt skapas också en katolsk skandi-
navism.

Det är frestande att jämföra årets möte med förra årets i Vadstene, som på sitt sätt
var enastående, genom den verkligt kännbara inspiration, som deltagarna fick till en

intensifierad katolsk aktion. Behållningen var väsentligen av andligt slag och gav rika
impulser till ett fördjupande av det religiösa livet. Men i Kristiansand inriktades man
mera på de rent intellektuella problem, som uppstår i vår miljö, medan det andliga inte
riktigt kom upp på samma nivå. Från praktisk synpunkt hade det till exempel kanske
varit lämpligare om morgonens betraktelser före mässan förvandlats till bibelstudie-
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grupper, där alla varit ektiva deltrgare. Vidare gav de lediga eftermiddagarna med det
ideliga badander i skärgården visserligen en storartad rekreation, men det medförde också,

att man i elltför stor u$träckning kopplade av från förmiddegens debatt och sjönk ned
till en srmvaro på rent sällskaplig nivå, som inte gev önskat utbyte av den dyrbara tiden.

Nu inse vi nog alla, att om våra akademiska insatser skall bära de frukter, som vi
hoppas, så måste först och främst vårt religiösa liv ligga på ett så högt plan som möjligt.
Vi måste dock ha klart för oss, att även om det arbete vi utför inte kommer 1tt ha några
synliga resultat att tala om inom den närmaste tiden, så är det dock inte förgäves.

Torgil Magnuson
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SANKT ERASMUSSTUDIER .II

I det förra avsnittet av dessa studiert ansluter jag mig till en teori, som framlagts av
Cahier, Mäle och Könstle, att det yngre Sankt Erasmusmarryriet, vilket bl. a. är känt
från en rad svenska kyrkmålningar, uppstått såsom en folklig omtolkning i trakter, vilka
ligga avlägset från de stora haven och ägde mindre god anknytning till europeisk sjö-
trafik, samt där ankarspelet eller vinschkorset var mindre känt. I efterföljande rader
skall detta problem närmare diskuteras.

Den nämnda proveniensteorien har kritiserats av den framstående kyrklige arkeologen
och konsthistorikern Joseph Braun, som helt motsätter sig denna tolkning och för sin
del häremot framhåller dels, att den yngre legendens uppkomst är att finna i Gaeta eller
trakten däromkring dels, att den icke hädeder sig ur någon folketymologisk skapelse."
Olga Alice Nygren nö.ier sig med att blott referera de båda teoriernat, medan Martin
Davies synes vara okunnig om Brauns inlägg och blott åberopar Cahier'. Själv går dock
Braun icke in på någon som helst detaljkritik, varför bevekelsegrunderna för hans ställ-
ningstagande icke äro kända.

Det är emellertid nödvändigt atr försr sranna något inför uppkomsten av folkliga
omtolkningar i allmänhet, om vilka jag stundom använder den språkliga termen folk-
etymologier. Framför allt uppträda de i tvenne skilda fall, där attributens användning
är okänd. Folketymologien, den folkliga omtolkningen, söker från denna utgångspunkt
antinSen närma attributet till andra kända och föreställningskretsen omkring dem {ör
att nå en förklaring, och här är det till gagn, om man kan peka på ett bestämr redskap
och dess användning. Under denna grupp av etymologier kunna de språkliga inräknas,
ehuru det om dem ofta gäller, att redskapets användning är känd. Eller måste man
räkna med, att attributet och dess användning sakna varje möjlighet till folklig associa-
tion med andra möjligen närstående, vilket i den mest tillspetsade formen tenderar mot
ren fantasiprodukt eller konstruktion. Senare i framställningen ha vi anledning am upp-
taga frigan, var den folkliga omtolkningen starkast framträder i S:t Erasmi kult.

I sin kritik skulle Braun vinna åtskilligt, om det kunde uppvisas, att det yngre mar-
tyriet utgjorde ett vanligt straff och sålunda icke blott skulle gälla Erasmus utan även
andra helgon, men icke ens den kände rättshistorikern Karl von Amira känner i den
kyrkliga ikonografien någon parallell till det yngre martyriet' och llans Fehr, som något
senare varit inne på samma problem, ansluter sig till von Amira; sammanfattningsvis
säger han: >wir wissen in der Tat nicht, ob der Darmhaspel tatsächlich Anwendung
fand beim Strafvollzug>u. Även F{anna Glaser söker anslutning till teorien om en folk-
etymologisk omtolkningt, och V. Deonna har samma uppfattning. Han lämnar där-
jämte8 en kompletterande notis angående martyriet med vindan: Thierry Bouts har en

t Sankt Erasmusstudier l, Creilo 1944, p, S8 fr.
" Trecht und Attribute iler Heiligen in rler d.eutschen Kunst, 1943, sp. 229.
" Helgonen i Finlands medeltidskonst, 794t, p, 707.n A t'eu Saints from pictures in the National Gallery, 1946, text. till Plate xiv, F r a n-

cis Bo nd: Dedications 6 Patron Saints of English Cburches, 1914, p. 160 nöjer sig
med att karakterisera S:t Erasmus som >a somes'hat apocryphal saint>.u Die gennaniscben Todesstrafen, 1922, p. 134 ft,, J87 f. Cf. äv. Ch. Cahier:
Caractäristiques des saints d.ans I'art fiofulaire, d,el i, 1867, p. 362.

u. Das Recbt im Bilde, 1923, p.9t. Cf. äv. iii. Tafelteil p.9a fig,. tt7.
' Die Bcdeutung der cbristlicben Heiligen utd ibter Legende liir Yolksbraucb und

Yolksmeinung in Deutschland, 1937, p, 34 f.
" Lögendes et traditions d'origine iconograpbique en particulier ilans I'ancienne Ge-

nöue, Genaua 1924, p.262 rrot 8.
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gång målat den helige Sirapion med detta attribut. Nu förhåller det sig så, att denne

Bouts även målat S:t Erasmi martyrium, och denne målning i S:t Peters kyrka i Löwenn
anses höre till hans bäste arbeten. Den psykologiska förklaringen, ltt Bouts använt
vindan och det yngre Erasmusmartyriet till förebild för den mindre kände Sdrapion,
ligger nära till hands, och en viss motivering genom de båda helgonens legendtexter kan
anföras, Deras martyrier ligga på samma linje: Erasmus fick buken uppskuren och tar-
marne uppvindade, medan Sdrapion fick kroppen sliten i stycken över ett kors. Hos
båda intager havet en märklig plats: Erasmus var ute och seglade, Sdrapion färdades
fram över havet. Det yngre Erasmusmartyriet hos Sdrapion torde dock icke kunna för-
klaras på annat sätt än att Bouts, som med framgång målat S:t Errsmus, använt dennes

martyrium som förebild för S:t Sdrapion.
H. Giinter söker lösa den dubbla traditionsbildningen kring Erasmus genom att visa

på tvenne helgon med samma namn, vilka enligt hans mening förblandats. Den äldre
Erasmus skulle sålunda vara bärare av treditioner, vilka ursprungligen knutits kring den
yngre, och efter denna förväxling framstår den äldre Erasmus icke blott som sjömän-
nens helgon utan även såsom läkehelgon. Giinter uppgiver, att stralfet med vindan icke
var känt hos romarne, och gör gällande, att helgonet med det yngre martyriet var
>wahrscheinlich ein späterer Märtyrer aus der Langobarderzeit>.'o Jag har anledning att
återkomma härtill.

Då S:t Erasmi martyrium med vindan sålunda förefaller vera om kanske icke unikt
så dock mycket sällsynt, riktas uppmärksamheten mot de områden, där der borde vara
rimligt att möta den yngre versionen om helgonets martyrium, och härvid träda i för-
grunden de trakter, särskilt i inlandet, där man dels saknade större båtar, vilka krävde
ett särskilt ankarspel, dels äger de äldre bildframställningarne av martyriet. Staden
Gaetr, som blev helgonets slutliga gravort, föreslis av Braun, dock under annan mod-
vering, men platsen är belägen vid en italiensk kust med goda hamnar, vilka spelade en

väsentlig roll för världshandeln alltsedan äldsta tider, och torde i detta sammanhang
därför redan av den anledningen vara mindre väl vald; här vill jag dock gardera mig
mot det resonemang, som i sin mest tillspetsade form Ivar Callmander med rätta kriti-
serat", ehuru frågan om ett eventuellt samband mellan folkets konst och folkpsyket
likväl utgör ett beaktansvärt men svårhanterligt uppslag. Jag anser mig emellertid icke
kunna dela Brauns kritik, åtminstone icke i den form, vari den nu har framförts, och
jag skall i fortsättningen ytterligare motivera detta.

Joseph Braun meddelar ett belägg på en av honom själv icke beskriven parallell till
det yngre Sankt Erasmusmartyriet, vilket icke torde ha förts in i diskussionen om vinsch-
korset, varför det i detalj skall redogöras härför. Braun känner i tysk konst en enda

bildframställning av den heliga Reparata, nämligen på en väggbonad frå.n Neuburg a. D.,
tillkommen c:e l42J (enligt Brauns uppgift förvarad i Kunstgewerbemuseum i Köln).'"
Den visar, från vänster räknat, SS Benedicta, Christina, Apollonia, Catharina Alexandrina,
Barbara, Reparata och Fausta jämte deras martyrier. Den heliga Reparata är avklädd
till midjan, bär liksom de andra helgonen krona, och en vit fågel (duva) synes närma
sig henne från ovan. En kniv, som föres av en osynlig hand, skär av hennes vänstra
bröst, en annan ligger vid hennes fötter, och med tillhjälp av en vinda drages hennes

tarmar upp ur buken. Det sistnämnda redskapet bör emellertid icke räknas till hennes

n Paul Heila nd Dirk Bouts und' die Hatt'ptuterke seiner Scbule, 1902, p.40 fr,
Cf. Max Friedlän dert Meisteruterke d.er niederländhcben Malerei des xt. u. xui.
Jahrhund.erts aul iler Ausstellang zu Briigge 1902,1903, p,7 Tafel lz.

'o Legenden-Stil.diefl, 1906, p. 23 not r. Cf. äv, Odenius a. a., p.96 fr.
" Flandrisk konst i lred och ot'red,1915, p. 170 not.
' e. t,, sp. 629. Cf. äv. sp. 117 f. fig. i0.
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attribut. Cahier upptager endast kniven och duvan'", och Ågnes B. C. Dunbrr räknar
icke heller vindan till helgonets individuella attribut". Anna Jameson, som åberopas av

Dunbar, uppgiver, att hon aldrig sbtt någon bild av den heliga Reparata annat än i
gamla florentinska bildserier.' Helgonattributen äro där en krona, martyrpalmen, en

bok samt stundom även ett bandr med ett rött kors på vit botten. Av det yngrc Eras-

musmartyriet känner hon enligt egen uppgift endast en avbildning, nämligen av Nicolaus
Poussin i Vatikanens tavelgalleri.t" M. Leifmann" och F. Brunswick* meddela samme

attributering som Jameson. Könstle'" lämnar däremot inga detaljupplysningar. Braun
själv hänvisar vid förklaringen av attributen blott till Reparatas helgonlegend, men detta
räcker likväl icke helt att förklara även vinden på väggbonaden. En mindre vanlig
attributering hos de andra helgonen förtjänar att påpekas. Den heliga Barbara har bl. a.

erhållit en fackla såsom individuellt attribut, vilket Braun själv medgiver vara slllsynt:
>es ist iibrigens das einzige Beispiel, das mir bekannt wurde>,t Den heliga Apollonia
har fått det ovanliga attributet kniven förutom tandtången, och Benedicta" och

Christina* hava även, som Braun uppgiver, erhållit en mindre vrnlig attributering.
För att förstå Reprratas attribut på väggbonaden bör man enligt min mening i stället

fästa större avseende vid själv: tillverkningsorten för bonaden. Neuburg är visserligen

beläget vid Donau men i dess övre delar, där trefiken till lends dominerar. T. o, m;

ännu något längre öster- och söderut har Rudolf Krisst kunnat påträffa vindor såsom

votivgåvor åt S:t Erasmus. Att enbert på dessa grunder hävda, att Tysklands syddelar,

norra områdena av Schweiz och öterrike jämte utlöpare in mot Frankrike och Ungern
lro att anse som novationsområden för S:t Erasmi och den heliga Reparatas kulter, kan
nu synas förhastat, men dessa trakter erbjuda likväl viktiga hagiografiska kontaktområden,
vilket ytterligare måste belysas. Sjötrafiken intager där en om icke betydande så dock
beaktrnsvärd ställning vid sidan av den mer dominerande trafiken till lands. Det yngre

Erasmusmartyriet är känt inom detta område, och helgonets kult lever där i den slregna
form, som Kriss och dennes {öregångare Richard Andree* med desse votivgåvor exem-
plifierat. Den heliga Repenta är även känd här men i ett enda fall, genom den märk-
liga parallellformen i Neuburg a. D.

Såsom redan nämnts har Giinter angående den dubbla legendbildningen kring S:t
Erasmus för sin del antagit, att det funnits tvenne helgon med samma namn, rnen han
når icke längre än till hypoteser. Von Amira, som slagit in på denna väg, har med

största försiktighet uttalat samma lösning på problemet: >die Marter mit der Darmwinde
soll noch gewöhnlicher Annahme in der Legende des Erasmus aus der eines andern

Heiligen (aber welcher?) iibertragen sein>.t Enligt Gönter hörde det yngre martyriet
hemma bland longobarderna. Dessa äro ett germanskt folk, som vid tiden för Kristi

- a. a,, del ii, 1867.
" A Dictionary of Saintly Tuomen, vol. ii, 190i, p, 183.* Sacred aul Legendary Art, vol. ii, 1866, p. 648.
tu 

", 
.,, p. 699. Cf. äv. Odenius a. e., p.92.

7' Kunst und Heilige, 1912, p, 235.
" Heilige und ihre Symbole, 1914, p. 98.
tn lkonograpbie der Heiligen, 1926, p. f l! I.* 

^, ^,, 
sp. 116.

^ ^. ^., 
sp. 127.o e. a., sp. 16i.* Cf. Odenius a. a., p,90.

'n Votiue und'Veihegaben iles katbolischenYolks in Siiddeutscbland,lgo4, p. 13. Älp-
trakternas isolering ocli karaktär av naturliga reliktområden ha framhållits av bl. a.
Fritz Askebörgz Norden ocb hontinettten i gann'al tid, Stildier i forngermansk
hultubistoria, 1944, p. t6. Cf. äv. p. 102 f. ibid.* e, e., p. 274. Cf. äv. p.136.
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födelse bebodde ett område väster om Elbe, men mot slutet av 400-talet gjorde de upp-
brott och slogo sig slutligen ned i nuvarande nedre österrike. Deras främste vatten-
trafikled utgjordes av Donau. Mot senare delen av i0O-talet trängde de ned mot den

iralienska halvön och grundade där ett betydande välde; staden Rom jämte några andra

områden kunde dock behållas kvar inom det östromerska riket. 641 utfärdrdes det be-

römda longobarderediktet, som genom sina påfallande likheter med fornsvenske och forn-
danska lagtexter intager en märklig plats inom forngermansk rätt.- Dessa longobarder,

hos vilka Giinter anser, att stralfet med vindan uppkommit, trängde ned till det viktiga
novationsområdet för S:t Erasmi kult, vilket sålunda utgör mötesplatsen för ett kring-
vandrande inlandsfolk och nordliga utlöpare av en kult, knuten till ett sjör4annahelgon.

Med Braunt förtjänar det även att påpekas, att den äldstr bildframställningen av hel-
gonet går tillbaka till en skulptur från l4l0 i Heining i nedre Bayern.

I Sverige torde den heliga Reparate vara helt okänd, och i grannlandet Finland har
man icke lyckats belägge några bildframställningar av henne.* Från tysk konst är blott
en enda avbildning känd, nämligen i södra Tyskland. Detta synes tyde på, att Neuburg
a. D. är att anse som en nordlig utlöpare för den heliga Reparatas kult, och till förmån
för denna uppfattning talar även det förhållandet, ett väggbonadens tillverkare att döml
rv flere exempel synbarligen voro mindre väl hemmastadda i den sydkontinentala kyrk.
liga ikonogrefiens traditioner. Martyrieframställningarne förefalla vare tidstypiska, möj-
ligen även lokalt influerade. Till srmme grupp bör enligt min mening ett träsnitt från
1400-taletp räknas, vilket framställer den heliga Fides' martyrdöd. Snittet företer i
komposition flere intressanta paralleller med väggbonaden. Till högre om helgonet stir
bödeln, som med en kniv skär av hennes bröst, och bredvid honom står domaren med

spira i handen och en egendomlig, spetsig mössa på huvudet.t
Det torde v*a. pi sin plats att erinra om fågelns placering på bonaden, vilket f. ö.

redan framgår av legendtexteno, ehuru detta ensamt givetvis icke bör äga någon ut-
slagsgivande betydelse. Duvan är enligt gängse uppfattning att anse som helgonets själp,
som lämnar den förgängliga och marterade kroppen för att uppgå till himmelen, men på

bonaden svävar fågeln i stället ned mot Repareta, Attributförskjutningar har man an-
ledning ett vänta dels i trakter så belägna, att det finnes möjlighet till sammanblend-
ningar och folketymologiska omtolkningar, t. ex, inom ett verkligt kontrastområde
mellan trafik till lands och till vatten, dels i kultens yttersta förgreningrr och utposter.
Neuburg torde kunna anses ligga i ett dylikt kontrastområde" där folkfantasien och det
konstnärliga skapandet på ikonografiens område erhållit friare spelrum och lämnat plats

' Ludwig Schmidt: Älteste Gescbichte det Ltngobnden, 1884, p, 76 fr.,Ludo
Moritz Ilar rmann: Gescbichte ltaliens imMittelalter, ii: I, 1900, p.24lff.,iit2,
1903, passim, Lotz: 'Veg iler Langobarden,Yerhandlangen der Beiliner Gesellschalt lfrt
Anthropologie, Etbnologie anl Urgeschicbte, Jahtga,ng 1888, p. f70 ff,n !. t., sp. 228.* Nygien a. a.o Rud. ouanto Rud. Quanten: Dcs'Veib in iler Religiotten LerYöIker, 1912, Tafel LXX.

" Cf. äv. domaren oå ett svdtyskt träsnitt fr. c:e l4i0 med det vnsre Eresmus:t Cf. äv. äo-"r"tt på ett sydtyskt träsnitt lr. c:e l4i0 med det yngre Erasmusmar-- ut. av. domaren pl ett sydtysKt trasnltt tr. c:l l4tu med det yngre -tsresmusm
tyriet (Staatsbibliothek Mönchen), Kurt Pf ister: Die firimitiuen Holzscbnitte, 19tyriet (Staatsbibliothek Mönchen), Kurt I'iister: Die primitiuen Holzscbnitte, 1922,
Tafel tg. Cf. äv. S[ilhelm Schmidt: Die lnkunabeln des Kufilerstichs im Kgl.
Kabinet zu Mii*cben, 1887. D. 8 fig. 31. G. Leidinee r: Einzel-Holzschnitte desKabinet zu Mii*cben, 1887, p. 8 fig. 31, G. Leidinge r: Einzel-Holzschnitte
Fiinf zebntet labrbunilerts in der Ksl. Hof - und Staatsbibliotheh Miincben, bd ii. 1Fiinfzehnten labrhunilerts in tler Kgl. Hof- und Staatsbibliotheh Miincben, bd ii, 1910,
p. 18 fig. 31, M, Greisbe rgz Die Formscbnilte des Fiifizebnten Jabrbunderts im
KgI. Kufiferstichkabinelt zu Dresclen, l9ll, p. 12 f.. f.ig.24, von Amira l. a., passim.e Acta Sarctorum, Octobris, Tomus iv, 1868, p. 40, Boninus Mombritius:
Sanctuarium seu aitae sanctoram, tom. ii, 1910, p. 444.* Helmut Lorher! Realismus unil Symbolismus in iler altcbristliscben Kanst,
1931, p, 31.
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för en parallellbildning i bildframställningar med det yngre S:t Erasmusmartyriet. Vägg-
bonadens tillverkningsår och tillkomsten av den äldsta bildframställningen av Srt Eras-
mus med det yngre martyriet sammanfalla visserligen, men av flere skäl bör S:t Erasmus
tillerkännas tidigere hemortsrätt, vilka jag dock nu icke skell vidröra, innan översikts-
kartorna över S:t Erasmi -kult hunnit -fullföljas.

För att något fullständiga bilden av Neuburg som utpost för Reparatas kult skall i
korthet redogöras för de spår av Erasmuskult, som äro tillfinnandes i Schweiz och det
nordliga Italien. Enligt E. å. Stiickelbergo finnes det c:a fjorton reliker av helgonet i
Schweiz, men det är påfallande, att blott en enda är omnämnd under ll00-talet, medan
de övriga omtalas 1642 och senare. På grund av stridigheter måste helgonets kvarlevor
på 800-talet flyttas från den ursprungliga gravplatsen i Formiee till Gaeta och torde i
samband härmed till vissa delar ha spritts över Europa. Det är mot bakgrunden av
detta av intresse att konstatera, att helSonets reliker så pass sent nådde Schweiz. Detta
sena mottegande bidrager, att historielegenden vändes i legendhistoria, Även om Braun
skulle ha rätt i sin kritik, kverstår dock den frågan obesvarad, varför helgonets kult
erhöll sin kraftigaste förankring i norra Europa i den yngre traditionen, Braun kan
genom sin kritik icke heller motivera sambandet mellan läkehelgonet Erasmus och sjö-
mannahelgonet med samma namn.

Till S:t Erasmi ära byggdes en kyrka i Vercellis, beläget i omedelbar närhet av det
viktiga trafikstråk, som via Alperna förenar Italien med Tysklands syddelar. Först så

sent som l6fi omtalas en relik av den heliga Reparatas, möjligen den enda relik av
helgonet i Schweiz. I södra Europa har Reparata likväl åtnjutit en viss popularitet: hon
är sålunda känd som skyddspatron för Florens åtminstone indll 1298, Nizza, Coreggio
och Adria. Helgondagen infaller den 8 oktober*, som i Italien sammanfaller med oli-
vernas mognad, och där har ordstävet >A Santa Repaerta ogni oliva inoliata>"t upp-
Lommit. I annat sammanhang ämnar jag återkomma till frågan om helgondagens ställ-
ning inom näringslivee år och uppkomsten trv sekundärpatronaten.

Olopb Odenius

8 Gescbicbte der Reliquien in der Scbueiz, 1902, p. xxix f., xxxii, xxxix, XLV, 3i,
113, t72, t7t, t77 f., l8J, 187 f., 3oo.* F. N o r k: Das Festkaleniler, 1847, p. 387.- Stiickelberg^.^., p. 16I.- Henri Quentin: Les martyrologes historiques ilu moyen age, 1908, p,21.

" Alexis Yermolof ft Der Landairtschaltliche Volkskrlentler, 1905, p. 437.
Cf. äv. Joseph Rei nd,l: Die ebemeligen Veinkulturet bei Neuburg an der Donau,
Globus LXXXVII, f 90t, p. 354 ff. Reindl uppgiver, att Neuburg utgjorde ett medeltida
centrum i ett vinodlingsdistrikt. Denna odling gynnades av kristendomens införande och
uppkomsten av en särskild adelsklass. Med folkvandringstiden gick dock vinproduktionen
väsentligen ned. Det eftör Yermoloff anförda ordstävet torde erhålla kausalitetsförkla-
ring, om man ser själva helgondagen i relation dll olika arbetsskift inom vinodlandet och
reella växtbetingelser; m. a. o., emedan helgonlegenden ej erbjuder något stöd, torde lös-
ningen ligga däri, att helgondagen fungerat såsom aktiv och traditionsskapande kärna.
Detta skulle sålunda mycket väl kunna förklara S:ta Reparatas närvaro i Neuburg. Denna
hypotes kan vidgas därhän, att det är tänkbart, att helgonet ursprungligen föI;'t med in-
förskrivna italienska vingårdsarbetare och de särskilda vinstockarne till Neuburg; om
sydtysk vinodling cf. äv. R e i n d l: Die ebemaligen V einkulturen in Siidbayern, Globas
LXXXV, 1904, p. 384 fr. Om S:ta Reparata cf. äv. Valter och Elisabeth
P aatz: Die Kirchen uon Florenz, (Lieferung 8; p, 337 ff.) 1942, passim.
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Vadör kämpa mot kommunismen?

Kampen som föres mot kommunismen
från katolskt håll, skriver Orientierang,
Katholiscbe BIätter liir raellanscbauliche

Inlormation (Znrich 3l/7 1948), kan för
en ytlig betraktare framstå som inte mer
än en kamp om makten. Man säger, act

den egentliga religiösa angelägenheten där-
vid helt sättes å sido, att man blott vill
försvare gamla kulturella former och poli-
tiska positioner, att man mera bekymrar
sig orn >västerlandet> än om den osjälviska

förkunnelsen av Kristi rike. Även från pro-
testantiskt håll förebrår man någon ging
Katolska kyrkan denna hållning, som t. ex.

i Schweiz, där en reformert författare be-
träffande Kyrkans hållning i lJngern an-
märkre: >Katolska kyrkan kämpar alltid
också om sin politiska och sociala ställning,
och emedan denna var starkt sammanflä-
tad med den hittillsvarande sociala ord-
ningen, redan genom hennes position som

storgodsägare, anser hon kommunismen som

en fiende, som hon måste bekämpa med

allr medel , . ., hon skärper kampen genom

att ge den karaktären av ett korståg för
den västerländska kulturen och den kristna
humanismen, Det är klart att därmed
evangeliet förrådes och kyrkans Herre för-
nekas. Ty som kristna har vi inte att för-
svara en kultur utan det Gudsrike, som har
kommit med Jesus Kristus.>

Sådana ord låter i sin slutna, säkra håll-
ning alltid mycket imponerande. Vi kato-
liker är vana vid att höra dem, men vi ken
därför inte prisge vår egen hållning. En-
ligt katolsk övertygelse har genom Kristi
frälsningsverk Skaparens kulturuppdrag
inte tagits tillbaka, Kristus har inte upp-
hävt naturlagen med alla dess konsekven-
ser, utan han har kommit för att föra den
till fullbordan. Vi kan inte, som där före-
slås, slita isär religion och liv 

- 
men till

detta hör även det kulturella och sociala

livet. Det är inte likgiltigt på vilket slags

>åkerjord> Gudsordets säd faller, om den
skall gro och bära frukt. Varför bemöda
sig missionärerne hos de primitiva folken så

mycket ^tt höj^ deras bildningsnivå? Även
protestantiska kyrkor använder ju store
summor för att utbygga skolväsendet i In-
dien och Afrika! Om Gud än kan också av
stenar uppväcka söner åt Abraham, så har
han dock själv visat den venliga vägen i
en annan riktning. Visserligen får kristen-
domen inte vitja hålla fast vid föråldrade
former av det kulturella livet, ifall nya och

verkligt bättre framträder. Men kommer
den marxistiska kommunismen verkligen
med t. ex. en sociallära som kan sägas duga

som uttryck för kristen anda och kristet
liv? För inte så länge sedan inskärpte den

ryska tidningen för lätrere Ucbitehkaja
Gazeta ir.er Kalinins ord: >Vi betraktar
religionen som en villfarelse och vi kämpar
mot den med hjälp av uppfostran.> Och
Prcuda skrev den 29/6 1948 i en ledere
bl. a.: >Partiet kan, såsom kamrat Stalin
lär, inte förhålla sig neutralt gentemot reli-
gionen; det gör antireligiös propagande mot
alla religiösa fördomar, emedan det håller
med vetenskapen, medan de religiöse för-
domarna motsäger vetenskapen, ty all reli-
gion motsäger vetenskapen,>

Vi vill visserligen undvika felet att iden-
tifiera kristendomens innehåll med dess

tidsbetingade former. Men det finns grund-
former, som kristendomen har skapat sig
genom århundradelånga bemödanden, och

som vi inte kan byta ut med värdelösa er-
sättningsprodukter och billiga legeringar,
även om dessa nya former propageras än
så hösliutt, På något vis betingar dock
form och innehåll varandra. Protestantis-
mens sätt att låsa sig fast vid det >rena>

ordet och dess osäkerhet i många frågor av
moralisk karaktär (som äktenskap, statsrätt
m. m.) har under de senaste årtiondena haft
dålig framgång, Den grandiosa ensidigheten
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må kanske imponera, men övertyga förmår
den inte, och att åberopa Kristus har den
ej någon rätt till. Gud, Frälsaren, motsäger
inte Gud, Skaparen, utan bringar genom

sitt evangelium kraften att kunna förverk-
liga den sanna skapelseordningen. Men vem
kunde bestrida att den västerländska kul-
turen. trots. alla uppenbara brister bättre
motsvarer skapelsens ordning, såden Gud
velat den, än det kaos som är följd av den

nya bolsjevistiska >världsordnhgen>? och

atr fördenskull kampen för den väster-
ländska kulturen heller inte betyder ett
förräderi mot kristendomen? >Förrädarna>

måste uppenbarligen sökas i ett annat läger.

Det kristna Ungerne motstånd

Den helige Stefans land genomgår för
närvarande en svår kris, skriver Die Furcbe
(Vien, 28/6 1948). När den kommunis-
tiska regeringen efter sitt makttillträde
upphävt de gamle partierna och drivit
partiledarna i landsflykt eller kastat dem

i fängelse, såg den som sin sista och star-
kaste motståndare den katolskr kyrkan. Om
denna kamp, som huvudsakligen föres om
den ungerska ungdomens sjäI, har nu i lon-
dontidningen Tbe Tablet (juni 1948) en
artikel skrivits av det ungerska frihetspar-
tiets f. d. president och representant i riks-
dagen, den över österrike till London emi-
grerade Dezsö Sulyok. Hans redogörelse ger
oss en bild dels av läget för den unta gene-
rationen i tlngern, men dels också av det
inre motstånd, som den inhemska befolk-
ningen sätter upp mot propaganda, hotelser
och våld.

Till tioårsdagen av den utomordentligt
gripande Eukaristiska kongressen, som hål-
lits i maj 1918, hade påven sänr ett trös-
t€ns och uppmunrrans budskap, som slu-
tade med den liknelsen, att lander var som
>en ärevördig ek, som man visserligen kan
skada, men i dess rötter och grenar inte
förstöra>. Med utgångspunkt från dessa

ord skildrar Sulyok de skilde faserna i det
kommunistiska anloppet mot Ungern. Först
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visade man det vänliga ansiktet. Kommu-
nistiska brigader erbjöd sin tjänst vid upp-
byggnaden av förstörda kyrkor. Bönderna
och deras djur fick kostnadsfri medicinsk
hjälp. Förstörde jordbruksredskap istånd-
sattes utan ersättning. Men dessa aktioner
var bara förspelet. När det kommunis-
tiska partiet märkte ett man hyste miss-
troende mot det, blev det andra tongångar.
Under den perioden 

- 
berättar Sulyok -

häktades elever i de kyrkliga skolorna un-
der förevändning av att de skulle ha >an-

stiftat semmensvärjningar>. Provokatörer
gömde vapen i skqlorna för att kunna in-
spärra lärare ur det andliga ståndet såsom

>misstänkt för att ha uppviglat till aktivt
motstånd mot besättningsstyrkorna>. De
mest gängse och mest orimliga anklagel-
serna var väl de,. att benediktin- och fran-
siscanlärarna på förhand skulle ha medde-

lat absolution åt sina elever för >dödande

av ryssar>! De första martyrerna för detta
lögnens och förtalets antrepp dog nu för
sin tro.

Men inte ens dessa terrormetoder med-
förde det önskade resultatet. Under det att
angriparna lyckades i sin strävan att stän-
digt splittra den politiska oppositionen, blev
det av kyrkan ledda andliga. motståndet
starkare. Nu gick >folkdemokratins>. ledare

till atrrck mot huyude! för denna andliga

rörelse. Sulyok skildrar, hur en systema-

tisk kampanj satte in mot de högsta kyrk-
liga dignitärerna. Kardinal Mindszenty
stämplades som >reaktionär> och hätsk
motståndere till demokratin. Man organi-
serade viskningskampanjer, tidningshets och
trakasserier från polisens sida mot de bisko-
par och präster, som oförfärat uppträdde
mot kommunismens aktioner, När detta
inte hjälpte, försökte man splittra kyrkan
genom att uppdela biskoparna i >progres-
siva> och >reaktionärer>. Det är onödigt
att påpeka, att det i Ungerns kyrkliga
hierarki inte finns den ringaste grund för
en så.dan uppdelning. När alla dessa försök
slog fel, flammade kulturkampen upp på

hela fronten. Sulyok skriver därom:
>Det är nödvändigt att fasthålla qågra
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Jakta i detta försök att göra ungdomen an-
vändbar för systemet: det viktigaste instru-
mentet därtill är 'madiszen', 'den fria
ungerska ungdomen'. Till en början an-
vände denna organisation slagordet 'natio-
nell enhet'. Dess verkliga syfte var att ut-
breda den andliga, moraliska, ja sexuella
korruptionen. Man berättar om samman-
komster, som urartade till veritabla orgier.
'Madiszen' understöddes av de s. k. 'folk-
.styrda skolorna'. I dessa '{olkets skolor'
fick eleverna kostnadsfritt mat och logi.
Men på nätterna uppmanades pojkar och
flickor att sova i samma logement . . . Den
ungerska nationelteatern - 

grunden till en

förnämlig ungersk dramatisk tradition 
-

degraderades till att uppföra dramatiserade
pamfletter med lägsta tänkbara tendens,>

Såsom vittnesbörd för den mentalitet, som

.nu gör sig bred i Ungern, anför Sulyok ett
teaterstycke av Gyula Hay, >Gud, kejsa-
ren och bonden>, som är skrivet på ett
.språk, som i det gamla Ungern knappast
:användes av fyllbultar på en förstadskrog.

Ju längre kulturkampen fortskred, desto

tydligare fick den kommunistiske rege-

ringen erfara, hur {öga rotad den var bland
folket. Detta även bland arbetarna. Arbe-
tarkåren på Czepel-ön har givit tydlige be-
vis för detta, och i hela landet finns samma

tysta motstånd. Brev från Ungern förtälja,
hur i skolfrågan den stora massan av kal-
vinister och lutheraner är fullständigt ense

med katolikerna, likaså i frätg,a om mot-
rståndet. Stämningen bland folket har un-
der senaste tid tagit sig uttryck i väldiga
religiösa manifestationer. Enlig uppgift
hade till vallfartsorten Maria Györ kom-
mit hundratjugo tusen människor, detta
trots det dåliga vädret och trots att de

flesta måste gå till fots, eftersom järnvägs-
:styrelsen hade vägrat att ställa i ordning
extratåg.

I denna kamp fattas det inte hjältar.
Landets populäraste man är dess primas,

'och dess populäraste kvinna är Margit
Schlachta, skaparen av en karitativ ordens-
gemenskap, som, grundat {ör fyrtio år se-

"dan nu har utspritt sin kärleksverksamhet

över hela landet. Denna stora organisatör
av den kristliga hjälpverksamheten och det
sociala arbetet - under Hitlertiden räd-
dade hon personligen över tusen judars liv

- 
är medlem av parlamentet, en förkämpe

för heliga rättigheter, som genom sitt mod
och sin rene andestorhet förtjänat namnet
av en ungersk Jeanne d'Arc. Det betyder
oerhört mycket, när ett folk i hemsökel-
sens tider ser sådanr förebilder kämpa i de

främsta leden.

När kommunisterna kommit till mrkten
i Ungern, skrivet Orientierung (Ziirich,
1t/9 1948), riktade de fem Lrav till de

kristna kyrkornr:
l. Formellt och offentligt erkännande

av republiken (läs: folkdemokraden) från
kyrkornas sida.

2. Uttryckligt erkännande 
^v ^gr^rre-formen och socialiseringen,

3. En >demokratisering>, d. v. s. grund-
lig utrensning av den kyrkliga ledningen.

4. Sedan kraven i punkt l-3 är upp-
fyllda får de kristna konfessionerna nomi-
nera representanter, som skall förhandla
rned statens representanter över en fredlig
lösning av de aktuella problemen. Vilka
dessa problem var, preciserades till en bör-
jan inte närmare, men de senare händel-
serna visade, ett kommunisterna därmed
menade fullständig skilsmässa mellan stat
och kyrka, i synnerhet på undervisningens
område, Man krävde att kyrkorna skulle
överlämna de konfessionelle skolorna och
studiehemmen med inventarier till strten
utan ersättning. Staten lovar i stället att
överta alla lärarkrafter i de hittillsvarande
konfessionella skolorna, ordensfolket inräk-
trat, att låta vissa >historiska> konfessio-
nella skolor stå kvrr under kyrkornas för-
valtning samt att ej ändra den obligatoriska
religionsundervisn ingen.

i. Det finansiella lösgörandet av kyr-
korna från staten skall genomföras under
loppct av 20 år. Under de första fem åren
skall staten lämna samma summa som un-
der året före överenskommelsen, sedan skall
summan reduceras vart femte fu med 2l /o.
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Efret 20 år skulle kyrkorna alltså slut-
giltigt >ha fått sitt>.

Det sedes inte ett ord om en tillåtelse
att åter få upprätta konfessionella för-
eningar och en Lonfessionell press, rege-
ringen bestred t. o. m. att upplösningen av
de konfessionella föreningarna, konfiske-
ringen av deras förmögenhet och under-
tryckandet av den konfessionella pressen

skulle kunna anses som giltigt klagomåI.
Katohka kyrkan gav ett tydlitt svar på

dessa krav: Förklaringen som fordras i
punkt I är en politisk angelägenher, som
överskrider kyrkans kompetensområde. Det
tillkommer ej kyrkan att rättsligt erkänna
eller avböja nya statsformer. Det finns
förresten inte några handlingar från kyr-
kans sida, som skulle kunna vittna om en

fientlig inställning till republiken. Men
det är kyrkans plikt att pröva statens resp.

regeringens handlingar under religiösa och
etiska synpunkter. Denna plikt har hon
för alltid efterkommit och hon skall fylla
den även i framtiden. Vid utövandet av

denna plikt har kyrkan visat mycket tåla-
mod gentemot folkdemokratin med hän-
syn till svårigheterna i begynnelsestadiet.

- 
Vad agrarreformen beträffar är kyrkans

uppfattning tillgänglig för var och en i
påvarnas sociala encyklikor. Den rättvisa
fördelningen av de jordiska rikedomarna är
ett gammalt socialt krev från kyrkans sida.

Vad expropriationen av den kyrkliga egen-
domen beträffar, har kyrkan upprepade
gånger låtit förstå att hon inte tänker
kräva en återgång till det gamla. 

- 
Kyr-

kan är för övrigt beredd att inleda för-
handlingar med regeringen för att lösa de

ännu återstående frågorna på fredlig väg.
Men dessa förhandlingar förutsätrer vissa

betingelser: Regeringen måste rikta en for-
mell inbjudan till vederbörande kyrkliga
myndigheter, d. v. s. till biskoparna, och i
denna inbjudan måste förhandlingspunk-
terna noga preciseras. Vidare måste före
förhandlingarnas början de viktigaste an-
ledningarna för kyrkans klagomål skaffas
ur vägen, d. v. s. de katolska föreningarna
måste åter upprättas och de katolske press-
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organen frigivas. Slutligen måste de från
toppen dirigerade hätska uttalenden mot
kyrkan i pressen upphöra. 

- 
Rätten till

skola och uppfostran kan kyrkan ingalunda
avsäga sig, då hon av Gud har fått upp-
draget att lära alla folk. 

- 
Vad slutligen

statens finansiella bidrag angår är dessa ej
gåvor utan de ha sin grund å ena sidan i
de gamla lagarna och å den andra sidan i
det faktum att steten exproprierat kyrkans
egendom utan att betala den i lagen fast-
ställda ersättningen. Inkomsterna av de

förr kyrkliga skogar, som staten inte för-
delat bland bönderna utan behållit för sig

själv, överstiger flerfalt den summa som

staten årligen använder för kyrkliga syften.
Protestarternas svar på de kommunis-

tiska kraven var inte så tydligt och avgiort
som katolikernas, men till en början lade

de värde på att visa, ett de vid försvaret av

de kyrkliga rättigheterna var enige med

katolikerna och att de godkände kardinal
Mindszentys fasta hållning. Det kom till
yttringar av katolskt-protestantiskt sam-

arbete och samstämmighet som för några år

seden hade varit omöjliga. Vid vigningen

av den katolske biskopen Bånåss av Vesz-
pröm, som skedde i Debrecen, det >kal-
vinska Rom>, var t, ex. alla höga kyrkliga
dignitärer från protestantisk sida närva-
rande och yttrade sig i mycket erkännande

ordalag om katolicismen.
Kommunisterna insåg att de var för

svega rtt betvinga alla kristna konfessioner
på en gång och de tog därför sin tillflykt
till det beprövade medlet >divide et im-
pera>. Deras arbete underlättades där-
igenom att de skenbart kunde stämpla flera
protestantiska ledare till politiskt >kompro-
metterade> och genom att de som lockme-
del använde upphävandet av >reversen>,
d. v. s. den av katolska kyrkan vid ingående

av blandade äktenskap föreskrivna skrift-
liga försäkran från brudfolkets sida att alla
barn ur dessa äktenskap skulle komma att
uppfostras katolskt.

Kommunisterna uppmanade de protestan-
tiska kyrkorne att ersätta sina >kompro-
metterade> ledare med dllförlitliga >demo-
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krater>, ty, så sade de, de ville inte sitta
vid samma förhandlingsbord med reaktio-
närer och fascister. Efter en första, all-
mänt hållen uppmaning, följde en andra
med namnen av de misshagliga personerna.
Ifall dessa ej följde uppmaningen att träde
tillbaka, tog den politiska polisen saken i
sin hand. Några dagars behandling i den

ökända byggnaden vid Andråssygatan 60

räckte för att i de flesta fall göra de be-
träffande >mjuka> och att förmå dem att
ta avsked. Efter lekmännen blev det de

andliga ledarnas tur, De båda ordföran-
dena av den reformerta och den evange-
liska synoden, biskoparna Ravasz och Kapi,
avsade sig inte blott ordförandeskapet uten
även biskopsämbetet.

Åt de på detta sätt skrämda protestrn-
terna erbjöd nu kommunisterna förbudet
av >)reversen> som lockbete. Under infly-
tande av å ena sidan hotelsen och å den
andra sidan lockelsen publicerade först den

evangeliska och sedan den reformerta kyr-
kan den av kommunisterna krävda förkla-
ringen över erkännandet av folkdemokra-
tin. I den reformenr förklaringen heter
det bl. a.: >Vi bekänner att livsformerna
av det nya llngern inte är främmande för
vårt hjärta, och vi får upptäcka i dem den
av Gud velade ramen för ett lyckligare
liv . . . Den reformerta kyrkan erkänner
den ungerska republiken med dess författ-
ning, lagar och inrättningar. . . Sociali-
seringen av de stora företagen motsvarar
Skriften. . . Den reformerta kyrkan är all-
tid beredd att i alla frågor som beträffar
förhållandet mellan staten och kyrkan in-
träda i förhandlingar med staten, Iör *t
på författningsenlig väg genomföra den

eventuellt nödvändiga revisionen. Den är
medveten om att i den nya världen och i
det förändrade läget även kyrkan måste

bringa offer. Men den hoppas att kyrkan
även i det förändrade historiska läget obe-
hindrat kan fylla de stora uppgifter som
den mottagit av Gud som en plikt: predi-
kan, undervisning, mission, karitativ verk-
samhet och kyrkostyrelse.>

Betydelsen av denna förklaring kunde

bäst avläsas ur den triumferande kommen-
taren i det officiella kommunistiske bledet
Szabad NöI (l/t 1948), som framhöll:
>De reaktionära kretsarna inom den katolska
kyrkar har försökt allt för att skapa en
'kristen enhetsfront' mot demokratin. Utan
tvivel har dessa försök krönts med många
fnlr,gä,ngar. Men de senaste besluten från
den reformerta kyrkans sida visar art den
kristne enhetsfronten slutgiltigt strandat.
Tre års positiva erfarenheter har övertygat
den reformerta kyrkan om att den ofrukt-
bara och skadliga andan av samarbete med
de reaktionära katolska kretsarna måste av-
lösas ay den fruktbara och sunda andan av

samarbete med demokratin.>
Protestanternas förklaring var ingalunda

tänkt som en slutgiltig, fullständig kapitu-
lation, utan som ett försök att finna ett
modus vivendi med kommunisterna. Men
händelserna har visat, ^tt 

v$je sådant för-
sök ifrån början är dömt att misslyckas
och att varje steg i riktning mot en kom-
promiss oemotståndligt leder till allt flera
och allt ödesdigrare steg. I den ovan cite-
rade förklaringen betecknades den refor-
merta undervisningen ännu som en plikt,
som Gud ålagt, men efter en och en halv
månad avsade sig den reformerta kyrkan
>frivilligt> uppfyllelsen av denna förplik-
telse.

De protestantiska ledarna försökte själv-
fallet motivera sin hållning teologiskt och
politiskt. >Skolan hör inte till kyrkans vä-
sen>, skrev pastor Imre Veöreös, redaktören
för det evangeliska veckobladet Ui Horc.ng-
szo, ))kyrkan har byggt upp skolväsendet
blott senare under sin historiska utveck-
ling, hon förblir även utan skolor kyrka>,
Blott de egentligt religiösa uppgifterna hör
till kyrkans väsen, överbetonandet av de
kulturella uppgifterna och det hårdnackade
försvaret av kulturella institutioner gent-
emot statsmakten är en avvikelse från
Kristi väg, ett dåligt politiserande.> 

- 
Men

blott en månad senare krävde kommunis-
terna av de under tiden >demokratiserade>
protestantiska kyrkorna just >politiseran-
det>. En av de nya >demokratiska> ledarna
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rv den evangeliska kyrken, dr Ivån Reök,
betonade vid sin installation, art kyrkm
inte får fly undan världens problem, ett
den med alle medel måste understödja den
demokratiskr ungerska staten, som fram-
skrider på evangeliets väg, i uppfyllandet
ev dess uppgifter.

Den politiska motiveringen för den pro-
testantiskå hållningen var helt av negetiv
ert. Den sökte bevisa att det ketolske ställ-
ningstagandet var felaktigt, resp. att det
låg oädla motiv bakom. De gamla angrep-
pen mot den >politiska katolicismen> bör-
jade igen. Fastän från krtolskt håll intet
svar gavs, blev tonen i den protestantiska
pressen och hos protestantiska talare allt
häftigare och antog helt >folkdemokra-
tiska> former. Angreppen tillspetsades till
påståendet att det katolska motståndet mot
kommunismen hade sin orsak enbert i lyst-
naden att hämnas för konfiskeringen av
den kyrkliga förmögenheten. Dcssa argu-
ment övertots även delvis av den protestan-
tiska pressen utanför tlngern.

För att förstå den senaste hållningen
bland Ungerns protestanter måste men
emellertid ha för ögonen, att de gamla Ie-
darna mestadels tvangs att abdikera och att
i deras ställe i de flesta fall kommunister
valdes, som numera talar i protestanternas

namn. Massan av de protestantiska troende

försummar ej något tillf:ille för att visa

sin sympati för kardinal Mindszenty. Allt
mer växer antalet av sådana som under in-
trycket av händelserna finna vägen till
Katolska kyrken.

Herder-Korresfiondenz (Freiburg im
Breisgau, aug. 1948) anför ur bästa källor
ännu några detaljer av denna nya kultur-
kamp i IJngern:

Kardinal Mindszenty, IJngerns primas,
lät intervjua sig av en korrespondent för
Catholic Heralcl (Lordon, 9f7 1948). På

frågan, om det ännu finns någon religions-
frihet i tlngern, svarade kardinalen: >Om
Ni därmed avser den enskildes frihet att
obehindrat kunna gå till kyrkan, så är sva-
rett jt; om Ni därmed menar kyrkans oin-
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skräntta endliga frihet, heter svlrer 1v-
gjorr: nej. Kyrkan står maktliis inför en
ihållande, lömsk förföljelse från regering-
ens sida, som i stigande grad använder våld.

Jag har protesterat skriftligen, men hit-
tills inte fått nigot svar. Kyrkan är ex-
proprierad, våra skolor har förstatligats,
1,i00 ungdomsgrupper har upplösts och de-
ras hem beslagtagits.> Kardinalen förkle-
rade vidare: religionsundervisningen i stets-
skolorne är visserligen för ögonblicket ännu
förpliktande, men redan har kommunistiska
demonstrationer mot detta börjat. Det
finns ej någon garanti mera som säkrar
religionsundervisningen för framtiden. Den
katolska pressen är förbjuden med undan-
trg ev två veckoskrifter, som dock strängt
övervakas. Ofta kommer det till häktning
av präster, vars predikningar avlyssnas av
spioner.

Regeringen åberopade inför samme kor-
respondent till sirt försver, atc kyrkan för-
vägrade den ett officiellt erkännende, me-
dan biskoparna vad arvodet beträffar var
Iikställda med ministrar, och atr det var
den kommunistiske partisekreteraren Rakosi
som föranlåtit att katedralen i Budepest
åter sattes i stånd,

Även i LJngern är, såsom i de övriga
>folkdemokratiskt> styrda länderna, miss-
förhållandet betecknande mellan den

>öppna dörren> i den officiella politiken
och skapandet på administrativ väg av full-
bordade fakta. Den ungerska regeringens
hållning måste i första rummet bedömas
utifrån det faktum, art den förde eller
tillät en måttlös propagandakampani mot
kyrkan. Med nationalistiska och sociala

argument appellerade mötestalare, press och
radio till massinstinkternr mot kyrkan, mot
kardinalen och t. o, m. mor påven. Under
tiden försiggick det diplomatiska spelet om
de katolska skolorna. Regeringen inbjöd
kardinalen till förhandlinSar, som skulle ta
sin början den 18 juni. Kardinal Mind-
szenty förordnade för denna dag offentliga
förböner och allmän klockringning. Men
det kom intc till förhandlingar. Händel-
serna avlöste varandra i brådstörtande fart.
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Den 9 juni ägde en process rum' i vilken
kyrkoherden i byn Pocspctri och en lekman
dömdes till döden, emcdan den senare vid
en demonstration mot skolornas nationali-
serande skiutit en polis och kyrkoherden
utpekats som anstiftare. Kyrkoherden be-

nådades, men pressinformationen över pro-
cessen fick formen av en varning för ka-

tolikerna. Denna var desto allverligare som

samtidigt liknande demonstrationer ägde

rum på andra plrtser. Kultusministern
Ortutay gav i ett brev kardinalen skulden
för allt detta, men fick som svar, att skul-
den låg hos dem som genom nationalise-
ringen av skolorna försatte hela landet i
största oro. Vid veckoslutet den 12 juni
sör.ide regeringen för att stämningen skärp-
tes ytterligare tenom att låta den kommu-
nistiske partisekreteraren Rakosi förklara:
>Var och en som sätter sig upp mot len-
dets demokratiska lagar, kommer att kros-
sas av demokratins näve>,

Under tiden förelades lagen om skolor-
nas nationalisering parlamentet och behand-
lades där med störste skyndsamhet. Den 16
juni antogs den med 230 mot 6J röster.
I diskussionen uppträdde som motståndare
ledaren för oppositionen Barankovics och
deputeranden Syster Margit Schlachta,
Denna krävde en utredning om samvetets
frihet i lJngern genom F.N. Allt var för-
gäves. I det dramatiska ögonblicket då la-
gen antogs, uppstämde kommunisterna na-
tionalsången. Syster Mergit var den enda

deputerad som inte reste sig. Hon uteslöts
därför ur parlamentet.

Den 18 juni ringde Lyrklockorna, men
de kallade inte mera till förbön utan bekla-
gade det som hade hänt. Söndagen den 20
juni upplästes för det ungerska folket ker-
dinal Mindszentys herdabrev, där det hette:
>Vi protesterar högtidligt mot denna gär-
ning i namnet av föräldrarnas rättigheter,
i namnet av de katolska rättigheterna, i
namnet av rätten till uppfostrans frihct!>
Kardinalen hänvisade till en not, som han
den 10 juni riktat till regeringen och i
vilken han hade påpekat: >Ehuru rete-

ringen flere gånger hede lovet att reglera

alla frågor mellan kyrkan och staren på

grund av ömsesidig överenskommelse, har
den insisterat pi ett evgöre desse frågor
efter egen vilja, innan förhandlingarna ens

hade börjat.>
Kardinalen tvekade inte att dra konse-

kvenserna. Han.genomförde den exkommu-
nikation, som han tidigare hotat med, mot
alle regerings- och parlamentsmedlemmer

som hade del i lagens tillkomst och vägrade

alla lärare i de katolska skolorna tillåtelsen
att avlägga den lojalitetsed som regeringen

krävde av dem, ifrll de ville bibehålla sin

ställning i de numera förstetligade skolorna.

Under denna kulturkemp visade det
ungerska folket sitt verkliga sinnelag. På

Kristi Lekamensfesten deltog 70,000 män
vid processionen i Budapest; vid högddlig-
heterne med anledning av tioårsminnet av

den eukeristiska världskongressen 1918 räk-
nade man 80,000 ungdomar som deltegare
i mässan, som hölls i det fria, trots ström-
mande regn, och vid avslutningshögtiden
var 2i0,000 personer närvarande. Vid en
rese i området av Tokaj hälsades kardinal
Mindszendy välkommen av 20,000 män-
niskor, medan men en vecka innan vid ett
tal av minister Rakosi med möda hade fått
ihop 2,000.

Förbindelsetråden mellan stat och kyrka
är emellertid ännu inte helt avklippt i
Ungern. I slutet av juni besökte en dele-
gation av de kyrkliga lärarordnar, som

drabbats av förstatligande av sina skolor,
undervisningsministern. De erhöll tillsägel-
sen att nya förhandlingar skulle äga rum.
Den ungerske utrikesministern Molnar gav

under tiden på de <isteuropeiska statsrepre-

sentanternas sammankomst i warszawa en

förklaring i den riktningen att förpliktelsen
för alla elever att deltaga i religionsunder-
visningen fortfarande hede giltighet, Kar-
dinal Mindszenty förklarade emellertid här-
till, att omständigheterna, under vilka för-
statligandet av skolorna genomfördes, inte
tillät att man kunde hysa förtroende för
denna åtgärd.
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Den lutherske biskopen i Ungern, Lajos

Ordass, som också hor till dem som inte
böjer sig för den kommunistiska statsmak-
tens diktat, har kastats i fängelse. Med an-

ledning därav har enligt Suensk-a Dagbla-
det (7/10 l94s) Norska nationalrådet
inom lutherska världsfederationen vänt sig

till ministerpresident Dinnys i Budapest med
en skarp protest, undertecknad av biskopen

i Oslo, Eivind Berggrav, och professor Olof
Moe. I skrivelsen heter det bl. a.:

>För sex år sedan önskade en totalitär
regim i Norge göra sig kvitt en luthersk
biskop, som bekämpade nazismen, Denna
regering hade för avsikt att våldföra sig
på hela kyrkan men vågade inte göra ett
frontanfall mot religions- och trosfriheten.
I stället använde den sig av vad den ansåg

vara ett synnerligen listigt tillvägagångs-
sätt. Den smidde lögner på egen hand och
anklagande biskopen för sedeslös vandel.
Eftersom den hade propagandan i sin makt
kunde den förhindra sanningen att kommx
fram. Allmänheten fick till sin häpnad
läsa de mest slående och övertygande upp-
gifter om den omoraliske biskopen. Rege-
ringen tog biskopen i fängsligt förvar och
hoppades på framgång i sin taktik. Men
osanna uppgifter står sig aldrig i längden.

Sanningen segrar i det långa loppet över
propagandan. Det vet vi i Norge.

Nu har Ni, Herr Ministerpresident, en

luthersk biskop, L. Ordass, som på ett sätt
som anstår en sant kristen vänder sig emot
vad kyrkan på oföränderliga grunder
stämplar som missbruk av demokratisk
statsmakt. Man vill tvinga honom att av-
säga sig sitt kall, och när han vägrar, an-
klagar man honom för olagliga manipula-
tioner med utländsk valuta och sätter ho-
nom i fängelse. Eftersom Ni med Edert
telegram till Lutherska federationen velat
få oss att tro detta, är det vår plikt att
svara Eder att vi på en fast grundval av
otvetydiga fakta anser oss nödsakade att
betrakta Edert förfarande som etr förgri-
pande på sanningen liksom på demokra-
tiska och kristliga regeringsprinciper.

Vi känner oss manade att avge denna
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förklaring så mycket mer som Eder mi-
nister Mihelyfis i ett anförande (officiellt
återgivet i de ungerska tidningarna) går

till angrepp mot biskop Ordass och därvid
åberopar den ovan nämnde norske bisko-
pen. Eder minister förklarar atc biskop
Berggrav intog rakt mo$att ståndpunkt till
biskop Ordass i det att han bekämpade
nazismen och dess reaktionära planer, me-

dan Ordass å sin sida bekämpar 'frihet och
demokrati'. Dessa ord citeras nu i världs-
pressen, och detta framtvingar en förkla-
ring från vår sida att Ordass intog samma

ståndpunkt som den norske biskopen mot
nazismen och att den norske biskopen i
dag hyser samma övertygelse som Ordass,

nämligen att missbruk av polismakt, även
om den på ett listigt sätt ger sig sken av
'sträng moral', direkt står i strid mot Guds
vilja och därför med alla medel måste be-
kämpas av en kristen kyrka.>

Katolikdagen i Mainz

Den Helige Fzderns radiotal

Dcn 72:a >Katholikentag> i Tyskland,
som avhölls i Mainz den l-J september
1948, avslutades med en väldig katolsk de-
monstration på idrottsplatsen med 180,000
deltegare, bland dem kardinal Frings från
Köln, den apostoliske visitatorn i Tyskland,
biskop Muench, talrika andre biskoper,
också från utlandet, ministrar, scadens

överhuvud, universitetets rektor, represen-
tanter för besättningsmakten och andra
dignitärer, Kort före klockan lZ höll den

Helige Fadern från Rom följande radiotal
på tyska - för första gången i historien -till de församlade och till alla katoliker i
Tyskland:

>Hur skulle Vi ha kunnat underlåta att
efterkomma den bön, som Vår ärevördige
broder, överherden i Mainz, srällde till Oss,

ått till eder, som enligt gammal sedvänja
har sammankommit i hans biskopsstad,
rikta Vårt faderliga ord och välsigna eder!
Vi får ju räkne oss till dem, som har aktivt
bidragit till det mäktiga verk, som de
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tyska katolikdagarna utgör. Icke mindre
än åtta gånger var det Oss förunnat att
som apostolisk nuntie tala på dessa kongres-
ser och överbringa Kristi ställföreträdares
hälsning och välsignelse till de församlade.

Medan etervågorna bär Våra ord till
edra öron, uppstår inför Vårt inre ögo min-
nesbilden av detta glädjefulla och lyckliga
Mainz vid domkyrkofesten år 1928. Den
lysande serenaden på Gutenbergsplatsen,
domkyrkan som reste sig mot himmelen ur
ett hav av ljus, den i stadshallen församlade
väldiga skaran, buren av fosterlandskärlek
och trosnit 

- 
alla dessa dyrbara minnen

tränger sig på Oss och uppfyller Oss, me-
dan den skärande motsatsen mellan det
glädjefulla igår och det smärtfyllda idag
svårt tynger sinnet.

Detta års katolikdag äger en särskild,
vittomfattande betydelse. Ni firar genom

den det första hundraårsminnet av denna
stolte parad av de katolska krafterna inom
edert folk. Denna kongress är den första
igen i sin art efter ett våldsamt avbrott
av tre lustrer, en tidsperiod, som innefattar
det mörkaste och mest uppskakande som

den tyska historien har att berätta sedan

den gråa forntiden. Detta års katolikdag
skall dessutom {ör edra ledare visa rikt-
ningen i en framtid, vars dunkelhet tuntr
lastar på själarna och om vilken ni bara vet
det ena, att ni måste bana cder vägen ge-
nom den, vare sig i det kyrkliga eller det
världsliga, i hårt och själförnekande arbete.

Men trots allt 
- 

i das, då vi blickar
tillbaka på de förflutna hundra åren, skall
mitc i den nuvarande bittra nöden känslan
av glädje och tacksamher inför Gud för-
härska hos eder, Dessa hundra år har sett
edra långvariga och ofta mycket hårda stri-
der för Kyrkans frihet och katolikernas
likaberättigande i der ofentliga livet, och
ni har fört dem med god framgång. Det
var hundra år av den mest fruktbara orgå-
nisatoriska verksamheten. Ett århundrade
av träget bemödande att bli herre över den
sociala nöden, i andliga kontroverser samt
i levande, välsignelserika skapelser, Ni har
på detta område föregått med gott exem-
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pel till en sporre för månge andra. Det var
hundra år av fremstående prestationer i
vetenskap och kultur, för skola och upp-
fostran.

Hundra år också av hård kamp för de

miljontals katoliker i hemlandets diaspora
lika väl som rv offervilligt och företag-
samt arbete för missionera-u-Om i dag

diasporan med sin nöd har mer än för-
dubblats, ja blivit missionsland och kräver
snar hjälp, så skall det dock vara även en

hederssak för eder, att också i framtiden
behålla en aktad plats, sådan ni alltid har
innehaft den, i arbetet för den katolska
världsmissionen. Hållen fast vid medvetan-
det om att ni är medlem i den virldsom-
spännande katolska familjen!

Två gånger under dessa hundra år rik-
tade en kyrkofientlig, övermäktig stats-
makt oförsonliga angrepp mot eder. Det
va.r fa,rliga, ihållande stormar, genom vilka
ni måste erbeta eder fram. Guds starka
arm har lett eder nådefullt. För detta och
för all välsignelse under dessa hundra år
skall ur edra hjärtan och från edra läppar
ett ödmjukt och jublande tack stiga upp
till den Allsmäktige.

Och nu, kära söner och döttrar, gäller
det att rikta blicken i framtiden.

Just för hundra år sedan har i edra
landsändar fällts ordet om >den våld-
samma omstörtningen av all hittills bestå-
ende samfundsordning>. I stor utsträckning
och under fruktansvärda skickelser har
detta ord besannats på eder själva. Edra
förstörda städer är den talande symbolen
för dess förverkligande, och blott med

djupt allvar går i dag Vårt minne tillbaka
till detta då ännu 'gyllene Mainz', inom
vars murar Vi för runt två årtionden sedan

fick vara med i den oförgätliga domkyrko-
festen. Gravplatsen för de fromma kapucin-
nunnor av den eviga tillbedjan, som i en

fasansfull natts eldregn, samlade kring sin
föreståndarinna) gemensamt fick bringa sitt
liv som offer, har sedan dess blivit till ett
järtecken för denna stad.

Djuptgående - och hur ofta även djupt
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smärtande 
- 

förändringar har skett på

alla områden av edert ekonomiska, poli-
tiska, sociala och även religiöst-kyrkliga
liv. Den som i dag är ledare, måste varje
ögonblick vara medveten om detta. Han
skall känna den tid som har gått, för att
lära av den. Blott att han icke för en-

sidigt hänger fast vid den. Han har plik-
ten att vara realist i ordets goda mening.

Helt kommer detta ord om omstört-
ningen av alla ordningar dock icke att upp-
fyllas, icke ens i de jordiska relationerna.
Den gamle Guden lever än. Ännu gäller
hans lag. Den kommer alltid att gälla, och
på denna lag är den katolska Kyrkans so-

ciallära byggd. Följen modigt och troget
hennes linjer, utan att awika varken till
höger eller till vänster.

Om tidens tecken icke bedraga, kom-
mer även framtiden att kräva av eder en
insats för Kyrkans frihet, för hennes och
föräldrarnas rätt till barnen, deras upp-
fostran och skolning. I vissa landsändar
kommer det nog att bli en kamp på liv och
död. Kampen mor Kyrkan kommer att
föras under växlande former och med olika
förutsättningar, men motsråndarnas syften
förblir i grund alltid desamma.

Vi vet, hur trängande hos många av
edert folk, katoliker och icke-katoliker,
längtan är efter enhet i tron. Vem skulle
kunna känna denna längtan mera levande
än Kristi ställföreträdare själv? Kyrkan
omfattar de i tron skilda med 'oskrymtad
kärlek' och med brinnande bön för deras
återvändande till modern, som de, Gud vet
hur många utan personlig skuld, står främ-
mande för. Om Kyrkan är obeveklig mot
allt som kan tydas som blott en antydning
av en kompromiss, en förlikning mellan den
katolska tron och andra bekännelser eller
en sammanblandning med dem, så sker
detta blott därför att hon vet, att det all-
tid har funnits och alltid kommer att fin-
nas blott ett enda ofelbart säkert värn för
hela sanningen och nådens fullhet, som har
givits oss genom Kristus, och att detta värn
efter hennes gudomlige stiftares uttryckliga
vilje intet annat är än hon själv.
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De uppgifter som ställes för själavården
nu och i framtiden, skall omöjligt kunna
lösas utan att lekmännens hjälp i ännu
högre grad än hittills ställes till förfogande
för det hierarkiska apostolatet. Just själa-
vårdens erfarenheter i de förvirrade och
ofta nästan olösliga förhållandena under de

senaste åren har bevisat, hur värdefull
denna hjälp är och hur litet prästen ofta,
om han än har den bästa viljan, förmår
utan lekmännens hjälp, Det som Vi på

katolikdagen i Magdeburg är 7928 hzr
framhållit om den katolska aktionen, är i
dag kanske ännu mera aktuellt än den
gången.

Ett arv från det förflutna må i full
utsträckning komma eder till del: andan i
vilken de bästa av eder, präster och lek-
män, under de gångna hundra åren har
kämpat och segrat för den katolska saken,
Det var andan av en varm och levande tro.
De älskade Kristus. De älskade hans Kyrka
och hOll med en rörande trohet fast vid
sitt överhuvud, påven i Rom.

Om Vi skall nämna en som representant
för alla, vilken annan kunde det dä va.r4
när ni håller kongress i Mainz, än lilfiihelm

Emmanuel von Ketteler! Han, vid vilkens
grav Vi en gång stod i vördnad och gri-
penhet, har varit med att skapa katolik-
dagarna. Han var en ledande förkämpe för
Kyrkans räctigheter. Ledande som biskop,
en värdig efterträdare av den helige Boni-
facius, eder store apostel, som i dag är
andligen mitt ibland eder. Ledande var
Ketteler som den med siareblick i fram-
tiden skådande förkämpe för social rättvisa
och kärlek. Han kunde misstaga sig, men
också där ver han stor, när han med öd-
mjukc sinne och med full, je glad över-
tygelse underkastade sig den av Kyrkan
oåterkalleligr förkunnade sanningen, även
häri ett lysande föredöme för eder, Må
hans ande fortleva i dem, som i dag är kal-
lade till att lede de tyska katolikerna!

Tagen med obegränsad gudsförtröstan
fasta på de ofta till synes kanske olösliga
uppgifter, som fosterlandets nöd och Kyr-
kans sändning ställer eder. Eder hjälp är
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i Herrens namn, som har skapat himmel
och jord. Åt honom anbefaller Vi eder, åt
den evige Guden, de fattigas Fader, de för-
ödmjukades Tröstare, som upprättar dem

som har ett förkrossat hjärta. Vi anbe-

faller eder åt den renaste Jungfrun och

Guds moder Maria, vilkens talrika helge-

domar på tysk grund vittnar om edert folks
äkta fromhet. Vi anbefaller eder åt den

ärorika skaran av helgonen, som edert hem-

land har skänkt åc Kyrkan och Kyrkan åt
edert hemland. Guds allmakt och deras

förbön må förläna eder kraft till, att ni
även i en utomordentligt svår och dock så

stor tid icke må bliva försagda.

Med denna önskan i hjärtat meddelar Vi
edcr och hela det tyska folket i alltid lika
faderlig kärlek den apostoliska välsignelse
som ni har bett om,>

Från katolikdagens sida riktades följande
budskap till bröderna i bela vörlden;

>Kallade som representlnter till den 72:t
tyska katolikdagen, som har samlats i
Mainz, begagna vi detta första tillfälle efter
kriget för att vinda oss till alla våra brö-
der i hela världen. Vid domkyrkans i Köln
700-årsjubileum ha vi till vår stora gläd.je

erfarit att den kristna gemenskapen bland
folken befinner sig i tillväxande och att
också vårt folk har sin andel i den.

Men intet nytt kan byggas upp förrän
det gamla gruset har skaffats undan, och
för den skull känna vi oss förpliktade att
säga ett ord om det som har varit.

Vi beklaga uppriktigt den orätt, som

tyskar begått i Tysklands namn sedan na-
tionalsocialismen erövrat makten i staten,
på samma sätt som också våra kristna brö-
der utanför de tyska gränserna beklaga all
orätt som har gjorts av deras egna. Om
än nationalsocialismen var frukten av en

anda, som icke blott gripit omkring sig

hos det tyska folket, så vilja vi dock icke
ursäkta oss med andras fel och synder.

Vårt katolska folk har icke velat vålds-
gärningarna och f0rfollelserna och det fa-
sansfulla kriget med sina gruvligheter. Men
allt motstånd, som ofta var starkt intill
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martyriet, kunde icke uträtta något - och

det smärtar oss djupt.
Vår bön riktar sig till Honom, som icke

blott är oändligt rättvis utan även oändligt
barmhärtig, att Han måtte leda vårt folk
tillbaka på den väg, på vilken det förr
skred fram mot västerlandets andliga och

övernationella enhet.
Vi taga nu inför Gud och i andan av

Kristi kors på oss Tysklands sammanbrott
med all dess skam och elände som en botgö-
ring för oss själva och andra, Vi tacka i
denna stund alla dem, som från den andra
sidan räckt oss sina broderliga händer, så

snart vapnen tystnade. Från de kristna i alla
länder ha vi erfarit en hjälpsamhet, som för
alldd skall vara inskriven i vårt folks
hj:iita.

Vi be våra kristna bröder och systrar i
utlandet, att med alla sina tillgängliga
krafter göra en insats för att rädda vår
intill det yttersta hotade existens och att i
synnerhet hjälpa dem, åt vilke vi själva
blott kan lämna otillräckligt bistånd: de

miljoner landsflyktiga som drivits bort från
sina hem,

Ty nu är ju kristenhetens stora timme
inne, att åter en gång förmå världen till
det häpna utropet från fordom: Se, hur de

älska varandra!>

Höst i London 1948

Om inte alltjämt de många ruinplat-
serna skulle finnas kvar i London, skulle
man knappast mera påminnas om det för-
flutna kriget, så ostört förlöper åter livet
i världsstaden. Men överallt möter en både
i stadens centrum och i förorterna desse

mörka, tillbommade hus, med sina sönder-
brutna trappuppgångar och utan ljus i
fönstren, med allt detta skräp av gammalt
järn och slitna gummislangar på fötgirdar-
nas förr så väl ansade gräsmattor. I själ-
vaste Oxford street gapar mot en mitt i
den väldiga trafiken av fotgängare, auto-
mobiler och röda tvåvåningsbussar betong-
pelarna och de utbrända hallarna av ett
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utbombat varuhus, Men livet strömmar
vidare i denna jätteorganism, och så tän-
ker man, att också såren så småningom kom-
mer att läkas.

Jag bor i nordväst, där många irländarc
har sina bostäder. Det är väl därför som

den lilla distriktskyrkan i Quexroad, som
rymmer bortåt 600 personer, alltid är över-
fylld. På söndagar läses där, börjande från
klockan sju på morgonen, fyrr omedelbart
på varandra följande mässor, så att det blir
svårt för dem som lämnar kyrkan, att
komma ut genom porten, emedan den efter-
följande mässans besökare redan tränger in.
Även på vtrdagtrna väntar man utanför i
långa rader. Jag bevittnade nio-mässan.
Bredvid mig låg en neger på knä med ro-
senkransen i sina händer, såsom jag över-
huvud taget såg många, som i stället för en

mässbok tog fram rosenkransen. Om jag

inte har uppskattat fel, mottog vid denna
stilla mässa omkring 300 personer den he-
liga kommunionen, De stod också här inne
i många rader framför kommunionskran-
ken i var och en av de tre gångarna, och
man trängde frarn frin alla sidor, som om
det inte blott gällde mottagandet av det
andliga brödet utan också stillandet av en

kroppslig hunger. Två präster, assisrerade

av mässpojkar, hastade fram och tillbaka
vid kommunionsbänken för att hinna med
utdelningen. Samma scen försiggick var
dag i denna lilla kyrka i utkanten. London
är nuförtiden redan en starkt katolsk stad.
Konvertiternas antal stiger ständigt, och
antalet av alla katoliker i hela England har
långt överskridit den fjärde miljonen,

Kinomatografen i Curzon street, som
kommer med bara goda filmer och är in-
rättad som en modern teater, visade en
fransk film, som framställer den helige
Vincent av Pauls liv. Framför ingången
stod även här två långa köer. Jag såg

många prästmän bland de väntande. Man
behövde tre kvarrs timme för atr komma
fram till kassan. Filmen heter Monsieur
Yincent och Pierre Fresnay spelar helgo-
nets roll, Det rör sig om ett verk av rang,
och man är tacksam för att man i floden
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av våra dagars filmer åter en gång får se

en värdig sådan. I synnerhet är regin värd
ltt ligg märke till. Den är lika sparsam

med ord som den är skicklig att med tek-
niska medel f.i fram scenerna, så att de lik-
som ter sig som rader av på varandra föl-
jande tavlor.

Handlingen visar den helige Vincenr av
Paul vid sitt arbete att hjälpa de fattiga:
vilka motstånd han har att övervinna hos

de besuttna, hur det slutligen lyckas för
honom att vinna medarbetare vid sitt kär-
leksverk men hur svårt det blir att upprätt-
hålla ordningen bland >sina fattiga> och
hur slutligen blott makten hos hans per-
sonlighet förmår detta. Pierre Fresnay ger

denna roll ett utomordentligt uttryck.
Så värdefull en sådan film än är i vår

tid, då man åter och åter ropar på Kyrkans
sociala insats, så innehåller dock denna, ge-
nom att överbetona det sociala momentet,
en viss svaghet, Det appelleras för starkt
till moderna synpunkter och lämnas för
litet rum åt det katolska självt. Den helige
Vincent är ett Kyrkans helgon, som måste

ha bett och kämpat mycket med sig själv,
för att vinna nåden; han var inte blott en

lidelsefull filantrop. Man behöver blott
läsa hans berömda Samtal med de första
barmhärtiga Systrarna för att finna, att
hans tankars mitt upptages av hängivelsen
för Gud och.Kristus. Utifrån detta cen-
trum försöker den helige att finna en lös-
ning för allt, även för de sociala svårig-
heter, som är förenade med fattigvården.
En enda scen, där denna andliga kamp och
hans inriktning på Kristus hade visats,
skulle ha givit filmen större djup och gri-
pit åskådaren mäktigare. Också de fattiga
i masscenerna ter sig för ureslutande som
interner i koncentrationsläger, alltså något
för summariskt schablonmässiga. Men man
måste, som sagt, vare tacksam att det åter
finns en film som är värdig och har en

ren sjäI.
I National Gallery hänger nu de genom

restaureringen rengjorda tavlor, som har
väckt uppseende i konsthistoriska kretsar.
Rafaels Korslästelse har befriats från sin
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århundrade gamla patina och kan nu be-
traktas i sin ursprungliga skönhet, Avväg-
ningen och nyanseringen av färgerna, i syn-
nerhet hos figurernas dräkter, som man nu
kan uppfatta tydligare än förut, bidrager
till att man också livligare begriper kom-
positionen av de fyn kring korset samlade

helgonen och av de båda änglar, som fångar
upp Kristi blod i kalkar, och på så sätt
även bärtre fattar konstverkets sakrala
innehåll.

Hos de tidiga italienarna Duccio, Or-
cagna och en mycket gammal mästare, kal-
lad Margeritone, har rengöringen blott ver-
kat i gynnsam riktning. Ty de målade med
enkla färger, som motsvarade den religiösa
innerligheten och äktheten och som inte
mera kunde uppnås av senare tider, i vilka
sådana moment som teknik och raffinement
spelade en stor roll. Jag v* därför tack-
sam för der härliga, åter framträdande blå
på huvudduken och på manteln av Duccios
Madonna, eller för färgsymfonien hos en

långsmal, i form av en predelle målad tavla
av Fra Angelico, som visar Kristus och hans

heliga.
Mästarna ur de tidige århundraden, som

målade religiösa bilder, äger utan tvivel en

färgens renhet, som inte merr uppnåtts av
senare tiders målare. .Hade man länge stått
inför de förras tavlor, tedde sig efterit fir-
gerna hos så geniala mästare som Constable
och Turner grumliga, även om de nyss ge-

nomgått rengörinten. Det är som om Duc-
cio eller Giotto, som ju inte bloct var konsc-
närer utan även troende, hade ägt en nåd,
som blir synlig trots de så enkla medlen.
Denna synpunkt må betvivlas från konst-
historiskt håll: nåd är ju ett teologiskt be-
grepp. Men jag ställer mig dock frågande,
huruvida inte Rodins uttalande är riktigt,
att all konst möter sin undergång, ifall
den emanciperar från dct religiösa, och om
inte dcn moderna kaotiskt förvirrade kons-
ten kunde bli mera hjälpt av en förnyad
hänvändelse till all nåds källa än genom
fortsatta experiment. Detta betyder: utan
bindning av den moderna konstnären vid
kristendomen intet tillfrisknande trots ge-
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nialiska enskilda prestetioner, emedan nå-
den då inte kan bli verksam.

I Victoria and Alben Museum finns det
en utställning av det medekida England.

Jag står inför brottstycken av ett berömt
sten,kors från 700-talet. Germansk art,
som älskade träet, lät sig här påverkas av
den romerska antiken, som tänker på håll-
barheten och därför föredrager sten. Också
relieferna av de med nimbus försedda bröst-
bilderna av helgon påminner om det ro-
merska skicket, medan ornamentet inne-
håller irisk-keltiska flätmotiv. Dessa bly-
grå, tätt med reliefer besatta brottstycken
av stenkorset stammar från det kristna
England, som sände sina munkar som mis-
sionärer till kontinenten.

I samma rum finns ännu några av skim-
rande färgrester täckta reliefer av alabaster
ftln l2-1400-talet: även de karakteris-
tiska för England, sorn använder den svalt
genomskinliga stenen för sina altarskrin,
medan materialet på kontinenten förblir
träet. Men dessa skulpturer av alabaster
är av en sällsynt skönhet och innerlighet.
De framställer åter och åter Guds moder,
konungarnas tillbedjen, Kristi dop i Jor-
dan. Man måste ha sett dessa bildverk för
att försrå det tidiga örikets fromhet.

Robert Braun

Kanske kan det vara av intresse att här
bifoga en icke-katolsk anmälan av den om-
talade franska filmen, som på svenska kal-
la.s Int'erno.

>Denna märkliga film>>, skriver signatu-
ren Pir Ramek i Upsala Nya Tidning
(19/10 1948), >heter i original 'Monsieur
Vincent'och Pierre Fresnay har gjort titel-
rollen till filmens självklara medelpunkt 

-allt vrider sig kring franciskusprästen som

kommer från barockpalatsen till gränder-
nas elände och inte bara lär och övar barm-
härtighet utan rent av skapar s.jälva begrep-
pet. Fresnay ger en sällsport varm auk-
toritet åt det franska helgonet. Hans oänd-
ligt milda blick, fylld av vemod och vis-
het, följer åskådaren på vägen från biogra-
fen, man har svårt att släppa dess lyrkraft.
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Och det kan behövas något av ljus och
värme i denna nermörka skildring av en

epoks omänsklighet. Filmen visar verkli-
gen ett stycke 'Inferno' - och dessa sce-

ner med 'de utstötta', de fattigaste och us-
laste är liksom doppade i blod. Det är tur,
att Anouilh skrivit manuskriptet, han har
diktat små lyriskt-gripande inpass såsom det
då fattigprästen ligger i ett ruckligt här-
bärge och lyss till nattens ljud av skrik och
e[121s 

- 
till hustruplågaren, skökan, dåren,

den stackars vävaren som måste arbeta för
en sou i timmen. I filmen finns galärerna
med piskade roddare, vilka tvingas att bita
i 'läderpäron' för att deras rosslingar inte
skall störa de högförnäma passagerarna, de

där i sin tur begåvas med 'parfymkäppar'
till skydd mot slavarnas fräna svettlukt,
när galären pressas till högre fart.

Filmen ger den dystra verklighetsbak-
grunden till Dumas-Richelieus och de glada
musketörernas spänningsromantiska Paris

- 
man kan ta de ohyggliga sjukhusinteriö-

rerna från S:t Lazare och ställa dem mot
t. ex. den pittoreska teaterföreställningen i
Hotel de Bourgogne ur Rostands 'Cyrano
de Bergerac'! Filmens stillsamma men
skarpögda satir vänds mot okänsliga aristo-
krater, självgoda klostersysrrar och 'välgö-
rande' societetsfjollor. Filmens patos är
barmhärtigheten, genom seklerna strålar
Monsieur Vincent's helgongloria, nu ycer-
ligare förevigad i förgänglig men konstnär-
lig celluloid.>

Reflexioner om Det fromma Rom

Det finns flera sätt att bese Rom. Ingen
stad i världen kan väl samtidigr visa så

många aspekter, så många rester av sins
emellan olika historiska epoker och så stor
rikedom på sköna konstverk och minnes-
rika platser.

En turist utan djupare intressen för
konst och historia kan med hjälp av en
resehandbok utan större svårighet faktiskt
se stadens sevärdheter på en vecka, även
om det 'ir fara, värt att han överanstränger
sig. En arkeolog eller konsthistoriker kan
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uppehålla sig i Rom i flera månader för
sina studier och ändå inte hinna grundligr
studera mer än en liten del av allt det som
finns att utforska, En pilgrim kan också
ägna lång tid åt att bese alla de pla$er,
som är berömda i kyrkohistorien, och be

vid apostlarnas gravar och delta i de tal-
rika gudstjänsterna.

I själva verket blir man aldrig färdig
med Rom. Man kan vara där hur länge
som helst och ändå ha mycket kvar att se.

Men det är trots allt inte en stad, som slår
an omedelbart på främlingen. Det dröjer
nästan alltid ett par veckor, innan man
fullt fattar, vad man egentligen upplever.
Men då blir kärleken så mycket starkare.
Många äro de, som kommit för att stanna
bara Iöt en kortare tid, för studier eller
rekreation, men sedan blivit så fascine-
rade, att de aldrig resr därifrån. Alla som
uppehåller sig där något längre tid än ett
kortare turistbesök, känner sig vanligen
hemmastadda i högre grad än i andra främ-
mande städer, vilket må vara en av många
anledningar att fortfarande tala om Rom
som världens huvudstad.

Ändå ar vår upplevelse av Rom inte all-
tid lika, Historikern ser många gånger
ingenting annat än den antika staden, som
överallt har så talrika lämningar, inte bara
på Forum och Palatinen. Eller han upp-
lever kanske barockens konst med alla dess

kyrkor och palats. Men Rom är dessutom
en modern huvudstad med en metropols
sjudande liv, och vars innevånarantal efter
kriget beräknas till 2 millioner. Men även
om man i sin upplevelse lyckas förena
allt detta och låter sitt intresse omfatta
allt det, som både antikens och senare pe-
rioders minnesmärken erb;'uder, så är det
inte allt. En besökare, som vill ha en full-
ständig uppfattning av Rom, får inte
glömma, att han också kommit till den
katolska kristenhetens huvudstad, och där-
med till centrum i ett världsomfattande
andligt imperium.

Men det är inte lätt att sammansmälta
alla de olikartade intrycken till en helhet,
där de historiska minnesmärkena får rik-
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tiga proportioncr, samtidigt som de blir ra-
men kring och bärare av någonting, som

är levande även i nuet. Kanske har en ka-
tolik större möjligheter till en sådan syntes
av det historiska och det levande Rom.
Men därmed vare inte sagt, att den skulle
vara otillgänglig för en annorledes troende.
Det finns många protestanter som med in-
tresse försöker att förstå Roms katolske
miljö. Der är därför med spänd förväntan,
som man öppnar den bok, som pastor

Gösta Hagelin utgav i början av

detta år, med titeln Fromrna Rollr- (195 s.,

Uppsala 194S, Lindblads).
Författaren, som är präst i Svenska kyr-

kan, har uppehållit sig i Rom under tre
månader förra hösten för att srudera ar-
keologi, och han delger redan i första ka-
pitlet läsaren några resultat av dessa sina

studier. Skildringen av utgrävningarna
under Peterskyrkan är sålunda av srorr in-
tresse, eftersom man hittills, innan den of-
ficiella publiketionen utkommir, vet ganska

litet om dem. Förfataren är av den me-
ningen, att de med all tydlighet stöder
den gamla traditionen, att basilikan verk-
ligen är byggd över Petri grav. Längre
fram i boken återkommer också på flera
ställen notiser angående katakomberna och
andra av de fornkristna monumenten.

Huvudsyftet med pastor Hagelins bok är
dock att skildre den levande katolska mil-
jön. På så vis skulle författaren alltså ha
den helhetssyn, som jag nyss talat om, och
ehuru han måste ha en från katolsk syn-
punkt i väsentliga avseenden skild uppfatt-
ning, så har man dock anledning att vänta
sig, att skildringen skall vera inte bara sak-
lig utan också förstående.

Författarens uppgift är säkert ganska

svår, och skulle kanske vara det även för
en katolik. Men å andra sidan är det inte
säkert, att en katolik skulle ens känna sig
frestad till en skönmålning av förhållan-
dena. Inte bara för Luther var Rom en
stötosten. Det kan vara det än i dag, även
om förhållandena knappasr kan jämföras då

och nu.
En konvertit, som inte varit utanför Sve-

rige, gör sig lätt en falsk idealbild av de

katolska länderna, och det kan bli en verk-
lig chock, när han konfronteras med de

verkliga förhållandena. Det gäller då att
förstå, att kyrkans storhet inte består i
yttre manifestationer, och att dess helighet
är någonting mer än perfekt utförd liturSi
och inte omedelbart står i proportion till
människors fel och brister, utan grundar
sig på djupare andliga förhållanden. En så-

dan övernaturlig syn på kyrkan är dock av

förståeliga skäl förbehållen en troende ka-
tolik.

För en svensk katolik är skillnaderna
mycket stora mellan de förhållanden vi är
vana vid och de vi möter i ltalien. Vad
man kanske allra först lägger märke till är,
att människorna uppträder på annat sätt i
kyrkorna. Vi är vana vid, att åtminstone
större delen av församlingen är samlad un-
der högmässan, och att även de stilla mäs-
sorna ha karaktär av gemenskap. Men i
Italien finner man sällan församlingen re-
presenterad på det sättet. Det händer hel-
ler aldrig, att menigheten deltar i den litur-
giska sången, och reciterade mässor hör till
undantagen. Ibland får man i stället vara
med om att rosenkransen läses högt under
pågående mässa, eller att någon predikar
hela tiden, bara rned avbrott för förvand-
lingen, vilket är förfärligr störande för den

som ändå försöker 
^tt 

följ^ mässan. Folket
uppträder inte som församling utan snarare
som spridda individer. Den frid och ro un-
der gudstjänsten, som vi lägger så stor vikt
vid, finns inte mycket av, och ingen tycks
sakna den. Ofta pågå i de större kyrkorna
flera mässor samtidigc, och smärre grupper
samlas vid respektive altare. Men hela ti-
den är det liv och rörelse runt omkring.
Folk kommer och går som de vill, några
promenerar omkring och beser kyrkans se-

värdheter, barn springer omkring och le-
ker och nLgn pratar ogenerat med var-
andra.

över huvud taget är såväl det liturgiska
utförandet av, som deltagandet i mässorna
ganska dåligt, och det vad såväl präst som

kör och församling beträfr*. Den litur-
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giska förnyelsen, som gjort sådana storverk
i andra katolska länder, har inte nått lta-
Iien ännu.

Vad som förvånar och även stöter en är
italienarnas fullkomligt ogenerade sätt att
uppträda i kyrkan. Det gäller särskilt de
som tjänar mässan, vilka vanligen inte alls
bekymrar sig om vilken hållning de intar,
och ser ut som om de inte alls följde med
vad sorn sker på altarer. Vi nordbor känner
ett slags instinktiv vördnad i en kyrka, vil-
ket kanske hänger samman med den drag-
ning till mysticism, som i viss mån ut-
märker oss. Kanske saknar italienaren detta
sinne för dec sakrala, Men å andra sidan är
verkligen italienaren som hemma i sin
kyrka, och ma,n frig*r sig, om inte der på

sätt och vis är det naturliga.
Men det finns också myckec av verkligt

djup fromhet hos det italienska folket. Det
är alltid mycket folk i Roms kyrkor, och
andaktsövningt ev alla slag är påfallande
väl besökta. Sällan finner man en kyrka
tom, vilken tid på dagen det än är fråga
om. Den vanliga gruppen av fromma kvin-
nor från grannskapet är ett inslag, som

aldrig fattas. De kommer tidigt på morgo-
nen för den dagliga mässan och sedan på

eftermiddagen för en stund i lugn och ro
framför tabernaklet eller bilden av Guds
moder. Särskilt omtyckta är i Rom de
novenor eller triduum man anordnar för att
förbereda kyrkoårets fester i olika kyrkor.
Därvid är det alltid predikan under afton-
gudstjänsten, och den vartr oftt ända till
tre kvart eller en timme, och folk lyssnar
tålmodigt och synbarligen med stort in-
tresse.

Pastor Hagelin har endast helt kort skild-
rat folkets deltagande i mässorna. Det som
förvånar den som känner till förhållandena
är, att han säger, att de som mottar kom-
munionen endast är ett fåtal, Ja, om man
går i de sena mässorna en söndag förmid-
dag, då alla de kommer som bara går i kyr-
kan av gammal vana, så kan det vara rik-
tigt. Men i de tidigare mässorna och även
på vardagarna är tvärtom antalet kommu-
nikrnter mycket stort. Ofra är det så gott

212

perspektiu

som alla närvarande. Därtill kommer alla
de som mottar kommunionen utanför mäs-
san, vilket i Italien är mycket vanligt. I
Peterskyrkan exempelvis delas kommunio-
nen dagligen ut under hela förmiddagen i
sakramentskapellet. Trots alk vad man kan
anmärka på liturgien, är det sakramentala
livet högt utvecklat.

Det finns en liten kyrka i Rom vid den
livli.ge Piazza S. Silvestro, som har ständig
tillbedjan av sakrementet. Den kyrkan är
alltid full av andäktigt bedjande, och vid
den sakramentala välsignelsen på kvällen
kan man knappt tränga sig innanför dör-
ren. Under större delen av året är det all-
tid ständig tillbedjan inför framsatt sakra-
ment i en kyrka, som växlar från dag till
dag enligt ett schema, som finns anslaget
på alla kyrkdörrar.

På ett ställe i sin bok ger pasror Hagelin
en mycket levande skildring av en afton-
gudstjänst i en av de större kyrkorna. Men
hans beundran för den perfekta >regi-
konsren> i detta lysande skådespel f&efil-
ler nästan en smula komisk, då man själv
sett hur improviserat der hele vanligen är.

Sedan frågar sig författeren vad slags be-
hållning människorna fått av denna guds-
tjänst. Visst är det sant som han säger, rtt
de fått ett intryck av fest och att de setr
>en uppenbarelse av en annan värld 

- 
en

glimt av staden därovan med garor av
guld>. Men det är ändå inte allt. Jag tror
no8, att de närvarande varit medvetna om
att de tillbett Kristus i monstransens hostia.

Att folkfromheten stundom tar sig så-
dana uttryck i Italien, som är främ-
mande för en nordbo och i synnerhet en
protestant, der undgår tydligen ingen. Pas-
tor Hagelin har beskrivit en hel del av
fromhetslivet i Rom, som nog kan vara ty-
piskt, men han gör det på så sätt att
skildringen inte får riktiga proportioner,
och att den iblend förefaller den initie-
rade något ytlig. Man måste ständigt ha
klart för sig, att italienarna är ganska olika
oss svenskar, och man måste absolut skilja
på vad som är italienskt och vad som är
katolskt. En katolik från ett annar land
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skulle troligen uppträda på ett helt annat
sätt,

På sin vandring till de olika kyrkorna är
författaren mycket noga med att berärra,
hur mycket avlat den besökande utlovas på

respektive platser, och det kan inte hjälpas,
ett intresset för den saken blir oproportio-
nerligt stort. Bakom detta märker man en

viss indignation över att avlaten tar en så

stor plats i folkets fromhet. Man befarar
nästan, arr författaren fått den uppfatt-
ningen, att den fromme katoliken i främsta
rummet gör sina andaktsövningar för att
vinna avlat, ett resonemang, som är ganska

verklighetsfrämmande. Jag tror nog, att
flertalet kyrkobesökare aldrig ens gjort sig
besvär med att läsa de kungörelser om
avlat, som finns anslagna i många kyrkor
och som författaren citerar på ett par stäl-
len.

Om man, frin de många gånger från-
stötande yttre intryck, som man ständigt
riskerar att Ii i denna katolska miljö, för-
söker att tränga mera in i densamma för
att se till de värden, som ligger djupare,
skall man många gånger finna sidor, som
pastor Hagelin inte alls berört i sin bok.
Han talar på ett ställe om en procession av
8,000 pojkar, som sjungande tågade till
Vatikanen för att hylla påven. Det var en

avdelning av katolska aktionen. Själv har
jag under de nio månader jag uppehöll mig
i landet haft möjlighet att kommx i kon-
takt med denna.

Det är en omfattande organisation. Bara
dess högkvarter på Via di Conciliazione är
som ett stort affärshus med flera kontor
för de olika avdelningarna. Under en cen-
tral styrelse sorterar bl. a. scouterna och
andra ungdomsorganisationer, och även stu-
denterna och de katolska arbetarna. Tyvärr
har jag ingen uppfattning om medlems-
antal, men det torde vara ganskr stort.

Den katolska aktionen har många verk-
samhetsområden, och varje organisation,
som ingår i den har flera uppgifter. Stu-
dentrörelsen, som är den jag känner bäst
till, har bl. a. en betydande social verksam-
het med fattigvård och hiälp åt sjuka. De

Iägger stor vikt vid sin egen religiösa fost-
ran för art därigenom skapa en katolsk
elit, som kan verka i samhället. De an-
ordnar därför studiecirklar i teologi och
filosofi och grupper för bibelstudium. Stor
vikt läggs också vid det lirurgiska livet,
Varje söndag har de gemensam mässa, som

alltid är reciterad och där flertalet av de

närvarande mottar kommunionen.
På många håll i landet finns ännu kvar

några av de gamla fromma brödraskapen,
som härstammat fuän tiden kring mot-
reformationen, om de inte är ännu äldre.
Dessa utövar en betydande social verksam-
het bland fattiga och sjuka.

Det är ganska lärorikt att jämföra
fransk och itaiiensk katolicism. Olikhe-
terna är nämligen ganska stora, vilket vä-
sentligen torde bero på brytningen mellan
stat och kyrka i Frankrike 1902. Från och
med det året tvangs katolikerna till passivt

motstånd mot staten och aktiv kamp mot
avkristningen. Förhållandena gjorde, att
många försvann från kyrkan, och stora

delar av befolkningen växte upp utan reli-
gionsundervisning. Men kvaliteten hos de

kristna, som trots svårigheterna höll fast
vid kyrkan blev större.

I Italien har inte kyrkan varit i dctta
dilemma. Religionsundervisningen är ännu

obligatorisk, och kristendomen är djupt ro-
tad hos befolkningen, även bland arbetare
och bönder, som i Frenkrike till största de-

len försvunnit från kyrkan. Men så finns
i Italien ett större antal människor, som gör
sin plikt mot kyrkan bara av konventio-
nella skäI. Det är många av dessa, som fyl-
ler kyrkorna under söndagens sena mässor.

Emellertid har givetvis kommunismen efter
kriget bidraget till att läget börjat bli etr
annat. Som alla länder i våra dagar, har
inte heller Italien kunnat undgå avkrist-
ningen, vilken där, som annorstädes gjort
skrämmande framsteg. Trots detta får man
dock i ovanligt hög grad intryck av att
vara i ett kristet land, som förefaller att
vara djupt genomträngc av katolicism. Och
det gäller naturligtvis Rom i främsta rum-
met.
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Återvändandet till den oförlikneliga and-
liga skatt, som kyrkofädernas skrifter ut-
gör för kristenheten, är en av de mest mar-
kanta och mest hoppingivande tendenserna

i nutidens katolska renässans. Detta gäller
icke minst Frankrike, där strävanden i
denna riktning gör sig synnerligen märk-
bara. Flera förlag publicerar patristisk lit-
teratur; främst bör då nämnas Les Edi-
tions du Cerf,,tats serie Sources Cbrötien-
aes hittills utkommit i 22 volymer pL fi
år 

- 
samtliga försedda med vetenskaplig

apparat samt i de flesta fall med grund-
texten parallellt med översättningen. I det
följande skall i dessa spalter införas kortare
redogörelser, utan några som helst lärda
anspråk, för ett antal kyrkofäder, sådana

de för närvarande är tillgängliga i fransk
översättning. I förekommande fall skall
de ytterligare belysas med hjälp av på

franska utkomna monografier. Syftet är
dubbelt: att kortfattat introducera kyrk-
liga förstarangsförfattare, som kanske inte
för var och en är bekanta; och att redo-
göra för den litteratur, som på fransk bot-
ten utkommer i ämnet, och som i hög
grad förtjänar det intresse, som även i vårt
land kan komma den till del.

Hippolytos av Rom

Hippolytos kan inte sägas tillhöra de

mera >populära> kyrkofäderna. Hans skrif-
ter har länge vilat i skuggan, och först
på senare tid har man någorlunda kunnat
fastställa hans produktion. Han föddes

omkring 170-17t, och dog omkring år
23L Om hans liv vet man föga. I början
av tvåhundratalet var han emellertid upp-
skattad i Rom som lärare och predikant,
och man vet att Origenes vid sitt besök

d:år fu 212 åhörde en predikan av honom.

Vid denna tid torde han framför allt
ha sysslat rr,ed exegetiska arbeten, och av

vad som återstår av hans produktion på

detta område kan man sluta sig till att
hans styrka först och främst legat där.
Tre exegetiska arbeten finns bevarade: Da
Antichristo, som handlar om de yttersta

tiderna; br. Danielen (se nedan); samt

In Canticutn. Vidare finns ett antal
mycket osammanhängande fragment.

Som exeget är Hippolytos den förste
kristne författ^re, av vilken vi ha några

arbeten bevarade. Redan häri äger han ett
visst intresse. Men hans egenskaper som

skriftkommentator är också beaktansvärda.
Han begagnar sig naturligtvis av den alle-
goriska metoden, men betydligt sobrare än
den alexandrinska skolan; framför allt fäs-
ter han sig vid bibeltextens bokstavliga
och historiska betydelse. Någon egentlig
vetenskaplig ambition har han inte 

- 
men

väl en viss intellektuell sådan 
- 

och skilj-
aktigheterna mellan de olika textversioner,
som fanns att tillgå på hans tid bekymrar
honom inte. Troligt är att han aldrig
insett önskvärdheten av dylika jämförande
studier. 

- 
Det eskatologiska perspektivet

intar en stor plats, vilket är synnedigen
normalt, då de första kristna århundra-
dena mer eller mindre fylldes av spekula-
tioner över Herrens återkomst och seger

Men många drivs numera bort från
kristendomen, och de som är kvar måste

stärka sina positioner. Det nödläge, som

sålunda uppstår, kommer, får man hoppas,

att ge anledning till en katolsk förnyelse
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som redan gjort framsteg på flera hå11.

Även Italien hzr f|tt en kämpande kyrka,
det märkte man redan under de senaste va-
len i april detta år. Början till förnyelse
finns redan i den katolska aktionen.

Torgil Magnuson
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över Antikrist. Huruvida Hippolytos är
millenarist eller inte, är emellertid omöj-
ligt att fastställa.

Men störst är Hippolytos' produktion på

det aPologetisk-teologiska området. Han
var en outtröttlig och ganska bister trons
försvarare samt publicerade skrif ter mot
såväl hedningar och judar som mot kättare
av alla slag 

- 
och de var talrika just då,

Här skall endast nämnas hans huvudar-
bete på området: PhilosoIhutnena eller,
som den egentligen hette: Vederläggning
av alla irrläror. Den är skriven eftet it
222 och vänder sig i sin treenighetslära
med särskild skärpa mot modalisterna.

Hippolytos betonar synnerligen starkt åt-
skillnaden mellan personerna i gudomen,

och detta sker i någon mån på enhetens

bekostnad. Hans teorier om Logos ät
kanske heller inte helt renläriga. Verket
innehåller vidare åtskillig personlig pole-

mik, särskilt mot påvarna Zephyrinus
(199-217) och Callixtus 1 (217-222),
som han beskyllde dels för modalism, dels

för slapphet på botobservansens område.
Den förra beskyllningen torde ha haft
föga grund, och vad den senare beträffar
är saken ännu oklar. Striden i samband
med frågan om offentliga syndares möj-
ligheter till försoning med Kyrkan pågick
tämligen länge, men dess exakta födopp
och sakliga underlag har hittills icke helt
kunnat klarläggas.

Hippolytos' skarpa kritik mot dessa före-
teelser kom honom att, då Callixtus valdes

till påve, bilda schism. Häri framhärdade
han till 23t, dL han jämte den dåvarande
påven Pontian:as (230-235) deporterades
vid en förföljelse av de kristna. Nu för-
sonade han sig med Pontianus och dog
inom kort av landsflyktens umbäranden.
Han räknas som martyr,

Ytterligare andra verk av varierande
innehåll finns bevarade av Hippolytos'
hand. Kanske är det han som är upphovs-
mannen till Fragmentum Muratorianutn,
men detta är osäkert. Däremot kan man
med nära nog fullständig visshet tillskriva
honom Traditio Afostolica, en skrift av

största intresse för vår kunskap om de första
århundradenas romerska liturgi.

I serien Sources Cbrötiennes har utkom-
mit två av Hippolytos' ovannämnda arbe-
ten, nämligen Commentaire sur Doniel och
La Tradition Afiostolique.

Danielkommentaren är den första kristna
bibelkommentar, vi har i behåll. Den är
föga komplicerad: skriven huvudsakligen
för församlingens uppbyggelse går den
knappast in på några delikatare problem.
Varken i friga om formens fulländning,
tankens djup eller känslans värme kan den

mäta sig med t. ex. Origenes' liknande ar-
beten. Men Hippolytos har andra goda

egenskaper. Mest framträder här kanske
hans solida, sunda, romerska förnuft. Han
rekommenderar sina läsare att inte låta sig
förvillas av sin inbillningsförmåga, särskilt
när det gäller profetiorna om de yttersta
tingen. Han varnar för den överspändhet,
som ofta tagit sig uttryck i besinningslösa
handlingar, flykt från alla världsliga plik-
ter etc, 

- 
För att rätt kunna förstå bibel-

texten måste man först och främst hysa en

ödmjuk inställning till den: >Det är Gud
i himmelen som uppenbarar mysterierna,
och det är av honom, människan skall få
kunskap därom, i det hon till honom upp-
sänder suckar och böner. Därför ödmju-
kade sig Daniel, gjorde sig liten och högmo-
dades icke över sin lärdom> (s. f0l). 

-Han ger också goda råd for förståelsen av
bibeltexternas sannfärdighet: >Författarna
hade för vana att i början av sina skrifter
omtala händelser, som inträffat först senare.

Vi finna också hos profeterna syner, som

omtalas i förfluten tid, men som först
framdeles skulle förverkligas, och å andra
sidan syner, som omtalas i futurum och

som redan förverkligats> (s.73).
Detta sunda förnuft hindrar inte, att

Hippolytos efter vår uppfattning ibland går

mycket långt i djärva tolkningar. Framför
allt gäller detta hans kronologiska och
genealogiska funderingar. Sålunda grundar
han på likheten i namn ett helt resonemang

som går ut på att visa att Kelkias, Susan-
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nas fader, ver den präst som funnit lag-
boken i templet, samt att Jeremia var bro-
der till samma Susanna. Med beundrans-

värd ekvilibristik vill han även bevisa,

att Kristus härstemmade från Susanna och

Joakim (s. 80). Hans funderingår om

riden för Kristi födelse (s. l8s-189) är
om möjligt ännu mer fantastiska. 

- 
Även

allegorierna kan ibland vara djärva nog.

Ätt Susanna får symbolisera Kyrkan är
kanske inte så förvånande, men dessutom

får man veta, att badet symboliserar dopet,

Susannas båda tjänarinnor tron och kärle-
ken; tvålen är Kristi bud och oljan den he-

lige Andes nådegåvor, etc.

Pittoresk är scenen med Daniel i lejon-
gropen: när ängeln stiger ned blend lejo-
nen viftar dessa på svansen i sin glädje och

slickar Daniels fötter. När Darius senare

kommer för att hämta Daniel, finner han
denne i färd med att smeka lejonens manar
(s. 16r-162).

Man finner åtskillisa tonfall, som för-
råder ett personligt engetemang. Så när
det talas om den mänskliga avundsjukan,
som inte tål, att någon reser sig över mäng-
den genom sina dygder eller kunskaper (s.

149-lt0). 
- 

Inspirerade och upplyftande
är de sidor, som behandlar martyrskapet
(s. 127-129), Hippolytos uppmanar sina

läsare att icke frukta döden för Kristi
namn utan glatt svara på kallelsen att ge

sitt liv till vittnesbörd om tron. Dessa ra-
der kommer en att minnas lgnatius' av
Antiokia patetiska brev till romarna, där
han bönfaller dem om att icke söka hindra
hans martyrdöd, eller Origenes' uppma-
ningar till sin fader att ståndaktigt möta
döden.

Cotnmentaire sur Daniel föreligger i dub-
bel upplaga, dels med, dels utan grekisk
parallelltext. Inledningen är gjord av Gus-
tave Bardy, välbekant på det patrologiska
området, och översättningen av Maurice
Lefåvre. Man skulle möjligen kunna an-
märka, att det hade varit önskvärt om
kommentaren omnämnt de fall, då Hippo-
lytos' bibeltext (enligt översättningen av
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Theodotion) icke överensstämmer med Vul-
gatan.

La Tradition. Apostolique kan sägas vara
det första kända vigningsritualet. Det har
dessutom den fördelen att med säkerhet

va,te 4v romerskt ursprung.
Här stadgas om val och vigning av

biskop, om eukaristien och mässan (man
lägger märke till att församlingen ännu
icke aktivt deltager i ofrertoriet 

- 
håvorna

frambäres av diakonen), om olika välsignel-
ser, om präster och diakoner, samt om öv-
riga kategorier, som speciellt vigts åt Kyr-
kans t.jänst. Vidare ges det regler för lek-
folk. Intressant är att se vad som krävdes
av de omvända 

- 
de måste överge vissa yr-

ken, som ansågs oförenliga med ett kristet
Iiv; så kunde man inte vara skådespelare,

inte soldat, inte styresman för en stad, och
helst inte heller lärare i profana ämnen (s.

4i). Stadganden för dop och konfirmation
följes av förhållningsregler för observanser

sådana som fasta, agape, olika böner o. s. v.
Traditio Afostolica är ett ceremoniale

som fastslår allmänna regler men lämnar
rätr stor plats för det enskilda initiativet,
inom renlärighetens gränser. Författarens.
tro på den helige Andes verkan i varje tro-
ende och i församlingen som sådan 'ä,r frtp-
perande.

Texternas romerska karaktär är omiss-
kännlig. Man finner den romerska liturgins,
traditionella, koncisa, kyskt årerhållsamma
form, som rymmer en rik men absolut ba-
lanserad känsla. Så i bönen vid biskopsvig-
ningen: . . . Da cordis cognitor pater super
I:unc scruum tuum. quern elegisti ad episco-

rtatum pascere gregetn sanctatn tuam.. .,
flacere attten tibi in fita?tsu.etudirre et
mundo corcle ... (s. 29).

Och i prefationen:
, , . fer d.ilectum fuerum. tuu.n lesum

Cbristum quetn in ultimis temporibus mi-
sisti nobis saluatorem et redemPtorem...
qui't,oluntatem tuam complens et populum
sanctutn tibi adquirens extendil ,ndnus curt
pateretttr, ut a passione liberaret eos qui in
te crediderunt; quicunque traderetur uo-



Potristica

luntariae passioni ut mortem soluat et uin-
cula diaboli dirampat et inlernum calcet et

iustos inluminet et terminum ligat resur-

rectionem nanif estet. . . (s. 31-32).
Slutligen må nämnas bönen vid prästvig-

ningen, varur följande rader hämtas:

Et . nunc, ilomine, fraesta indef icienter
conseruari in nobis s[iritwn gratiae tuae et

ilignos effice ut credentes tibi ninistremus
it simfilicitate cordis ldudantes te per pue'
rum tuutn Cbristum lesutn... (s. 38)'

Traditio Apostolica är naturligtvis ur-
sprungligen skriven på grekiska, men origi-
nalet är försvunnet. Det existerar ett an-
tal översättningar och bearbetningar på

olike språk. Här är icke platsen att i detalj
gå in på det textkritiska problemet, som

emellertid vållat stora svårigheter när det
gällt att återfinna den autentiska texten.
Den latinska versionen anses trots sitt ty-
värr fragmentariska skick vara den tillför-
litligaste. Dess text har också i huvudsak
följts, och meddelas parallellt med den

franska översättningen. För de partier, som

saknas i den latinska versionen, har man
gått till de andra versionerna på resp. sahi-
diska, arabiska och etiopiska, vilka givits i
fransk översättning. Dom B. Botte står så-

väl för den utomordentliga inledningen,
som för översättning och textapparat.

Gunnel Yallquist
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Gustaf Vingren: Mönni-
skan och lnharnationen enligt lre-
tteus. 264 sid. Lund 1947, Gleerup.
Kr. 9: 10.

Ireneus' betydelse inom fornkyrkan kan
knappast överskattas. Därför är det inte

^tt fötvärr sig över att vi finna såväl
detaljstudier som syntetiska framställningar
av hans verk, men de te sig tämligen olika,
ofta på grund av mer eller mindre pole-
miska utgångspunkter. Docent Vingren
har sökt göra en undersökning av lreneus'
teologi i dess helhet,

Uppgiften är ingalunda lätt, Ireneus
ger icke sitt verk samma logiska struktur
som vi möta i våra moderna arbeten, och
man är nästan alltid tvungen att bygga
framställningen på utdrag och anspelningar.
Dessutom måste man, åtminstone i Atluer-
sus bereses, göra skillnad mellan å ena si-
dan hans egna djupa funderingar och å

andra sidan det som han säger för ett ve-
derlägga gnosticismen. Den plan som \(r.
följer är rymlig nog för att lämna plats

åt ämnets mångsidighet, men den är sam-
tidigt systematisk, emedan den bygger på

den antika föreställningen om liv-död.
Denna antites står säkerligen, särskilt hos

Paulus och Johannes, i den kristna uppen-
barelsens mittpunkt, och den utnyttjas här
utan de förenklingar och överdrifter, som

vissa studier i motivforskning ha vant oss

vid. V'. uppställer följande schema: 1.

Från liv till död (skapelsen och den gudom-
liga maktens orubbliga primat, djävulens
uppror och människans nederlag). 2. Kris-
tus (Ordets människoblivande och seger).
3. Från död till liv (redan nu i Kyrkan
och i dennas framtida, eviga fulländning).
Ireneus' älsklingtemata: Guds avbild och
recapitulatio behandlas p& flen ställen och
ädtgilägga under undersökningens lopp
hela sin realism.

Framställningen är så levande som det
är önskvärt i ett vetenskapligt arbete. Den
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stödjes av rikhaltiga noter, där texterna an-
föras eller ofta citeras och tidigare studier
utnyttjas eller bemötas, allt efter behov.
En index över citerade texter hade ej varit
överflödig.

Natudigtvis kan man här och var ha

vissa invändningar att göra, men samman-
lagt blir det ganska litet. Jeg nöjer mig
med en punkt. Flera anmälare ha under-
strukit, att denna bok visar hur konsekvent
biblisk Irenrus är. Detta synes även vara
fallet, och det är en verklig tillfredsstäl-
lelse att möta här ett så bestämt påstående

om hans fullständiga oavhängighet från
gnosis. Man skulle emellertid kunna nyan-
sera ett sådant omdöme ännu en smula.
V. påpekar o{ta de förmenta problem som

tillskrivits Irenaus av senare teologer. Bland
dessa förekommer problemet: Bibel och tra-
dition (s. 18 n. 20, s. 198 n. 7l), ett pto-
blem som ofta i viss mån försvåras om man
ovillkorligen sätter likhetstecken mellan
Traditionen och det nutida läroämbetet.
V. skriver: >Kyrkans kännetecken äro det
sanne budskapet, som grundas på Skriften
och förvaltas av det traderade ämbetet,

samt dopet och nattvarden> (s. 194). Jag
undrar om det räcker att tal:. om Skriften
när det fu friga om budskapet-euangelion.
Man borde nog ha omnämnt paruclosis:

enligt lreneus, liksom överhuvud taget en-

ligt 100-talet, pekar detta begrepp på hela
den från Kristus genom apostlarna ned-
ärvda läran, utan att ens utesluta de kristna
bruken. Bibeln utgör dess främsta del, men

åtminstone i vissa texter är begreppet säker-
ligen mycket mera omfattande.

Vingrens levande och i stort sett trogna
skildring, som ger Lyonbiskopen nytt liv
och bringar honom oss så nära, hälsa vi
med glädje som ett gynnsamt förebud för
den svenska patristiken. Denna synes hit-
tilis bedrövligt fattig. Man kan förvåna
sig över att i ingen av de teologiska fakul-
teterna någon professur eller docentur
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ägnas åt främjandet av dessa studier, och
de teologer som ha personligt intresse för
dem äro ytterst fåtaliga. För inte så länge
sedan framställde prof. Lindroth (Tbeolo-
giscl:e Zeitschrift, jrn. 1947, s. 40-t2),
hur den nyare svenska teologien visar på

Luther såsom Evangeliets störste tolk. Man
får faktiskt merendels intrycket av att
denna teologi förträffligt känner både Nya
testamentet och Luther, men nära på ingen-
ting av det som ligger dem emellan. Här
föreligger en svag punkt och en verklig
brist. V, själv, vars doktorsavhandling
Luthers lära om kallelsen uppenbarade ho-
nom som en djup kännare av reformatorn,
skrev nyligen i Suensk teol. ka-artalskrift
(f948, s. i8) i sin recension av R. Jo-
hannessons avhandling (jft Creclo 1948,
s. 109-116), att han hall med Luther vad
>bibelns kärna> beträffår, ehuru han var
>övertygad om att fornkyrkan återger
zlssa (kurs. av V.) sidor i det bibliska bud-
skapet med större renhet och styrka än re-
formationen gör det>. Förvisso återstår på

detta område många upptäcktsfärder, och
vi önska att varken han eller hans kolleger
måtte tröttna på vägen. Inom den ny-
testementliga teologien, kanske främst vad
kyrkosynen beträffar, ha protestantiska och
katolska forskare hunnit övervinna en del
>teologisk uegte mo$atninger> (K. E.
Skydsgaard, Sa. teol. ka. 1948, s. 141-
142). I en tid då studiet av kyrkofäderna
allt mera idkas på alla håll, lönar det sig
nog att åstadkomma dylika förbättringar
också där. Målet är värt uppriktiga an-
strängningar.

Den gnostiska tankegången är förresten
trots otaliga likheter i ordalagen alldeles
främmande för den kristendom, som från
Jesus och apostlarna intill Ireneus utgör
samma klara källa. Den som vill få en rätt
uppfattning av detta hänvisas till den ut-
förliga och omsorgsfulla avhandlingen av
pater M. Sagnard O. P.: La gnose aalen-
tinienne et le tömoignage de saint lrönäe
(Paris 7947, Vrin) samt den upplaga av
Klemens' Excerpta ex Tbeotloto med fransk
översättning och utläggning, som nyligen

utgivits (Paris 1948, Editions du Cerf) av

samme författare.
L.-M. Deuaillt O.P.

F. M. Braun: Neues Licht auf
ilie Kirche. 198 s. Einsiedeln-Köln
1946, Benziger, S Fr. 9: 40.

Docent O. Lintons avhandling Das Pro-
blem iler Urkircbe (Uppsala 1932), som

numera tyvärr är slutsåld, gav en översikt
över idiströmningarna från och med libera-
lismens gyllene tid 1880-1900. Prof.
Brauns lilla bok Asfects nouaedilx du pro-
blåne cle l'Eglise (Fribourg, Schweiz, 1942)
tot upp samma linje och fortsatte den, så

att de hos Lirton försiktigt antydda ten-
denserna blevo påtaglig*er törf. bemödade

sig nämligen att klargöra de punkter, där
en ny överensstämmelse (>den nya con-
sensus>) gjorde sig gällande på den tiden.
Nu utger han en ny, omarbetad och till
tyska översatt upplaga av samma verk.
Bibliografien innehåller en del nya verk,
bl. a. av Cerfaux, Michaelis, Cullman, Vis-
ser't Hooft.

De tre första kapitlen redogöra för pro-
blemets nutida läge i jämförelse med det
tidigare. 1. Kyrkan och kyrkorna (med
en exkurs om M. Goguels uppfattning av
den dubbla urkristendomsformen) ; 2. Kyr-
kan såsom Jesu stiftelse (med en exkurs om
Matt, 16': 17-19); 3. Den nye consensus
(med en exkurs om eskatologien hos pro-
testantiska teologer): i få ord kan sägas att
man går från en sammanslutning av
fromma människor eller av små försam-
lingar till ett heligt folk vars omfattande
enhet består i Jesu liv och nåd bland dem
som han kallar.

Sedan återvänder P, Braun till tre punk-
ter, som för övrigt äro intimt förbundna
med varandra, för att ytterligare belysa
dem och taga ställning till dem. a) Den
nuvarande tiden (aiön) och den tillkom-
mande förenas olösligt i det att Jesus, Mes-
sias och Guds Son, har infört mänskligheten
i de yttersta tiderna, så att den nuvarande
tiden blir den tillkommandes första period,
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den >mellantid> som skiljer Kristi seger och
den allmänna fulländningen i Guds härlig-
het vid Parusien, å) Alldeles på samme

sätt är Kyrkan det slutgiltiga Gudsriket,
såtillvida som detta redan påbörjats och
väntar sin eviga fullkomning, c) Frigan
om ämbetets och hierarkiens ursprung (ss,

1t7-182) innebär större svårighet. På

den punkten äro den nya consensus' teolo-
ger icke medgörliga alls, enär de misstänka
att den är en öppen dörr till >katolicism>
och >apostolisk sukcession>. Man kan än-
dock utan orimlighet påstå med P. Braun
att Jesus ej ville underkasta sin Kyrka en

väsentlig förändring efter sin egen bort-
gång: om Jesu apostlars makt överfördes
till andra människor som de själva 'hade

insatt (jfr I KIem.42-44), så var det för
att Jesu eget inflytande alltjämt skulle ut-
övas på de troende. Bibliska och efterbib-
liska antydningar i denna riktning saknas

inte. P. Braun påpekar misstaget i det sista

oförsonliga argumentet, som kallar ämbetet
en res itris hutnani: man tillerkänner icke

Gud möjligheten att styra sitt folk medelst
en åt valda människor och inom vissa grän-
ser anförtrodd gudomlig auktoritet.

Med andra ord: vi möta ingenstädes en
kristendom som icke är Kyrka. Kyrkan var
icke en följd av Jesu vilja och verksamhet
utan hans personliga skapelse, vari han slälv
alltjämt verkar genom sin Ande och de

människor, som ha fått den.

Bibliograf ien omf attar övervägande f ransk
och tysk litteratur men också engelsk och
nordisk. Bland de sistnämnda upptas en
framstående plats av Linton och Holm-
ström samr av Fridrichsens artikel om
Kyrka och Sakrament. Nils, A. D. är gi-
vetvis densamme sorn Dahl, N. A.

Förf:s önskan har varit att förena för-
stående välvilja med kritisk fOrsiktighet (s.

32). Hans diskussion förblir i varje fall
värdig och försonlig. Hela hans undersök-
ning siktar nämligen mot alla kristnas när-
mande till varandra (ss. 10, 187) och vi
ha rätt att hoppas ett han verkligen bidrar
därtill. I sin recension i Suensk Teol. Kudrt.
1948, kom Prof. Skydsgaard till den slut-
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satsen (ss. 741-142), att protestantiska
och katolska teologer i ftäBa om Kyrkan
mer och mer gå varandra till mötes: de
ha, särskilt de förra, tillryggalagt på f0 år
en lång väg, och nu böra de bemöda sig
om att genomtränga de problem, som ännu
skilja dem åt.

L.-M. Deuailly O.P.

G. Bardy: I4 thöologie de

I'Eglxe de S. Clöment ile Rome å

S. Irönöe; 
- La thöologie de l'Eglise

de S. Irönåe du concile d.e Nicöe
(Unam Sanctam, T3-14). 248 och
320 s. Paris, l94t-1947, Ed. du
Cerf.

Vi kunna blott omnämna prof. Bardys
två stora band om kyrkotanken från Kle-
mens av Rom fram till det nicenska mö-
tet. Förf. ver tidigare lärare vid teol. fak.
i Lille, och är numera knuten till präst-
seminariet i Dijon. FIan citerar och ut-
lägger många vackra delvis omtvistade
texter, han belyser de olika problem som

förefinnas hos de apostoliska fäderna, hos

Ireneus, hos Afrikanerna och Alexandri-
nerna. Man beundrar hans sakkunskap,
hans klarsyn, hans väl awägda omdömen.
Man beundrar ännu mera hans framställ-
ning av Kristit Andes dubbla verk: det
spontant framvällande livet och de fest*,
åt hierarkien anförtrodda fördämningarna.
I all utveckling, i allt framsteg förblir
Kristi liv i Kyrkan alltjämt sig likt.

D-y

J. Lindblom: Ekhlesia, en

biblisk studie till belysning aa kyko-
problenet. 108 s. Stockholm 1943,
Diakonistyrelsen.

Denna >sammanfattande och på samma
gång för alla lätt tillgängliga framställ-
ning> (s. 3) utgår från titelordets etymo-
logi, enligt vilken eh"klesia (: församling,
kyrka) betyder >de kallade> (s. lf), och
betonar sedan den eskatologiska oriente-
ringen i denna kallelse. När förf. övergår
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till Kyrkans enhet i Gud och Krisrus och
till medlemskapet i Kyrkan, märker mrn
att han säger föga om den >inre> gemen-
skapen (han säger s. 4f att ta,la om tron
skulle föra honom >för långt bort från sitt
egentliga ämne>): men Kyrkan består icke
endast av yttre mänskliga inrättningar och
man fär icke hålla dess andliga och osynliga
väsen för Guds rike. På tal om sakramen-
ten och >tjänsterne> stannar L. förvisso
hitom texternas gränser. Flera svenska teo-
loger he förebrått honom en baptistisk
åsikt om dopet. Man kan också framhålla
att varken nattvarden eller det obrutna
sambandet mellan Jesus och hans apostlar
kommer fullt till sin rätt. Slutsidorna ha
sitt särskilda intresse, eftersom L. där jäm-
för den nytestamentliga församlingen med
den nutida kyrkan och påpeker bl. a. vissa

faror i folkkyrkotanken, men man känner
sig ganske besviken när hen slutligen an-
tar som omö.iligt att igenkänna den aposto-
liska kyrkan i någon av de hisroriskc givna
kyrkorna. Han borde än mera frigöra sig
från 1890-talets tankegångar. Han har
emellertid redan i mycket följt de nyare
strömningarna; man förnimmer hos honom
en rätt kärlek till Jesu Kyrka samt ett upp-
riktigt försök att försvara dess ständiga
realitet.

L.-M. Dewailly O.P.

Josef Neuner und Hein-
rich R oos- Der Glaube iler Kir-
cbe in den urkanden der Lebruer-
kiiniligung. 46J s. 2tt uppl. Re-
gensburg 1948, Gregorius Verlag
(tidigare Pustet).

Vid dogmetiska studier är Kyrkans hög-
tidliga utlåtanden oumbädiga. Latinkun-
niga finner den bästa, systemariska sam-
manställningen i H. Denzinger,: Encbiri-
d.ion symbolorum, definitionurn et ileclaro-
tionum de rebus fidei et morum (Freiburg
im Breisgau 19t7, 2l-2t nppl), Men
också för dem kan det vara 2v nyrte atr
någon gång rådfråga en god översättning
på något av de moderna språken, för atr

IJ - a8766 Credo. e9:e årg. Nr 3-4. r94E

ej tala om icke-latinere, som ju helt enkelt
behöver en sådan. Urvalet på tyska, som
1938 utgivits av de båda jesuitpatres J.
Neuner och H. Roos, har fyllt ett verk-
ligt behov. En ny upplaga har blivit nöd-
vändig, Den färdigställdes, med en del för-
bättringar, av pater Karl Rahner. Till de
tidigare förteckningar, som t. ex. den över
urkunderna i deras historiska följd - själva
boken är upplagd efter sakliga, systematiske
synpunkter - har bifogats en tabell, som
jämför bokens merginalnummer med dem
hos Denzinger, till stor hjalp ftir dem som
v.ill läsa den larinska texten parallellr.

Der bör ännu fremhävas art översärr-
ningen först och främst är tänkt som en
handbok för lekmannen - och särskilt som
sådan kan den varmt rekommenderas.

J. Gerlacb

L.-M. Dewailly O.P.: låsus-
Cbrist, Parole de Dieu. 144 s.

Paris, Du Cerf. Ffr. 70 -.
I serien Timoins d.e Dieu har dominikan-

patern L,-M. Dewailly utgivit en teologisk
studie över Jesus Kristus, Guds ord, som
ger gedigen näring åt både tron och from-
heten. >Guds ord>, ett uttryck så ofta
hört och använt bland de kristna att der
verkar tämligen slitet, får hEr tillbaka sina
djupa perspektiv ut ifrån en sann biblisk
teologi, Förf. visar att Guds ord är der
eviga Ordet, riktat av Gud till Gud själv
och uttalat till oss människor såsom det
människoblivna Ordet, som har tagit sin
boning bland oss. >Det finns icke något
annat Guds ord än detta, och de kristnas
ord såväl som Jesu ord ul11yskx icke nå-
gontint annat.)

I-G

Kardinal Petit de Julle-
v i I I e: Notre Foi catholique. 484
s. Paris 1947, Bloud & Gay,

En katekes av lättillgänglig och andå
tämligen utförlig typ, avsedd för äldre
skolungdom, församlingskareketer och andre
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kristna, som önskar en religionskunskap ut-
över den allra elementäraste, Stilen är lyck-
ligt fri från den traditionella LateL.essti-

len, vilket gör boken ägnad att spridas i
vidare kretsar än vad som brukar vara dy-
lika volvmers öde.

Gurnel Yollquist

Etienne Ma grrin: Mes rai-
sons de crofue. 306 s. Paris 1947,

Bloud & Gry. 270 frcs.

Föreliggande arbete är en apologetik för
det moderna livets behov. Den tar hänsyn
främst till den nutida vetenskapens fram-
steg inom psykologi, etnologi och historia
och visar, hur de långt ifrån är oförenliga
med den katolska trons sanningar. I tur
och ordning studeras huvudproblemen: Gud
och hans existensl personligheten; religio-
nen över huvud; judendomen och dess för-
hållande till kristendomen; inkarnationen
och Kristi person; Kyrkan och nådemedlen
samt det inre iivet. 

- 
Frånvaron av all

polemik gör boken särskilt sympatisk, Den
inledes med en levnadsteckning över för-
fettaren. Gunnel Vallquist

Martin Harrison O. P.:
Tbe Eaeryday Catholic. 376 s. Ox-
{ord, 19+t, Blackfriars. 10 s/6 d.

Dominikanpatern Martin Flarrisons bok
ir en Samma tbeologica, en 76 korta kapitel
omfattande förklaring av de mest väscnt-
liga katolska sanningarna beträflande kris-
ten tro, kristen fromhet och kristet liv.
Men fast denna Summa är grundlig, är den

dock inte avsedd för lärda utan för me-
nige man och är därför skriven på ett en-
kelt, vardagligt språk och framställd i nära
kontakt med vardagens konkreta ting. Bo-
ken vill förmedla kunskap, men en sådan

som bär frukt i personlig hängivelse både

åt Gud och medmänniskan. >Födda>> ka-
toliker såväl som konvertiter, som med
eftertanke läser boken, kommer nog att
växa i sann troskunskap och kristen lev-
nadsvishet. 

J_G
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Maurice Zundel: Das
Hobelied der beiligen Messe. 303 s.

Luzern 1948, Rex, Sfr. 9: 80.

Åter en bok om den heliga mässan, men
dennr gång ej någon förklaring av texter
och riter i vanlig mening uran en teologs
och i viss mån mystikers betraktelser med
anledning 3v dess4. Förf. är väl förtrogen
med vår tids andliga strömningar och sö-
ker ge dem en katolsk riktning utifrån
mässoffrets mysterium. Hans tankegångar
ät ofta inte så lätt tillgängliga, och hans
andlighet söker sig mången gång upp till
sådana höjder att den enkla kristna själen
måste Länna sig mera förvirrad än upp-
byggd. För vår del anser vi, am det är
mera motsvarande det heliga mässofirets
monumentala enkelhet att deltaga i det på

liknande sätt som de heliga personerna vid
korset eller lärjungarna i nattvardssalen
deltagit i Kristi offer: heh enkelt uppgå-
ende i själva handlingen, men inte försr
och främst handlande själva utan låtande
Gud handla med oss. Den heliga mässan är
nog inte så mycket en >höga visa> som en

mysteriehandling.

I-G

Bo Giertz: Med. egta ögon.
396 s. Sthlm 1942, Diakonistyrel-
sen. Kr. 6: 71.

Boken består av korta berättelser häm-
tade ur Gamla och Nya Testamentet. Tan-
ken har varit att på ert levande sätt följa
frälsningshistorien. Förf. börjar med ko-
nung David och slutar med den första
pingstdagen. Stort intresse ägnas åt den
levande skildringen av miljön, naturen och
händelserna. Samtidigt är förf. gripen av
det underbara och det övernaturliga i det
som sker. En frisk fläkt ligger över denna
bok, som är inspirerad av en levande tro.
Här skildras människans möte med Gud
och hennes växande förståelse av de gudom-
liga mysterierna.

Förf. har kommit till en tämligen djup
förståelse av kristen mystik. Men ändå
verkar den teologiska grunden ännu något
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trång och osäker. Man har intrycket (ge-

nom valet av de skildrade begivenheter

resp. vissa begivenheters utelämning) att
förf. inte riktigt ser det oerhörda som har
skett: att människan har upphöjts till ett
övernaturligt plan och de konsekvenser
detta medför. I storr sett har förf. dock
kunnat göra sig fri från moralism och ser

således kanske djupare in i syndens myste-
rium.

En viss brist från vår synpunkt är lik-
giltigheten mot Flerrens Moder. Hon skju-
tes åt sidan och frånkännes den plats hon
fått i Guds frälsningsplan. Härigenom för-
lorar man den riktiga synen på den bety-
delse hon kan ha för vårt andliga liv.

Maria Atlamson

Giova nni P apini: Breue til
Menneskene lru Paue Celestino Yl.
140 s. Köpenhamn 1948, Gylden-
dal. Dkr 7: i0.

Giovanni Papinis senaste bok, som an-
mäldes utförligt i årets andra nummer av
Cretlo (sid.81-86) har redan översatts
till flera språk, bland andra, glädjande nog,

även till ett skandinaviskt, nämligen till
danska av ingen mindre än prof, Johannes

J6rgensen. Denne berättar på sitt levande
och medryckande sätt i ett särskilt förord
om sitt senaste besök >efter syv Aars For-
lpb> hos sin gamle vän och >Navnebroder>
i Firenze och om de intryck som påven

Celestinus VI:s sjutton brev gjort på ho-
nom själv:

>. . . Jeg leser Bogen til Ende i et Par
spvnlpse Ne tter 

- 
sgvnllse ogsåa paa

Grund af Lzsningen, thi det er ikke Sove-

draaber, Papini serverer. Jeg spger i min
Erindring efter et Digteverk at sammen-
ligne den med 

- 
standser et @jeblik ved

Robert Hugh Bensons Yerdens Herre. Og-
saa Benson skriver om de sidste Tider, men

han ser foran sig kun Undergangen, Ver-
dens Ende, Dommedag. Det samme er Til-
fzldet med en anden moderne Profet 

-
Ldon Bloy, som allerede under forrige Ver-
denskrig troede at v€re paa Terskelen til

Johannes' Aabenbaring, Aa seuil cle l'Apo-
calypse, Celestin den Sjette skiller sig fra
dem begge ved sin Tro paa, at alt ikke er

tabt, at der er Mulighed for 'en kristelig
Overmenneskelighed'. Han tror paa det

tusindaarige Rige. Men han vdd, at Vejen
derhen er trang, det er Omvendelsens
snevre Vej. Og i sine sytten Breve predi-
ker Celestin den Sjette Bod och Bedring
for alle 

- 
fgtst. og fremmest for de

Kristne . . .>

>Der maa gea en ny Syndflod over Jor-
den, raaber Celestin den Sjette. Menneske-
heden har kendt til en Syndflod af Vand

- 
det var Gud Faders Verk for at straffe

og rense. Den neste Syndflod var en Flod
af Blod 

- 
Kristi frelsende Blod 

- 
Spn-

nens Verk. Nu staar tilbage Helligaandens
Syndflod 

- 
en Syndflod af Ild. Denne

tredie Syndflod kan ikLe lade vente lenge
paa sig. Der er ingen anden Legedom for
Kirken, for Presterne, for Menneskene end
en Udgydelse af Helligaandens Ild! Papini

- 
for ham er det jo, som taler 

- 
har ikke

disse Tanker af sig selv. De blev i Mid-
delalderen forkyndt af den kalabresiske
Profet Joakim af Fiore. De blev i vore
Dage genfundne og forkyndt af Lion Bloy,
hvis Liv gik hen med forgeves Venten paa

denne Verdens Daab i Helligaandens Ild.
Allerede for Aaringer tilbage havde Papini
@ret aabnet for den voldsomme Tone i
L6on Bloys Sprog 

- 
den 'Vildmandens

Ordbog' (Dizionario dell'uotno seh'atico)
som han og Vennen Giuliotti udgav engang
i Mellemkrigsaarene, var med sine hensyns-
lgse angreb paa det officielle Italiens Mrnd
helt i Bloys Aand. Men da var det maaske

mere Bloys Form, som Papini beundrede og

efterlignede. Nu er han paa en helt anden

Maade trengt ind i den apokalyptiske
Franskmands Forkyndelse, Og Lerlingens
Rgst naar videre end Leremesterens. Thi
er det end ikke Petri Stol, hvorfra Papini
taler, saa er det dog fra en Tinde i den

europeiske Literatur, at Raaberens ROst

udgaar. FIvo som h* Qret at hOre med,

hpre.>>

l-G
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Die grossen Ordersregeln. Her-
ausgegeben von FIans Urs von
Balthasar. Einsiedeln 1948,
Benziger. Sfr. 16: 80.

För ett antal år sedan utgav den engelske

benediktinpatern dom Cuthbert B u tle r
en intressant bok om de stora katolska or-
denssamfunden, där han analyserade deras

egenart och ställde vart och ett på dess

plats i västerlandets religiösa historia. Bo-
ken kom också ut i en tysk upplaga. Direkt
för nordisk publik har dansken Peter

Schindler i tre digra band skildrat >väster-
landets munkväsen), med tyngdpunkten
lagd på den helige Benedictus och hans

orden. Fjortonhundraårsminnet ev den

store patriarkens död har aktualiserat i syn-
nerhet den benedictinska historien, och

flera verk ha sett dagen det senaste året,

ägrrade att framhäva benedictinernas in-

Nu senast har den kände schweiziske
jesuitpatern Hans Urs von Balthasar gett
ut en dokumentarisk sammanställning av

de äldsta kristna ordensreglerna, som bära

den helige Basilius, den helige Augustinus,
den helige Benedictus och den helige Fran-
ciscus namn, kompletterade med jesuit-

ordens konstitutioner. För den som till
äventyrs sakna dominikanerna, må det
lande till upplysning att de, i likhet med
så många andra, iakttaga den helige
Augustinus regel, som de kompiettera med

egna konstitutioner.

Skola vi en gång nämna vad som fattas,
borde också cisterciensernas Charta caritatis
fått sin plats i samlingen. Men varje urval
kan slutligen kritiseras.

Varje regel i boken är översatt och in-
ledd av en eller flera specialister, i de flesta
fall representerande orden i f.rätg*. För Ba-

silius regel står utgivaren själv, som även
skrivit den djupt tänkta inledningen.
Augusrinus regel är översatt av en augustin-
eremit, Franciscus regel av en kapucin.
Bland medarbetarna är också abboten i
benediktinstiftet Engelberg, dom Leodeger
Hunkeler.
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Det må strax sägas att, förutom pater
Balthasars inledning, det första och det
sista kapitlet ha det största intresset, I
vardera fallet ha vi ett gott stycke origi-
nalarbete framför 6s5 

- 
ds6 torde vara

första gången kyrkofadern Basilius och
Ignatius av Loyola i dessa stycken presen-
teras på tyska (Paul de Ch as ton ay har
utgivit Dle Satzungen d.es lesuitenordens.
'V 

erd en, In balt, Geistesarf. Einsiedeln t 93 8,

Benziger. Red. dn n.) I Basilius talar
österns f romhet, i Ignatius den katolska
reconquistans kampanda. Detta hindrar
icke att även de andra försvara sin plats,
om de också oftare blivit hörda, Fran-
ciscus till och med på svenska, i Lise
Lundhs översättning, liksom Benedictus på

danska, i Peter Schindlers version. Augus-
tinus regel har ju åter tjänat som rätte-
snöre icke blott för regulära kaniker, pre-
monstratenser och dominikaner, utan även
för birgittinerna.

En särskild eloge förtjänar pater Bal-
thasar för sin inledning, där han utreder
det kristna ordensståndets förutsättningar
och dess plats i Evangeliets frälsningsplan.
Liksom det världsliga ståndet är en garanti
för naturens frälsning och en stadfästelse
av att skapelsen är av Gudi, betecknar or-
densståndet Kyrkans hela och fulla delta-
gande i Kristi offergärning.

I serien Menschen der Kircbe, där pater
Balthasar tidigare samlat märkliga tales-
män inom den kristna Kyrkan, försvarar
bandet med de stora ordensreglerna väl sin
plats. I de tre äldsta talar fornkyrkans
stämma, som bäres vidare genom medeltid
och modern tid, i samklang med senare

tiders skapelser.

Jarl Gallön

Niklas Bergius: Helgon.
Korta biografier. Utg. av Eva Ber-
gius. 136 s. Uppsala 1948, Alm-
qvist & .\fliksell. Kr. 2: 

-.
Efter Niklas Bergius' död har hans änka,

fru Eva Bahr-Bergius, samlat och utgivit
några korta helgonbiografier, som han åren
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1931-ti publicerade i det katolska för-
samlingsbladet Hemmet ocb Helgedomen'

Det har blivit ett vackert häfte med vår-
dad typografisk utstyrsel. Innehållet spän-

ner över kyrkans hela historia. Man får
alltså läsa om evangelisten Lukas; om två
biskopar från fornkyrkans tid 

- 
Ämbro-

sius av Milano och Remigius av Reims 
-;om Västmanlands apostel, kluniacensmun-

ken David; om en ordensstiftare från den

tidigare medeltiden, Bruno, den stränga
kartusianordens grundare; vidare om två
helgon från högmedeltiden 

- 
Rochus, be-

römd för sin heroiska vård av pestsjuka,

och vårt stora nationalhelgon Birgitta -;om två gestalter från motreformationens
och barockens tid 

- 
den polske ynglingen

Stanislaus Kostka, vilken efter stort mot-
stånd och många svårigheter inträdde i
jesuitorden i Rom och efter ett kort men
brinnande fromt ordensliv avled fu 1568,
samt den berömde spanske mystikern Jo-
hannes av Korset 

-; 
dll sist om ett helgon

från senaste tid, den unga franska karme-
litnunnan Thdröse av Lisieux, vars skenbart
så händelselösa liv >övertygat oss om, att ell
världens radio och högtalare icke räcka så

långt, icke förmå att framkalla ett sådant
genljud som några ord, viskade av en dö-
ende nunna i ett litet landsortskloster>'

Till samlingen har fogats en skildring av

ett egenartat svenskt livsöde 
- 

biografien
över den göteborgske köpmanssonen Lars

Birger Thjul6n, som under en resa i Södern
lärde känna fördrivna jesuiter, under in-
tryck av sin bekantskap med dessa över-
gick till den katolska tron år 1769, seder-
mera utnämndes till apostolisk vikarie för
Sveriges katoliker men av tidsförhållandena
förhindrades att såsom sådan verka i sitt
gamla fosterland och efter ett långt och

skiftesrikt liv avled i Bologna år 1833 -samt en liten självbiografisk skiss: förfat-
tarens skildring av sitt första besök i en

katolsk kyrka. Den intressanta uppsatsen

om Thjuldn har tidigare varit införd i
Credo (193): 78-82, 109-ll6).

Stilistiskt sett äro alla uppsa*erna syn-
nerligen väl utformade, På en klar, över-

skådlig och levande prosa giva de det vä-
sentliga i varje biograferad persons liv och
gärning. Den lilla boken skänker alltså

läsaren en mycket angenäm stund.

Tryggue Landön

Janet Maty Scott: Sl.

f ane Frances tle Chantal. 111 s.

London 1948, Sands. i s.

Jeanne FranEoise de Chantal, född lt72
i Dijon, död 164l i Moulin, hör genom

rikedomen i sitt kristna liv och sin mång-
sidiga personlighet till de mera exceptio-
nella av kyrkans helgon. Mycket i hennes

liv har blivit missförstått. Janet Mary
Scott har velat ge en verklighetstroten
skildring av helgonets liv och person. Hela
biografien håller sig strängt till fakta, som

förf. skildrar med livlighet och enkelhet.
Flennes huvudtanke är att klarlägga helgo-
nets utveckling, hennes barndom, äkten-
skap och slutligen hennes verksamhet som

stiftarinna av en ny orden. Av stor bety-
delse för Jeanne Frangoise de Chantals liv
var hennes förbindelse med den helige Frans

av Sales, vilken blev hennes andliga ledare.
Marie besökelsesorden är {rukten av denna
djupa ömsesidiga tillgivenhet mellan de

båda. Man har velat tillskriva stiftarinnan
sentimentalitet och blind underkastelse un-
der en alltför sträng andlig ledares vilja.
Förf. har ägnat särskilt intresse åt just
denna frågr och hon lyckas att på sakligt
och enkelt sätt visa det hela i övernaturligt
ljus.

Man saknar litteraturhänvisningar och i
hela boken finns det ingen not om källor.
Detta gör visserligen boken mera populär
och lättläst såsom det har varit avsikten.
Men der skulle ha höjt bokens värde, om
förf. t. ex. hade tagit med något av de få
bevarade brev av ordensstiftarinnan till den

hel. Frans, som omnämnas på två ställen i
boken.

Muia Adamson
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Merry in God. Fatber 'Villiam

Doyle S. J. ll0 s. London 1948,
Longmans. 8 s/6 d.

Denna bok om den kristne hjälten, pater
Villiam Doyle, som under det första
världskriget dödades av en granat medan
han bistod en sårad, är avsedd >huvudsak-
ligen för unga människor eller för gamla
som är unga>. Ty själv ung till kropp och
själ her han hunnit fram till den kristna
fullkomlighetens och heroismens höjder, i
bästa stil med det iriska folkets urgxmla
kristna traditioner: allvarlig och sträng mot
sig själv i hård botgöring och obönhörlig
självförsakelse, men just därför innerligt
glad i Herren och full av förståelse och för-
låtande kärlek till sina medmänniskor; inte
det minsta >ett tråkigt helgon>, uten en

vinnande vän och kamrat med ungdomlig
entusiasm och smittande humor - värd att
bli känd även hos alla >de unga>
Nordcn.

här i

J-G

Johannes JP,rgens en: Den
bellige Birgitta al Vaclstena, l. 2:a
uppl. Köpenhamn 1948, Gylden-
dahls. Dkr. 18:7f .

Det är glädjande att prof. Johannes

Jgrgensens stora Birgittabiografi nu upp-
lever sin andra upplaga på danska - och
på danska borde man ju helst läse den, för
att fullt kunna njuta av den säregne ly-
riska doften i denna moderna helgonlegend.
Den danska upplagan har också den för-
delen att där närmare uppgifter om käll-
materialet lämnas. 

I_G

Carl-Allan Mobergr Die
liturgisclten Hymnen in Scbrueden,

l. Folio 398 s, Köpenha,mn 1947,
Munkgaards, Skr. f 0: -.

Prof. Carl-Allan Moberg, den förste
innehavaren av den nyupprättade lärosto-
len i musikhistoria vid Uppsala universiret,
har på mångfaldigt sätt dokumenterat sig
som bl. a, en av de främsta auktoriteterna
beträffande medeltidens musikhistoria, Sin
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doktorsavhandling över de svenska sekven-
serna har han nu kompletterat med en stor
undersökning över de svenska lirurgiska
hymnerna, d. v. s, än så länge föreligger
blott första delen, omfattrnde källor och
texter samr text- och melodiregister. Två
ytterligare delar ställes i utsikt: bd II, som
skall omfatta de av honom uppräckta och
begagnade hymnmelodierna jämte varianr-
tabeller, och bd III, som skall behandla alla
viktiga frågor beträffande hymnmelodiken,

Redan det första bandet är etr imposant
arbete, som säkerligen kommer att ge än
större tlans åt förf:s internationella rykt-
barhet i fackkretsarna, Det är också åt
dessa som vi lekmän på området måste över-
lämna uppgiften att närmare belysa resul-
tatet av dessa mångåriga, mödosamma
forskningar. Men vi vill inte försumma att
h:å,t i Credo uttrycka vår score tacksamhet
för att prof. Moberg på detta lysande sätt
inför den internationella vetenskapen utbre-
der det katolska Sveriges stora, hittills för-
dolda liturgiska skatter.

Ännu en sak av stor betydelse bör fram-
hållas: Förf:s flit har åt framtiden räddat
det dyrbara innehållet i många dokument,
som under det senaste världskriget hem-
fallit åt förstörelsen, och därmed ytterligare
säkrat ett oskattbart värde åt sitt verk.

J. Geilacb

'V'alter Brugger: Pbiloso-

fbhcbes 
'Vörterbucb. 

f 32 s. Frei-
burg im Breisgau 7947, Herder.

Till den förnämliga serie av filosofiska
handböcker, som Berchmans-kollegiet i Pul-
lech (i närheten av Miinchen) utgivit un-
der titeln Mensch,'Velt, Gott, kommer nu
som ett tilläggsband en {ilosofisk ordbok av
högsta kvalitet, som >särskådar mänsklig-
hetens stora frågor, den moderna filoso-
fiens och våra dagars problem utifrån
denna västerländska tradition, som har till
sina höjdpunkter sådana nemn som en
Plato, Aristoteles, Augustinus och Thomas
ab Aquino>. Utgivaren pater 'S7'. Brugger
S. J. och hans medarbetare, professorerna vid
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nämnda jesuitkollegiet och andra jesuit-
patres, har här åter visat, vad broderligt
samarbete förmår även på det vetenskapliga
området. En enskild lärd skulle nog aldrig
ha kunnat färdigställa ett sådant, hela filo-
sofiens historia och filosofiens alla grenar
omfattande verk, som därtill på alla sidor
bär vittnesbörd om klar uppfattning och

stor formuleringskonst.
Ordboken kan till sin kvalitet jämsrällas

med Lexikon fiir Theologie and Kircbe ur
samma förlag, men är naturligtvis till om-
fånget betydligt mindre, Ty verket är, så-

som titeln anger, väsentligen en >ordbok>
och inte ett uppslagsverk, d. v. s. det be-
handlar i korta artiklar de mest väsentliga
filosofiska begreppen och idiriktningarna.
Filosofiens historia ges i rikt nyanserat sxm-
mandrag vid slutet av boken. Alla artiklar
är försedda med uppgifter om litteratur
för vidare studium. Etr >begreppsregister>
ger möjlighet att få upplysriing även om
sådana begrepp som inte behandlas i sär-
skilda artiklar, men berörs i annat sam-
manhang,

Denna filosofiska ordbok vill ej förmedla
>beläsenhet> utan >andlig bildning>. Den
försöker att stimulera till verkligt >filoso-
ferande> genom att >inte blott bjuda filo-
sofisk materia utan även tenom att bjuda
denna materia på filosoferande vis. Den
vill därf0r inte blott sammanföra texter ur
filosofiens historia, utln genom eget tän-
kande öppna en tillgång till de filosofiska
värdena i den mening de fått under sin

historiska utveckling,>
Boken är en värdig representant för det

skolastiska tänkandet av i dag. Våra ka-
tolska akademiker och deras studiecirklar
finner här en oucömlig kllla för sann

katolsk bildning.
]. Gerlacb

Olaf Peders e nz Fra Kierke-
gaard til Sartre. 129 s. Köpenhamn
1947, Frost-Hansens. Dkr 8: J0.

En liten bok som egentligen redan för
ett år sedan borde blivit nämnd i denna

spalt är Olaf Pedersens skrift om existen-
tialismen. Denna riktning är långtifrån den

mest betydande bland samtidens filosofiska
riktningar, Säkerligen kommr nyrealismen
och logicismen att lämna varaktigare spår
på den filosofiska utvecklingens vät. Men
i motsats till dessa har existentialismen förts
ut bland massorna, i den litterära debatten.
På samma sätt är Sartre ingalunda den
främste bland de existentialistisLa filoso-
ferna, men hans namn är på allas läppar.
Och genom honom har existentialismen bli-
vit något av en snobbistisk inställning. Få

av dem som gå omkring och kokettera med
hans världsleda veta vad det egentligen är
fråga om.

Men just detta är viktigt för en katolik.
FIan om någon måste veta vad det är fråga
om. Och detta lär oss Olaf Pedersen i sin
lilla bok. Klart och populärt, men samtidigt
utan att alltför mycket förenkla proble-
men, orienterar han oss i existentialismens
förhistoria. Han för oss tillbaka till den
gamle motsättningen Platon-Aristoteles,
visar oss existensproblemets upprinnelse i
den medeltida filosofin och ägnar ert per
ypperliga kapitel åt att skildra bakgrunden
för samtidens existentialistiska opposition:
den tyska idealismen som genom Hegel be-
gick mord på individen och den franska
positivismen som strävade Ntt. te.ga död på

metafysiken. Högst fängslande äro de pa-

ralleller författaren drar mellan romantiken
och existentialismen, båda utslag av indivi-
dens reaktion mot iddernas och ideologier-
nas tvång. Läsvärd i synnerhet för oss

okunniga nordbor är analysen av Kierke-
gaard, existentialismens fader, om vilken
det sagts att filosofins historia skulle se

helt annorlunda ut om han skrivit på ett
världsspråk, Pedersen uppvisar också Kierke-
gaards rötter i tidig dansk antihegeliansk
tradition (Treschow, Sibbern). Därpå går

han att skärskåda och karakterisera samti-
dens stora existentialistiska riktningar -Heidegger, Jaspers, Sartre och sist men ej

sämst, den kristne existentialisten Gabriel
Marcel.

Efter denna refererande, och just därför
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klarläggande framställning kommer Peder-
sen med ett sammanfattande kritiskt slut-
kapitel. Han pekar hEr på den katolska
synpunktens värde. Marxister och huma-
nister awisa ensidigt existentialismen som

>reaktionär, borgerlig ideologi> eller som

förnekelse av människonaturen, av förnuf-
tet och anden, Den katolska kritiken är
mera nyanserad. Existentialf ilosof ins grund-
problem, det om individens förhållande till
det allmänna, är första gången formulerat
av den medeltida skolastiken. Existentialis-
terna ha en stark känsla av människans
förtappelse, om de också söka en annan
frälsning än den kristna. De ha också ställt
den metafysiskt frigen vad det är att vara,
om också ingen kunnat ge ett tillfredsstäl-
lande svar därpå. överhuvud begå de felet
att bygga sin filosofi på något så tillfälligt,
kontingent, för att tala skolastiskr, som

individens existens. Och Pedersen slutar
med att peka på den dryftning av existens-
problemet som på nytt tagits upp av Gilson
och andra katolska filosofer, men som han
dock låter falla utanför ramen av sin bok,
som blott går >från Kierkegaard till Sartre>.

Kontentan är att >den moderna existens-
filosofin är ett vittnesbörd om de religiösa
problemens outrotlighet. Skapelsens exi-
stens kan i sista hand icke dryftas utan
Skaparen. Frågan om vara eller icke vara
rör sig icke blott om människan, men om
Gud>.

JarI Gallön

Axel Olsson: Asylrätt ocb
humanism. 228 s. Stockholm 1947,
Seelig (distr.). Kr. 10: 

-.
Men kan inte säga att Axel Olsson har

skrivit sin bok >sine ira et studio>>. Redan
undertiteln >En bok om Sovjetryssland och
balterna, excellensen Unddn och landsfogde
Persson> ger till känna, att han inte tänker
blott argumentera abstrakt och akademiskt
utan även föra en kamp från person till
person 

- 
och det leder lätt till gräl i stäl-

let för saklig bevisföring. Och helt har
förf. inte undvikit grälet, vilket är synd
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för den verkligt goda sakens skull. Det
gör det också svårt att närmare gå in på

denna bok, som annars har sina stora för-
tjänster.

Först och främst uppskattar man det
ärliga och orädda sätt, varmed förf. för-
sverar )även de minste bland Kristi brö-
der> och deras mänskliga rättitheter. Ut-
lämnandet av balterna till Ryssland i janu-
eri 1946 är ett mycket mörkt kapitel i den
nyaste svenska politiska historien 

- 
d:åt

gjordes >politik> i ordets sämsta och mest

okristliga betydelse. Aldrig kan det vara
>nyttigt och nödvändigt> för ett land, att
statsledningen offrar, om än blott i ett enda

konkret och avgränsat fall, oskyldiga män-
niskor på maktens eller fruktans altare.
Boken blottar också skoningslöst den stora
orätt som begåtts och fortfarande begås

mot de baltiska folken i deras helhet.
Många av dem, som sökt sin tillflykt här
i lendet, känner sig alltjämt oroliga beträf-
fande sin framtid. Om Axel Olssons tem-
peramentsfulla vädjan till både myndighe-
terna och folket kan bidraga till befästan-
det av den allmänna viljan att värna asyl-
rätten, har den trots sina brister en ange-
Iägen mission att fylla.

l. Gerlacb

Eivind Berggrav3 Humor
och alluar, 217 s. Sthlm 1947,Di*-
konistyrelsen. Kr. 6: i0.

Den norske biskopen Eivind Berggrav
ger i denna essaysamling en rad studier i
olika frågor, till vilka han har velat ta
ställning som kristen. Den inledande es-

sayen är en analys av humor och allvar i
livet och särskilt av humorns förhållande
till fromheten. Förf. citerar humoristika
av kända män och refererar många fram-
stående tänkares åsikter om humorn. Ty-
värr synes förf. inte ha läst H, Bergsons
utmärkta lilla studie La Nre, en analys av
skrattet och komiken, som skulle varit en
värdefull tillgång för att klarlägga komi-
kens förhållande till det sublima och den
plats som komiken intar i det kristna livet.
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I en rnnan essay, bernesjälen och religio-
nen, behandlar Berggrav bl. a. barnens reli-
giösa uppfostran. Här berörs även skolans
kristendomsundervisning och de stora svå-
righeter som uppstå pi grund av hemmens
avkristning. Förf. sträver ärligt efter en

lösning av trossvårigheterna, som stå som ett
hinder vid den kristna uppfostran. FIan
vill söka stöd i kyrkans tro. Förf. verkar
något tveksam när han talar om kyrko-
begreppet, men han har dock en uppriktig
önskan att tro på kyrkans övernaturliga
karaktär som på en verklighet. Men vad
dopet beträfar håller han fast vid tros-
bekännelsen och tvivlar inte på dess sakra-
mentala nåd när han säger: >Men de ord
som uttalas över barnet vid dess dop: 'Gud
her gjort dig till sitt barn och upptagit dig
i sin kristna församling' ger oss och vårt
hem en annan ryggrad, en fasthet som vi
icke själva skapat. Vi har något som vi kan
hänvisa våra barn till och som står fast, där
vi själva vackla.>

Maria Atlamson

Med Kristus föt ungdomen. En
utredning au bafthtisht ungdoms-
arbete uerkståIlt [å uppdrag au

saensk-a baPtisternas ungdonsf ör-
bund. Sthlm 1947, De ungas för-
lag. Kr. 3: 

-.
Denna lilla skrift innehåller ett rikhal-

tigt statistiskt materiel över baptiströrelsen

och i synnerhet dess ungdomsarbete. Fråge-
formulären, som besvarets från hela landet,
innehåller förutom medlemsantal, ålders-
fördelning, besöksfrekvensen vid möten etc.
även uppgifter om i vilken utsträckning
barnen kommer från kristna hem, om andra
ungdomsorganisationer finns, som konkur-
rerar om barnen, om medlemmar till scout-
och ungdomsverksamheten rekryteras från
de egna söndagsskolorna eller >utifrån>
m. m. Själva arbetet som bedrives i ung-
domsorganisationer är dock ej så utförligt
behandlat,

Tore Nyberg

G.ty Hellin: En fredsfan-
tast? 

- eller .,. 237 s. Uppsele
1947, Tre Stjärnor, Kr. 10: -.

)Roman i Alfred Nobels ande> kallar
förf. sin bok. Och den är verkligen en lls-
värd apologi fijr den fredens andr, som

Alfred Nobel ville hjälpa fram i en värld,
där människorna alltmera blir herar över
naturkrafterna, men synes ha så svårt att
behärska sig själva. Det är beklämmande
i högsta grad, att en så förnuftig plen för
atr vinna folken för fredens sak, sådan den

utvecklas särskilt i bokens andra del, måste

framställas som )en dåres fantasier> i stäl-
let för att vara alla sunt tänkande män-
niskors gemensamma må[, som de oavlåt-
ligen strävar efter.

Att just denna form av en roman skulle
underlätta spridandet av Alfred Nobels
fredsidi kan anmälaren inte riktigt tro på,

ty som >roman> är boken mindre lyckad.
Dess skönlitterära värde är inte särskilt
stort, minst av allt vad den första >roman>-
delen beträffar. Andra delens >efterläm-
nade papper> är vida mera underhållande.

Men kanske rör det sig verkligen om två
olika författare?

J. Gerlrcb

George Kaf tal: Sl Dominic
in Early Tuscan Painting. 9l s. Ox-
ford 1948, Blackfriars, 7 s/6 d.

Denna bok presenterar ett urval mål-
ningar ur den tidiga toskanska konsten

{öreställande den helige Donrinikus och
episoder i hans liv. Många av dess fram-
ställningar är av Fra Angelico och således

välkända av en vidare publik, Bland de

mindre kända finnes det bl. a. arbeten så-

väl från Fra Angelicos som från Guido da

Sienas riktning.
Bilderna äro i stort sett ordnade i krono-

logisk följd. Bildserien över den helige
Dominikus liv och gärningar följer Theo-
derik av Appoldias De uita et miraculis S.

Dominici et de Odine Praedicatorum quzm
instituit. Alla avbildningar äro väl försedda
med data, bibliografi m. m., vilket ger
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denna bildsamling även ett värde ur konst-
historisk synpunkt. Det är för övrigt av

stort värde för dominikanorden själv att
ha det bildmaterial som finns om den he-
lige Dominikus i 1200- och ll00-talets
toskanska måleri samlat på detta sätt i en

bok.
Maria A.damson

Eleanor Ruggles: Gerard
Manley Hobkins. A life. London
1947, The Bodley Head. 10 s/6 d.

Ung teolog i Oxford, Pusey-anhängare,
konvertit, novis och profess hos jesuiterna,

mer eller mindre misslyckad, mänskligt sett,
på de olika poster som lärare och försam-
lingspräst där han används, hela tiden en

diktare med ett ytterst känsligt tempera-
ment, en känslighet som småningom steg-
ras till en nästan patologisk skrupulositet
och kverulans. Det är i få drag kontu-
rerna till det porträtt, som författarinnan
ger av Gerard Manley Hopkins, en här i
Sverige föga känd engelsk skald, som levde
mellan åren 1844-89.

Litterärt sett var han cn särling, som
hade lika litet gemensamt med dekadenter
av Oscar Vildes kategori som med sådana
den manliga kraftens skalder som Rudyard
Kipling. Än mindre hörde han hemma
bland sin samtids katolska författare. Långt
ifrån konventionell var det först erfaren-
heterna från världskriget 1914-18 liksom
en rad yngre författare såsom T, S. Eliot
som kunde göra hans diktnings intellek-
tuella innehåll och dess fria versrytmik
förståeliga för en vidgad publik.

Utan att vilja förringa hans litterära och
litteraturhistoriska betydelse, som säkerligen
kommer att framstå än tydligare med ti-
den, föreställer jag mig att Hopkins in-
tresserar minst lika mycket som psykolo-
gisk typ och andlig personlighet som i sin
egenskap av dikrare. Här tvingas läsaren
att ställa en mängd frågor och problem,
som han gärna skulle sett, att författarin-
nan själv åtminstone antytt, även om det
kanske är mycket begärt, att de skulle bli-

2t0

vit besvarade och ltista. Man står här, så

vitt anmälaren förstår, inför den livsavgö-
rande konflikten mellan Hopkins båda kal-
lelser dels som präst och dels som poet. Det
är vidare ett problem att se, icke varför
denna ytterligt sensibla natur väljer en av

Kyrkans mest disciplinbundna ordnar, men
den därav betingade konflikten mellen de

naturliga anlagen och viljan. Ur rent
mänsLlig synvinkel sett blir han, som tidi-
gare nämnts, en misslyckad existens, Men
är därmed allt sagt om honom? Har man
någonsin rätt att nöja sig med att se en

människa ur >rent mänsklig synvinkel?>
Sub specie aeternitatis tycker man sig märka
Guds vanliga, men dock efter personen

lämpade handlingssätt till en människas
helgelse och fullkomning genom prövningar
och motgångar direkt velade av Gud eller
uppvuxna ur den situation som människan
från sin sida bjuder.

Ett sådant studium av Hopkins liv skulle
varit högst intressant. Men det hade givet-
vis förutsatt en tillgång till hans intima liv,
som författarinnan säkert inre haft och
som kanske heller inte är lätt att få. Bort-
sett härifrån är läseren tacksam för hennes

inspirerande introduktion till Gerard Man-
ley Hopkins liv och verk.

Arne Rask

Graham G re e n: Hjörtpunk-
ten. J28 s. Sthm 1948, Norstedts.
Kr. l2l 

-.
Graham Greens roman Tbe Heart of the

Matter ir ett mästerverk i miljO- och de-

taljskildringen, men ännu mer i den konse-
kvent genomförda analysen av >en syndare
i kristenhetens hjärta>. Det är egenrligen
ej några stora händelser som skildras, utan
ett mänskligt liv med hela sin of ta så

tunga börda av små, enformiga vardaglig-
heter, här dubbelt tyngande genom plat-
sens och klimatets ogunst, med det pågå-
ende världskriget som hotande bakgrund.
Romanens huvudfigur, polisofficeren Scobie,

är katolik, en av de många, men inte en av
de sämsta. Han har lärt sig att förstå och
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på sitt sätt uppfylla Kristi främsta bud,
'att älska Gud och i en ödmjuk tillgiven-
het >älska mänskliga varelser nästan som

Gud älskar dem, med vetskap om det

värsta>. Det är just denna tillgivenhet som

leder honom in i en svår konflikt, som ter
sig för honom till slut som en återvänds-
gränd, ur vilken han inte mer ser någon

annan utväg än att ta sitt eget liv: en

kortslutnings-lösning, utan tvivel felaktig
,objektivt betraktad, men kanske oundvik-
lig för hans subjektiva uppfattning, som

under inflytande av vidriga omständigheter
.och inre oförmåga fastnat i ett till synes

olösligt antingen-eller. Men 
- 

och just det
är det uppskakande med denna mästerliga
skildring 

- 
han går ej blind i döden: han

är medveten om sin stora synd, att han vis-
serligen >älskar Gud>>, men >inte litar på

honom, aldrig har litat på honom>. Han
>kan inte flytta sitt ansvar för de män-
niskor han älskar på Gud>. Han kan >inte
låta en av dem lida för att frälse sig siälv>.

Att han i denna konflikt inte förmår sig

till att än en gång öppet tala med sin bikt-
fader, det for till katastrofen. Kanske att
han då hade kunnat komma till insikt om
att han råkat i denna återvändsgränd inte
därför att han tagit på sig ansvaret både

för sin hustru och för den skeppsbrutna

l{elen Rolt, utan därför att han älskade

denna med en tillgivenhet, som inte var ett
rent utflöde av kärleken till Gud, att han
hade tagit henne i besittning för sig själv
i stället för att älska henne för Gud och i
Gud: att han litade mer på sin egen till-
givenhets förmåga att ställa väl för andra

än på den frälsande makten i Guds kärlek.
Men, som det nu är, kan vi inte säga

annat än vad fader Rank svarar den dödes

hustru, även hon katolik, när hon menar
.att >han var en dålig katolik>: >'Det är

det enfaldigaste uttryck man kan tänka
sig', sade fader Rank. 'Och till slut detta
fasansfulla. Han måste ha vetat att han

'dömde sig själv till förtappelse.' 'Ja, säkert
visste han det. Han hade aldrig någon för-
tröstan på nåd 

- 
utom för andra.' 'Det

tjänar inte ens något till att be...' Fader

Rank slog igen dagboken och sade ursin-
nigt: 'För Guds skull, mrs Scobie, inbilla
er inte att ni 

- 
eller jag 

- 
vet ett dugg

om Guds nåd.'>

J. Gerlacb

Ha rry Blomb e r g: Stackars
aår kärlek. 287 s. Stockholm 1948,

Bonniers. Kr. 10.

I Harry Blombergs nya roman uppträ-
der Franciscus i det tiugonde århundradets

Sverige. Hans förkunnelse är väsentligen
densamma som i tolvhundratalets Assisi:
lämna allt och leva i evangelisk fattigdom.
Men i övrigt finner man åtskilliga diffe-
renser i färgskalan.

Denne Frans här säkerligen mera >socialt
patos> än sin föregångare, Som ett barn av
sin tid frågar han de anständiga borgarna
i sin omgivning >vad de egentligen lever
för> och visar en förklarlig leda vid ett
högst påtagligt aktuellt >krångelsamhälle>,
där folks hela strävan går ur på att samla på

sig ägodelar för att sedan leva i en ständig
fruktan att mista dem. Streberandan, kar-
riärmentaliteten, är den här väsentligen
åsyftade inkarnationen av dödsfienden: ma-
terialismen. Frans Bern lämnar också hele
eländet för att leva i fullkomlig fattigdom,
till synes alldeles planlöst men i själva ver-
ket på >ledning> i oxfordistisk mening.
Den store omvändelsevågen i boken rör sig
också enligt oxford-regler: en rad >öppna

bekännelser> avslöjer att såväl det borger-
liga samhället som kyrkan är moraliskt
nedskrotade, vilket man så gott man kan
söker råda bct på genom privat och offent-
lig avbön där sådan erfordras, allt enligt
sunda principer för mänsklig samlevnad.

Men om Franciscus' liv till det yttre är
fint och skickligt kopierat i Frans Bern, så

saknas hos den senare jrst det, som var
den innersta drivfjädern hos den förre.
Franciscus av Assisi förde inte det liv han

förde, var inte den han var, därför att han

upprördes och vämjdes vid den >sociala

lögnen> 
- 

han gjorde det därför att han

var fascinerad, besatt av en allt förtärande
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kärlek dll Honom, som frivilligt valt att
komma till jorden som en bland de fattiga.
Endast utifrån denna brinnande passion för
Kristus, en passion som drev Franciscus till
en längre gående identifiering med den

älskade, än Kyrkans historia kanske har nå-
gon motsvarighet till 

- 
sndlss utifrån

detta kan Franciscus' liv te sig menings-

fyllt, 
- 

När Frans Bern gör samma gär-
ningar som sin store namne, när han 

- 
ef-

ter påfallande kort tid 
- 

visar många av

dennes helgonlika egenskaper, när han

vandrar omkring efter >ledning>, så lyc-
kas han ändå inte övertyga oss om att inte
åtskilligt av det hela kan förklaras med en

lätt förryckthet 
- 

förvisso av ytterst sym-
patiskt slag. Det vore orättvist att säga'

att hjilten i Blombergs bok inte har nå-
got Gudsförhållande 

- 
två gånger får man

se honom på knä (vilket dock >ännu> är
en för honom så ovan ställning, att han

snart känner sig ledbruten), och hans dag-

bok riktar sig då och då till ett Du, som

säkerligen utgör en realitet för honom 
-men allt detta är blekt och skugglikt vid

sidan av Franciscus' flammande och glö-
dande Kristuskärlek. Endast en livslevande
personlig näruaro kan ge mening åt en exi-
stens som Franciscus'. 

- 
Möiligt är, att

författaren fullt medvetet gjort denna

skillnad mellan de båda gestalterna 
- 

i
ve,rje fill kan det ha sitt intresse att ana-
lysere den. Evident synes oss efter läs-
ningen av boken dct faktum, att intet so-

cialt eller humanitärt patos kan fylla det
djup i den mänskliga själen, som har det
gudomligas dimensioner.

Man kan inte förbigå den roliga skild-
ringen av det Grönköping, som får repre-
sentera dagens svenska samhälle. Låt vara

att bilden någon gång blir en smula char-
gerad 

- 
det får anses höra till genren, och

överdrifterna går knappast till smaklöshet.
Den litterära formen kan diskuteras.

Boken får utgöras av ett slags protokoll,
fört av en av stöttepelarna i det kälkbor-
gerliga lägret, med interfolierade bidrag
dels av hjälten själv, dels av diverse biperso-
ner. Tonen kan inte alltid hållas i enlighet
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med rollfördelningen, och hela systemet
med dessa olika författare är en aning
osmidigt. Den åsyftade objektiviteten och
åskådligheten hade väl kunnat nås på an-
nat sätt.

Till sist skall det sägas, att boken fängs-
lar från början till slut. Författarens per-
sonliga engagemang i de i hög grad intres-
santa problemen gör den också synnerligen
läsvärd.

Gunnel Yallquist

Anna Lenah Elgström:
Den målade öknen. 23J s. Stock-
holm 1948, Norstedts. Kr.9t75.

Titeln på Anna-Lenah Elgströms senaste

bok är tvetydig, ja t. o. m. tretydig. Den
målade öknen är en del av den stora Ari-
zonaöknen, full av underliga hägringar, den
öken vari flygplanet till Los Angeles stör-
tar på sin färd tvärs över amerikanska kon-
tinenten. Men den målade öknen är också

själve livet, konstaterar en av bokens per-
soner mot slutet. Men det finns en måled
öken till 

- 
den öken som döljer sig bak

den framgångsrika reportern Marie Man-
sons skönt bemålade och välpolerade yttre.
Under flygturen över Amerika och de hän-
delser, som inträffa under denna, går hon
igenom sitt förflutna och finner, em hon
har sumpat bort sitt liv och sina rika möj-
ligheter. Hon har glidit bort från sin man,
konsthistorikern, och sina barn, känner sig

hopplöst ensam och har förlorat varje fast
punkt såväl inom som utom sig själv. Hon
har byggt sitt liv på en lögn, lögnen om
att den man hon verkligen älskar, en dag

skulle komma och hämta henne. För att
komma ifrån verkligheten har hon börjat
dricka och blir alltmer slav under sitt sprit-
begär. Men värst av allt finner hon det
v^ra., a.tt hon begått den svåraste av alla
synder, synden för vilken icke finnes för-
låtelse 

- 
synden mot den Helige Ande.

>Vad är det för en synd?> har hon ofta
frågat sig, men först nu går det upp för
henne, vilken den är 

- 
på samma gång

som hon förstår, att hon av allt att döma
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gjort sig skyldig till den 
- 

hjärtets för-
härdelse.

Under det att flygplanet kämpar sig

fram genom stormen, strider två makter
om hennes sjäI. Den ena anklegar henne
för att ha lekt >den muntra djurleken>:
att ont och gott bara är bländverk, att
straff inte följer brott. >Sådant ver ju
amsagor, sjuka nerver, hämningar! Så hade
ju psykoanalytikern sagt henne, stirrande
på henne med ögon, som beredvilligt klädde
av henne varje atom av fri vilja. Körtlar,
könsdelar, inre sekretion 

- 
det var väsen-

dets hela hemlighet, försäkrade de.> Men
innerst inne hade hon hela tiden vetat, att
det var lögn 

- 
vad man sår får man ock

uppskära, Och medan planet går sin säkra
väg till undergången, kvider hennes själ:
>Herre, giv mig tid, tid att sona!> Det
står Hart för henne, att den enda vägen
ut ur det liv hon för, den enda vägen till
verkligt liv är att ta straffet, att ödmjuka
sig själv till intet.

Men den andra makten har tidvis över-
taget, och ett ögonblick är hon fruktans-
värt nära *t fillt för frestelsen, när hon
oväntat får tillfälle att taga hämnd på den

men, som drivit henne i den djupaste för-
nedringen. Men hon avstår från det, lik-
som från försöket att rädda sitt liv.

Epilogen utspelas i ett dominikankloster
i öknen, dit passagerarna från det störtade
planet förts, Marie Manson ligger döende,

men hon samlar sina siste krafter för att
få fram det >förlåt>, som är det slutgil-
tiga tecknet på hennes omvändelse. FIon
kan i frid 

- 
och inte bara i frid, utan

även i fröjd 
- 

möta döden, som i detta
ögonblick blir inkarnationen av den äls-
kade.

Bokens bipersoner är väl tecknade. Man
fäster sig framför allt vid Marie Mansons

man, som förgäves söker den unga Marie,
hon som skulle ha hjälpt honom att finna
tillvarons verkliga mening, men som han
med sin intellektuella känslokyla drivit bort
ifrån sig; vid förstepiloten, för vilken
denna resa skulle betyda rehabilitering och
tillbakavändande till livet; vid hans tappra

lilla hustru, som skalfat sig en Gud endast
för att kunna be för mannen; vid andre-
piloten, som slits mellan katolsk barnatro
och budskapet från Ryssland, och inte
minst vid Dona Jacoba, den övergivna
hustrun till den man, Marie Muson tror
sig älska, hennes motsats, som i stället för
att splittras och förminskas, för varie dag
genom sin katolska tro tillväxer i visdom
och nåd.

Anna Lenah Elgströms roman är en upp-
görelse med den psykoanalytiska frälsnings-
läran och intresserar framför allt genom

sitt antydande av vägen till verklig fräls-
ning: Den katolska kyrkan.

Anm. ber att få reservera sig mot det
slarviga språket, som drar ned boken. Vi-
dare heter det på svenska en dominikan,
inte en dominikaner.

Inger Bengtsson

Georges Bernanos: Den
uåldtagna. 143 s. Sthlm 1948, Nor-
lins. Kr. 6: 7i.

Georges Bernanos' Nouuelle histoire de

Moacbette räknas bland hans bästa skön-
litterära verk. Med beundransvärd förmåga
öppnar han för läsaren denna primitiva
flickas själ och lär oss förstå, att även un-
der hennes ofta frånstötande yttre en män-
niska lever med all sin längtan och lidande.
Av de andra personerna i berättelsen fäster
man sig särskilt vid >gumman i Dardelles
hus> med sin kusliga dödskult, även hon en

riktig Bernanos-gestalt, tecknad med frän
realism. Men kanske det mest givande från
psykologisk synpunkt är förf:s skildring
av >självmordets oförklarliga fenomen>,

Tyvärr blir värdet av denna svenska
upplaga betydligt nedsatt genom yttre fak-
torer. Om man än kanske kan {örsvara
>översättningen> av titeln 

- 
den kan ju

även uttrycka dunkla, demoniska makters
övervåld mot en människosjäl 

-, 
så kan

dock titelns sammanställande med om-
slagsbilden inte ha annan efekt än att ifrån
början snedvrida förf:s intentioner. Det är
verkligen synd och mycket beklagligt att
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alla de goda krafter, som står bakom denna
upplaga, inte ha kunnat förhindra ett så-

dant grovt misstag.

l. Gerlach

Karl Otto Zarnote: 3000

år löre sin ticl. Berättelse från det
gamla Egyfrten on farao Acbnaton.
160 s.

Agne Vindmark: Mora-

fojhen som bleu kung i konstens

rike. Anders Zorn. 117 s.

George Friddn: En marc

banar aäg f ör Nordens ungdorn.

N. F. s. Grundtuig. 166 s. Srhlm
1948, Harriers . Kr. 2l 7 J .

Farao Achnaton är >hjälten> iK. O. Zr-
mores senaste ungdomsbok i serien Bragd
ocb hjaltudåd. Förf. använder livfulla
skildringar från pyramidernas och grav-
kamrarnas väggar för att färglägga sin

berättelse om denne faraos upphöjda guds-

visdom och om hans försök att utrota av-
gudadyrkan genom att införa dyrkan av

den ende, sanne guden, Aton. Om Anders
7-otn h* A. '!7'indmark skrivit ihop en

trevlig och läcläst volym; kanhända skulle
en litet större utförlighet i fråga om Zorns
konstnärliga ideal, metoder, arbete etc. inte
ha skadat. G. Frid6ns GrundtvigboL. är
däremot som ungdomsbok rent missriktad
genom att dess huvudperson saknar alla
proportioner i förhållande till tidssamman-
hanget; det suddiga religiösa resonerander
hit och dit gör den också olämplig som lek-
tyr för katolsk ungdom.

Tore Nyberg

Gertrud von Le Fort:
Veronikas suetteduk. 309 s. Upp-
sala 1948, Lindblads. Kr. l1: i0.

Gertrud von Le Forts stora mästerverk
Yeronikas Schueisstucb, vars innehåll re-
fererats tidigare urförligr i Creclo (1947:
172 ff.), har nu utkommit på svenska i
översättning av Karin Stolpe och med en

inledning av Sven Stolpe. Vi är dessa båda

och inte minst också föilzget J. A. Lind-

234

blad, Uppsala, tack skyldige, att de på

detta förnämliga sätt introducerat Tysk-
lands för nuvarande största diktarinna. Att
hon därtill är katolik och atr hennes verk
bär den katolska trons och livsuppfattning-
ens klara prägel är för oss ännu en grund
till särskild glädje.

Yeronikas suetteduh är i allt avseende
mästerlig. Att med denna bok som cice-
rone uppleva det eviga Rom betyder atc
djupt dragas in i den rika värld av religion
och kultur, som där har fått sim mest in-
tensiva uttryck i minne och verklighet.

Vi hoppas innerligt, att förlaget får den
väl förtjänta uppmuntran av alla våra lä-
sare, att de i största umträckning gör just
denna bok till sin iulgåva 

]_G

Sven Stolpe: Sakrament.
292 s. Sthm 1948, Bonniers. Kr.
10: 

-.
Precis ett år sedan Sven Stolpes första

katolska roman utkommit, ligger nu hans

andra på bokdisken. Den heter Sakrament,
En roman om kå.rlek och är 

- 
för att ge-

nast säga det 
- 

inte mindre ovanlig och
inte mindre fängslande än den förra. Äm-
net är ett ennat, men hjälten, som lidel-
sefullt strävar fram till lösningen, har för-
blivit densamme. Den första bekännelse-
romanen var ett sökande efter Kyrkan med

>människomässan> och >den heliga mäs-
san> som alternativ. Denna gång rör det
sig åter om en sökande, men han är redan
konvertit, som upplever tomhetens kris.
Hjälten 

- 
Erik Leopold, en berömd skåde-

spelare i Stockholm 
- 

börjar att tvivla på

sig själv. Han kämpar som troende och
konstnär, ty det plågar honorn att han
kanske är dömd till att på båda dessa vä-
gar blott göra halva steg. En väns av-
slöjande ögon synes genomskåda honom, då

denne skriver: >Du är för mycket inbilsk
konstnär för att kunna bli någonting bättre
än en halv katolik: ty du inbillar dig väl
inte, att du någonsin kommer att ge Gud
allt 

- 
t. ex. din konst? Och du är för

mycket from katolik för att kunna bli nå-
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gonting bättre än en halv konstnär: ty du
inbillar dig väl inte, att du någonsin kom-
mer att ge din konst allt --- t. ex. din mo-
ral och din tro?!> (s. 3i). Romanens ut-
gångsläge framstår alltpå i all sin skärpa
och hänsynslöshet. Det rör sig om det
dramatiska problemet om konstnärskap och
helgelse.

Erik Leopolds framväxande motvilja mot
Stockholms litterära värld tillspetsar kri-
sen, och så söker han vinna klarhet genom

en bikt. För en för honom okänd präst
lägger han fram sin inre situation, men
blir inte riktigt förstådd och upplever
alltså en förolyckad bikt. Erik Leopold
känner sig sårad i sitt innersta och ser inte
någon annan utväg än atr, fly till Frank-
rike, som redan tidigare genom >Chartres-
upplevelsen> har skänkt honom en avgö-
rande trosvisshet. >Och jag förstod, varför
jag drivits till Chartres: här och ingen an-
nanstans fanns lösningen av mitt eget pro-
blem som kristen konstnär> (s. i0). Den
här gången uppsöker han visserligen inte
Chartres, utan den >vita dalen> med dess

gamla romanska kyrka i Morienval, där
hans bror Göran med sin hustru Monique
lever ett liv i stillhet och avskildhet, och
där återfinner han långsamt sig själv. En
benediktinmunk, Dom Mooti, hjälper ho-
nom därvid. Men snart inställer sig nya
konflikter, som framkallas genom kloster-
eleven Jacques, en fosterson titl de båda
släktingarna. Under händelsernas gång,
som leder till broderns dod och till upp-
lösningen av det idylliska hemmet, bevarar
den unga Monique trons ljus. Hon verkar
på Erik Leopold >som ett sakrament>, som
förmedlar nåden. Hennes föredöme återger
åt honom, som genomgåtr en svår kris, den
kristna jämvikten. Men detta betyder inte
en förblivande förbindelse mellan dessa

båda människor, utan skilsmässa och av-
sked. Monique inträder efter inre strider i
ett kloster i de schweiziska alperna. Och
Erik Leopold återvänder till Stockholm.

Detta är ett intressant uppslag för en

katolsk roman, och vi får vara Sven Stolpe
tacksamma för att han har vågat derta nya

steg på en väg, som hittills inte berrätts i
Sverige. Stolpes fantasi, i förening med
lidelsefullt bemödande om ärlighet i tron,
har här skapat ett verk, som på mångfal-
digt sätt griper och manar en att själv
vara vaksam i de ting som berör tron.

Trots detta finns det några ställen, där
vi inte kan instämma helt. Jämvikten mel-
lan romanens motiv synes inte alltid vara
genomförd med tillräcklig konsekvens. En
invändning, som man inte kan underlåta,
består däri att den förut omnämnda för-
olyckade bikten, varmed första delen av-
slutas, under handlingens vidare förlopp
inte parallelliseras på så vis att dess dju-
paste, kristna mening 

- 
den är ett sakra-

ment och kallas >den heliga bikten> 
-visas vara återställd. Förf. skildrar ett sig

självt förhävande biktbarn, som inre ryg-
gar tillbaka för att vilja avbryta bikten, ja,

att kalla prästen, som missförstår honom
men dock bemödar sig om honom >takt-
lös>.

En romanförfattare som hör till den pro-
fana världen har naturligtvis frihet att
säga sådant och något sämre om bikten
och biktfadern, ifall han vill öva nedsät-
tande kritik och driva avslöjandets sensa-

tion till en viss spets. Han skall finna
tacksam publik för sådant. Men den ka-
tolske författaren? Visserligen kan även
han med full avsikt framställa sin högmo-
dige hjältes förolyckade bikt, men då

blott för att i fortsätrningen desto bättre
kunna hänvisa till hans luttring, Men det
betyder i sin tur att förf. under handling-
ens lopp måste återkomma till sitt tidigare
motiv och återkalla det med ett motmotiv:
här genom att upplysa läsaren om den bik-
tandes otillräcklighet och genom att ge den
desavuerade prästen upprättelse. Den pro-
fane och den kristne författaren har olika
ansvar och därmed också olika vägar för
sin framställning.

Sv. St. visar sig som en berättare av rang:
Med kapitlet om >Dom Mootis ficka> ger
han inte blott ett vackert prov av sin hu-
morfyllda berättaretalang, utan också ett
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glänsande bevis för sin porträttmålning.
Den från Libanon härstammande franske
benediktinmunk, som här skildras, har i
hela Frankrike rykte om sig att vtrre en

utmärkt biktfader, en av den typen som

man uppsöker för att låta sig genom hans

inruition ledas ut ur olösliga problem. Dom
Mooti är alltså en av de i helighet levande

människor som alltid förblir barn. Hans

ficka, detta kapitels föremå1, karakteriserar
honom själv. Otroligt vad som han drar
fram ur den! Där är ett sammanknycklat
papper, på vilket han har noterat en tanke:
>Man kunde aldrig älska för mycket. Man
älskar fel 

- 
eller för litet>. Vidare drar

den mycket sysselsatte prästen fram 
- 

ett
ägg som han har glömt att äta upp; vidare
brevet från en gift man, som anser sitt äk-
tenskap vara hämmande för sin andliga ut-
veckling. På randen av brevbladet hade

Dom Mooti skrivit svaret: >Kyskhetens vä-
sen är icke askes och offer utan kärlek.>
Denna röntgenologiska genomlysning av en

munks ficka är på samma gång en hymn
till den moderne prästen som förenar över-
lägsenhet med kärlek,

En annan scen av poetisk kraft är mo-
mentet då den tvivlande Erik Leopold >vid
Moniques hand> återföres till tron och sin
egen jämvikt som kristen konstnär. Vörd-
naden för den unga franska svägerskan le-
der honom därhän att han ställer frågan:
>Fanns det i Sverige en kvinna, som älskade

Gud över allt, som icke ville någonting
annat än fullkomlighet, som i varje ögon-

blick hade Kristus framför sig - utan

möda, utan kamp 
- 

som en spontan, andra
natur?> (s. l3l).

Den säregna blandningen av humor och

kärlek till en person finner man även i
kapitlet >Göran köper böcker>. Göran är
hjältens broder, en typ som aldrig blir fär-
dig med sig själv och hos vilken livsodug-
lighet förenar sig med en glöda,nde amor
Dei. Ett tott prov på hans framställnings-
konst och pi samma gång ett documentum
humanum är scenen då Göran på ett rö-
rande sätt anklagar sig själv för att för sina

sista slanter ha köpt Lacordaires verk' Han
råkar i sådana samvetskval över detta köp
att hen 

- 
insomnar. När han vaknar tror

han sig till sin förskräckelse göra upptäck-
ten att han blivit bestulen och sjunker i
full, ordlös förtvivlan på sina knän för att
be, men sedan, vid en vändning av kroppen,

upptäcker han bokpacken som han trott
förlorad.

Det är åter den franska formen inom
den stora katolska världen, för vilken Sven

Stolpe äger den största mottagligheten. Det
nya i denna roman, som kommer till ut-
tryck i strävandet efter förd.iupad mänsk-
lighet och luttrad fromhet, står i förbin-
delse därmed. Här ligger också impulsen
för de obönhörliga avslöjanden som förf.
genomför hos sin hjälte och andra med-
ogerande lxrsoner. Sven Stolpe har g.iort
ytterligare ett betydelsefullt steg för att
finna sin egen form, men också för att
tillföra nya vinster till den katolska roma-
nen, som är hans speciella förtjänst att ha

introducerat i Sverige.

Robert Braun.
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