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MAI{NISKAN PA FLYKTEN

,Eorr i vlrlden var man allrnint <iverens om religionens ncidvlndighet.
I 'M"n tvistade om, vilken religion som var den sanna, man slogs till och
med om saken, men fcirdenskull tvivlade ingen pi att det fanns en reli-
gion. I dag stir gentemot religionerna en djupgiende och framtringande
rcireise, som fcirnekar att det finns en religios triga, och som menar att
minniskosliktets framsteg kriver att man slutar upp med att befatta
sig med religiosa ting . . . De gudlosas fientlighet mot religionen ter sig i
j:imforelse med denna lugna a-religiositet nigot forildrad. Fcir den stdl-
ler religionen inte mera nigon sanningsfriga; man ser i den blott ett
fenomen bland minga andra, som man psykologiskt, sociologiskt och hi-
storiskt undersoker. Man kan lgna sig it detta studium med lidelse och
kinna den livligaste sympati f6r det religiosa livet och den religiosa lbran
utan att ful,ga efter deras sanning.>>

Med dessa ord beskriver en iaktta gare ay vir tidl det nuvarande reli-
giosa liget i de fransk- och engelsktalande lenderna. Denna >avgjorda och
lugna a-religiositet>2 framtrader pi hela den visterlindska kulturens
mark. Den stiller kristendomen och kulturen infrir skickelsedigra fr|,gor.
Praktiska frl,gor, som i den ovan citerade artikeln kort behandlas och som
vi hir inte vill gi nlrmare in pi: fiSrfattaren kommer till resultatet att
det muntliga eller skriftliga fcirsvaret av trosliran mis6s 

- 
liksom under

de forsta kristna irhundradena 
- 

foregis av ett kristet levernes ofor-
skrdckta vittnesbord. En annan viktig fr&ga dr den om de djupasre grun-
derna fcir denna likgiltighet, som inte lingre oroas av tvivel och frjr vilken
religionen ter sig som en kurios relikt av gingna tider. Att forhella sig
pi ett religiost sitt h<tr till minniskans vlsen, si hade man lart. genom
irhundraden. Var denna lara en villfarelse? Gellde den blott fcir den
tnnu omogna och omyndiga minniskan? Hade inte Auguste Comte (1298

-1557) 
ratt andi., nir han pistod att religionen ir ett klnnetecken blott

{6r det tidiga stadiet av den minskliga utvecklingen? Likt ett organ, vars
funktion inom organismen gjordes overfl<idig av utvecktringen, synes det
religiosa anlaget. tvina bort och do ut. Religi<ist likgiltiga minniskor har
nog som enskilda funnits under alla tider. Det nya ar att denna likgil-

'J""ques Lecler cq Changements cle Persfiectiues en Chritienti,i Etutles bd
261 (1949): 779, 78t.

' Ibid. r. tso.
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A, Brunrcer Sl

tighet har gripit om sig till den grad att den nistan blir till den sjilv-
klara hillningen hos genomsnittsminniskan, och detta hos de bildade

kretsarna sivil som hos massorna, s& att en hel tidsepok tror sig kunna
leva utan religion.

Men om man ser nirmare efter, si ir den gamla liran om religionen som

en vdsentlig bestindsdel av det minskliga livet ingalunda vederlagd. Na-
turligtvis, menar man med religion i den stringa meningen blott min-
niskans levande fcjrhillande till civerminskliga, personliga makter, alltsi
till Gud eller gudar, kan den synas, att doma av hillningen hos ett stort
antal av vira samtida, vara ett passerat stadium. Men menar man med

religion att. varje rninniska och varje historisk epok sitter ett omrade av

verkligheten, vilket det in rni vara, som absolut, si att detta omride ut-
gor verkligheten och alla de andra omridenas verklighet och virde mltas
utifrin detta omride, att hela det minskliga livet utifrin det fl'r sin me-

ning och betydelse, di ar den gamla llran lnnu denna dag orubbad.

Vad som ar det nya i vir tid, som hittills i m:insklighetens historia dnnu
aldrig forekommit, ar att det som absolut bescimda omridet utgcires av

den doda materien. Om vi bortser frin kristendomen och Gamtra testa-

mentets religion, som dyrka en klart personlig och <tver virlden upphc;jd

Gud, si var livet det omride, som i de hedniska religionerna mestadels

sattes som absolut 
- 

livet sidant mlnniskan etfar det inom sig sjllv och

omkring sig sjilv: starkt kroppslig-vitalt uppfattat' men ej utan oppning
i6 sn 

- 
m& vara ofullkomlig 

- 
andlighet och personalitet. Den obesjl-

lade materien hade i sin rent genom verkorsaken bestimda, stela tillvarelse-
form fram till naturvetenskapernas uppmarsch inte alls 'kommit i blick-
punkten, och man hade diri tolkat in det levandes strukturer. Dlrom
vittnar innu tride den antika filosofien och den medeltida. De tidigare
hedniska religionerna hade pi si sltt till rangen av det gudomliga upphc;jt

omriden, som visserligen var inomvirldsliga men dock det mlnskliga ndra

stiende och beslektade. De senaste irhundradena darernot satte det lingt
inunder det mlnskliga liggande omridet som absolut, ett omride som dr
si frdmmande fdr minniskan, si ominskligt, att hon inte alls fattar det i
dess eget vara, sidant det 1r i sig sjilvt. Detta ir det nya och oerhttrda.

Att detta absolutsittande av materien sedan irhundraden tillbaka fram-
trader allt mera avgorande och i vira dagar upptrider helt <ippet 

- 
visser-

ligen dirmed kanske ocksi stir infor sitt slut 
- 

det bevisas pitagligt av

den stillning som naturvetenskapen intar bland de andra vetenskaperna

och av den betydelse som nationalekonomien ager i v&ra dagars liv i dess

helhet. Den som overblickar de senaste irhundradenas historia f&"r klart
for sig, i vilken stor utstrici<ning den vetenskap som sysslar med r-naterien,

fysiken och'kemin, anses liksom sjdlvklart cippna den egentliga tillgingen
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till verkligheten. Med iver och sjilvuppoffring sokte de andra vetenska-
perna och bland dem inte minst filosofien att tilligna sig dess metoder,
for att bii erklnda som sanna vetenskaper. Vilka foljder detta hade frir
metafysiken ir kint; man kinner bara Kant. Vore det <iverhuvud taget
mojligt att metafysiken skulle kunna d<i ut i minniskovlrlden, hade den
sedan linge dukat under f<ir dessa experiment. I det att man pi detta
sbtt gav den fysikaliska kunskapen fciretrddet, tillerkende man pi samma
ging dess objekt, den livlosa materien, den frimsta platsen i tillvaron.
Det materiella varat gzillde som vara i den egentliga och fulla meningen.
Om in denna <iverskattning i dag icke mer rider hos forskarna, de verande,
si existerar den dock fortfarande, for att tala med en kand naturvetares,
sisom rjvertro hos vlra dagars genomsnittsminniska, sorn fcirvintar allt.
av naturvetenskapens framsteg, iven det omcijliga, och betraktar den med
skrlckblandad vcirdnad, som avslcijar sig som ett forf^ll av den religiosa
viirdnaden.

Nistan obrutet herskar dbremot rnaterien over det minskliga genom
sin dominerande stlllning inom nationalekonomien. Dennas ansprik gbl-
ler helt enkelt som avgrirande. Man ger den ritren ^tt folja sina egna
lagar, som alla andra mlnskliga omriden miste underordna sig och for
vilket allt annat hinsynsl<ist miste offras. Det som inte visar sig vara till
gagn fcir den fir visserligen behilla en plats vid varanders yrtersta kanr,
men enbart under den betingelsen att det inte dristar sig att upptrlda mot
nationalekonomiens fordringar. Vad som ej viker fdr dennas tyranniska
ansprik, bringas till tystnad genom frirebrielsen att vara efterblivet, en
reaktionir iterging till medeltiden, till tider av ilagd okunnighet, och i
senaste tid slis det ned med fysiskt vild. Religiosa eller moraliska betink-
ligheter inom afflrslivet framkallar hos minga blotr foraktfullt med-
lidande; nrlighet e. dyl. skattas enbart, nlr den tjanar afraren.

Det 1r inte svirt att inse: dir ett sidant absolutsittande av varandets
llgsta trappsteg har blivit en tids sjilvklara hillning, si att tvivel om dess

riktighet inte mer uppkommer, dar har religion i egentlig mening blivit
omojlig. Religion ir personligt f6rhAllande till makter, sorn man upp-
fattar som personer, alltsi till makter som i frihet kan styra skeendet samt
horande och forstiende vinda sig till andra personer. Men det dr genom
tron som man har tillging till dem, ty tillgingen till det personligas om-
r&de dr riverhuvud taget. tro, erklnnande av personens tillvaro som sub-
jekt, en tro som fullandas i den osjilviska kerleken till den andre.a Det

t P. Lecomte du Noi.J.y: Die BestimtnungdesMenschen. Stuttgart 194B.n 1fr A. Brunn er: Dognienglaube und. Freibeit, i Stimmen der Zeit"bd 142: 401-
474. 

- 
Dens.: Erkenntnistbeorie. Kolmar 194i, K61n 7948, ka'p.7. 

- 
Dens.: La Per-

sonne Incarnle,Paris 7947, kap. 9 och 12.
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ir alltsl den religi<isa tron som dvertygar om tillvaron av personligt
tlnkta gudomliga makter och detta desto renare och mera uteslutande ju
renare och starkare personkaraktiren hos det gudomliga uppfattas, alltsi
mest avgjort i kristendomen med dess lira om en Gud i tre personer, om
vars inre liv den skapade varelsen enbart kan iga kunskap genom att i
tron ta emot hans uppenbarelse. Denna tro har ingenting att gora med

en osiker, blott sannolik kunskap. Den 1r fastmer till tid och rang den

fcirsta kunskapen, av vilken alla de andra kunskaperna herleder sig som

delelernent, vars sista utgcirs av kunskapen om materien.

Slttet att fdrhalla sig mot materien ir ett helt annat. I stillet for det
troende emottagandet av uppenbarelsen om nigon som iger ett eget per-
sonligt liv trbder det egenvilliga forskandet med syftet att bel,erska genom

egen insikt. Ftjrutom denna vilja och den ntjdvindiga fcirstindssklrpan
behrivs intet vidare, framfor allt inte nigon speciell religios-sedlig h&11-

ning. Om forskaren har fot avsikt att anvinda sina resultat till mdnsk-

lighetens blsta eller dirmed smider vapen till fcirsttirelse, om han inte
alls tinker pL att vidare vtnyttja sina resultat utan blott foljer sin hun-
skapsdrift eller genom stora prestationer vill skaffa sig anseende och fram-
stiende stillning 

- 
allt detta har her intet inflytande pi hans insikt.

Vcirdnad, erkinnande och dylika hillningar ar hdr meningslcisa.

Det materiella skeendet sjllvt bestimmes enbart av verkorsahen, nir-
mare bestimt av den rent materiella. Blint fcir alla hogre virden bryr
det sig inte om sidana och fcirstor den mlnskliga andens hcigsta skapelser

lika likgiltigt som ett fallfirdigt ruckle. Det lyssnar si att siga blott
till den materiella kraften, det ria vildet. Allt annat existerar inte for ma-
terien.

Om nu en tid alltmer ser varandets yttersta djup i materien, om bakom
allt skeende inte mer star en personlig makt, som har det i sin hand, utan
det mekaniska f<irloppet i det materiella skeendet ir sig sjilvt nog, di kan
inf<ir ett silunda uppfattat absolut vara en religi<is hillning inte komma
p3,. frlga. Tron blir di till ett prelimintrt, osjllvstlndigt och blott san-

nolikt antagande, som framsteget i kunskapen en dag kommer att ersatta
med den egna insikten. tr stlllet frir tillbedjan och karlek trider viljan
att behdrska, att. planli,gga, Kulten blir meningslos 

- 
i de uttcimda

vlrldsrymderna lyssnar ingen till lovprisningen, till hyllningen och till
bcinerna 

- 
och den ersittes av umginget med maskinen och beundran fcjr

tekniken. Ingenjciren och forskaren ir den nya tid€ns prister och labo-
ratorierna dess helgedomar. Hela verkligheten har blivit ogenomtrlnglig
for andens fdrslc;ade synkraft. Den visar ej ut over sig sjllv. Ty ma-
terien rir ju blott till, den betyder ej nigot. Till f6ljd dirav har symbol-
kraften sinat och dirmed fcirmigan till firning och kult. Det aningsfyllda
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skidandet av hemligheten dor i en positivistiskt ode vlrld. I materien

finns nog in si linge okenda data, rnen ej nigon hemlighet. Hemligheten
har sitt hemvist blott inom det personli ga varamdets rimbrken.

Ju allminnare och sjilvklarare det blir i en tid att satta det materiella

som absolut, desto grundligare f<irtvinar allt som hor till personens om-
r&de. Minniskan blir allt mindre mottaglig fcir religionen. Guds plats
intas ju av materien. Gentemot nigot absolut, som man pi samma ging
vill behirska 

- 
den inre motslgelse som denna hillning lider av 

- 
upp-

trader leelig fruktan och ilskande vcirdnad blott i snedvridna surrogat-
fcireteelser. Den religiosa killgrunden hiller pi att sina. De bedrtivliga
resterna av religios Idr'gta,L tillfredsstllles genom en simpel <ivertro, ge-

nom en dyrkan av ledare, boxare och filrndivor samt genom att ftirs.iunka
i massan. Sirskilt synligt blir detta vid de stora idrottseyenemangen. Att
dessa fcir iskidarernassan antager karaktiren av nigot religidst, framholls
redan fcir flera &r sedan av E. Jiinger i hans bok Der Arbeiter 

- 
fast i

hans rigon betyder detta ett gladlande framsteg. Att bli till massa mot-
svarar ju materiens tillvarelseform; dir skiljer de sista bestindsdelarna sig

nistan inte alls fr8'n varandra och alla drives pi samma sitt framit av

orsakerna.
Att {<irsvinna i massan och att fiirlora sig sjllv dr har efterlingtat som

vdgen till frilsningen. Blott resultatet riknas, ej sinnelaget. Med vilka
medel resultatet har uppnitts 

- 
och det medel som hir nestan ofelbart

tringer sig pi ir det ria vildet 
- 

ir likgiltigt. I det materiella verkar
varjekraft ohimmat; motstAnd finns blott i det levande och framfor allt i
personen. Dirfor slappnar motstindet mot den i fysiskt avseende 6ver-
ligsna makten, man anser den ju vara oiivervinnelig. Den handling, som

minst kan ursiktas, anses ha sin ursikt, om den sker pi befallning eller
om man har att vinta efterrikningar ifall man inte utfor den. Olosliga
band, insats och trohet intill d6den trots allt som mi handa blir obegrip-
liga, sisom vira dagars iktenskapskris visar, och i sjilva verket ir de under
sidana forutsettningar ocksi meningslcisa. Avgcirande i allt blir 

- 
pi

samma sitt som i materien 
- 

den starkare yttre makten eller den starkare
sinnliga dragningen.

Den moderna mlnniskan ar annu ett exempel, men ett fruktansvirt
sidant, for den djupa sanningen, att det sitt att var^ som kinnetecknal
det som absolut bestimda omridet iterverkar pi minniskan och formar
henne efter sin egen gestalt. Inte efter sin bild skapar minniskan sig sin
gud, sisom man har sagt, utan hon sjilv blir till en avbild av hennes Gud
eller hennes avgudar. Minniskan frin i dag har upphojt marerien till sin
gud, det omride som i stum, iskall likgiltighet fcir alla h6gre virden ligger
lengst nere under henne. Att minniskan sjllv har blivit allt omlnskligare,
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att formegan att se och virda hcigre virden f6rtvinar i henne, det ir den
naturliga foljden av denna frirvillelse, vars rysliga verkningar vi erfar i
ingest och fasa. Den stora massan av vir tids mdnniskor har blivit reli-
giost likgiltig och oemottaglig, inte si mycket av egen skuld som genom
irhundradens kollektiva skuld; det ir det oundvikliga resultatet av denna
materialistiska instillning ifrin bdrjan gentemot verkligheten.

Men nu uppstir frigan, hur har mlnniskan kunnat komma derhen att
sitta just det ligsta och fattigaste omridet av varandet som absolut, ett
omride som dock blott kan komma r fr&ga som medel. Visste dock redan
den gamla sagan om kung Midas, att ingen kan leva av guldet omedclbart.
Man kan knappast antaga att detta fcirgudande har skett fcir materiens
skull, si mycket ocks& i borjan nyheten i upptlckten av dess specifika
tillvarelse{orm rni ha underhttat misstaget. Men i si {all miste h6n-
vlndelsen till materien djupast setc vara en flykt, flykten f<ir nigot som
man inte mera ville bira. Hinvindelsen var alltsi bestrimd av ett bort-
vdndande, och det som fattas i materien trtpekar for oss det man flydde
f<ir. De senaste irhundradenas minniskor ir rninniskor som flyr for an-
svaret, siledes fcjr sitt person-vara, for att vara minniska, slutligt och
djupast f<ir kristendomens personlige Gud. Till hedendomens gamla gudar
kunde rnan inte itervbnda med irligheten i behill. Di v:inde man sig till
det som 6nnu ingen tid hade fcirgudat. Men denna flykt utgav sig infor
sig sj;.ilv som nigot positivt, som en befrielse av mlnniskan genom kun-
skap och behirskande av virlden. Dcnna flykt har lgnat sig med religios
hingivelse it naturforskningen och dir ha{t stora framgingar. Men dess

yttersta syften stilles i vira dagar redan i frl,ga; minniskan 1r inte fri
och de materiella krafterna blir henne <ivermlktiga. Att den moderna
mbnniskan ar fjarran frin Gud beror ytterst pi en hlllning som br fri,
men inte fri i den rneningen att den kommer av ett vanligt viljebeslut,
ty den ligger fore ett sidant. Vi alla stir genom vir omvdrld under dess

inflytande; religios och troende kan den enskilde i vira dagar bTott vara
i motsettning till sin tid och lven i motsettning till mycket i honom
sjilv. De flesta troendes religion ir fcirdenskull bruten och det brister dem
frisk trosvisshet, om de inte till och med skimmas fcir den. Det som atr
borja med var ett uppror hos nigra fi, vars foljder overticktes genom
den innu levande tron hos de minga, det har blivit den sjilvklara hill-
ningen hos mingden och visar nu sin verkan, Lttan att de lnnu bestiende
religiiisa krafterna kan effektivt hilla det tillbaka.

Men vad var det som gav den forsta anledningen till en sidan flykt?
Nog var det det faktum att det ir en svir uppgift ^tt vara person, i syn-
nerhet i den meninS som kristendomen kriver det. Person ir inte helt en-
kelt given liksom materien, utan den ?ir alltid given som en uppgift, en upp-
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gift i den levande Gudens isyn, infor vilken minniskan mlste svara for sina

glrningar. Men denne Gud dr otillginglig for alla mutforsok och kan inte
nis av nigon hotelse. Infor hans genomtringande blick riknas blott det
som mlnniskan ar, inte det som hon vill gi for. Menniskan 1r helt river-
limnad it honom, en ren och helig rlttvisa. Den syndiga mlnniskan
retas av sin vanmakt till uppror. Med Guds overmakt forsonar blott en
osjilviskt erkinnande och tillbedjande karlek, i vilken man m<irer den
gudomliga kerleken. Men denna osjilviskhet ir for hog och frtr svir for
de opersonliga makterna i minniskan. Tron grir en framstcit in i en vlrld,
som inte finns for dem, alltsi sett ifrin dem in i ett intet. Ut ifrin dem
ar tron ett stendigt vigspel, och intet gatanterar att det kornmer att lyckas.
Av allt detta forstir man, varfor ingen annan religion har framkallat en

si ren och offervillig hlngivenhet, men lven mcitt ett sidant lidelsefullt
och hetskt motstind som kristendomen.

Vi observerar i den sena medeltiden ett avtagande av religionens innersta
kraft. Det vill synas som om minniskan inte lingre kunnat utsta ett om
:in si ofullkomligt forsok till en kristen virld, som medeltiden utgjorde.
Man bOrjade att agna sig mera it religionens ytteromriden. Di miste den
alltmera bli till en bcirda. Nbr man sedan upptlckte antiken som en tid
fd frl,n kristendomens fordringar, sig man den i ldngtans allt forklarande
sken som en vdrld full av sk6n och hog humanitet och av renaste lycka.
Men pi sarnma ging upptickte man naturen, de materiella krafternas
natvr, och mojligheten att leda den och att behirska den till egen fordel.
Nya virldar <ippnade sig, oanade mrijligheter. Man vbnde sig till dem,
men 

- 
och hari ligger f<irvillelsen 

- 
med religi6s kraft och hlngivelse.

Ty har fanns det man i hemlighet beglrde: en vlrld som inte klnner
nigot ansvar, ej nigon personlig hingivelse, ingen tro, en vbrld dar allt
sker med nddvindighet och som inte limnar nigon plats fcir synd och
skuld, en vlrld vari allt blott ir och intet ges som uppgift fcirutom kun-
skapen om det som 1r. Om hela verkligheten vore som denna materia, om
man sjilv i grunden inte vore nigot annat, hur mycket skulle di inte
besparas en, hur skulle di inte tillvarons pligsamma osikerhet fcirsvinna!
Det ir klart att det inte fattades skel att rattfirdiga bortvlndandet frin
det som hittills varit: den verkliga eller frirmenta tringheten och efter-
blivenheten hos religionens foretridare, deras personliga fel och svagheter,
insisterandet pi blott tidsbetingade rittigheter som genom utvecklingen
gitt over till andra instanser, allt detta forefanns di liksom det finns i alla
tider och inte kommer att fattas si llnge Kyrkan bestir av mlnniskor.

Detta bortvindande frin Gud f<irde med sig en kensla att vara be-
friad fu\,n en olidlig b<;rda fdr en hdgre minsklighet. Minniskan hade nu
inte mer nigonting ovanfrir sig. FIon var den jordiske guden. Si kom
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det forst till ett forgudande av minniskan sidan hon behirskar naturen,
av mdnniskoanden som kommit si stora ting istad, uppteckt efter upp-
tlckt. I de rationalistiska och idealistiska systemen rattfardigade denna
hillning sig sjilv. Kulten av fornuftet och sedan av bildningen tjinade
som religionssurrogat.

Men pifallande ir att med detta fcirgudande ndstan ifri,n borjan en

annan tendens gir hand i hand, fast man lagt foga mirke dnrtill: vi menar
den i sig sjilv obegripliga, direkt sjukliga driften att nedsetta minniskan,
att. gota av henne ett knippe naturbundnakrafter. Det bc;rjade redan hos

de engelska empiristerna som Locke, Hobbes och Flume. Man anammade
utvecklingsliran med iver, fcir att. overtala sig sjilv att man i grunden inte
var mer an ett hdgre utvecklat djur. Psykoanalysen fattade mlnniskan
som maskerad sexualdrift; marxismen och materialismen slutligen siger
naket och utan skam vad man i grunden redan alltid menat. Dirmed
sammanhdnger den fcireteelsen att man oavbrutet gick till storrns just mot
friheten och odridligheten, i vilka mdnniskans virdighet grundar. Nir
Bergson talade on:' lconco f aber, om mlnniskan som f;fufardtgar verktyg,
och Sartre definierar minniskan som den fruktlosa inneboende lengtan
att medvetet tilllgna sig materiens sitt att var^ till, dlt hat de dirmed
visserligen inte uttryckt minniskans vlsen helt enkelt, men vll den

nuvarande mlnniskans gestalt.
Slutligen ligger det ovan nimnda ftirgudandet av minniskan inte si

lingt ifrin allt detta som det pL forsta blicken kunde synas. Si var dock
mlnniskan redan f<jr Descartes blott tlnkande, och dirmed menades

matematiskt och naturvetenskapligt tinkande. Det betyder inte nASot

annat an att anden inskrlnktes till sitt varandes opersonliga randomride
och pi si sltt uttomdes pi sitt inre visen. Kunskapen riktade sig enbart
pi materien, en kunskap som limnar mlnniskans personliga krafter spel-

rum blott pi det rent yttre planet.
Men om minrr^iskan trodde sig kunna undkomma ansvaret och tron

och bli sin egen herre genom att satta materien som absolut, har hon missta-
git, sig. Att sitta som absolut betyder att underkasta sig, om man nu vet det
eller inte, en underkastelse som skiftar allt efter det absolutas vlsen. Ar
det personalt, si fordrar det fri och minniskovirdig tillbedjan och lydnad.
Gentemot materien kommer blott ofri trildom, underkastelse under det
ria vildet p3 tr&ga. Att det har kommit dirhin vet vi av erfarenhet. Man
har talat om maskinens herradome civer minniskan och faststillt att den

blivit henne <ivermiktig. Det ir inte maskinernas fel. Ty minniskan
hade redan underkastat sig dem, innan de flesta av dem innu uppfunnits.
Slaveri i rastlcist och enformigt arbete, blott avbrutet av sjlllosa fcirstro-
elser ir den tjinst som tidens gud ob<;nh<;rligt pitvingar alla. Det me-
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ningslcisa hastandet utan inre ro iterspeglar materiens oavlitliga rcirelse,

som inte strivar efter nigot mil. Och denna triltjinst fcirrittas av v&ra

dagars minniska med allvar utan humor, ja, med inbiten ihlrdighet. Ty
hon har torlorat. det inre avstAndet frin tingen, den konungsliga friheten
att. hoja sig <iver dem och civer sig sjilv. Vad som hade kunnat bli ett
medel till att stiga upp till ddlare minsklighet 

- 
press, kinematograf och

rundradio 
- 

forvandlades till en flyktens apparatvr som be{riar min-
niskan frl,n att ensam stA infor de stora livsfrigorna.

Vad ansvarskinslan betrafrar genomgir vi i clag en krimmande kris.
Till och med de som innehar de hcigsta posterna vill ofta inte mera vara
arrnat el intelligenta verkstlllande automater. Den sanna lydnaden, i syn-
nerhet den religicisa 

- 
all ekta lydnad har fc;r dvrigt till slut ett religicist

fundament 
- 

f<;rl<;jligades innu for inte si 1lnge sedan efter besta for-
miga. Nu accepterar man stillatigande det mest ovirdiga kryperi. Mln-
niskan som har blivit frlmmande for sig sjilv 5r liksom materien utan
eget inre centrum; hon har blivit material i likhet med sin avgud. F{on 1r

ominskiig och blir det alltmera ju {ortare de andliga krafterna, som lnnu
frin det f<jrflutna piverkar vir tid, forbrukas, utar' att de tillrickligt
fornyas genom personlig insats. Mlnniskan blir till rrdie schone blonde
Bestie> 

- 
blott att det for det mesta varken ir blont eller vackert 

- 
till

ett h6gre utvecklat djur, for vilket de andra djuren kunde skimmas. Si
stor dr redan minniskans blindhet fcir den andliga verkligheten att hon
med till hilften gott samvete kan behandla den som inbillning. Vad
under, om diktatorer handskas med minniskan sorn med ofria ting, som

man brukar si linge de tjdnar och sedan helt enkelt kastar bort; ty min-
niskan ropar ju sedan irhundraden ur sitt djupaste djup efter att slippa
ansvaret och dlrmed sig sjilv och Gud. Men bakom allt. gapar, skrim-
mande och fortrollande pi samma ging, meningslcishetens tomhet. Det
materiella skeendet betyd.er for sig sjilvt ensamt ingenting. Denna brist
pi mening blir, nir den drabbar minniskan, till meningsl<ishet, sorn i dag,
d& aTla forsok att ge livet en mening utifrin det inomvlrldsliga har stran-
dat, naket och oppet stir infor minniskan.

Si ar alltsi de senaste irhundradenas kultur till en stor del byggd p&

hemlig flykt och kollektivt sjilvbedrigeri. Allt mindre blev de upp-
byggande krafterna, som ju inte forsvann pi en ging och i dag som
alltid g<ir sin insats, men jimt svagare och med allt ringare utsikt att
lyckas. Mdnniskan har gjort sig sjilv ofcirmogen till tro och tillbedjan.
Att en sidan kultur stdrtat frin den ena krisen till den andra och slut-
ligen miste g& sonder pi sig sjdlv, ir sjllvklart. Det vi upplever ir raset

av en byggnad som vilar pi en stor l6gn som fundament. Men vi hoppas

fcirtrcistansfullt att detta slut som hotar oss ocksi 1r genomgingen till en
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ny bcirjan, dlr minniskovarandets hciga vlrden 6ter lyser {rarn,utan att de

senaste irhundradenas sanna och varaktiga framsteg behciver prisgivas.
Denna f<irhoppning mi uppritta oss mitt i en stiirtande vlrld, som liksom
under dagarta fcire syndafloden blott tlnker pL ett att i ndjet soka

glc;mska for den hemska kinslan att leva i en tid som blivit meningsl<is.

A. Brztnner Sl

JESUS KRISTUS, GIJDS ORD'
GUDS CRD I MANNISKORNAS MUN

Gttcls ord u.ttryclzt au miinniskor

Jesns har ta.lat, andra efter honom ha talat i hans namn och tala innu. Det 1r
genom en myckenhet av minskliga ord, som Guds tanke har meddeiats oss' Vi sti dir
pitagligen infcir den paradoxala knuten i mysteriet om Gud, som taiar till m'dnniskan.

Jag kan blott skaffa mig en m'dnsklig kunskap om vad Gud ar och om vad han sagt

mig om sig sji1v. Men hur rivernaturlig denna kunskap genom sitt f6remil och sitt
ursprung in mi vara, miste den omge sig med bilder, iklida sig begrepp och ord samt

knytas samman med mina 6vriga tankar. I motsatt fall skulle denna kunskap f6rbli
osmiltbar 

- 
som en oformlig svulst i min hjlrna 

- 
och det kommer att vara om6i-

ligt fdr mig att meddela den till andra. Hir kan man invinda: Varfdr skola mln-
niskor meddeia mig kunskapen om Gud, di Gud sjllv kan tringa in i mitt ftirstind.
Det ir sant, Gud kan gdra det och han 96r det genom olika karismer, gcnom inre

ijus, hjnlpande nid, handlingar av 6vernaturlig dygd och den Helige Andes givor.
Men lr det tillrickligt? Har var och en nigon mdjlighet att fdrsekra sig om att det

verkligen ir Guds Ande, som talar tiil honom och inte €ndast hans egen inbillning?
Och sedan, hur skall man kunna rikna med dessa personliga ingivelsers varaktighet?
Hur skall man kunna hoppas pi att de <iverensstimma med varandra hos alia? Det lr
inte dessa inspirationer, som Gud har tilldelat makten att grundl'dgga tron. Gud har
fdredragit att f6r den kristna tron l'dgga en annan grund, bestlndig, itkomlig, slker
lor alla, utanf,ijr viiken det blott finns obestindighet och fara. I Kyrkans begynnelse

har en enda man fiirutom dem, som klnt och hort .Tesus, omedelbart av Gud fitt
kunskap om det glada budskapet (Gal. 1:12). Och nir Saul likvll frigar Frilsaren
vad han skall gtira, fir han detta svar: >>Sti upp och gi in i Damaskus; dir skall allt
bliva dis sagt, som lr dig ftirelagt att gdra)> (Apg. 9: 6; 22: l0). Jesus har er6vrat
honom, en minniska skall undervisa honom, tills en dag apostlakollegiet i hans predikan

skall igenk'dnna samma ord, som de varit de f,ijrsta att motta av Kristus.

Denna nodvindighet har Gud gjort till en universell regel. Efter Gamla
Testamentet, dar han har talat genom profeterna: >En profet skall jag lita

t Denna artikel iterger fjede kapitlet ur dominikanpatern L,-M. Dewaillys
skrif.t Jesus-Christ, Parole de Dieu (jfr Credo 19a9:9 fr..).
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uppsta. . . och jag skall ligga mina ord i hans mun, och han skall tala
till dern om allt vad jag bjuder honom> (I Mos. 18: 18; jfr Jer. 1:9;
l: 19;2 Mos.4: 70-77; etc.), skall det bekriftas i det Nya Testamentet
dir >Guds Ord nistan uteslutande ar uttalat genom minskliga ord, vilka
rikta sig till mlnniskor>. (R. Bultman: La notion de Dieu. clans le N. f.)
De rnest tillfdrlitliga personliga inspirationer skulle inte kunna trigora
oss frin denna lag.

Mrinskliga f itrnt edlare

Den f6rsta, den storsta av alla, man miste hir upprepa det, var Vir
Herre Jesus Kristus.

Vad f<jr nigot! protesterar nigon, Guds Son, en minsklig fcjrmedlare?
Lit oss inte ta alltfor illa upp. Utan skymten av hidelse eller vanvordnad
miste man gi si lingt. ,Guds Ord har blivit mlnniska>, siger Clemens
av Alexandria i ett storslaget yttrande, >fdr att det lnnu skall vara av en
minniska, som du lar dig, hur minniskan just kan bli Gud.>

Vir Herre var lika mycket minniska, som han var Gud, tottt.s in suis,
totus i.n n.ostris (S:t Leo). Forutom hans egentliga personlighet, som var
Guds Sons, var hans minskliga natur i alla dess egenskaper fullandad och
hans sltt att v^r^ fullkorrligt normalt. Att Jesus endast frilsar udet som
han antagit> ir hos kyrkofiderna en oftirinderlig lirosats. Med undan-
tag av synden och alla de slitningar, som denna fororsakar i sjilen, har
han samtyckt till att ta pi sig till och med vira svagheter si lingt vir
naturliga formiga strlcker sig (Hebr. 4:75). Man ryser nir man hos den
helige Paulus liser, att hans kijtt var likt ert syndigt k<itt (Rom. 8:3).

Han som icke riknade jimlikheten med Gud sisom ett byte (Fil. 2: 6),
han ansig inte heller, att det var honom ovirdigt afi LA:';. Gud komma
inom rlckhill f<ir oss genom ^tt arrta en minsklighet lik vir egen.

Vad minniskorna uppfattade av honom var inte en gudomlig narur.
Det var en helt minsklig aktivitet, det var en mlnniskas itbcirder eller
ord, en minniskas vlxt och framsteg. Till och med de som otydligt
skonjde hans <iverligsenhet, ansigo honom alltlarnt. vara mlnniska: uAldrig
har nigon minniska si talat>, sade de, >som den mannen talar>> (Joh.
7: 46).

Men om minniskorna inte kunde komma pL att tillskriva en gudomlig
person hela detta mlnskliga yttre, sa var det i verkligheten indi si. Jesu
minsklighet doljer lika litet Gud, som den drar ned honom; den gor ho-
nom i stillet fcirnimbar, httbegriplig, ilskvlrd i den sk<inaste och basta
mlnniskan bland oss. >>Den som ser mig>, kunde Jesus i all sanning siga,
>han ser den som har sint mig; den som ser mig, han ser ocksi Fadern>
(Joh. tz: 45; L4:9).
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Alla hans minskliga handlingar hade den utmlrkande egenskapen att
bringa Gud till minniskorna genom att foru mlnniskorna till Gud, eme-
dan han var Gud och si till vida som han hade blivit minniska. >>En ende

lr medlare mellan Gud och minniskor: en minniska, Kristus Jesus> (1
Tim. 2: i).

Det ir i kraft av sin gudomliga natur, men genom sin mlnskliga natrrr,
som Jesus har burit Guds ord till oss. Han blev silunda det trovirdiga
och sannfzirdiga Vittnet (Upp. l:5; 3: 14), som kommit till jorden for
att vittna for sanningen (Joh. 18l. 37) och som verkligen vittnat under
Pontius Filatus (1 Tim. 6: l3). FIan 1r verkligen den storsta av a71a

mlnskliga fcirmedlare, som utvalts av Gud fctr att tala till mbnniskorna.

Under den tid Jesus verkade hirnere hade han utvalt och forberett sina apostlar,
sina sindebud; innan han llmnade dem, hade han iklitt dem hela sin virdighet sisom
Faderns utsinde. >>Sisom Fadern har sint mig, si sinder ock jag eder> (Joh. 17:18;
20:.27). De blevo vittnen till detta f<irsta Vittne (Apg. 1: 8). De skulle forkunna
livets Ord, som de hrirt, sett och skidat med sina egna 6gon, tagit pi med sina egna

hinder (1 Joh. 1:1-3). Tack vare detta omedelbara umglnge med.fesu ord sti de

betydligt ijver sina efterf<iljare. I(yrkan var grundad. Andra intogo deras platser
efter dem i en obruten f6ljd enda fram till vlra dtgar. Dessa senare hade inte haft
nigon personlig kontakt med Ordet, de hade endast att frira vidare vad de sjilva hade

emottagit.
Med apostlarna var den kristna uppenbarelsens tid avslutad. Kristus skulle, som han

hade lovat, inte sluta med att uppenbara sig fiir dem han ilskar (Joh. 1+:21), men
dessa nya uppenbarelser skulle blott ha till uppgift att kasta ett klarare ljus 6ver trons
innehill utan att berika den med nigot visentligt. Kyrkan skulle inskrlnka sig till
att ))bevara vad som blivit den betrott>> (1 Tim. 6:20; 2 Tim. 1: 14).

F{erren Jesus har sagt alit, vad man beh6ver veta och gdra ffu att ha del i frils-
ningen. Detta ir Kristi egen mission, som cjverf6rd f6rst pi apostlarna, i Kyrkan
fr;rlinges genom tiderna; och det ir alltid minniskor som tala om Gud. Pi nattvards-
dagens kvill sig Jesus sina apostlar <iverallt si ut hans ord, och han sig alla dem som
genom deras ord skulle tro pi honom, och han bad fi;r dem (Joh. 17:20).

Det 1r inte sant, att mlnniskan fdr att kinna Gud blott beror av Gud och av
sig sjllv. Hon beror ocksi av sina br<ider, minniskorna, och av vad mlnniskorna skola
siga henne om Gud. >Hur skola de tro pi honom, om vilken de icke hava h6rt?
Hur skola de hdra om honom, om ingen predikar? Och hur kunna de predika om de
icke sindas . . . Tron kommer d6,rav a,tt man h<ir; men att man hrir sker genom pre-
dikandet av Kristi ord>> (Rom, 10: 14-1 t, 17; jfu Gal. 3:2, 5; Apg. 75:7).

Det fordras itminstone ett minskli$ ord f& att bereda minniskan
tilltrdde till tron. trndianen pi grisstlppen eller kinesen pi risfiltet, mu-
selmanen i ciknen dir den brlnnande vinden bliser, sivil som den lilla
hedningen, fddd i den titaste parisfdrsamling, Ir i behov av att en av Krisri
missionlrer kommer och talar med dem om sin Mistare, berattar frir dem
det glada budskapet om den sanna klrleken och den sanna lyckan. Och
den som ar fodd i den sanna Kyrkan, och som vid dopet fitt motta Kristi
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insegel i denna Kyrkas tro, denne skall ocksi senare behova lira sig, vad
denna tro inneblr, vad den forkastar och vad den fordrar'

Lit oss fcir <ivrigt inte tinka, att de av Ordet utsindas ro11 inskrinker
sig till den forsta framstlllningen av foremilet for tron. Nir detta ord
en ging blivit emottaget, skola minga andra ord folia fU att forklaru
d.et, tyda det, bevara det och tack vare dessa Guds ord skall den kristne
lira sig att begrunda och genomtinka sanningen och ritta sitt liv efter
den.

I dessa evangeliets tvenne frjrkunnelser ligger hela Kyrkans livsuppgift.
Mission i hednaland eller predikan for de kristna, >det Ir en och samma

sak, det dr utbredandet av den eld som Kristus har tint pi jorden. Den
som inte for denna eld vidare visar, att han inte sjilv 1r antind, den som

brinner sprider elden. Denna forpliktelse ar p& samma ging en inre nod-
vlndighet och en mottagen befallningu (E. Brunner La parole de Dieu
et la raison huntaine, fransk cjvers. sid. 136). Kyrkan skulle inte kunna
upphcira med att vara missionir, det vill siga att forkunna Jesu Kristi
evangelium utafl att avsti frin att vara ti1l. Det giller for henne att inte
svika Ordet, som har anfdrtrott sin fortvaro it minniskorna. Om min-
niskorna undandra sig, kommer Guds budskap att fcirsvinna.

Gud viljer inom Kyrkan ut mlnniskor, it vilka han anfortror >Ordets

tjinst>>, som den heliga Katarina av Siena si vackert siger syftande pi sin

fader Dominrkus (Dialog kap. 1i8). Gud, Kristus, Kyrkan behciva dem,

sikerligen inte deras bistind, men deras tjinst. Gud har i den ordning,
som han i sin vishet skapat, i verkligheten inte nAgot annat medel att
tala till oss.

Om Gud har velat komma till oss genom fiirmedling av sin mlnnisko-
blivna Son eller av hans apostlar under tidernas lopp, si dr det inte' som vi
skulle kunna frukta, for att hilla oss pi avstind' Det skulle i si fall vara

en hdg tjinstemans sitt att upptrida, vilken endast delger sin tanke genom

afifolja rangskalans alla oli'ka grader. Det 1r inte Guds sitt. Om Kyrkan
torklarar sig vara ikladd denna formedlarens roll, si beror det varken
pi civermod hos de minniskor som scika att sd,tta sig over sina jimlikar
eller p& skarnligt hogmod hos den som skulle ta Mastarens plats eller it-
minstone skulle vilja ligga nigon minsklig g^ranti ti1l hans ord.

Gud har endast ordnat det si for att nirma oss till sig. I sin odndlighet
overtrafrar han oss pi alla omriden. Hur skulle vi viga att ta detta spring
in i himlen? Endast den Allsmlktige skall lita oss fullborda det. Men

Gud har i sin gudomliga nedlitenhet valt att ge den skapade varelsen en

plats i detta verk. Gud har alltsi rlckt oss handen, han har slnt oss min-
niskor. En bro fc;rkortar inte avstindet mellan flodens bigge strinder,
men den nlrmar dem genom att gora det mojligt att komma frin den
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ena sidan till den andra. Gud skall fdrbli Gud, minniskan skall forbli
mlnniska, men Gud skall lita sig hciras av minniskan. En medlares upp-
gift ar 

^tt 
forer,a, inte att avligsna. >Minniskan kastar sig helst i de armar,

som hon ser> (P. Lippert: L'EgIise du Christ, fransk overs. sid. 168).
I sina utsdndas person kommer Gud till oss, liksom minniskorna komma

till oss, och det ir pi det settet, som han drar oss till sig. Skola vi d& rygga
tillbaka inrjr denna barmhlrtighet sorn i tusen minskliga former uttrycker
Guds ord for oss.

De tusen forwerna far Guds ord inom Kyrk-an

Gud talar till oss genom minniskornas mun >>minga ginger och pi
mingahanda sltt> (Hebr. 1:1), sisom han fordom talat genom profeter-
nas rcist i det gamla forbundet, men denna glng talar i det fulla ljuset, som

komn:rer frin hans Son. Om vi skulle fdsta vir uppmirksamhet harp&,
skulle vi civerallt klnna igen hans rdst, ty han har samtyckt till att upp-
taga alla de sltt pi vilka en mlnsklig tanke kan smyga sig in och fista sig

i virt sinne.
Alla dessa f<irmedlare tala naturligtvis inte med samma allvar och for-

tjana inte lika stor vcirdnad. Vi miste akta oss for att blanda ihop allt
och att likrikta allt. Etter en hastig overblick av dessa formers olikheter,
ir det har lampligt afildgga milke till vilket intimt sldktskap som sins-

emellan binder samman alla dessa olika former f6r Guds ord till oss. Vi
miste grira detta fdr att o-va oss i att h<tra detta ord till och med i det
f<irtroliga mummel, som 1r en del av virt dagliga kristna liv.

Alla dessa rcister uttala gudomliga ord endast i den min de lro fcirenade

med Kyrkan >sanningens stodjepelare och grundflste,> (1 Tim. 3: 1I).
Det ir Guds folk, och inte de kristna tagna var och en fcir sig, som har
emottagit Ordets heliga arv. Det ir Kyrkan som ir Ordets kropp, dess

kcitt och dess ben, liksom Jesu minskliga kropp var det alltifrin Bebi-
delsen. Det 1r inte frirvinansvirt, att hon bevarar det med sidan omsorg,
och att hon forvaltar det med sidan klokhet. Om hon utdvar sitt liro-
imbete med denna stringa omedgcirlighet, si 5r det inte for att forsvara
en egendom, som hon otillbdrligen bettaktar som sin, utan det 1r i stlllet
just darfOr att denna egendom inte tillhor henne. >Den ir inte min>>,

kan hon siga, >Flerren har gjort mig ansvarig fdr den, r<ir den inte.>>

Nir, enligt Vatikankonsiliets termer, ,rhon troget bevarar och ofelbart
forklararr> (Conc.Vat. sessIlI, constit. De fidekap.4) detta arv, vet hon
atr der trosobjekt, som anfcirtrotts i hennes vird inte skall kunna bli f<jre-

rnil fcjr eftergivenhet eller alltfAr naturlig djirvhet. Hon skulle varken
gi in pi att tlla villfarelse eller att sitta ihop en ny hra. Hon gcir inte
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ansprik p& att lagga nigot band pi Guds barns frihet eller att fcireskriva
Anden dess vigar; hon fcirsvarar <idmjukt sin brudgums och sin Mis-
tares egendom. FIon lr hirskarinna civer sanningen>>, det uppenbarade
Ordets vakterska och hdrskarinna>>, (Ibid. kap. 3) emedan hon fram-
ligger och pibjuder sanningen, men hon ir sanningens tjinarinna, eme-
dan hon blott framligger och pibjuder den i Guds namn.

Vir kristna tros rlttesnore ligges blott fram for oss i Kyrkans tolk-
ning, den Kyrkas som grundats av apostiarna och styres av deras efter-
foljare. Vi veta att det ir Vir Herres uppenbarelse, frilsningens evan-
gelium, men man miste hlr tillngga att det ir Kyrkan som 5r forvaltare
av den evangeliska uppenbarelsen. Man skall med den helige Frans av
Sales siga, >>det enda och sanna rlttesnciret fdr en ratt tro ir Guds Ord
predikat av Guds Kyrka>. I Kyrkans levande liroimbete fc;rblir det
uppenbarade Ordet vid liv i minsklighetens skdte.

Lit oss fc;rst lagga it sidan de dokument vilkas egentliga uppgift 1r att
offentliggcira uppenbarelsens innehill: trosbekinnelsernas och bekinnelse-
skrifternas kanoniska texter, kyrkomcitenas dekret och kanon, faststdllda
dogmatiska formler, avgrirande ord som piven i vissa fall uttalar i Kyr-
kans namn utan risk fcir villfarelse.

A andra sidan lit oss ge skriftens heliga bocker en undantagsplats. For-
fattade under ingivelse av den Helige Ande, som gjort dem till uppen-
barelsens utvalda redskap, lro de pi samma g&ng minskliga verk och
gudomliga ord. Den helige forfattaren behiller sin personlighet, sin kul-
tur, sina avsikter; han delar upp sitt imne, ordnar sina id6er, vlljer sina
ord, med ett ord han forblir otvunget sig sjllv. Men i detta ar han trogen
Anden, som driver honom, och hans verk ir Guds; evangeliet eniigt den
helige Markus 1r evangelisten Markus verk, men det ar ocksi Guds ord.
Darav kommer Bibelns auktoritet och ojrimforliga rikedom, di den be-
finner sig i Kyrkans hender. >Kyrkan ir den milj<i ur vilken Skriften
har framtratt> (M. J. Lagrange: La mdtbode bistorique, sid. 19), det ar
Kyrkan som emottagit den, bevarar den, framstlller den, sprider den, fcir-
klarar den. Hir har innu en ging Guds Ord anfortrotts it Guds folk,
och det skulle blott vara en dod bokstav, om inte trivets Ande fanns dir.
>Vi siga alltsi inte, att Kyrkan 1r domare civer Guds ord, men vi frjr-
sikra att hon lr domare over de olika tolkningar, som minniskorna ge

Guds heliga ord; och det ar henne det tillkommer pi grund av hennes
liroirnbetes auktoritet att ofelbart skilja mellan den felaktiga toikningen
och den riktiga> (Bossuet: Rdfu.tation du catechiswe d.e Paail Ferry,Il:4,
std. 47 6) .

Men det skulle vara skada att inte lyssna till Gud i det vardagliga sam-
tal, som utgor det vdsentliga i Kyrkans vanliga undervisning. Vi tinka
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i fcirsta hand pi hierarkiens vanliga undervisning: pi pivens, pi biskops-
imbetets, pi pristerskapets, vilka genom gudomlig institution ha del i den

apostoliska fcirordningen och vilka liksom den helige Paulus lro vigda
till Kyrkans tjlnst fcir att >fullborda> Guds ord (Kol. l:25). Men det
ar hela Kyrkan sorn fitt motta arvet och inte endast den undervisande
hierarkien, och det ir inom hela Kyrkan, iven hos de troende, som Anden
bibehiller >Kristi tanke>> levande och ren (1 Kor. 2:1'6).

Kyrkofidernas och de kristna tdnkarnas verk, teologernas bcicker och

system, encyklikor och pivliga dokument, fastemandat, sdndagspredik-
ningar eller tillfillighetstal, katekeslektioner eller de rid som ihdras efter
en bikt, bc;cker, broschyrer och tidningar, radioutsindningar och andliga
f;iredrag, en studiecirkels gemensamma betraktelse, brev med andlig led-
ning, beklaganden eller lyckonskningar, ett enkelt samtal i ett gathdrn
dir ett ord kommer fram, som upplyser och trdstar, samt alia de goda,

aldrig banala ord, som sanna och starka kristna tisa ur sitt hjlrtas <iver-

flcjd utan att ens titnka pi det, ja allt detta talar p& olika sitt till oss orn

Gud.
Alla de vagar,ja till och med de smalaste, pi vilka €n annans tanke kan

ni inda fram till vir ande, virdigas Gudaminniskans sanning f<;lja och

delge sin egen gudomliga storhet.
Om man betraktar Kyrkan som den miljo, dar den kristnes tanke och

liv utvecklar sig, skall man till och med i utstrickt bemlrkelse {orst&

vissa helt tystlitna sitt, som Guds ord meddelar sig pi. Utan ftjrmed-
ling av ord, utan kontatr<t och synligt inflytande stiller den kristne, som

bar Kristus levande inom sig, sina kbnslor till hans forfogande. Alla hans

dygdeakter skola tala om Kristus, till och med den som ingen llgger
mirke till; och hans tystnad om den nr uppfylld av bon och offer samt
hans dolda lidande sprida omkring honom den ljuvliga villukt, som ger

liv (2 Kor. 2:16), och lira minniskorna klnna Kristi sanning.

Man vet att orden apostolat och vittnesbord i vira dagar aro i obegrin-
sat ofta otillborligt bruk. Det br berittigat att anvanda dem hlr, pi
villkor att man kommer ihig att varje apostolat och varje vittnesbord,
liksom de toivs, ir forst och frimst en undervisning, en undervisning
kommen frin Jesus Kristus och rorande Jesus Kristus. Namnet apostel

och vittne fortjanar den som fcir Ordets sanning vidare; varje annat
vittnesbord har endast ett rent kristet virde i den exakta min som det
herleder fri'n det forca.

Kanske skall man vid slutet av en sidan uppteckning battre fatta,
vilken solidaritet som i I(yrkans liv torenar det hogsta hrolmbetet med

den levande traditionen. Den forra finner sig nlrd, understcidd, livad av

den senares ymnighet. Kyrkan bevarar genom tiderna i en bestindig och
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kollektiv lgo den uppenbarelse, som apostlarna och den fornkristna
fcirsamlingen mottagit. I skotet av de troendes gemenskap fortplantas

Jesu tan'ke och fArblir narvarande i mlnniskornas tanke, och Jesu ord i
deras ord genom den kristna betydelse, som han ger dessas ord, som leva av
honom. Silunda 1r Jesu kropp, dir hans Ande bor, det tempel ddr san-
ningens och frilsningens ord vistas bland de heliga, som iro forenade
med sin Frilsare i tro och karlek.

Miinmishan, som fdr Guds ord. uitlare

Varje kristen som talar och lever som kristen talar om Gud och i Guds vignar.
Kristus gcr sina budbirare fullt fcjrtroende. De iro inte blott f<irmedlare som kuriren,
vilhen fcir ett chiffermeddelande vidare, de ta i stlllet en aktiv del i det.

Derta ir ett splnt och motslgelsefullt fdrhellande. Av denna dubbla stillning,
minsklig och gudomlig, fr;ljer likval inte en tudelning i dens sjil som ir Kristi sprik-
rcjr. Det ir mycket enklare, det lr det sklrpta medvetandet om de gudomliga och

mlnskliga kraven i den apostoliska sindningen och om de egenskaper, som Kristus
beglr av sitt vittne.

Aposteln brir veta, vem som skickar honom, och han fir inte fcirlora ur sikte sin

Mistares verkliga tanke. Det 1r inte hans kunskap som betyder nigot och inte ens

hans dygd som ger honom auktoritet. Han har att sanningseniigt lita tala den sanning

som givits honom och som inte 1r hans egendom; det ir Kristus som talar i honom
(2 Kor. 13: 3). Han ir blott en f,iireltipare (Joh. 1: 8; Luk. 1:76i Joh. 3:28-30).
Han fir inte i nigot indra sanningen (2 Kor. 2:77; 4:2; Ga.l, 1: 10; 1 Tess. 2:4).
F{ans sikraste medel fijr att frarr,bdr:- det ursprungliga budskapet ir att skaffa sig en

noggrann och fdrdjupad kennedom om det och genom trigen eftertanke utforska det.

Han fir inte tro, att det f6r honom rlcker med att vara uppriktig och dvertygad fiir
att till gudomlig sanning fdrvandla det som kommer fdr honom. Han skall vara redo

att aterSe det heliga ordet i vilken form som helst pi ett samtidigt objektivt och
personligt sltt. Utan att gdrr ansprik pi *t vara det eviga ljuset miste han veta,
att han ir ett itersken av det och att hans enda strlvan skall vara att iterspegla det
utan att vanstella det. Nir han talar om Gud i Jesu namn, skall det kanske hlnda
honom att uttrycka sig oskickligt, kanske till och med att misstaga sig pi en eller
annan punkt, och lndi skall han i den min han lr trogen Guds och Kyrkans sanning
knyta ett ikta band mellan det gudomliga Ordet och minniskan som lyssnar till det.

Denna rent dvermlnshliga uppgift begir av Guds sprikrdr mycket oegennytta
och tapperhet. Mi han till exempel llsa om den helige Paulus epistlar och i synnerhet
andra brevet till korintiernr t& atr bilda sig en uppfattning om de dygder som till-
kommer en Jesu Kristi apostel: brinnande och llraktig t6rst efter den gudomliga
sanningen, barnslig 6dmjukhet frjr att inte fdrkrossas av kallelsen ovanifrin, avstaende

frin konstgrepp i visdom och viltalighet, outtr6ttligt mod, oindlig karlek, otadlig
irlighet gentemot al1a, fortsatt gldmska av sig sjllv inf,iir den man f<jretrider, full-
stindig genomskinlighet for att inte skyla i stlllet fdr att upplysa, fullkomligt ut-
givande av sig sjilv i Ordets tjinst. Varje polemiker borde begrunda detta yttrande,
som abb6 Portal satte si stort virde pi: >Gud har ingen anvindning f6r vira 16gner>>

(Job 13:7).
Lit oss i trons anda och i tacksamt minne bevan alla dem, som ha sagt oss Guds
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ord, i synnerhet vir kyrkliga 6verhet (Hebr. 13:7. Didach| 4:7),1&t. oss lyssna till
Guds budblrare pi ett annat sltt ln vi lyssna till mlnniskor; deras fasthet uttrycker
deras vilja a.tt vara trofasta tjlnare.

Eftersom den kristnes liv pi samma ging som alla de ord han uttalar har f6rm&gan

^tt 
bdrc det gudomliga till nlstan, miste vi <iverviga det ansvar som vilar pi oss.

Det lr mer eller mindre till varje kristen, som Ordet anfdrtror sig och vilken det
tillkommer att efter egen f<irmiga forma Kyrkans apostoliska kropp, dlr Ordet skall
gro och bira frukt,

f esus Kristus, Guds enda Ord'

Gud har talat till oss genom sin Son, det finns inte nigot annat Guds Ord in
detta, och de kristnas ord liksom Jesu ord uttrycka inte n&got annat,

Man kunde vara radd for att efter si minga successiva scinderplock-
ningar, skulle 'den gudomliga sanningen komma till oss i oigenklnnligt
skick. Men nu forheller det sig sA, att Ordet som blivit kcitt ir nlrva-
rande i alla dessa minskliga ord. Si minga sammanlagda vittnesbord
kunna inte tcjmma ut Guds uppenbarelse och annu mindre Guds vlsen,
men vart och ett av dem lamnar oss en smula sanning, som vi fcirgives
skulle soka annorstedes.

Man talar ofta om uppenbarelsens kallor. Mi s& vara, blott man inte
gl6mmer, att dessa kallor ha sitt tillfl<ide fr&n en gemensam vattenAder.
Nir kyrkomcitet i Trient vid sitt rippnande noggrant forklarar pi vilken
bas alla dess definitioner komma att vila, kungor det sin fciresats, att
>>inom Kyrkan bevara det rena Evangeliet, som profeterna hade utlovat i
de heliga skrifterna, som vir F{erre Jesus Kristus kungjorde genom sin

egen mun, innan han befallde sina apostlar att predika det for varje skapad

varelse sisom varande killan (fontem) fcir hela friisningsliran, frir san-

ningen och sederna>> (Conc. Trid. sess.IV, Denz. n.738). Det finns alltsi
endast en sanningskilla; det ir Jesu Evangelium, och hans lara, fortsatter
kyrkomcitet, nir oss genom de heliga bockerna och de apostoliska ej skrivna
traditionerna, som vi emottaga pari pietatis af ectw ac reuerentia, lr'ed lika
mycket karlek som vordnad.

Pi sitt ilskvirda polemiska sprik piminner den helige Frans av Sales

mycket riktigt dem, som iro benigna att stalla upp dessa vittnesbcjrd 
-Bibelns och traditionens 

- 
mot varandra, om att >de bilda aro mycket

lugna och rena bickar, vilka floda ffin vir Flerres mun som ur en levande
vishetens brunn och som foljaktligen inte kunna vara motsatta :u'tlan aro

av samma sinne och beskaffenhet och forenas for att glatt vattna detta
kristenhetens trid> (Controuerses II, 2:. 2).

Flela skaran av vittnen gir upp i Vittnet, vilket som den fcirste pre-
dikade det glada budskapet om frilsningen. Kyrkans sivil som apostlarnas
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och de heliga forfattarnas grundval fir sitt st6d och sin jimnvikt p& d,en

hornsten, som ir Jesus Kristus. FIan Ir Ordet som gir fore, som skenker
niring och rickvidd it alla de uttryck som det tar. L&t oss i alla dessa

minskliga roster kbnna igen Guds r<ist, i hans namn siga de oss tillrlck-
ligt f<;r att vi tack vare deras tjinst skola kinna och tillbedja Gud och
den som han har sint' 

L.-M. Detuain. op

SANKT HALLVARD, BOHUSLAI\TS
SKYDDSPATRON

ir kunskap om det kyr.kliga livet i medeltidens Bohuslin, vilket som
bekant horde till Norges rike, lr ej synnerligen rikhaltig. Kristen-

domen nidde hit pi 1000-talet och f6rkunnades huvudsakligen av engelska
missionirer. Det engelska inflytandet gjorde sig mirkbart inom den kyrk-
liga konsten: den s. k. irisk-anglosaxiska kyrkobyggnaden, bestiende av
ett linghus med ligre och smalare, i tister rakt avslutat kor, var en vanlig
f<ireteelse i Bohuslin. Landskapet var aldrig rikt pi konst, och hirtill
kommer, att 1800-talets vandalism gjort sitt verk blttre i Bohushn in
pi andra hill. Av medeltida kyrkor itersti d;rfar relativt fi. Svenneby
och Rester<id mi nimnas som vil bevarade prov pi den irisk-anglosaxiska
typen och Bokenis och Skee som vackra exempel pi en annan kyrkobygg-
nadstyp: den, vars avslutning i cister utgcires av en halvrund korabsid.
Sockenkyrkornas antal var under unionstiden omkring 70. Genom biskop
Eysteins jordebok iro vi vil underrittade om Bohusldns kyrkpatroner,
Minst 20 kyrkor ha varit dedicerade it Guds moder Maria (Kungilv,
Torp, Stala, Bjorlanda, H&lta, Solberga, Kareby, Romelanda, Jorlanda,
Ljung, Forshllla, Flerrestad, Skredsvik, Svarteborg, Lyse, Aby, Tossene,
Bottna, Kville, Tanum),2 3t S:t Mikael (Myckleby, Bive), 2 it S:t Jo-
hannes dciparen (Valla, Foss), 1 it S:t Perrus och S:t Paulus (R<ira), 1 it
S:t Bartolomeus (Spekerdd), 3 it S:t Laurentius (Stenkyrka, Norum,
Hede), 3 &t S:t Nikolaus (Lingelanda, Bokenls, Kungilv), 1 it S:ta
Margareta (Haby), 9 it S:t Olov (Tegneby, Kl<ivedal, Sive, Torsby, Tose,
Brastad, Askum, Skee, Hogdal), t it S:ta Maria och S:t Olov (Bro), 1 it
S:t Martin och S:t Nikolaus (Hjirtum).1

' Bh/<op Eysteins jord.ebog, 1879, s. i09 fr.
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Jimte sodra delen av det nuvarande Norge organiserades Bohuslln under

senare delen av 1000-talet som ett stift med biskopssite i Oslo. Land-

skapets frlmsta kyrkliga institutioner voro f. o. de fyra klostren: pre-

monstrarensklostret i Dragsmark, augustinklostret i Kungilv (Kunga-

hilla) och franciskanklostren i Marstrand och I(ungalv. De rltt bety-

dande ruinerna av det fcirstnimnda klostret, grundat av den norske ko-

nungen Hlkan Hikansson och kallat Monasterium de Silva Sancta Maria

eller Marieskog, ha i vir tid blivit konserverade.

Bohushn harhaft en lokal helgonkult. I Foss drlptes nlmligen &r 1lJ7

den norske konungen Osten Flaraldsson; denne blev av folket v<jrdad som

helgon, och man vallferdade till de bida kallor, som sades ha runnit upp,

dlr hans blod flot for bodlarnas hinder och der hans lik stod forsta nat-

ren.2 I(onung Osten kom dock aldrig i itniutande av liturgiskt utformad

kult. Detta var emellertid {allet rned S:t Hallvard, som var Oslo stifts

och foljaktligen iven Bohusllns kanoniskt erkende skyddspatron'

Adam av Bremen nhrnner den helige Hallvard i sitt omkring 1070-80
f;irfattade verk Gesta Ilatntnabwrgercsis ecclesie pontifint'no (bok III,
kap. 13): >Sivll i Sverige som i Norge ha nl,gra vunnit martyrkronan.

Bland dessa vann frimlingen Erik (Hericus peregrinus), som predikade

f6r svearna, martytpalmen, i det han blev halshuggen. En annan vid

namn Alfwardus, som linge levde obemirkt i from vandel bland norr-
minnen, kunde icke fdrgltas. Ty di han forsvarade en fiende, blev han

drapt. av vinner. Vid dessa mins gravar uppenbaras innu i dag fiir
folket underverk genom helbrrigdagorelser.>

Hallvardslegenden, som val upptecknats i Oslo stift mot slutet av 1100-

talets, Ir fullstindigast bevarad ur en handskrift frin Salvatorskyrkan i
IJtrecht, avtryckt i Acta sanctoru.tn och r Monuntenta bistorica Noruegie,

s. 1ii fi. I iiversittning frin latinet lyder den silunda:

Den helige Hallvard var fodd av hdgettade foritldrar. Flans fader hette

Vebjorn och hans moder Torny. Denna Torny skall ha varit dotter till
Gudbrand herse, som iven ftidde Asta, Olov den heliges moder. Gossen

Hallvard vlxte upp i forildrahuset, llskad av alla; han var fri;n borjan
hingiven den kristna tron, lydig sina forildrar, vlnlig mot sina slik-
tingar, kysk till kroppen. Han utmirkte sig genom en hedervird vandel

och var en rlttfirdighetens dyrkare. Nir Sankt Hallvard blivit yngling,

borjade han hjrilpa sin fader med husets k6penskap. Det berittas iven,
att han gjort tv5. vikter it sig, och frir att icke forfordela sin broder, an-

vinde han den mindre till att vlga sin del med och den storre fdr broderns.

Nir han pi en handelsferd kommit till Gotland och dlr borjat driva

'Lun d6.n: Kung dstens tninne i Foss, i:t P a a, c h e: S/. Halluaril, i: St. Halluard
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k6penskap, kom en mycket rik man frin denna ij vid namn Botvid till-
stides. Nir denne sig de okanda minnen, gick han fram till dem och
frigade, vilka de voro och varif rS.n de kommit. De svarade honom noga
pi allt. Nir han betraktat den helige Hallvard, sade han: >Vern 1r denne
yngling?> De omtalade di hans namn och b<;rd. Nar den nimnde man-
nen hcirt detta, sade han: >Jag tycker, att du ser ovanlig ur och mera
vcirdnadsvlrd in alla de som sti hir. Jag d:r siker pi, att stora tecken
en ging skola ske med dig. Dirf<jr bjuder jag dig jdrnte dina foljeslagare
att komma och ata hos mig.,, Sankt Hallvard antog girna inbjudningen.
Gotlinningen tog ilskviirt emot dem, stillde till ett gistabud, kopte allt
vad de hade till salu och gav dem mera i utbyte. Nir tiden for deras
avresa nalkades, gav han dem allt det nodvindiga och let dem draga sina
farde i frid. Si itervinde helgonet med alla sina kamrater vnlbehillna till
fiderneslandet.

Icke lingt direfter gick den helige Hallvard en virdag ut frin sin
faders hus for att utratta irenden i de kringliggande nejderna, Han kom
till bramsfjorden, civer vilken han skulle fardas, drog ut en liten bit ur
vassen och lmnade bestiga den. Strax kom en havande kvinna dit, ridd
och darrande, och bad, att han skulle ta henne med sig. Tillfrigad vem
hon var och vad hon ville uppgav hon sitt namn och sade, att hon ville
fara over havet och att hon ddrfor, nir hon sett en man bege sig denna
vig, si snabbt skyndat dit for att icke genom drojsmil gi under. FIan
bad kvinnan sitta sig i biten, och det gjorde hon. Sjilv borjade han ro
ut pi fjorden. Om en stund sig han tre min komma springande till den
strand, dit kvinnan kommit; de togo strax en annan bit och rodde snabbt
efter dem. Di sade den helige Hallvard till kvinnan: >>Kinner du dessa

min?>> >Ja>, svarade hon, >jag kinner dem.> FIan sade: >Sivitt jagkan
se, scika de dig. Sig mig nu, vad du har gjort.> >>Sant ir det>, syarade
hon, ,>att de fArfOlja mig, men det som de tillvita mig har jag inte gjort.
De anklaga mig nbmligen for stold.> Han frigade: >>Kan du rentvi dig
frin denna beskyllning genom att bdra glodande jirn?> FIon sade: >>Ja,

det kan jag, och jag ar beredd dirtill, om de vilja skona mig.> Men min-
nen, som snabbt fdrfdljde dem, ropade: >>Hur kan det komma sig, Hall-
vard, att. en si hogittad yngling som du har tagit dig an denna onda
kvinna for att skydda henne? Utiimna henne, si att hon fir do, ty det
har hon fortjanat.>> Hallvard frigade dem: >Vad ont har hon gjort?>
De sade: >FIon har bestulit vir bror och brutit sig in i hans hus.>> >FIur
har hon kunnat bryta sig in i huset?> , frl,gade han dem. >FIon har frin
dorrposten ryckt loss den sli, som holl fast liset fcir ddrren>, svarade de.
>Detta ir inte arbete for en kvinna utan fcir den starkaste manr>, sade
han di. >Finns det mihlnda nigon, som setr henne gora detta, eller har
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ni ertappat henne inne i hans hus? Men om det Ir ovisst att hon gjort det,
varfor skall hon dA d6? Minne det icke ir rittvisare, att hon rentvir sig
frin beskyllningen, om hon kan? Och om hon likvil lr straffbar enligt
lagarna, si vill jag betala b6terna for henne. Hon 5r ju havande , och ni
fir inte doda barnet i hennes sk<ite. Ni bor lugna er och inte handla
ociverlagt.>> Vid dessa ord skreko de i raseri. En av dem grep sin bige
och slnde av en pil, som trlffade martyrens brcist. Sedan drdpte de lven
kvinnan och begrovo henne pi stranden. De bundo en sten om halsen
pi den helige och sinkte honom i djupet, men genom Guds nid och mar-
tyrens fiirtjlnster iterfanns hans kropp llngt ddrefter flytande med ste-
nen pi boljorna.

Tvi islandska handskrifter ffi.n 1300-talet innehilla b<;rjan och slutet
av en Hallvardssaga pi islandska. Detta fragment har nigra uppgifter,
som komplettera den latinska legenden: Hallvard och hans ford'ldrar bodde
pi girden Husaby i Lier. Man draggade efrcr hans lik med videgrenar,
och dessa grtinskade lingt direfter. Liket blev senare.flyttat frin Lier till
Oslo, dir det skrinlades i den f<irnimsta kyrkan.a

Uppgiften om Hallvards slaktskap med det stora nationalhelgonet Olov
torde ha tillfogats {or att sprida stdrre glans dver stiftshelgonecs minne.
De tvi undren: liket, sorn flyter med stenen, och videkvistarna, som

gronska efter berciringen med helgonets kropp, iterfinnas med olika va-
rianter i itskilliga andra legender.s Eljest gor berlttelsen om sjllva mar-
tyriet intryck av att bygg pi en ikta lokaltradition. Hallvards hemort
ar utan tvivel riktigt meddelad.

Hallvards d<td skall ha intrafrat 1042 ellet 1043.6 Snart blev han stif-
tets hcigt vordade skyddsherre. Domkyrkan i Oslo helgades it honom,
och innu bir Oslo stad hans bild i sitt vapen. Flera andra kyrkor i stiftet
ha varit dedicerade it honom. Den ildriga kyrkan i Ytterby i Bohuslin,
varav nu blott mileriska ruiner itersti, var en Hallvardskyrka.T F{elgonets
festdag den 1I maj iakttogs i hela Nidaros' kyrkoprovins. Breuiarium
Nidrosiense, tryckt Li19, upptager Hallvardsofiiciet, vars rre lektier
innehilla legenden i frirkortad form. Inga hymner eller andra poetiska
partier hOra till detta officium. Dlremot ir en sekvens fcir Hallvards-
missan bevarad i ett handskrivet missale frinborjan av 1400-talet.s Denna
dikt meddelas hlrmed.

n Heilagru tnanna sdgttr, l, s. 396.o Paasche, a. a. s. 83 f.u Islandshe Annaler irrdtil 1t78, s. 12, i8, 109,2r0,469.
'- Dtre: Norges Helgener, s. 167 I.
" AM 241 B. Fol. IV. Avtryckt i Porkelsso nz lslenzkar drtidaskrrir, s,78 f.;

samt (med musik) i den av B jarni Porsteinsson urgivnr lslenzk pi6dlLg, s,
120 fr., och av Georg Reiss i Masiken aed den miililelalderlige Olausdyrkelse i:
Skrifter utgitt du Viclenskafsselskapet i Kristiania 1911, II, s.44 fi. Jimte norsk iiver-
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Lux illuxit letabunda,
Lux est nobis hec iocunda
Celesti leticia.
Nobis ista sit 1ux leta,
Dies ista sit replera
Spiritali gracia.

Hac in die martir fortis
Omni spreta fece mortis
Transiuit ad gaudium.

Uitam perdit temporalem,
Sed lucratur eternalem
Uite sumit brauium.

Uir Halluardus diem istam
Se se prebens agonistam
Sacrauit martirio.
Cultor erat Trinitatis,
Pondus spreuit falsitatis
Felici commercio,

Empror fuir nephas spreuic
o '= _-_-

latus sic ad leta
celi scandit solium.

Sed non ualent comparari
Neque simul comitari
Fides et negocia.

Propter fidem martir cadit
Et cadendo a se radit
Huius uite noxia.

In marina mersus unde
Trahi nequit ad profunda
Cristi fultus gracia.
Ad honorem ueri solis

Uim amittit sue molis
Petra tam eximia.

Vi av himmeisk gl:idje fyllas,
Nir vi se Guds hus f6rgyllas
utav vigda hcigtidsbloss.

Denna skcina ljusfest tbnder
fr<;.id i vira brtist och sinder
riklig andlig nid it oss.

Vir martyr, vars tappra hjlrta
trotsat d6dens skricir och smtrta,
vann i dag en glldje skdn.
Ung han jordelivet llmnat.
Herren it sin vin tillimnat
evigt liv som segerlcin.

Ha1lvard, kyrkans kimpe modig,
har med sin martyrd6d blodig
evigt helgat denna dag.

Han Treenigheten lydde
och som lrlig kdpman skydde
vikter av bedrigligr slag.

_ _ 
r:_ _-_::

Glad besteg han himlens tron.

Dock f<irenas v?irldsiig handel
ej med en gudfruktig vandel
och med trons och rlttens krav.
For sin tro han d6den smakar,
och i d6dens timma skakar
jordens syndastoft han av.

Nlr hans kropp i fjorden drinkes,
ej till bottnen dock den sinkes.
Kristi nid hir verkar vis.
Vlldig sten sin tyngd f6rlorar
och pi slllsamt sitt frirstorar
Cuds, den sanna solens, pris.

s-rittn11s- var dikten inf6rd i tidningen sankt olau 1943, nr t9/20, med anledning av
det_di firade 900-irsjubileet av Hallvards d6d. - Den ir t5lg tryckta. messboken"fiir
Nidaros' kyrkoprovins, Missale Nid.rosiense, innehlller missformuliiet f* S:r Hallvards
festdag, dock utan sekvens.
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Collo saxurn alligatur
Sed ne martir submergatur
Cristi fit potencia.

Martir natat sed cum petra,

Quem regebat uera petra,

Dei sapiencia.

O Halluarde, martir Cristi,
Testis Cristi qui fuisti
Tuo fuso sanguine.

Nos grauatos carnis fece

Tua iugi munda prece

Et a quouis crimine.

Fixis limo, mersis fece,

Dira nobis dignis nece

Da spem indulgencie.
Fer salutem tua prece

- - 
vie cece

_ 
- 

miserie.

Uita nostra labilis
Prona lapsum dare 

- -

Tryggue Lwnd.6n

Om hans hals en sten man knyter,
men med Kristi allmakt flyter
offret pi den djupa vik.
Krist, Guds visdom, sllktets heder

och vir sanna hiirnsten, leder
stenen med martyrens lik.

En martyr f6r Kristus var du.

Vittnesb6rd om honom bar du,

nlr du manligt g6t ditt blod.

Vi, som her i synder fj6.ttrzs,
minde renas och fcjrbittras,
Hallvard, av din f<irb6n god!

IJtav brottets dy vi fllckas.
F6r Guds straffdom vi f<irskrickas.
Hopp om tillgift giv oss du!
Med din bdn besklr oss frilsning!

Flyktigt ir virt jordeliv
och till synd beniget - -

Pi Island synes S:t Hallvard ha varit hogt vcirdad. Flans martyrium
omnemnes i en islindsk t3o0-talsdikt om heliga mln, Heilagra Tnanna

drripa. En senmedeltida ishndsk folkvisa liter S:t Hallvard hirstamma
frin girden Lidarlnde pi Island. Visan, som blott ar fragmentariskt be-
yarad, berattar om negra av helgonets mirakler efter doden: han giver
en fattig bonde fiskelycka och hiilper en kvinna i barnsncjd.e Aven
utanfor Nidaros' kyrkoprovins trengde Hallvardskulten - 

det vistli-
gaste av de d&tida svenska stiften, Skara, firade Hallvardsmlssodagen. I
starkt forkortad form iterfinnes officiet i Breuiarium Scarense av 3r 1498.

f konsten framstllldes S:t F{allvard tned kuarnsten och pilar sollr, attri-
but. De vackraste Hallvardsbilderna i Norge dro 13}}-talsskulpturen frin
Botne kyrka och skulpturen i Ringsakers praktfulla altarskip frin Ant-
werpen.1o I Bohuslin finnas annu tvenne bilder av landskapets skydds-
patron: en skulptur pi Skee kyrkas vackra senmedeltida altarskip och

en annan frin Skredsviks kyrka, forvarad i Uddevalla museum. Pi den

senare bilden har helgonet egendomligt nog biskopsmitra pi huvudet;
annars framstllles det genomgiende som en ung lekman. S:t Hallvard

" Den norslt-islandshe skjaldedigtning udg. ved Finnur J6nsson, B II' s. i68.
Porkelsson: Om digtningen pdlslancl i det 15. og 16.ilrbundretle, s.3l fi.

'o Avbildade i Fetir ,rppsais OsIo skytshelgen (i: Kunst og kulttr.r 1911) och i
Engel stad; Sentniddelalderens kunst i Norge'
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Sankt llallvard. Skulptur pi altarskipet i Skee kyrka, Bohusldn.
Foto: Antikvariskt-topografiskt arkiv.



Sanh.t H alluar d, Bolcwsl7ns s ky d d spatron

har blivit uppfattad, skriver Harry Fett, >>som en slags mots€tning til St.

Olav, der var en krigerskikkelse med mandommens myndighet; Oslo og

Kristianias skytshelgen er ungdommens repr€sentant 
- 

en rdel yngling
av fornem byrd>.11 Bland freskomilningarna i Aln<i kyrka i Medelpad
iterfinnes S:t Hallvard, likasi bland helgonbilderna pi en silverkalk i
Askersunds landskyrka.l2

En katolsk kyrka i Oslo bir numera S:t Hallvards namn. Sank-t HaIl-
aard ar iven namnet pi den tidskrift, som utgives av Selskabet for Oslo

byes vel. Norges frlmsta forfattare i vir tid, Sigrid lJndset, har iter-
berattat Hallvards historia, senast i sitt vackra verk NorsAe belgener av

ir 1937.

Tryggae Lunddn

STERNE,R BERGENGRUEN

Till de mest bekanta litterira namnen i den tysksprikiga virlden hijr sedan irtionden
tillbaka Verner Bergengruen. Han ir egentligen av baltisk bdrd och fi;dd i Riga 1892.

Han har tillbragt sin ungdom och mannailder i Tyskland men ir sedan nigra ir tillbaka
bosatt i Schweiz som emigrant. Redan pi 7920-talet var han en bekant forlattare i
Tyskland. Pi de senaste iren ha schweiziska f6rlag utgivit dels nya upplagor av hans

tidigare i Tyskland publicerade berittelser, dels helt nya, {6r fdrsta gingen ofientliggjorda

berlttelser och diktsamlingar - 
romanerna Am Himmel u',ie auf Erden, Der Grosstyrann

und. das Gericht och Pelageja; novellsamlingen Die Sultansrose; novellerna Der spanische

Rosenstock, Das Beicbtsiegel och Die drei Falken; diktsamlingen Die Rose ton lericbo
m. fl. Det ir under min vistelse i Schweiz, som jag fitt min uppmirksamhet fingad
av Verner Bergengruens f6rfattarskap 

- 
vid ett bes6k i en schq/eizisk bokaffir kan

man nlmligen knappast undgi att llgga mirke till de olika upplagorna av Bergengruens

romaner, noveller, novellsamlingar eller smi diktb<jcker. Den glldje, som lisningen av

minga av dessa bdcher berett mig, har fdranlett mig att f6r denna tidskrift skriva en

kort uppsats om de viktigaste av Bergengruens prosaverk 
- 

hans lyrik {arbigir i^s -;
givetvis kommer den icke med nigra som helst ansprik pi fullstindig eller djuplodande

analys.

Den omfingsrika historiska romanen Am Hitnmel taie auf Erden' fot oss till senmedel-

tidens Berlin. Astrologer ha f6rutsagt, att en fruktansvird tjversvimning, en ny synda-

flod, skall drabba staden den lJ j:uJt 1t24. Kurfursten Joakim s6ker ftirhindra, att
ryktet om denna spidom skall sprida sig i staden och fdrorsaka panik, och utfirdar fot-

tt Fett, a. a., s. 13.* U g g I a, s: TiII f rigan ort. tlen konstniirliga traditionens f ottleuande under m'edel-
tiden (r: Kunst og kultur 1911).t Sv. 6vers. 1942: Sisom i himmelen si ock pi jorden.
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denskull strlnga strafi f6r dem, som spi om framtiden, 6ppet dryfta den fdrestiende
olyckan, bygga bitar, frjrsrika limna trakten o. d. Kammarjunkaren Ellnhofen, som vill
ridda sin flstm6 Juliane von Schwanebeck frin den hotande faran och hemligen
l&tet fiira bort henne frin trakten, och franciskanen broder Meinhard, som i en predikan
nimner faran och manar folket till lugn och besinning, bli ofier f,ijr dessa nya srrafi-
lagar. I sjilva verket fi kurfurstens pibud en verkan, som ?ir rakt motsart den isyf-
tade. Ryktet om syndafloden sprider sig, och en apokalyptisk st'dmning griper staden.
Alla se d<jden for <igonen, somliga upps6ka kyrkorna, andru b6rja r6va och plundra och
fora ett vilt liv. Pi den 6desdigra dagen, den 1 I juli, ir en odriglig, kvivande hetta
ridande, och frirvirringen i staden har nitt hd.jdpunkten. Kurfursten gripes siilv av
panilistlmningen och fdrledes av en ridgivare atr sjilv bryta mot sina lagar, limna
staCen och taga sin tillflykt till ett h6gt berg. Naturligtvis intrifiar icke den katastrof
man vantat' endast ett kraftigt iskvider med regn. Kurfursten, som under tiden hommit
till besinning, &tervinder ti1l sin stad och l1'ghxs iterstilla ordningen. Livet itergir i
sina gamla former . . .

Livet i en medeltida tysk stad 1r hir dverllgset vll skildrat, med historisk riktighet
och en mingd milande detaljer. De bida dubbelstlderna Berlin och Kc;iln (vilka seder-
mera uppgitt i varandra) med deras kyrkor, kloster och kapell l-ra hir levandegjorts pi
nytt. Intressant ir skildringen av de spetilskas 1iv i spitalet S:t Georg (til1 vilker mot-
svarighet fanns i vira egna medeltidsstider). Ett stycke av den d<jende vendiska kul-
turen stllles ocksi inf6r oss. Venderna iro de ursprungliga invinarna i trakterna vid
ostersj<ins sydkust men ha f<;r linge sedan underkuvats av tyskarna och utg,iira nu den
tidnande klassen i stad och pi land. De s6ka iinnu virna kring sina gamla signer och
traditioner. En dunkel slgen fdrm'dler, att vendernas konung okand gir omkring bland
folket, kand endast av de tolv gamla min, som valt honom, och kinnetecknad blott av
en liten silverbild av en krdnt hist, som han bir nirmast br6stet. Det visar sig tili sist,
att det verkligen f6rheller sig si: den hemlige vendiske konungen ir kurfurstens kusk
Juro; denne dcir i kurfurstens tjinst pi sjilva ovidersdagen, silverhisten urvisar hans
kungliga virdighet, och med honom gravleggas definitivt det underkuvade folkets ty-
nande storhetsdr<immar.

Tvi kirleksepisoder ha invivts i skildringen. Den ena handlar om dec unga parer
Fabian Ellnhofen och Juliane von Schwanebeck. Deras saga fir ett tragiskt slut: efter
deras vigsel i slottskapellet fdres brudgummen ur att avrattas, emedan han dvertrltt kur-
furstens lagar och sdkt fcira bort sin brud frin den av syndafloden hotade staden. Den
andra episoden, berittad med m<irkare lidelse, handlar om den skcina Katarina Hornung.
Kurfursten har ryckt henne frin hennes man fcir att taga henne till sin frilla. Under
de minga iren vid kurfurstens sida lingtar hon tillbaka till sin landsf<jrviste manl hon
iterfinner honom under den virsta f<irvirringen pi ovidersdagen, men kort efter iter-
seendet finna de bida sin ddd i ett folkupplopp. Bida kerleksepisoderna sluta alltsi
olyckligt; Bergengruen har, som man ser, icke litit ftirleda sig till nigon banal >happy
end>>. Huvudpersoner i romanen lro dock kurfursten Joachim, vars sjilsliga strider
skildras med psykologiskt djup (den obevekliga konsekvens, varmed. han drives till
fcirnuftsstridiga &tgfuder, kan erinra om Macbeths v?ig till undergingen), och hans rid-
givare, den Iirde doktor Carion, en fint tecknad humanisttyp.

Romanen Der Grosstyrann und. das Gericht', vars handling utspelas i en liten nord-
italiensk stad under renissanstiden, har en viss likhet med den fciregiende: iven hir
skildras en stads fcirvirring och oro, i viss min f6rorsakad av dess h'drskare. Der Gross-

' Sv. dvers. 1938: Stonyrannen och rittvisan.
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Verner Bergengruen

tyrann und das Gericht skulle kunna kallas en detektivhistoria i den historiska romanens

form, men den har samtidigt en djupare innebcird och viil visa frestelsens farliga makt
<iver minniskosjilarna. Envildshirskaren i staden Cassano, >)stortyrannen>, fordrar en

lcisning pi det gitfulla mordet pi en av sina vinner och liter igingsitta undersdkningar

for att finna mrirdaren. Man frestas di att angiva personer' vilka icke ha nngonting

med mordhistorier' att grira, e1ler art uttenka orimliga alibin, och utsikterna till bel6ning

draga a1lt flera personer in i denna hetsjakt efter en brottling, som ej kan pitrlffas. En

from borgare, franciskantertiaren Sperone, som ser den vixande andliga n6den i staden,

anger sig sjllv frir atr det mette bli ett slut pi alla orimliga misstankar och angivelser.

Stortyrannen kallar till sist alla huvudpersonerna i affiren till sig och ger dem gitans

ldsning: det ir han sjilv, som tagit den dtide av daga (denne var nimligen en falsk
vin, sorn ville f<irrida honom), och a1lt det foijande har han igingsatt f<ir att sitta
sitt folk pi prov. Ingen har framgingsrikt best&tt provet, icke ens Sperone, som ej

torde vara alldeles fri frin det andliga h6gmod, som ett frivilligt martyrium girna f6r
med sig. Men pi samma ging som stortyrannen miste meddela sina undersitar, att de

fallit i frestelsens stund, miste han ocksi sjilv erkinna en skuld: han har ju inlett i
frestelse och dirigenom velat tillvllla sig en makt 6ver sjilarna, som endast tillkommer
Gud.

Boken ir rik pi pittoreska detaljer och bipersoner. Man roas av teckningen av

personer sidana som handskriftsf6rfalskaren Rittikan och gatslinkan Pirlhdnan, vilka
dragas in i hindelsef<irloppet och fi tillfnlle att pi ett groteskt sitt visa sitt fdrvirvs-
beglr.

Rent konstnlrligt torde likvil berittelsen Pelageja ste hdgre in de bida >renissans-

romanerna>). H5r beundrar man framfdr allt kraften och koncentrationen i framstlll-
ningen. Ett ryskt handelsfartyg seglar en ging i btirjan av 1800-talet lengs Nord-
amerikas vistkust f6r atr bedriva handel med de vilda indianstammarna. Man lider skepps-

brott och nddgas fortsitta landvlgen fdr att upps6ka en havsvik, dlr man kan fl bi-
stind av ett fdrbiseglande fartyg. Pi vlgen uppsti strider med inf,tidingarna, och kap-

renens hustru, den skdna, befallande Pelageja (Pelagia) blir tillfingatagen och bortf6rd.
Det dvriga sillskapet tillbringar en ling tid i umbiranden och oupphdrliga faror. Till
sist lyckas de ryska kdpminnen finna en indian, som ir villig att ledsaga dem till kusten,

dar de kunna invinta ett skepp. Man passerar den indianby, dlr Pelageja befinner sig,

och indianerna f6rmis verkligen att ordna ett mdte mellan Pelageja och hennes forna
landsmin. Men nu visar det sig, att Pelageja icke lr villig att limna indianerna och

itervinda till sitt land och folk. Hon har f6rskafiat sig en hdg maktst'dllning bland
vildarna (:ir f. <i. klidd som en indiankvinna) och fdredrar att stanna hos sitt nya folk.
De ryska k6pmlnnen n6dgas alltsi draga vidare utan henne. Pelageja ser man aldrig
mer, men ryktet berittar senare om en vit kaptensfru, som lever i stor makt hos en

vild indianstam.
Berettartonen ir odvertrlfilig. Boken uppges vara en uppteckning av en matros, som

ti11h6rt ifu&gavannde handelsfartyg. Ryssarnas nybyggarliv i den amerikanska urskogen

ir skildrat med en hraft och iskidlighet, som erinrar om Defoes Robinson Cru;oe. Hlir
{innes icke ett ord fdr mycket; det psykologiska fdrloppet miste, liksom i gammal

klassisk berlttarkonst (t. ex. de islindska sagorna) ofta lesas mellan raderna, och den

verkliga orsaken till Pelagejas kvarstannande bland indianerna (hennes f6rbindelse med

en indian) antydes endast. Snabbt skrider handlingen fram emot ketastrofen 
- 

att en

kvinna frin ett civiliserat land acklimatiserar sig bland vildar. Utan att skllva pi rdsten,

utan att ett <igonblick bli patetisk, med samma knappa, sakliga skildringskonst som

alltid berittar matrosen om de blodiga upptredena (dit hdr iven ett svartsjukedrame
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bland ryssarna, villat av Pelageja), och det ir enfart 6ver skildringen, som gdr lisaren
andl6s av spinning.

Liksom en annan av de frlmsta nurida fdrfattarna pi tyskt tungomil, Gertrud von
le Fort, ir Bergengruen katolsk konvertit. Detta har ocksi satt sin prigcl p! hans dikt-
ning. En religicis grundton lr omisskinnlig i hans bida stora historiska romaner, dlr
f6r dvrigt fint skildrade kyrkomin (iirkebiskop Johann Blankenfelde och franciskanen
broder Meinhad i Am Hinmel taie auf Erd.en; kyrkoherden don Luca och franciskan-
tertiaren fdrgaren Sperone i Der Grosstyrann) upptrida, kyrkliga tilldragelser (guds-
tjinster, brudvigslar, predikningar, sockenbud) lro livfullt skiidrade, och 1t00-talets
religidsa fcirutslttningar meddelas med historisk trohet och inlevelse. I novellsamlingen
Die sultansrose finnas n&gra korta berlttelser, som utgiira f6rtrifiliga prov pi katolsk
epik. Det kan ha sitt intresse att referera dem nigot utforligare.

Der Kaiser itn Elentl behandlar ett gammalt folksagomotiv, som f. 6. ligger till grund
f6r Calderons Liuet en clrdtn. Kejsar Jovinianus blir under en jakt i skogen skild frin
sitt slllskap, Nir han 8,ter trifra.t sina tjinare och vinner, kinner ingen igen honom.
Han blir berraktad som en dire, nir han vill upptrida under sitt forna namn. Vid
iterkomsten till sitt slott finner han, att en annan man, som ir fullkomligt lik honorn
sjilv, intagit hans plats. Alla, t. o. m. Jovinianus' gemil och d6ttrar, betrakta denne
som den rltte kejsaren. Den stackars Jovinianus, hinad och f<irnekad av alla, miste limna
sitt residens, f<irsaka kejsarvlrdigheten och leva som en fatti.g man. Efter en ling tid i
ensamhet och fattigdom drives han av sin llngtan efter sin familj att lnnu en ging iter-
vinda till kejsarstaden. och nu blir han av folket igenkand som kejsar .]ovinianus. Vid
hans intrrde i slottssalen fdrundra sig alla 6ver hans likhet med den inkriktare, som
sitter dir. Men denne f6rklarar, att den nykomne lr den rrtte kejsaren och att han
sjilv ir hans skyddsingel, som fdrvaltat hans imbete under den tid han gjort bot.
Skyddsingeln siger: >>Eder ke;'sare Jovinianus har mindre skuld in I alla. Men emedan
han ir den h<igste pi jorden och den h<igsintaste av eder, har Gud utvalt honom till en
sidan bot, till vilken han hdll er f6r ringa. Och hlrmed har han tillfyllestgjort fdr sitt
rikes skuld. Varen honom lydiga, si vill jag anbefalla eder it Gud.>> Sedan ser man ho-
nom icke mera, och det finns enda.st en kejsare i salen.

Aven novellen Die Ostergnatle handlar om botg6ring, Cesarius, en 'dldre borgare i
Syracusa, fir uppleva, att hans unga skdna maka, Antonia, ging pi ging bedrager honom.
IJnder en resa fir han pi ett mystiskt sitt veta, att hon och en av hennes liskare smida
planer mot hans liv. En hemlighetsfull svartkonstnir liter honom nimligen i en slags
fjirrvision se, hur de bida brottslingarna f6rfirdiga en vaxfigur med hans drag; genom
att genomborra denna med en pil hoppas de kunna bringa den frinvarande ikta man-
nen om livet. Med svartkonsrnlrens hjllp lyckas Cesarius avvinda pilen, sl att den i
stillet studsar tillbaka mot hans rival och villar dennes bane. Han kommer hem, stiller
Antonia till svars fcir hennes trohetsbrott, f6r henne med vild till det underjordiska
rum, dir hon gomt sin llskares lik och fdrmir henne att erklnna, at hon lr havande.
Antonia nekar fcirst hirdnackat till sina f6rbrytelser, men nl.r hon stir dlr 6verbevisad,
forklarar hennes moder och medbrottsling, att Antonia imnar vallfirda till Rom fdr
att vinna den kejserliga piskniden. Under pisknattens gudstjinst lerer keisaren nim-
ligen tlnda ett stort vaxljus i Lateranbasilikan, och si lenge detra brinner, ster der
ingerfulla brottslingar fritt att komma till kyrkan och bekinna sin synd fitu a.tt li
straffet efterskinkt av kejsaren. De bida makarna anlenda pi skilda vigar till den stora
kyrkofesten. Antonia avligger sist av alla sin syndabekinnelse infdr nideljuser, men i
denna stund gripes hon Intligen av verklig inger och fdrkrosselse: hon frirklarar sig
beredd att avsta fran kejsarens n&d och utslecker vaxljuset med orden: >Jag har syndat i
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vax; det anstir mig icke att bedja om nid vid vax.> Cesarius tinder di nideljuset pi
nytt med eld frin plskljuset vid hdgaltaret, och han anvinder som tindsticka den an-

klagelseskrift mot Antonia som han tinkt llsa upp i kyrkan' Kejsaren gillar hans be-

teende, >>ty vi skola ju ilska de befleckade sjdltna, ilska dem efter Guds f<irebild>'

Novellen Di.e Verheissung bygger pi ett legendmotiv frin Konstantinopels er6vring

av rurkarna, De otrogna trlnga in i den av frirtvivlade kristna fyllda Sofiakyrkan, Vis-

hetskyrkan, spridande skrlck och f<irvirring. En prlst celebrerar mlssan vid ett sido-

altare. Nir han ser de annalkande kyrkoskendarna, lytter han det allraheligaste h6gt
i sina hinder, gir mot vlggen, som 6ppnar sig f6r honom, och f6rsvinner si f6r allas

blickar. Sofiakyrkan ftjrvandlas sedan till en mosk6. Men de troende hoppas al1tjimt,
att de otrognas vilde en dag skall ha ett slut; di skall pristen trida ut ur vlggen med

det oskandade sakramentet i h'dnderna fdr att dela ut det bland de troende, och det skall

di icke mer vara nigon skillnad meilan korsets vlsterllndska och <tsterlindska till-
bedjare. Och ti1l dess kunna de trcista sig med tanken, att det i den vanhelgade kyrkan
dock finnes ett heligr rum, dlr Kristus bor i det f,iirdolda. >>Och si ir den gudomliga

vishetens tempel trots allt forrfarande en kristen kyrka och en stor heigedom fdr folken.>>

Bland de av Bergengruens nove1ler, som utkommit sepxrat' tages priset av den f,ijr-
t.iusande Der ifaniscbe Rosenstock, historien om tvi ilskandes iinga skilsmlssa och slut-
liga iterfcirening. Framstillningen ir priglad av en s'd1lsam lyrisk vemodsstamning,

prosastilen ir sk<inare in nigonsin, samtidigt som intet gitt fciriorat av splnning och

kra{t, och under den konstnirligt behlrskade formen skilver en lidelsefull glcid. N!.mnas

mi lven Das Beichtsiegel, ett mesterstycke av psykologisk skildringskonst; dess huvud-
person ir en prlst, vilken genom en bikt fitt kunskap om en mordkomplott och girna
vill rndda den, vars liv 1r i fara, men samtidigt icke kan roja bikthemligheten.

Bergengruen lr romantiker. Uppenbarligen har han llrt mycket av de tyska roman-
tikerna frin 1800-talets b6rjan, F{ofimann, Chamisso och deras samtida, liksom iven
av Tusen och en natt och folksagan. Icke heller med en nordisk romantiker och sago-

berittare som Andersen saknar han berdringspunkter. Uppfinningsf6rmiga och berit-
tarkraft kinneteckna alla hans prosaverk; redan av denna anledning skanka de en ena-

stAende underhillning. Hans stil 1r beundransvlrd: den kan vara string och kirv som i
Pelageja, vek och stamningsmettad som i Der slanische Rosenstock, men den lir alltid
tuktad och formfullendad. An Hbnm.el taie auf Erd.en avld,gger vittnesb6rd om hans

f6rmiga att levandegdra gingna tider och om hans grundliga kulturhistoriska vetande.

Minga levande gestalter m6ta oss i hans bildgalleri, men karaktirsteckningen fir aldrig
breda ut sig pi den episka framstillningens bekostnad, och det ir handlingens ging som

belyser personernas sji1sliv. En si betydande f6rfattare som \flerner Bergengruen, vars

berlttartalang och stilkonst stricka sig lingt iiver de vanliga mitten, vore vird upp-
.skattning i vida kretsar.

Disentis, Schweiz, vlren 7949.
Tryggue Lundin
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NORDENS KATOLSKA AKADEMIKERS
I HELSINGOR

23-31 JULI 1949

F6r tredie gingen har Nordens katolska akademiker m6tts fdr att under en vecka av

andlig samling och kamratlig gemenskap s6ka dryfta och taga stillning till nigra av de

problem, som i vir tid mdter oss i vir egenskap av akademiker och intellektuella. Arran-
grirer och virdar var i ir danskarna, och m<itet stod under ptotektion av biskop Theodor
Suhr OSB. Vira danska virdar har all heder av sin lcisning av de minga praktiska och
materiella problem, som n,tjdvlndigtvis yppar sig vid f6rberedelserna till ett mcite som

detta. Valet av stevneby 
- 

Helsing,iir med sina vackra och vil bevarade minnen frin
trons sekler 

-, 
inkvarteringen i Marienlyst Skole i omedelbar nlrhet av S:t Vincents-

kyrkan, den materiella vilfignaden, allt utgjorde en vlrdig ram till veckans andliga
och intellektuella upplevelser. De svenska gisterna sinder ett hjirtligt tack till m<itets

protektor och arrang6rer fdr alla de uppoffringar i tid, krafter och penningmedel, som

stemmans fdrverkligande krivde.
Mera tid hade i ir anslagits it f6relisningar och debatter, in vad som ler ha varit

fallet i Kristiansand, dlr vll eftermiddagarna till stor del ignades it badutflykter. 6re-
sundskustens brlckta sjii lockade givetvis inte lika oemotstindligt dll bad som S6rlands-
skirgirdens saltfrisande, kristallklara vatten. Detta var nog nermast till f6rdel fi;r
dagsprogrammet, vars huvudpunkter med smirre undantag var f6ljande: reciterad missa
med predikan, fciredrag med itf6ljande diskussion, rundabordssamtal, kvlllsf6rellsning,
kompletorium.

Samtliga fdrmiddagsf6redrag med diskussioner rdrde sig kring det centrala sp6rsm&1,

som hade givits den samlande rubriken Kristus ocb clen europeiska mdnnishan. Aven
eftermiddagarnas rundabordssamtal behandlade vissa detaljer av detta till synes outdm-
liga imne.

Det hade fallit pi mag. scient, Olaf Pedersens lott att med ett fdredrag om
Kristus ocb d.en tekrticeracle miinniskan inleda serien. Han b<irjade rned att fastsli, att
vi nu alla utan undantag ir teknicerade minniskor. Varje mera genomgripande tekniskt
framsteg s'dtter f,ijrr eller senare sina spir i vir livsfdring, vir virldsbild och virt kultur-
liv. Dess betydelse stegras oavbrutet, tills det slutligen rlknas till de oumblrliga {akto-
rerna i vir tillvaro. En iterging till ett tidigare skedes, t. ex. medeltidens livsstil lr
otinkbar. Pedersen polemiserade vidare mot den gingse uppfattningen, att Kyrkan skulle
ha klavbundit den naturvetenskapliga och tekniska forskningen, I stillet var det thomis-
mens klara erkinnande av den aristoteliska principen, att vir kunskap grundar sig pi
erfarenheten, som mdjliggjorde naturvetenskap i modern mening. Kyrkan ser i tekniken
en Guds uppgift tili minniskan, men blundar inte fcir teknikens frirdirvbringande f6ljder,
nir den stilles i den frirvinda mlnniskoviljans tjenst. Ingenting talar for, att tekniken
till sitt visen skulle vat^ n^te sig Guds eller mlnniskans fiende. Nlr den missbrukas,
miste det moralisha omd6met gilla minniskoviljan, inte tekniken i sig sjilv, Denna
lr i stlllet med i utvccklingen mot en ny jord, vars f<irverkligande dock {ordrar Guds
direkta ingripande.

Detandraf6redraget: Kristusocbdenhumanistiskamd.nniskan h6llsavpastor Bjgrn
Hg jbo, I(iipenhamn. Det blev ett sprakande fyrverkeri, ett >>glimrende>> prov pi

t74

MOTE



Bengt Ljung

dansk humor och danskt gemyt, med en vil avvigd tillsats av gallisk malice. pi sitt
eget speciella sdtt tecknade pastor H6jbo den moderna minniskans villkor i en serie
kvicka definitioner och triffande situationsbilder. Pi bottnen av gycklet lig dock allvaret,
huvudsakligen uttryckt i satsen om humaniteten, som uran f<jrankring i Gudstron slutar
i bestialitet. Den kristna humanismen miste vara en korsets humanism, vars ytrersra
mil dock lr frid och gledle 

- 
i Kristus, I samband hirmed fick talaren tillfille att

vinda sig mot den sjilvpitagna askes, som oftare ieder till fariseism och bitter tring-
synthet in till det andliga livets fullkomning.

Hur inspirerande det in va.t ^tt taga del av talarens ljusa livsvarma mottaglighet f6r
livets rikasre vlrden, hade man dock en kinsla av, atr han med alltf6r litt hand rcirde
vid nigra vlsentliga problem. Man saknade dels en historisk tillbakablick pi humanismen
som ateistisk livsiskidning, dels en mera ingiende behandling av de sp6rsmil, der den
kristna humanismen radikalt bryter med den ateisriska: frigan om synd, skuld och f6r-
soning samt lidandets mysterium.

Norrmannen Daniel Haakonsens fdredrag: Kristus och den existentialistiska
miinniskan blev till en gripande upplevelse tack vare det djupa allvar och den personliga
hanfdrelse, som genomlyste och bar upp framstillningen. Existentialismen rr, sade Haa-
konsen, f6rst och frlmst en reaktion mot den filoso{i, som vill skaffa bort ansvaret och
risken ur minniskolivet, Den existentialistiska minniskan strlvar att trddt ut ur den
automatism, som kennetecknar genomsnittsminniskans fOrhiilande ti1l bide omvlrlden
och det egna jaget. Existentialistens omvindelse inneblr ett m<jte med livets fattigdom.
Hos ateisten kan tron pi livets absoluta meningslcishet utltisa en springande lyckokinsla.
F<jr den kristne cxistentialisten innebir omvindelsen ett sivll kompromisslcisr som an-
svarsfyllt engaSemang i Guds meningsfulla planer. Daniel Haakonsens budskap prlglades
av samma tunga allvar som de klart >>existentialistiska>> orden i den Heliga Skrift, Herrens
dom <iver f<irsamlingen i Laodicea: >>Jag skul1e 6nska, att du vore antingen kall eller
varm. Men nu, di du lr ljum, och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min
mun> (Upp. 3:75-16).

Redaktcir Hans B glling, K6penhamn,'klargjorde A.ristendomens instdllning till
nationalismen, Sisom ett universellc och internationellt samfund kan Kyrkan inte accep-
tera sidana nationalistiska tankegingar, som yttrar sig i f<irhivelse 6ver den egna natio-
nens f6rtrifflighet pi bekostnad av andra nationer. Kristus srlllde sig aldrig pi sitt folks
sida i dess nationalistiska frlmlingshat, utan framh6ll tvertemor i otvetydiga ord, hur
vir kerlek till nlstan, {or att stemma 6verens med Guds vilja, miste stricka sig 6ver
bide ras- och nationsgrinser. Varje irlig kristen betraktar sig i sitt fdrhellande till bide
Gud och minniskor som en fattig syndare-Domine non sum dignus. Det dr derfi)r
ganska svirt att fdrsra, >>hur arma ovlrdiga syndare sku1le kunna bli bittre, endasr genom
att sluta sig samman till millioner>>. Farligast blir nationalismen, nir den utvecklar sig
till en blodets och jordens religion, stinkande av rashatets och statsfrirgudningens m6rka
fcirvillelser.

Lektor Ludvig Vollnick, Bergen, hcill sitt f6redrag otn Kristns och d.en

kommunistiska miinniskan i det fria ute pi Aasebacken, f6redraget avbrrjts ryvirr av
ett iskvider och kunde f6rst samma kvill slutfrjras. Detta blev givetvis ti1l men f6r
den samlande dverblicken. Lektor Vollnick redogjorde f<irst f6r marxfilosofiens f6rut-
sittningar och dess framvixt ur tidigare filosofiska system och samtida sociala f<jrhil-
landcn. Vidare behandlades kommunismens tankevirld i dess fdrening med en ateistisk
fiiosofi, dess tro pi den ekonomiska utvecklingen som frimsta historieskapande faktor,
samt dess virldsfrilsande, eskatologiska framtidsvyer. Betriffande kommunismens fdrhel-
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lande till kristendomen framhall talaren, att den aggressiva religionsf6rfdljelsen av de

kommunistiska auktoriteterna ej uppfattas som en n6dv'dndig eller ens ijnskvlrd uppgift.
Enligt Lenin ir kristendomen visserligen ett opium for folket, men den kommer auto-

matiskr att fdrlora sin makt dver sinnena, allteftersom minniskorna upplyses och <iver-

tygas om tusenirsrikets rent .jordiska karaktlr.
Den sista av veckans huvudf<iredrag h6lls av Arne Rask, som talade om Den

katolska miinniskan - 
motsatsernas enbet, f<jrvisso ingen litt uppgift in{6r en talrik

samling av katolska teoioger. Ytligt betraktat ser vi den katolska m'dnniskan i varje

lem av Kristi synliga Kyrka, djupare sett miste vi fdrsti, att ju innerligare en m'dnniskas

Kristusgemenskap dr, ju fullkomligare hon tar del i Kyrkans liv, desto mera f<irverkligar

hon det katolska namnet. F<jr den enskilde katoliken ir det om6jligt rtt g6ra alla Kyrkans

livsformer och str6mningar ti1l sin personliga egendom. Vi miste fdrsdka trlnga bakom

de skiftningar i Kyrkans liv, som betingas av ras- och nations{6rhillanden, ordensrikt-

ningar, personlighetstyper o. s. v., och stika oss fram till det gemensamma, det 'dktkatolska.

For oss nordiska katoliker ligger det en lara i, att vi illtlor ldtt berusas av och biter oss

fast i en enda form av Kyrkans 1iv: ett bestlmt lands katolicism eller en viss ordensrikt-

n.ing. En sidan tendens okar vir tringsynthet och inskrinker vir f6rmigt att fatt^
Kyrkans universalitet, dess motsatsfyllda enhet.

En givande diskussion fol1de elter Arne Rasks f6redrag. Pater Roos SJ framh6ll'
ett vi inte stir alldeles medell<isa i vir strivan att nL frrm till den katolska tanken i
dess renaste form. Ett {ordjupat studium av kyrkofiderna, konciliebesluten och de

pivliga rundskrivelserna skulle f<jra oss nlrmare det genuint katolsla, Kyrkans allmin-
giltiga tankevlrld. Dom Jean Leclercq OSB, Clairvaux, menade, att vi i och med vir
fiirening med Kristus, pi ett fdrdolt men indock reellt sitt, taga del i Kyrkans fulla
liv. Pater Finn Thorn OP, Oslo, pekade pi vissa av protestantismens vlrdefulla till-
gingar, som vi i 6verdriven kittarskrack fdrsmir att giira till vir egendom, och Pater

Albert Amman SJ frin Instituto Orientale i Rom varnade oss fdr att gliimma bort vira
kristna br6der bortom >>jirnridin>>, som sedan decennier har sett sina urgamla kristna

kulturvirden smulas sdnder under en gudlds statsmakt.

En f6redragsserie som den ovan refererade riskerar givetvis att lL en alltfdr abstrakt

och intellektuell prigel. Den blir girna ett slags snabbkurs i filosofiska tankegingar

och intellektuell debatt, en utskenkning av polemiska argument, varmed vi sedan skail

kunna bombatdera v|r tros betvivlare och motstindare. Kristus kan si litt skymmas

bort av alla >-ismerna>>. Vad betrifiar de nimnda f,dredragen mi det dock erkinnas, att
de trots sin klart intellektuella prlgel sillan blev torra och verklighetsfrlmmande, detta

tack vare foredragshillarnas personliga och levande instlllning till sina emnen. Dessutom

ber6rdes i diskussionerna minga rent religi6sa problem och mera praktiska kristna syn-

punkter.

Jlmsides med den intellektuella linjen kipte en annan, som mera direkt syftade till
virt andliga livs fdrnyelse och f<irdjupning. Med tacksamhet minns man P ater Roos'
tre foredrag om. den beliga Miissan, i dess teologi, liturgi och spiritualitet. Vir fiirtro-
genhet med det kristna livets klaraste kraftk?illa, Eukaristiens mysterium, ir en grund-

f<irutslttning fdr vir andliga mognad i Kristus. En renare bild av Missans teologi och

en rikare uppfattning av dess dverjordiskt sk6na liturgi kommer ocksi x.t gora oss mera

mottagliga fdr dess andliga vllsignelser.
Sisom en av mtjtets stora upplevelser stir even pastor Hubert Messer-

schmidts f6redrag om den Heliga Skrifts stiillning i den kristnes litt. Alltsedan
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1J00-talets protestantiska utbrytning har det fcir Kyrkan glllt att hilla liran ren frin
heretiska villollror. Teologiens uppgift har varit av 6vervigande dogmatisk karaktir,
den har frimst syftat till att fastsli och f<irsvara Kyrkans lira, i synnerhet de dogmer,
som de protestantiska kyrkorna fdrkastar. Detta har resulterar i att studiet av den Heliga
Skrift ofta f6rsummats till f6rmin for dogmatik och apologetik. Det vidliga i en sidan
utveckling har bl. a. visat sig i de troendes undervisning. Trossanningarna har mestadels
klltts i dogmatiska katekesformuleringar utan sk<injbar f,tirbindelse med den Heliga Skrifts
fdrkunnelse. Undervisningen har dirvid vunnit i klarhet men f6rlorat i konkretion.
Pastor Messerschmidt jimf6rde den bleklagda uppfattning om Guds rlttfirdighet, som
den troende fir av katekesens abstrakta formulering, med den skakande upplevelse, som
m<jtet med den nitllskande Guden i den Heliga Skrift innebir. Intet katekessvar kan
si levandeg6ra Guds rlttfirdighetskrav som Bibelns skildring av konung Davids mtite
med gudsmannen Natan, nir denne i liknelsen om den fattiges enda lamm liter David
erfara Guds syn pi hans blodskuld och otuktsbrott.

Slutligen stllldes vi i tre fdredrag infcir nigra av Kyrkans stora s6ner, som i sitt liv
f6rverkligat det katolska idealet. Professor Ildefons Betschart OSB, Salzburg,
behandlade Das Menscbenbilcl d.es heiligen Benediktus, Dom Leclercq OSB talade
ornL'honmemystiqued'apr?sunexemple:Saint-Bernarrl,ochpaterAlfredOttoSJ,
Kdpenhamn, tecknade Poal Helgesens liu, den store reformatorn och humanisten i Dan-
marks kyrka vid medeltidens slut, knuten till Karmeliterklostret i Helsingcir.

Som det vdl frarngit redan av denna helt summariska mdtesresum6, utny*jades tiden
grundligt till f,iiredrag och fcirelisningar av skilda slag, Kommer sedan diskussionerna
och rundabordssamtalen till, ir det fdrstieligt, att tillflllena till mera personliga kon-
takter och mera otvungen kamratlig samvaro varken blev minga eller linga. Kamratlivet
frodades nog mest pi kvlllarna, di det kunde komma till nog si studentikosa uttryck.
Att vir vinskap lven kunde tila en god portion befriande respektldshet, visade sig frimst
under l,iirdagens >>muntre aften>>, di sivil Kaspar Kallans liturgiska disciplinstrlvan som
Karin Landgrens nationellt firgade himmelsdrdmmar utsattes f6r kamraters oskyldiga
gyckel.

M,ijtet avslutades i Kcipenhamn, dir vi bevistade Leif Kaysers pristvigning i S:t
Ansgarskyrkan, och denna heliga akt, varigenom en ung nordisk kulturpersonlighet
tvekl,tjst st?illde liv och krafter till Kristi fcirfogande, kunde sti som en bide manande
och hoppfull symbol f6r vira sommarmdtens, ja, hela vitt A. C.-arbetes innersta syfte.

Bengt Ljung
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Sigdd Undset som kristen Petson-
lighet

IJnder denna rubrik ger Eva Dithmer-
Vanberg i den norska tidningen Morgen-

bladet (13/6 49) en utmirkt karakteristik
av Sigrid Undsets personlighet:

>I sin dyptfPlte lille bok: Min aenn

Sigricl TJndset tegner Nini Roll Anker et

vakkert og gripende bilde av vir store for-
{atterinne som ni har lukket sine Oyne.

Hun slutter med disse ord: 'Vi er stolte

av som dikter i kunne regne henne som

vir. Vi kan vere like stolte av at en men-

neskelighet som hennes har sett lyset i
Norge.' Det er store ord 

- 
storre ord

kan neppc sies si sant det i vere menneske

fullt ut er det hpyeste vi kan ni fram til.
Det underlige er imidlertid at Nini Roll
Anker ikke selv aner hvor rammende hen-

nes karakteristikk er. Hvor godt hun si
enn kjenner Sigrid Undset har hun dog

ikke forstltt hua det var som gjorde henne

si menneskelig fordi det var det dypeste

grunnlag for hele hennes personlighet:

hennes religipse livsanskuelse nemiig, som

var dypt forankret i hennes trosbekjen-
nelse og gjorde liv og lxte til synonymer

fot henne.

Sigrid Undsets konversjon gikk ikke

etter de gjengse protestantiske oppskrifter.

Det var ikke vage stemninger eller en

svak, uselvstendig sjels ktitikklOse selvopp-

givning, men kald, klar logikk som fprte
henne ti1 i avlegge den katolske trosbe-

kjennelse foran alteret i St. Torfinns ka-

pell pi Hamar Allehelgensdag 1'924, ettet
i lengere tid i vtre blitt undervist av

stedets davarende sogneprest den norsk-

f pdte mgr. dr. Karl Kielstrup. Det var

arbeidet med middelaiderromanene som

brakte henne i l<ontakt med forfedrenes

katolske kristendom. Kristendommen i seg

selv hadde ildri l1r interessert henne eller

i storre grad beskjcftiget hennes tanker -

178

'Kirken anskuet jeg som en ganske maierisk

ruin etsteds i bakgrunnen av iandskapet'

- 
skriver hun i 191i i et privatbrev.

Men etter hvert oppdager hun med stor
undring at den 'mprke middelalder' re-
presenterer en alt annet enn mprk periode

i virt folks historie og kultur, og mer og

mer kommer hun til i se samfunnets red-
ning i den katolske kristendomsform. I
de fprste romaner hun utsender etter sin

konvers.jon inntar derfor ogsi propagandaen

en altfor bred plass sl det kunstneriske

lider under det, men hennes lynende klare
intelligens brakte snart orden i tingene,

Religionen blir ni den barende kraft i alt
hun tenker og fgler uten at det direkte
utbasuneres i tide og utide 

- 
hun blir

den store forkynner av den katolske lius-
anskarclse gjennom dens virkninger ut fra
en sterk virkelighetssans og en skarp realis-

tisk vurdering av alle foreteelser. Flennes

bekjennelse v* i fprsr.e rckke erlzjennelse

- 
derfor hvilte hennes tro pi klippegrunn

og gav henne moralsk mot og fysisk og
psykisk kraft til aldri i gi p& akkord,
men alltid realisere seg selv og sin mektige
vitalitet overfor alt og alle, enten det ne
gjaidt i hevde eller ofre seg. Det mitte
stA respekt av henne og det representerte

- 
ikke minst fordi hennes kristne tro loc

hennes humanisme intakt. Hun kunne den

sjeldne ting 
- 

kanskje dessverre mest sjel-

den hos mange av dem som ka11er seg

kristne 
- 

i bedomme et menneske uten
derfor L d6mme enn si fordPmme det.

Alltid forsOkte hun i se dets feil og svak-

heter ut fra dets egne forutsetninger, og

her hadde hun en uvurderiig stOtte i sin
humoristiske sans hvis uttrykksform var i
slekt med Chestertons og gjorde henne til
den geniale og konforme oversetter av hans

hovedverker,
Et ruvende kapitel i hennes kristne per-

sonlighet utgjpr hennes gavmildhet som

aldri tillot henne i 'se sin bror lide mangel''
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uten at hennes hjelpsomhet kom i sving. 74 dager siden hun deitok i de katolske
Kanskje utfoldet denne gavmildhet seg festligheter pi Hamar etter forutgiende
serlig overfor hennes trosfeller, men den retrett hos sr. Bartolomeussostrene der
kom ogsi klart til syne overfor andre 

- 
sammen med stedets pvrige katolikker. Det

det kan vere nok i henvise til Nini Roll var klart for alle at sykdommen 
- 

en
Ankers fortelling om den jul da fru Und- nyrebetennelse i forbindelse med en hard-
set solgte sitt herlige flygel fordi hun nakket bronkitt 

- 
hadde satr sitt sisre

ellers ikke si seg i stand til i fremskafie stempel pi henne. Likevel deltok hun i
de hundre kroner som hver jul ble sendt alt, og da avskjedens time slo gikk hun
til enhver av 3I gamle kjenninger 

- 
hus- stillferdig rundt med de fi ord: 'Takk

hjelper, sypiker, vaskekoner o. l. 
- 

som {or samvaret' pi sine leber!
hadde arbeidet for henne i tidens lgp. sigrid undset hadde sin begrensning,

En annen side ved hennes kristendom for ellers ville hun jo ikLe ha vrrr si
som ogsi var spesiell katolsk gior carl menneskelig som hun var 

- 
og hun hadde

Fredrik Engelstad oppmerksom pi i sin sine hemninger fordi hun var en sterk
utmerkede bok Mennesker og Makter sorn natur med store krav til fri livsutfoldelse.
utkom i 7940 og omhandler hennes mid- Det var en side av henne som ofte kunne
delaldcrromaner. FIan pipeker i den hen- 'r,illede alle dem som dpmmer mennesker
nes sans for kulturen som uttrykk for til- etter overfiatefenomenene, men denne side
verelsens sammenheng og helhet i motset- hadde intet eller minimalt i gjpre med
ning til den individualisme som siden mid- hennes sanne jeg. Hun hadde en kunstners
delalderen 'har lagt Europas hultur gde remperament, og var et festmenneske ved
og erstattet den med en hensynslgs meka- siden av i vere hverdagsarbeidets trofaste
nikk'. Det er et merkelig trekk 

- 
og et sliter, men hennes virkelige feststunder 

-meget betyningsfullt trekk i retning av sa hun selv en gang til undertegnede 
-den fulle forstielse av netropp en si ut- var de srore kirkelige hgytider. Da stod

preget lersonligbet solr:' sigrid Undset 
- 

hennes plass i menighetens krets aldri tom.
at hun tok skarp avstand fra den subjek- Derfor fples tomheten erter henne dobbelt
tive gudsopplevelse i motsetning til den sterkt. og den takk som var hennes siste
gudserkjennelse som hviler pi den katolske ord under hennes siste samver med men-
kirke som en organisme og ikke som en nesker kan alle norske kristne vel ni uan-
organisasjon. Hennes tro var derfor ikke sett trosbekjennelse samle seg om i gi
en enkelt side av hennes vesen, men selve henne tilbake i form av den urkristelige
hennes eksistensberettigelse som menneske, bpnn for de d6de:
som ledd i denne organisme 

- 
derfor ble Requiescat In Pace 

- 
Hun hvile i

hun ogsi det levende bevis for ar en mo- fred!>
dcrne katolsk mystiker ikke er det samme
som en 'from' svermer, men tvert om re-
presenterer en personlig handledyktig kraft Ciailtd Cattolica roo ef i Kyrkans
ut fra skjulte guddommelige kilder i sitt
egec vesen. Man mi minnes hennes egen 

tiiinst

definisjon av en katolsk helgen: 'Det er Nir revolutionsvigen 1848 <iversvim-
de menn og kvinner som ikke har falt made Europa, drogs iven Kyrkostaten in
for fristelsen til i sporre: Hvor lite kan i dess virvlar. piven pius IX, som fitr
jeg avspise Gud med uten i pdelegge hipet det pi sin lott att &terforu pived6mets
{or meg selv om en gang i bli salig?' Det virldsiiga makt till en renr andlig sidan,
er en karakteristikk som forteller en del framhdli inf6r biskoparna den betydelse
om fru undset selv! Ja, like til det siste pressen har i en sidan djupt uppr6rd tid:
'avspiste' hun ikke sin rro. Det er bare man skulle inte lita Kyrkans fiender en-
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samma begagna sig av detta utmlrkta va-
pen utan anvinda det frir sanningens f6r-
svar och utbredning. Uppenbarligen
tinkte piven di redan att skaffa sig en

egen tidskrift, ty nir han i december 1848

fick hdra att jesuitpatern Curci grundligt
studerat tidningsvisendet i Frankrike, in-
Iedde lran l&ngv*iga, ftirhandlingar med
jesuitordens general, vars resultat blev
grundliggandet av Ciuiltd Cattolica (CC).
P. Curci hemtade sina medarbet*e frin
Palermo, Rom, Frankrike, ja, t. o. m. frin
Amerika. I talrika sammantriden faststlll-
des programmet och organisationen. I
mars 18J0 distribuerades iiver hela Itaiien
4,000 affischer och 120,000 prospekt. Det
f<jrsta numret, som kom ut i april i en

upplaga * 4,200 exemplar, miste nytryc-
kas sju ginger f<ir att tillfredsst'dlla efter-
frigan. Vid slutet av 1810 hade upplagan

redan stigit tiil 8,400 exemplar och 18i3
till r3,ooo.

Denna cigonskenliga framging, som hade

sin grund framfdr allt i katolikernas
hunger efter s'dkra informationer och i
de fdrsta medarbetarnas (Curci, Taparelli,
liberatore, Bresciano, Fantoni) framstiende
.duglighet, fdranledde piven att genom ett
sirskiit breve av den 2 febr. 18i8 kano-
niskt uppritta tidskriften som ett katolskt
institut. Dbrmed fastslog piven uttryck-
ligen att CC uteslutande stod i den Heliga
stolens t.jlnst och att ingen fiirindring
fick ske utan dess godklnnande. Detta
breve bekriftades pi nytt 1890 av piven
Leo XIII.

Den innerliga fdrbindelsen mellan CC
och pived<imet fdrde med sig att den blev
till en trogen spegel av Kyrkans historia
under de senaste hundra iren. Det skulle

vara intressant att vid hand av den linga
raden av haften f6lja Kyrkans utveckling,
strider och segrar, men vi miste ndja oss

hir med nigra sirskilt betydande hin-
delser.

Som fcirsta uppgift fick dcn nya tid-
skriften f6rsvarskampen mot >)det gift som

liberalismen insprutat direkt i statens och

samfundets vener, och som genom skils-
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mlssan mellan kyrka och stat tillfogat
folken stora skador>> (Pius XI, 1924, i
skrivelsen med anledning av CC:s 75-its-
jubileum). IJnder revolutionen av 1848

framtridde f6ljderna av en kultur, som

sedan irhundraden tillbaka l6sgiort sig

frin den sanna trons mark. Medarbetarna
i CC satte nu in a1la sina krafter f<ir atc

blotta rijtterna pi tidens villfarelser: ratio-
nalismen och agnosticismen. De framdrog
inkonsekvenserna hos en Gentile, som i ena

sidan ansig staten vara en absolut storhet
sisom uttryck fdr den immanenta gudomen,

men i andra sidan ville f<irsvara id6ernas

och medborgarnas frihet gentemot den

fdrgudade staten. Hur n6dvlndig och

fruktblrande tidskriftens metod var, visa-

des klart av de hatska motangrepp som

de mest betydande ledarna inom den

italienska radikalismen riktade mot den.

Man skymfade redaktrirerna f ijr framste-
gets fiender, absolutismens legoknektar, an-

dar frin igir, som skriver blott {or
eunucker och bigotta nunnor, En Farini
fdrsdkte t. o. m. att stella emot CC en

egen tidskrift, II Cemento, som dock efter
nigrt ir fick ett mindre irorikt slut.

F<ir att filosofiskt kunna granska tidens

id6er beh<ivde man pi katoiskt hill en

filosofi. P. Taparelli, som redan tidigare
frin de moderna systemen hos en Soave,

Genovesi, Storchenau och Sarti itervlnt
till S:t Thomas' filosofi, vann iven de

andra medarbetarna fcir planen att genom

CC *beta f6r en renlssans av den klas-
siska thomistiska filosofien. Den avb6jande

hillningen hos minga samtida och mot-
standet hos en del av de egna ordensbr,ij-
derna syntes gora det ridligt att gi var-
samt fram, men man kan konstatera CC:s
bemridanden i denna riktning si lingt till-
baka som till 18t0, och snart skrev man

dppet om en restauration av den sanna

filosofien. R6relsen, som vi i dag kinner
under namnet Nyskolastihen, segrade inom
de kyrkliga kretsarna, i synnerhet sedan

den genom piven Leo XIII:s encyklika
Aeterni Patris (1s79) fitt officiellt er-
kirnande. Att iven CC bidragit en god
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del till detta resultat framglt av de be-
rdmmande ord som samme pive riktade
till redaktionen i sin ovannimnda skrivelse
av den 8 juli 1890: >Fastin Vi ha helt
klart frjr Oss, att I fullt fiirtjlnen be-
rcimmet att var:. ivriga och andligt dugande
anhingare till den inglalike liraren, vilja
Vi dock att I f ramdeles fortsitten med
det I hittills gjort av eget beveg och med
glatt mod pi Virt rid och Vir befallning
med dcsto storre glidje.>>

Tidskriften stllldes inf6r en uppgift av
stor vikt, nir Pius IX ir 1868 utlyste
det Vatikanska kyrkomritet. Pivens mod
att i en politiskt si osiker tid, medan det
antiklerikala anloppet vai som hlftigast,
avhilla ett allmint kyrkom6te, framkallade
inte blott motsti.ndarnas vrede utan ingav
lven en del katoliker stora betlnkligheter.
CC som fdrfogade 6ver informationer ur
bista killor, tog det pi sin lott art re-
gistrera dessa yttringar, att vederligga de

olika invindningarna och skapa klarhet i
frigestillningarna. Tidshriften rikade dir-
vid ut f<ir de koncilfientliga tidningarnas
korseld, och t. o. m. under sjilva kyrko-
m<itets debatter fcirekom f6rebrielser mot
den, att den bar skulden till stridigheterna
kring pivens ofelbarhet. Detta pistiende
motsvarade nu inte verkligheten, men re-
daktionen rlhnade det som en heder att
fi ta emot de angrepp som i sjilva verket
siktade hcigre upp.

Med Roms beslttande genom de piemon-
tesiska trupperna i september 1870 ,tippna-

des den djupa spricka mellan Vatikanen
och Quirinalen som gick under namnet av

Den romersh,a frdgan och som inte blott
sysselsatre femtio ir igenom journalisterna
utan ocksi f6rde med sig smirtsamma
samvetskonflikter fdr ftaliens folk, CC
grundade sitt stillningstagande pi tvi prin-
ciper, som senare faktiskt kom att utgdra
grundvalen frir iiverenskommelsen i La-
teranfordtaget av den 11 febr. 1929:
1) Den Heliga stolen behdver, f6r att
kunna fylla sina uppgifter, absolut obe-
roende, vilket blott kan garanteras genom
ett eget, suverant territorium. 2 ) Den

romerska frigan kan inte l6sas unilateralt,
pi si sitt som >garantilagen> f6rsdkt gdra
det, utan blott genom dmsesidig och fri
iiverenskommelse mellan de bida parterna.
Hur stort detta territorium borde vara,
var en sekundir friga, som medgav en
viss utveckling och som senare fick ett
tillfredsstillande svar i den lilla Vatikan-
staten.

Aren efter hendelserna zv ],870-71 vat
uppfyllda av fijrsvarsstrider mot frimure-
riet, som framfifu allt scikte undandra sko-
lorna Kyrkans inflytande, och 

- 
sirskilt

efter det nya irhundradets inging 
- 

med
beklmpandet av modernismen, vilken si-
som den immanenta filosofiens at.vtaga're

ville tillskriva dogrnerna ej nigon stdrre
grad av sanning in den som tillkommer
innehillet av mlnniskans inre upplevelser.

CC:s vidsynta politiska hillning, som
ville erklnna varje regeringsform ifail den
kommit till pi legitim vig och anvindes
till det allminna bista, gjorde det mcijligt
fcir tidskriften att ra stillning mor de

totalitira regimen pi 1900-talet pi samma
sltt som den hade giort det mot absolu-
tismens civergrepp och den tiversplnda radi-
kalismen pi t8o0-talet.

Efter sidana skifresrika tider har CC
nu fitt sitta, Anno centenafio pi den nya
irgingen. Vi beh6ver vll inte pipeka, att
tidskriftens innehill inte enbart utgjordes
av passivt och aktivt ftirsvar. Hemlighe-
ten med CC:s framging ligger fastmer
just diri art den alltjimt bragde de rika
skatter som Kyrkans tro inneblr i levande
kontakt med tidens vixlande id6er och
mcd vetenskapens nyaste r6n.

(Orientering, Zn'ich lt /6 1949)

Jacques Maritain om den moderna
ateismen

Jacques Maritain hOll fc;r en tid sedan
ett f6redrag i Paris <iver den moderna
ateismens betydelse. Dlrvid tog han sikte
pi vfua dagars ateism i hela dess appari-
tion, bide som ideologi och som praktik-
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FIan skilde mellan tre arter av ateism:

en praktisk ateism, vars anhingare visser-

ligen menar sig tro pi Gud, men genom

sina handlingar motslger denna tro; en

pseudc-ateism, vars anhlngare tror pi Gud
utan att sjllva veta det, och slutligen en

absolut ateism, som fdrnekar Guds existens

och omindrar i f<tljd dirav hela det

mlnskliga vlrdesystemet. Det man i dag

vaniigt kallar f<ir ateism lr just denna

absoluta ateisrn. Den krlver av sina an-

hingare, att de rittar hela sitt liv efter
den och i enlighet med den omskapar jor-
dens anlete. Den ir lndstadiet av ett
under de senaste trehundrt iren gradvis

{ramtridande f,iirf all av gudsid6n. Det
tyngsra ansvaret f6r denna nedging vilar
pi den borgerliga rationalismen.

Enligt Maritain ligger i denna hillning
en dubbei inre motsigelse. Fdr det f<lrsta

beror den absoluta ateismen pi en grund-
liggande etisk valakt: ett forkastande av

transcendensen och ett beslut att mdta

det godas och det ondas problem >>i en

fullkomligt fri hillning utifrin erfa.ren-

heten>>. Men detta at e1 n|got annat iin
ett s;tra en akt av tro, av en tro i om-
vind riktning, som inte rihtar sig pi den

transcendente Guden, men tar stillning
mot denne Gud. Den andra motsiigelsen

ir fciljande: v|ra. dagzrs ateism tar sin ut-
gingspunkt frin ansprlket att m'dnniskan

ensam fir bestimma 6ver sitt tide och att
hon derf6r mlste gdra sig oberoende av

ail frlmmande inblandning. Dlrmed ftir-
utsetres, arr Gud ir helt Ljartan och frlm-
mande f<jr den minskliga naturen. Allt
som pi nigot sltt kunde verka transcen-
dent, dras av denna ateism in i den jor-
diska existensen samt i vardandets och hi-
storiens allsmiktiga str,ijm. Sanning fu for
den i varle <isonblick det som motsvarar
tidsstrdmningarnas krav. Men resultatet av

detta blir, att mlnniskan, som skulle be-

frias genom ateismen, g6rs fullstindigt be-

roende av historiens alismlktiga strcim, pris-
given it den som it en blind gud.

Denna ateism ir alltsi, slger Maritain,
visserligen m'dktig i den materiella ord-
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ningen, men ytterst svag och klen i den

andliga. Den kan overvinnas blott av en

enda kraft: av den helige. Ty nir han

reser sig mot orittvisorna i vir virld,
riktar han sig inte mot Gud utan i Guds

kraft mot de falska avgudarna. Men var-
for har di den kristna virlden svikit till
den graden, i synnerhet betrifiande de

omlnskliga f6rhillanden, som industrialise-
ringen f<irorsakat? Emedan den kristna
vlrlden inte satte om sin tro i girning.
Vir tids ateism utg<ir blott kontrapunkten
till minga kristnas praktiska ateism. Ftir
att besegra den absoluta ateismen krives
blott ett: att den praktiska ateismen 6ver-
vinnes. Tron mlste bli verklig och levande'

Att tro pi Gud miste betyda, atr. fdre.

ett sidant iiv som vore om<ijligt, om Gud
inte existerade. Di sku1le iven de jordiska

f6rhoppningar, som man sitter pl evan-
geiiet, kunna bli till en llkande kra{t for
vir tid.

(H er d er -Korre s pond enz Tvg:ust 79 49 )

Goda utsikter fiir katolicismen
i Japan

I den franska tidskriften Etucles (Parts,
jlutnr 7949) berdttar Joseph Masson om den

kristna missionens stora {orhoppningar i
vira dagars Japan och framhiver, att
framfrir allr den katolska missionen synes

kunna se emot stora framgingar. FIan an-

f6r ett uttalande av en professor i natio-
nalekonomi vid det katolska universitetet
i Tokyo, som menade att fdr nlrvarande
katolicismens f ramtid synes vara mycket
lysande pi grund av det faktum att den

i japanernas 6gon ensam kan svara till-
fredsstillande pi de stora livsfrigorna:
Varifrin kommer mlnniskan? 

- 
Vart gir

hon? 
- 

Vilket ir livets mening? etc.

Japanerna, fortsltter Masson, har i all-
rninhet ej nigot svar pi dessa frigor, och

vad som ar virre, de stlller dem inte ens.

Men den chock som de genomgitt och

som kastat dem liksom ut i det tomma,
tvingar dem att sdka en fast punkt. Nir
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nu amerikanernt frlgat dem: Vad nu?
vilken vlg vill ni vllja? vinder de sig till
den katolska Kyrkan och s6ker dir ett
svar. Denna orientering mot katolicismen
blev si a1lmin vid slutet av kriget att
det verkar otroligt. Den frimjes lven
mycket av besittningsmakten, som beviljar
rnissioniirerna ful1 undervisnings- och 16-

relsefrihet och efterfrigx a,llt llerc nya
krafter frin Europa. Det giller att vil
wtnyttja, denna chans.

Forf. anftir nigra exempel som klart
visar folkets stora intresse fiir katolska
isikter, katolsk gudstjinst och trosbekln-
nelse. Alla yttringar av katolsk aktivitet,
mi det nu vara pi det konstnirliga, litte-
rira eller direkt religidsa planet, framkallar
genast nyfikenhet eller t. o. m. uppmirk-
sam sympati.

Fdr nigot mer in ett ir sedan 6ppnade
en missionir i Hiroshima en musikskola.
Till den alltfor tringa skolbyggnaden
strrjmmade 300 elever, pojkar och flickor.
Innan fcirsta skoliret gitt till lnda, hade

omkring 60 av dem bett att bli under-
visade i den katolska liran och inom kort
kunde ungefdr 30 mottaga dopet.

F<jr 7 eller 8 minader sedan borjade
nigra missionirer och bildade lekm'dn utge
ert katolskt Det biista pi japanska, huvud-
sakligen inspirerade av det amerikanska
Digest. De tyckte sig vara djirwr, nlit
de lit trycka forsta numret i 40,000
exemplar. tr sjilva verket hade de en sidan
framging att julnumret 1948 gick ut i
en upplaga av 200,000 exemplar, fast Ja-
pan riknar blott 110,000 kristna. Enligt
en nyligen uppstalld kalkyl innehar detta
Digest den fjirde platsen bland minad-
skrifterna i Japan, och jag har, tillfogar
frirf., sett det minga ginger i icke-katoli-
kers hlnder. (F,tir 6vrigt utkommer sedan

borja,n a't J,949 innt en katolsk minad-
skrift av allm'dnt intresse, SelAl, som har
stor framging.)

Det katolska universitetet i Tokyo orga-
niserar skolningskurser fdr intellektuella,
dir de stora moderna problemen behandlas

utifrin kristen syn eller helt enkelt blott
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praktiska lektioner hilles i visterlandets
sprik och kultur. Dessa kurser drar myc-
ket folk.

Ocksi den rent religidsa aktionen finner
gynnsamt mottagande. En kvinnlig stu-
derande i Tokyo t. ex., sjilv den enda

katoliken pi sin skola, borjade med en

studiecirkel, som nu samlar 200 unga fiic-
kor, av vilka redan mer in ett tiotal har
kommit till tron. 

- 
Kapellet i det katolska

universitetet har med sina 100 platser bli-
vit {6r tringt. Varje sdndag firas dirf6r
tvi heliga missor i den stora hallen, och
vid den ena av dem 1r fdr der mesta 400
personer, mest ungt folk, nlrvarande.

Flertalet av de nyomvinda ir studerande
eller unge intellektuella, som av dopet ofta
skapas om tiil sanna apostlar. Den japan-
ska kyrkan, som linge saknade en elit, ir
nu pi vig att fi en och att genom kvali-
teten kompenseta sin numerira svaghet.

Men vilhet ir nu drivkraften vid denna

rcirelse, som visserligen inte ir si extensiv
men synes gi i djupet? Man siger: oppor-
tunism! Den kristna religionen ir segra-

rens, beslttningsmaktens religion; japanerna,

anpassar sig helt enkelt. Ett sldant pi-
stiende kunde ha ratt, om konversions-
rdrelsen skulle upptrida i form av en mass-

rcirelse utan st6rre djup. Men i sjilva ver-
ket rcir sig antalet av ddpta vuxna irligen
blott melian 3 och 4 tusen. Dopets mot-
tagande fdregis av en undervisning, som

varar itminstone sex minader elier ett helt
ir och ger tillfalle nog att lira klnna
dopkandidaten. Anslutningen till den ka-
toiska Kyrkan medf6r f6r 6vrigt inga
kinnbara materiella f6rdelar. Den iligger
tvirtom nya fdrpliktelser i religi6st och
moraliskt avseende och nigon ging lven
pi det finansiella omridet, di katolikerna
sjilva miste underhilla sina f,iirsamlingar.
Det Ir allts& fel att tab om konversioner
av berikning: sidana skulle blott i undan-
tagsfall ha bestind.

.fag har, fortsltter f6rf., mer In en

ging fr!gat. europeiska mission'irer, japan-
ska prlster och even vissa lekmin, bland
dem ocksi konvertiter, om de verkliga sk'i-
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len f6r denna r6relse. Frinsett sidana fall
dlr personliga moment spelar in, synes det,
som sirskilt tiiltalar jrpanerna, vara Ka-
tolska kyrkans dogmatiska och moraliska

utrustning i fdrening med hennes varak-
tighet genom tiderna samt hennes univer-
salitet. Man uppskattar henne framf,ijr allt
som en storslagen social verklighet, en in-
stitution som ir vil balanserad och in-
rittad med vishet, en llrarinna i det prak-
tiska livets konst, den mistarinna som

under historiens lopp format visterlandets
gestalt. Vid nlrmare kontakt med henne

upptecker man vidare rikedomar som man

ofta inte ens hade nigon aning om: Gud
och sjilen, som Japan i allmlnhet inte
synes ha haft nigon klar och fast id6 om;
Kristus Frllsaren och hans sakrament.

Komna si lingt dragas minga starkt till
det liturgiska och sakramentala livet. Man
miste ha sett dem, hur de f<lrrittar linga
biiner, or6rliga och djupt nedb6jda till
golvet i enlighet med sitt lands sed, fcir
atr kunna fdrsri att Kyrkan dir kan fdr-
venta en rik sk<ird av ikta inre liv.

Men kommer denna andliga vit a,tt

vara? Ar der inte blott ett fdrbigAende
uppflammande av en gl<id som tog sin
niring av sammanbrottet? Och kommer
inte den allminna opinionen en vacker
dag att hirdhant tygla denna henf6relse?
Det ir sant, att en del missionirer, mi-
henda alltf 6r pessimistiska, f ramf6r vissa
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farhigor. De pipekar det faktum att her
och var en hemlig nationalism iter b6rjar
rcrt pL sig. De hlnvisar till det hot som

kommunistiska nisten i vissa folksdelar
utgcir. De japanska pr'dsterna diremot, som

kinner sina landsmin vil, dr * den me-
ningen att lt till 20 Lr framit situationen
kommer att .vara gynnsam {cir kristen-
domens utbredande.

Men det skulie beh6vas minga fler prls-
ter f6r att lyckas under en sldan kort
tid. Redan har visserligen sedan 7947 350
nya prlster kommit till Japan. Men det
ir innu a,lltf* f&. Skulle man ocksi tre-
dubbla de nuvarande effektiva krafterna
(omkring 100), skulle de dock knappast
ricka fdr att tillfredsstllla efterfrigan.

Framfdr allt behdvs det. utmdrhta rnis-
sionirer, som ir beredda att under minga
ir med rilamod och ihiirdighet studera
ett si svirt sprik som japanskan ir; mis-
sionlrer som med f6rstielse och takt kan
antaga sig dessa sjilar som ir ytterst klns-
Lga, ja, direkt granntyckta och som myc-
ket ser till missionlrens personliga kvali-
fikationer; missionlrer intligen med ge-
digna kunskaper och rika pi Andens givor,
lor a,tt genom sina glrningar och ord

" 
kunna uppenbara hela den mingfaldiga
rikedomen i det kristna budskapet. Med
andra ord: det apostoliska arbetet i Japan
lr inte latt och enbart prister med ut-
mirkt frirstind och hjirta duger till det.
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Bruno Schafer: Sie hi)rten
seine Stimme. 27! s. Lrzern 7949,
Riber.

En samling sjilvbiografier av konverti-
ter motser man frin bdrjan med skepsis:

fc;r det forsta ir endast ett fital minniskor
skrivlrunniga, f<ir det a,ndra d.r det i regel
en illusion att tro, att man 

- 
itminstone

efter fi ir 
- 

sjllv kan 6verblicka den
process, som djupast ligger under och
bakom en konversion.

Den samling, som Bruno Schafer redi-
gerat erbjuder emellertid &tskilligt av in-
tresse, sirskilt dirf<ir att den klart illustre-
rar, vilka andliga svirigheter, som driver
nutidsminniskan att s6ka en kyrka och
en fast ordning, F6r nordiska lisare 'dr

Jarl Gall6ns linga artikel om sin
egen utvechlingsging av ett sirskilt in-
tresse; man skulle 6nska, att den snarast

komme ocksi pi svenska.

Gall6n tycks redan i femtonirsildern ha
fattat sitt beslut att bli katolik; vi har i
Sverige ett par konversioner som erbjuder
samma anblick: av sjllva den lutherska
kyrkan och den ordinarie historieundervis-
ningen drivs vissa kinsliga sinnen till in-
sihten om att har nigonting visentligt
saknas, (Fenomener kan jimfdras med de

ritt minga konversioner, som istadkom-
mits av Friedrich Heilers bok Der Katbo-
lizismus, vilken dock ir menad som en

skrilt mot Kyrkanl) Redan i sista ringarna
bescikte Galldn regelbundet den katolska
missan, och efter studenten fick han snart
kontakt med fader Vilfred von Christier-
son, den mirklige finl;ndske konvertiten,
som grundlagt den katolska renissansen i
sitt land, Den som skriver dessa rader
erinrar sig mycket vll, med vilken hipnad
han 1927 tog del av en anikel, der den
unge Jarl Galldn br6t en lans fdr katoli-

cismen; nir jag 1931 fick en egen tid-
skrift, skyndade jag mig att bestilla en

artikel av denne sjilvstlndige unge man.

Jag visste di icke, att Gall6n iret dirpi,
eller 1.928, hade upptagits i Kyrkan. Gal-
lin gjorde sig under sin studenttid framfdr
allt kend genom sitt lidelsefulla politiska
engagemang pi den yttersta konservativa
flygeln; som si minga andra finlendska
intellektuella trivdes han blst bland junk-
rar och kondottiirer. Hur en sidan yngling
redan i femtonirsildern kunde med in-
stinktiv sikerhet nlrma sig Kyrkan, ir
fortfarande en gita 

- 
ocksi f6r honom

sjilv. En allmin sympati fdr det stabila,
det vilbestyrkta och mingbepr6vade ingick
i processen. En ungdomlig oppositionslusta
mot en nlstan hundraprocentig luthersk
omgivning likasi. (Med den beundrans-
virt ikta och djupa finska folkfromheten
iigde Gallin ingen kontakt.) Frin modern
hade han lirt sig en enkel men fast barna-
tro. I fjortonirsildern satte en kris in, som

han sjllv skildrar pi detta intressanta sett:
>>Om vi frinser niden sisom causa pri-
maria, gick det hela mycket naturligt och
konsckvent. I varje yngiings utveckling
kommer en epok, di intellektet vaknar och
dirmed ocksi de intellektueila problemen.
Han frigar nu inte barc eftet de omedel-
bara orsakerna, han vill lira kinna ur-
grunden. I mitt fall betydde denna f6rsta
reaktion ett radikalt tvivel pi allt som jag
dittills hade trott pi. Samtidigt kande jag

ett behov av att komma loss ur denna posi-
tion. Nigon hade fdr mig citerat Descartes'
sat* Cogito, ergo sa1n. Men hur ofta, jag
in grubblade pi den, kunde den inte hj?ilpa
mig. Om jag verkligen tvivlar radikalt,
sade jag mig sjllv, miste jag ju till sist
ocksi tvivla pi mitt eget tvivel, ja, pi mitt
eget ja.g, En sidan tankeging slutar i
meningsl6shet, den gjorde klart fiir m i g,

l8t
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att det principiella tvivlet ir ofruktbart.
Aldrig kunde jag direfter itervinda till
den radikala skepticismen. Nigra ir senare

insig jag med ett frirst&nd, som hunnit
mogna en smu1a, att endast den som tror
hx rdtt att 

- 
frAn denna stindpunkt

och med sin tro som prtivosten 
- 

1yiyl2.;
Med denna utgingspunkt tedde sig

lutherdomen som otiilfredsstlllande: >>en

subjektiv kSnsloreligion, som icke motsva-
radc intellcktets objektiva krav>>. Skollira-
rens >>naturliga>> {,iirkiaringar av Nya
testamenret verkade lika hjiilpldsa; >f6r
mig tedde sig tvirtom det iivernaturliga
som det verkliga kriteriet pi religion>>.

Galldn kunde som pojke hel1er aldrig fatta,
att den verkliga kristendomen skulle ha
uppteckts f6rst 1t00 ir e{ter I(ristus 

-f<ir att sedan av sina upptlckare omedel-
bart slis sonder i ett o,ijverskidligt antal
stridande sehter. Slkert fanns en sk'drva

av sanning i Finlands kyrka, men han vi1le

ha bela sanningen. Slutligen: >Luther-
domen blev ftir mig endast ett sken. Dct
var en religion utan helgon, och en sidan
religion var f6r mig 6verhuvud taget ingen
religion>>; i en scnare polcmik underteck-
nade Galldn sin artikel med pseudonymen
>chevalicr de I'absolu>>! Till detta kom en

tidig, instinktiv sympati f6r medeltiden 
-en epok, som genom sammanhang, fasta

normer, en enda <jvernationell kyrka alltid
bllndar var och en som sett sig tr<itt pi
nutidens schismer och subjektiv:- folit-
ringar med dlrav f<iljande instabilitet pi
alla livsomriden.

Andi ir Gal16n klar dver att dessa {6r-
klaringar icke ricker ti1l. I sista hand var
hans orientering lndi ofullstindig. Han
miste rikna med en specieli Guds nid,
cn oforklarlig hemlig dragning.

Boken rymmer icke si minga bidrag av
samma virde, men itskilligt ir hcigst lis-
virt. Dir finns bl. a. en rysk-ortodox bi-
skop, en protestantisk ekumen, en kusin
tili Churchill, en amerikansk historiepro-
fessor, en marxistisk journalist, en son till
den nazistiske ledaren Martin Bormann, en

kamrat till Gandhi och en kinesisk intel-

186

lektuell. Man vill i detta sammanhang pi-
minna om en liknande norsk publikation
De spkte de gatnle stier, dfu bl. a. Sigrid
ljndset medverkar.

Suen Stolfe

Robert Sencourt: The
Lif e of Newman. I14 s. \flest-
minster 1948, Dacre Press, 21 s.

i 00-irsjubileet fdr kardinal Newmans
konversion, som infrill 194i, visade det
mirkvirdiga faktum, att mxn inte lgde
en biografi som omfattar hela hans liv"
Vilfred \[ard's stora verk 6ver Newman
ignar endast fi sidor it fdrsta helften av
hans 1iv inom den anglikanska kyrkan, dbr
han gjort insatser, vilkas verkningar voro
av omskapande och grundliggande natur,
och som iro tydligt sk<injbara ln i dag.

Skilet ligger i de svlrigheter en f6rfattare
m6ter under den fcirsta perioden av New-
mans liv pi grund av den tidens andiiga
stromningar, politiska och andra yttre fdr-
hillanden samt motsittningar av blde per-
sonlig och ofrentlig art. Visserligen fdre-
ligger en mingd avhandlingar av skilda
slag, separata sivil som upptagna i en-
cyklopedier, som behandla denna period,

bl. a. Newmans egen Afologia pro ilta sua

och utgivorna av hans korrespondens, som
ge en hlar och djup inblick i hans inre
och yttre utveckling.

Nu har en lekman, Robert Sencourt,
utgivit en biografi <iver Newmans liv, just
for att avh.iilpa den pitalade bristen. Bo-
ken inskrinker sig ej till att iterge och
samman{atta hittills tryckta kalior. Sen-

court ar i tillfnlle att offentliggdra nytt
material framfdr allt frin Newmans angli-
kanska omgivning bl. a. frln hans eget
Oriel College och Magdalen College i Ox-
ford samt frin ledande personer vid olika
institutioner sisom Pusey House m. fl, a, En
sirskilt vlrdefull hjilpare och bed6mare
av fdreliggande biografi har f<irf. funnit
i Fr. Henry Tristram frin Newmans eget
Birmingham Oratorium, som nog ir vir
tids biste Newmanklnnare.
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Sencourt tar i sin framstlllning av New-
man hinsyn till hans betydelse som sitt
irhundrades inflytelserikaste >churchman>>.

Han visar honom sisom reformator av >>the

Curch of England>>, som visentligen lnd-
rade Englands instillning till den romersk-
katolska kyrkan, och sisom exponent f6r
romersk katolicism i dess bista form. Vi-
dare framhiller ftirf. honom som en fram-
stiende universitetsman, som i ta1 och skrift
f6retritt det moderna universitetets ideal
och uppgifter, och sisom en f<iregingsman,
som ger vetenskapen nya impulser och vi-
dare vyer, ja t. o. m. stiller slkra progno-
ser fiir den framtida utvecklingen av virl-
dens andliga ansikte.

Kanske just den omstlndigheten ,tt
Sencourt framhiver och genomgiende be-
tonar Newmans speciella sirdrag och de

stora linjerna i hans tankegingar gcir att
framstillningens olika kapitel nistan verka
som fristiende essayer eller f<irellsningar
om de olika epokerna i Newmans liv. De
vcrka ofta vll summariska och ge inte
alltid de personliga motiv och ej heller
a1la de yttre omstindigheter, som blevo
drivande kra{ter i Newmans utveckling.

F<lr att fi ett helhetsintryck av New-
mans personlighet, hans virld och bety-
delse i hela dess omfing 

- 
antingen man

fcirsta gingen grir bekantskap med honom
elier vili fi en sammanfattning av allc
man m6iligen last av honom och om ho-
nom 

- 
lr boken mycket virdefull och

dirfdr att rekommendera. Dess vlrde hdjes

iven genom en rad nya bilder, som le-
vandegdr Newmans personlighet och den

virld han levde i.

P. H. Kreutzer

G. K. Cheste tton: Thomas
au Aqu.ino. 232 s. Stockholm
1948, Norlin. Kr, 11: 

-.
Det fdr sin fcirmediing av urlendsk ka-

tolsk litteratur h6gt fdrtjlnta f6rlaget
Norlin f6religger oss Chestertons ber6mda
bok om den helige Thomas av Aquino,

6versatt och hritiskt belyst av Sven Stolpe.
Erik Hjalmar Linder skriver en virdefull
inledande studie 6ver Chestertons infly-
tanden i Sverige och orsakerna till att
han i ena sidan hittills inte slagit igenom
si som i Danmark elier Frankrike, men
att i andra sidan hans popularitet ir
mirhbart stigande. Litteraturkinnaren Lin-
der ger ocksi intressanta upplysningar om
vad som i Sverige har medf6rt att Ches-
tertons verk finner mer och mer beak-
tande. Gustaf Hellstrrim var f6ljaktligen
den f6rste, som mottog avg6rande intryck
av honom, Ernst Vigforss den f6rste, som

pi allvar tog upp studiet av Chesterton.
Andra namn som Bo6k, Hatald Nielsen,
Frans G. Bengtsson, Karl Ragnar Gierow,
Olle Holmberg ir i viss utstrickning ml-
tare pL Chestertons stigande popularitet.

I en rad essayartade kapitel 
- 

utan
gjorda diaioger och den s6taktiga roman-
tisering, som vi redan ir si vana vid i
biografier 

- 
{ramstiller Chesterton sitt

lmne. Den store helige tlnharens monu-
mentalitet lider inte av att fdrf. pi sitt
karakterisciska sLtt skriver till sina para-
doxer och patafraser. Vi fir en fint ut-
mejslad bild av hjllten och hans tid. Sven

Stolpes klara, livliga prosa passar utmirkt
till lmnet.

Robert Braun

Joseph Bons irven: L'Euan-
gile de Paul. 364 s. Paris 1948,
Aubier. Ffu, 645:-.

F<irf. som numera Ir professor vid Bibel-
institutet i Rom, har tidigare gjort sig ett
namn genom sina arbeten om judendomen,

men ignar sig alltmera it exegetiken. Pi
hans arbete Les enseignements tle Jisus-
Cbrist (Paris 1946) {oljer nu den f6re-
liggande boken om Pauli eaangeliurn, som
sammanfattar en lingvarig undervisning.
Kristi person utgdr bokens medelpunkt:
Han uppenbarar och skenker pi en och
samma ging minniskorna Guds innersta liv,
men i hans nid bli minniskorna fdrst del-
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aktiga genom tro och dop, och medelst
Andens mingfaldiga givor bygger han upp
sin Kyrka inda till den yttersta fulland-
ningen.

Det 1r verkligen svirt att pressa Paulus
i nigon ordning. Med avsikt besl<ir sig
P. Bonsirven till en mera organisk in 1o-

gisk sidan, fcir att befria Paulus frin >>teo-

Iogi>>. Det bekymrcr var berittigat, men
rider kanske nigot fdr mycket vid bokens
bcirjan. Skulle det inte ricka med att be-
fria Paulus frin fdrment teologi eller endast
frin senare systemteologi? Paulus ar en stor
teolog i ordets grundliggande bemlrkelse,
en som tinker sin tro. Det vet f6rf. och
siger ocksi pi andra stlllen n6.stan samma
sak med andra ord.

Hir ha vi alitsi en djup och samman-
hillen syntes av den paulinska liran. Boken
'dr tdtt rryckt och ej sirskiit littlist.
Kanske inte nyb6rjare, men vil sidana som
redan ha nigon bekantskap med epistlarna
komma nog arr hamra der klart ljus och
riklig nytta.

fr. L.-M. Deuailly O. P.

Karl Holl: Lutbers kristen-
domssyn. 211 s. Sthm 1947, Dia-
konistyrelsen. Kr. 6: f0.

Redan 1928 <iversatte nuvarande biskop
Anders Nygren ett arbere av den kende
tyske Luther-forskaren Karl Holl: Der
Neubau der Sittlichkeit. Det d,r for att
komplettera denna ur systematisk-teologisk
synvinkel viktiga skrift, som man efter
si minga ir pi svenska presenterar en

annan, och ildre studie av samme f6r-
fattare: -Vas uerstantl Luther unter Reli-
gion? Dessa bida arbeten har inte minst
f6r den svenska Luther-forskningen varit
av utomordentlig betydelse.

Karl Holl ger en klar framstillning av
Luthers religi6sa utveckling, f ramftir allt
av det problem som redan tidigt syssel-
satte Luther: minniskans individuella och
personliga farhillande till Gud, problemet
om hennes frilsning. Man fir en psyko-
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logisk skildring som fdrklarar mycket i
Luthers stlllningstagande och dlrmed ocksi
lutherdomen. Slrskilt blir bilden av Lurher
som heretiher tydlig: han dverberonar en
del av sanningen pi bekostnad av helheten.
Utifrin sina personliga erfarenheter av
Guds nid och minniskans elende 96r han
frilsningen si uteslutande beroende av
Guds nid, att han inte limnar ens nigon
m6jlighet till meriterande medverkan lt
den i Kristus iterupprittade och levande
minniskan, simul justus et peccator, Ritt-
firdigg6relsen och helgelsen blir fOr Luther,
enligt denna avhandling, av srarisk karak-
tir. Minniskan srir der vid sin d6d ritt-
firdiggjord fix och fardig. Enligt katolsk
uppfattning innebir rittferdiggdrelsen och
framf<jr allt helgelsen nigot dynamiskt:
man tillvexer i nid och sanning intill dess

det 1r fiir sent att verka. Denna skillnad
framhlves ocksi av f6rfattaren, lven om
det visentiiga i denna tillvixt gir honom
f6rbi, derigenom att han framstiller den
katolska uppfattningen som en glrnings-
lira av sjllvfrilsande karaktlr.

Den f<ireliggande civerslttningen utgir
frin en upplaga som utkom 1932, rrren
sjilva stommen i arbetet gir tiilbaka pi
ett ta,l, som Karl Holl h6ll vid reforma-
tionsjubil6et 1977, Ma,n kan nog ocksi i
mingt och mycket mirka, art avhand-
lingen tillh6r en f<irgingen tid. Anmlla-
ren tenker dirvid ingalunda pi den posi-
tiva och klara analysen av Luthers reli-
gi6sa utveckling och iskidning. Men f,tirf.
visar, i sitt eget stillningstagande till
Luther liksom i sin polemik mor katolska
Luther-forskare och framf<ir allt katolsk
upp{attning, drag som numera ter sig
ohj:ilpligt fririldrade. Man kan tinka pi
det glorifierande av Luther, som hart nir
ger llsaren den uppfattningen att efter
Jesus Kristus har ingen si vil f6rstitt vad
kristendom ir, inte ens under fornkyrkans
dagar (s. 54). Eller man kan fiirvinas
tiver den okunnighet, som talar ur om-
dcimet om rosenkrans- och breviariebtjnerna,
vari orden endast skulle vara >>ett slags
skydd mot yttervlrlden>> eller >>ett lug-
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nanile medel mot den egna inre upprdrd-
heten>> fdr att littare ni fram tiil den

inre brinen (s. 111). I viss min sant vad
betriffar rosenkransen gl1ler detta dock
ingalunda breviariet, som skall bedjas
;>>digne, attente ac devote>>, Svirare att
fdrsti ir sidana tvetydiga yttranden som
.det att den katolska kyrkan med f<irklr-
lek skulle rivat >>6nskebdnen> medan den

fc;r Luther f6rst kommit i andra rummet
(s. 115), eller det att mystikern skulle vilja
taga Gud i ansprik som sin uteslutande
egendom, medan Luther velat att zlla
skuile finna det han funnit (s. 128).

Det finns ingen anledning att fren
katolskt hill fc;rhava sig <iver dessa och
liknande uttalanden. Men man kan be-
klaga dem som uttryck for en tid inom
kontroversteologien, som nu dess battre
tyckes f <ir alltid f iirgingen. Anmilaren
erinrar sig en ging ha h6rr P. Congar,
den dominikanske ekumenen, slga att idea-
let vore, att rlla b,ijcker rcirande problem
frin de protestantisk-katolska grinsomri-
dena skulle skrivas gemensamt av en fdr-
lattare frir' vardera konfessionen. Minga
onddiga missuppfattningar skulle onekligen
.dirigenom undvikas.

Arne Rask

Yn gve Brilioth m. fl.: Den
nya kyrkosynen. 171 s. Malmri
194i, Gleerups. Kr. f : 7l.

Diskussionen kring >>den nya kyrkosy-
nen>> b<;rjer allt mer och mer tringa utan-
fiir fackteologernas krets. Ett tecken dirpi
var de teologiska dagar, som ordnades inom
Vixj6 stift f6r nigra ir sedan. Fciredragen
vid dessa dagar utgavs sedcrmera ay tryc-
ket. Aven om denna anmilan kommer
inte si iitet posr festum, fdrtjinar denna
bok att pi det livligaste uppmlrksammas
av alla dem som intresserar sig f<ir den
teologiska diskussionen inom vira dagars
Sverige.

Bidrag har limnats av biskop B r i1 i o t h
sjilv, liksom av hans domprost, I v a r

Hyl an de r, vilka intressevdckande skri-
vit om Exeges oc/t predikan., respektive
Samfund ocb in.diaid i lsrael. Docenren
Ruben Jose f son dr representerad ge-

nom tre uppsatser, bl. a. Kylu ocb sakra-
ment samt Kgrkotanke ocb ekumenih-
vilka, si vitt anmilaren kan {orsti, skulle
vunnit genom en ,tjkad klarhet i analysen
och stcirre enkelhet i stilen.

Divarande professor Anders Ny-
g r e n har bidragit med ett par utred-
ningar dels en om Den kristne och sam-
hiillslil/et, der han behandlar de problem
och konflikter som uppster genom den
kristnes medborgarshap i tvenne riken, dels
en betitlad Religils eller kristen? Enligt
Nygren ir detta en felaktig frigestillning,
dfufor att. religion inte ir nigot som vi
sjilva kan skepa; den ir inte en projicie-
ring av vira 6nskedrrimmar som vi vill se

objehtiviserade. Religionen lr skapad av
Gud och kommer till oss frin honom;
allt annat ir religionssurrogat. Man skulle
<inskat att detta problem behandlats iven
ur den psykologiska synvinkeln, varvid
mycket positivt kunde ha vunnirs fdr den
s6kande minniskan. Det 1r ju f6r henne
som denna frigestillning verkligen innebir
ett problem.

De tyngst vlgande bidragen torde ha
limnats av professor Anton Frid-
r i c h s e n, som skriver om ett par exe-
getiska frigekomplex. F \rsoningen oc l)
kyrkan i Nya Testamentet fastsl&r, att
det ir >>omdjligr att stanna vid ett. reg-
num gratiae som frirsoningens frukt utan
att sltta den Uppstindnes herravilde i
fdrbindelse med det nya f<irbundets echle-
sia, det nya gudsfolket med dess samfillda
liv i den sakramentala gudsgemenskapen>.

Utomordentligt intressant ir Fridrichsens
andra uppsats: Helgelse och t'ullkornligbet
hos Paulus. Fiirf. hevdar att heligheten,
som skapas av dopet, och helgelsen, som
verkas av fdrsamlingens kultisk etiska ge-
menskap, lr en transcendentalt religids rea-
litet oberoende av mlnniskan. Endast ut-
ifrin detta iir det miijligt att uppl<isa de

skenbara motsittningarna mellan begrep-
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pet rittfirdigg6relse genom tro och kravet
att hilla buden, mellan den kristne som

helig och dock ofullkomlig. I detta sam-

manhang fir askesen en praktisk betydelse,
di det ir mdjligt f6r minniskan att upp-
fylla helgelsens krav endast genom att upp-
bjuda alla sina krafter. F6rf. awisar tan-
ken pi en helgelsemystik hos Paulus. >>Dop-

d6den lr allts& f6r Paulus ett objektivt
sakramentalt faktum och datum>> (s. 8I).

Anmllaren skall villigt erklnna att han
som lekman inte fcirstir mycket av det
fackmissiga innehillet. Men han frigar
sig, med anledning av att helgelsen inte
skall {attas evolutionistiskt som en fort-
skridande personlighetsutveckling eller ka-
raktirsbildning, om man dock icke kunde
vinna nigot pi att betrakta den ej blott
ur existentialistisk synvinkel, s&som sker i
denna uppsats, utan even ur essentialistisk.

Existens tyckes vara ett alltfor statiskt be-
grepp f<ir helgelsen; den medger ingen ut-
veckling. Essens d?remot Ir ett mera dyna-
miskt begrepp som tilletcr intensifiering,
f6rdjupning.

Arne Raslt

Josef Dillersber ger: Das

Stundenbucb. 11oo s. Salzburg,
Otto Miiller.

Bland de cisterrikiska fdrlag, som bemd-
dar sig att iterstilla den katolska littera-
turen 

- 
och som i synnerhet eftet l94J

arbetar under st6rsta svirighs6sr 
- 

lg-
finner sig fdrlaget Otto Miiller i Salzburg.
En av de intressantaste saker som dlr har
kommit 

- 
han har iven utgivit h6gvirdig

lyrik av klnda dsterrikiska diktare 
- 

ir
Das Stttndenbucb, ett lekmannabreviarium
av Josef Dillersberger, som vil innu knap-
pasr ar kand i Sverige.

Boken ir avfattad ungefir som det prls-
terliga breviariet, men innehiller vlsentligt
andra lisningar. Tiil morgon- och afton-
b<in fijr varje dag finns ungeflr tre sidor
anslagna, som motsvarar Proprium de tem-
pore och Proprium de sanctis. .fimte psal-
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merna kommer emellertid her kristna f<ir-
fattare till tals, som saknas i det prister-
liga breviariet. Si bestir iisningen fdr den

4 oktober, S:t Franciskusdagen, t. ex. av
ett kapitel om piven Innocentius III:s syn,
som stammar frin 

- 
Friedrich Heiler-

Bland andra ovanliga fdrfattare dll las-
ningarna befinner sig Albrecht Diirer (med
tvi b6ner), Erasmus av Rotterdam (med
iven en brin) och Vladimir Solowjow
(med en betraktelse <iver Kyrkans helig-
het).

Denna tidebok ir en lycklig f6rening
av breviarium, anslutet ti1l irets fester,
och antologi 6ver kristen litteratur frnn
alla irhundraden. Di o€ksi psalmerna och
lisningarna med erfaren hand koncentre-
rats ti1l det visentligaste, bel<inas man av

en in si kort lisning, i en paus pi dagen,

fcire insomnandet.

Josef Dillersberger, en bekant 6sterrikisk
teolog och f6rfattare, har inte bara den

frirtjinsten att ha sammanstillt tideboken,
uran han har iven nedlagt slrskild om-
sorg pi 6versittningarnas sprikliga ut-
formning. Texterna lr nu avfattade si
att de genom ordval och ordstlllning tyd-
iigt piminner om originalsprikens ilder-
domlighet.

Vad bokens uppliggning betriffar, si
har utgivaren dvertagit den frin en ano-
nym person, Josef Dillersberger skriver
hirom: >>Bokens plan hirrdr frin en f6r-
fa'tta,re, som 6nskar vara onimnd. Honom
tackar vi dafi& i fdrsta rummet f6r den

vida ramen i denna bok, som i vissa av-
seenden t. o. m. erbjuder mer in prister-.
nas och munkarnas breviarium,>>

Robert Braun

Denis de Rougemont:
Djeaelens Part. 136 s. Kbhvn
L948, Arne SPrensens.

Djivulen avskaffades ju mer eller mindre
officiellt i Europa omkring sekelskiftet.
Man var n'dmligen upplyst och blev dlrtill
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bittre och bettre dag f6r dag. Vissa hin-
delser under de sista decennierna har dock
gjort, att somliga klnt sig manade att
revidera denna >>uppl<isningsakt>>. Till dessa

originella personcr hdr den schvreiziske f6r-
fattaren Denis de Rougemont, lven klnd
fcir en rad personalistiska skrifter. Han
har rent av satt sig fore att skriva en hel
bok om denne potentat f6r arr dlrigenom
berika en iitteratur, som, under mdrkare
irhundraden var yppigare.

Hittills torde d jivulens stijrsta seger vara
den att ha fi,tt mlnniskorna tili att inte
tro pi honom. Eftersom f<irf. delar denna
uppfattning, drar han ocksi den slutsatsen,
att man miste vinna en avg6rande seger

civer honom genom att avslc;ja honom.
Och detta it alltsS. avsikten med denna
bok. Man kan ligga mirke till forf :s

thomistiska argumentering: det onda exi-
sterar inte; det ir en negation. Allt som

ir, som har vara, har detta av Gud och
miste allts5. vara gott. Djivulens makt
tiver denna virlden, <iver tiden gir dir- '
emot ut pi att tillinretgon.

Fdrf:s syfte har ocksi varit ett aktuellt
sidant: att pivisa djivulens hirjningar
just i vir egen tid. Intressant it att iaktta,
hur f6rf:s teologiska syn pi problemet
kommer honom att se det onda i sig sjnlv
lika vll som i andra. Eller som han ocksi
uttrycker sig: Hitler i oss; vi ir alla skyl-
diga. Den riddar honom ocksi frin den
nlraliggande fatan a.tt urskulda a1lt. Kam-
pen mot Hitler och kampen mot oss sjllva
lr endast olika faser av samma kamp:
den mot den Onde, vars rike finns inom
oss likavil som Guds. Det Ir inom var
och en av oss som den stora striden mellan
Gud och Satan utklmpas och delvis av-
g<ires. Det dr ddrf& som vi miste kimpe
denna kamp inom oss utan att nedsiis av
nigon falsk cidmjukhet: jag har si ringa
betydelse i det hela; jag kan inte g6ra
nigot.

Samtidigt som f drf. utifrin religi<is
stindpunkt mycket riktigt pipekar a'Lft.

derta, fdrleds han, sivitt anmllaren kan
fdrsti, av sin hegelianskt fitrgade historie-

syn till xtt motsega sig sjiilv. Han talar
nimligen iven om individens ringa bety-
delse i historiens fcirlopp och orn geniets
opersonlighet sisom Andens verktyg.

Arne Raslz

Les Intellectuels dans le Cbri-
tientd. Rom 1948, Pax Romana.
L 500.

>>Mouvement Internarional des Intellec-
tuels Catholiques> (MIIC), son;, 1947 bil-
dades i Rom som en gren av Pax Romana-
rcirelsen, presenterar her f6r sina medlem-
mar och vinner virlden runt sin f iirsta
publikation, fc;r att vlgleda dem vid deras
specifiha uppgifter inom den katolska ak-
tionen. Det rcjr sig om de referat, som
h611s under piskveckan 1947 i F.om inf6r
delegaterna tr|n 27 linder, som der sam-
lats f6r att ligg:- grunden till MIIC. Biskop
Adrian Bernareggi, de italienska graduera-
des andliga ledare, framligger de fundamen-
tala principerna fdr de katolska intellek-
tuellas aktion i virlden. Den italienska
undervisningsministern, Guido Gonella un-
dersriker relationen mellan den nationella
kulturen och det internationella samarbeter.
Dominikanordens hdgste ledare, P, Manuel
Suarez, skisserar fundamenten fdr ett na-
tionernas f6rbund enligt de stora katolska
forfattzrna. Jacques Maritain, di innu
franskt sindebud vid Vatikanen, filosoferar
iiver de olika formerna av civilisation och
den roli, som de kristna har i dem. Jesuit-
patern Gustaf Gundlach, professor vid
Gregorianska universitetec och en av de

bista katolska fackminnen i social-ekono-
miska fr&gor, belyser utifrin katolsk syn
minniskan och de internationella ekono-
misha relationcrna. Joseph P. Valshe, Ir-
lands ambassad6r vid den Heliga Stolen, ta-
lar om katolicism och universaliter. Och
slutligen avslutar ledarnoten i L'Acaddmie
frangaise, Etienne Gilson det hela med en
betraktelse 6ver de intellektuella inom
kristenheten-

Redan denna enkla upprlkning av inne-

T9I
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hillet visar, att skriften bjuder pi rikhaltiga
och aktuella imnen, virda att studeras och
begrundas lven av vira katolska intellek-
tuella i Norden.

J---G

\f. H. Gardne r: Gerard Man-
ley Hopkins. A Study of Poetic

Idiosyncrasy in relation to Poetic

Tradition. l-2. 304 * 41t s. Lon-
don 1948-49, Secker tr Varburg.
2Ji30 s.

Victoriatidens poesi fortsetter i oppta

sinnene i den britiske litterere verden. I
rekken av litteraturkritiske studier over
jesuitten og lyrikeren Gerard Manley
Hopkins ( 1 844-1 8 89: se Credo 7948:
1,74 fr.) foreligger nu komplett dr. V. H.
Gardners voluminpse doktoravhandling,
hvor sarlig Hopkins' metriske egenatt

er gjenstand for analyse. Det er et used-

vanlig lerd verk, over en dikter som

visstnok er den vanskeligst tilgiengelige
av Victoriatidens mestere, og som de siste

10-1 i ir er blitt >>gjenoppdaget>> og for-
tolket i en imponerende rekke biografier
og kritiske arbeider. Dr. Gardners verk
samler under vitenskapelig disiplin det som

har vart sagt om denne egenartede dik-
teren i de siste irtier, og 6gier til en per-
sonlig og avbalansert vurdering av stprste

interesse.

Fprste bind behandler inngiende og fag-
lig problemer som arten av hans morfologi
og syntaks, hans temaer og bruk og bilder,
mcns annet bind klassifiserer og analyserer
inngiende Hopkins' mest kjente dikt, og

behandler i to avsnitt pi tilsammen et
hundretali sider Hopkins rolle som rytme-
fornyer, med innflytelse pi senere engelsk-

sprikige lyrikere som Ezra Pound (den i
gieblikket meget forkjetrede!), og T. S

Eliot.
Av mer almen og menneskelig interesse

enn denne strengt teknisk-vitenskapelige
del av dr. Gardners verk er innlednings-
artiklene til de to bind, hvor forfatteren,
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uten i ha en uttalt biografisk hensikt, be-
handler spenningen mellem >>the two voca-
tions>>, mellem presten og poeten, mellem
))the character>> og >the personality>> som

Hopkins selv uttrykte det. Det er det
tragiske trekk i Hopkins' overfglsomme
personlighet, og har vert gjenstand for
de mest ulike bedpmmelser. Pi den ene

side har hans trosfeller og ordensbrpdre
(Lahey, O'Neill, d'Arcy, Peters) hevdet

at lidelsene og lutringen i det strengt aske-

tiske ordensliv kom hans diktning tilgode,
mens hans rent estetiserende beundrere
(som Herbert Read) pi den annen side

ser med avsky pi denne >>mutilation>> som

en meningslps og umenneskelig hemsko pi
hans geni. En diskusjon som selvfplgelig
er helt prskeslos. Gardners standpunkt hp-
rer ihvertfall n&rmest til fprste kategori,
han behandler sitt objekt ikke bare med
lerdom, men med innlevelse, respekt og
sympati, og hans analyse av de sikaite
>>terrible sonnets> som mystikeren Hopkins
skrev i en religips krise da han fglte sig

forlatt a'r Gud og mennesker, er noe av

et mesterstykke.

Hopkins fprste fortolkere var si blendet
av hans originalitet at de var tilbpyelige
til i isoiere ham nesten totalt fra hans

egen tid oS miljd. Uten i forringe hans

umiskjennelige egenart, setter dr. Gardner
her tingene pi deres rette plass. Ikke bare

piviser han hva der er sant victoriansk i
denne dikteren, men han avdekker ogsi
med stor litterer innsikt det rike kompleks

av pivirkninger i Hopkins mangfoldige
diktning: religipst og intellektuellt serlig
fra St. Ignatius av Loyola's Exercitier og

skolastikeren Dun Scotus' filosofi, og lit-
ter€rt sett fra gresk og romersk poesi, fra
Shakespeare og nyere engeiske diktere frem
til hans store samtidige Tennyson,

Der finnes muligens bedre innledninger
til Gerard Manley Hopkins'poesi enn dette
bindsterke verk, men der finnes ingen

bedre hjelp til den videregiende og dypere

forstielse av dette merkelige diktersinnet.

Holluard Ricbcr-Mobn
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