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HELIGA Ånnf rgro

tftil Rom under heliga året - det är den önskan, som rör sig i otaliga
I katolska hjärtan i fem världsdelar, och alla skulle velat vara med de

t0,000 pilgrimer, vilka, enligt vad Suenska Dagbladet (27/12 1949) be-
rättar, dels på S:t Petersplatsen, dels i S:t Petersdömen julafton bevistade
det heliga årets invigning av påven Pius XII.

Ännu fler komma att under årets lopp söka följa maningen: lnstaurare
otnnia in Cbristo - enskilda och samhällens andliga livsförnyelse i Kristus,
tör att där apostlarna Petrus och Paulus verkat, lidit och dött för Kristus,
bedja, om icke med samma ord, så i samma mening Pius XII:s bön:

>Allsmäktige, evige Gud, av hela värt hjärta tacka vi Dig för det heliga årets stora

välgärning.
Himmelske Fader, Du som ser allt, Du som rannsakar och leder människornas

hjärtan, gör dem i denna nådens och frälsningens tid lyhorda för Din Sons röst,

Låt det heliga året för alla vara ett luttringens och helgelsens år 
- 

ett år med rikt
inre liv och pånyttfödelse, med stora omvändelser och förlåtelse i stort mått.

Giv dem, som för trons skull lida förföljelse, Din krafts ande för att därigenom
knyta dem oupplösligt vid Kristus och Hans kyrka.

Beskydda Herre, Din ställföreträdare på jorden, biskoparna och prästerna, ordens-
folken och de troende, att alla, både präst och lekman, må vara ett hjärta och en sjäI,
och således bliva en orubblig klippa, mot vilken Dina fienders stormanfall brytas och
krossas.

Låt i alla människor Din nåd väcka kärlek till de många olyckliga, vilka av fattig-
dom och elände tvingas in i en tillvaro, som är människor ovärdig.

Giv alla dem, som kalla Dig Fader, hunger och törst efter social rättfärdighet och

sunt brödrasinne i allt, vad de göra och låta.
Giv, Flerre, fred i våra dag*, frcd i hjärtan, fred i familjerna, fred i fädernes-

landet, fred mellan alla nationer. Måtte ett fredligt och försonligt sinnelag, liksom en

regnbåges milda ljus sänka sig över det land, som är helgat genom Din gudomlige Sons

liv och bittra lidande.
All tröstens Gud! Stor är vår skröplighet, tunga äro våra synder, otaliga våra behov,

men ännu större är vår tillit till Dig. I medvetande om vår ovärdighet lägga vi så-

som barn vårt öde i Dina händer, i det vi fötena vära svaga böner med den saligaste

Jungfru Marias och alla helgons förbön och förtjänster.
Giv de sjuka tålamod och hälsa åter; de ung. trons kraft; barnen renhet; fäderna

omsorg om hemmets välfärd och helighet; mödrarna framgång i deras uppfostrande
verksamhet; föräldralösa barn kärleksfullt beskydd; flyktingar och fångar deras fä-

I -5o3o7r Credo. 3r:a årg. Nr r. r95o
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dernesland ätet, alle människor Din nåd, som förberedelse och pant på den eviga lyck-
saligheten i himmelen.>1

Att det heliga året intresserar även andra än oss katoliker, därom vitt-
nar bl. 

^., 
att Röster i Radio (7949, Nr 12) öppnade sina spalter för en

artikel av kyrkoherden i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm,
R. Vehner, som skriver: )Kyrkan manifesteras i sin världsomspännande
enhet och kraft att binda folken samman. Jubelåret är ett det kristliga
kraftuppbådets och ett den inre samlingens år. Bakom de yttre arrange-
mangen har den 600 är gamla institutionen en religiös innersida, vars värde
för mänskligheten knappast kan överskattas.>>

För att alla katoliker, både de, vilka kunna vallfärda till Rom, och de,

som äro förhindrade, måtte bliva delaktiga av jubelårets välsignelse, ma-
nar I(yrkan alla att vinnlägga sig om ihärdig bön, sann bot, flitigt anam-
mande av de heliga sakramenten2, botens och altarets, samt vinnande av
avlat, vars väsen katoliken känner till genom sin katekes, eller som det
heter i den lilla, ypperliga skriften Tolu ord otn aulaten: >>Vad nu avlaten
betråffar, så medför och innebär den aldrig fAilåtelse för själua slnden,
utan blott ett eftershånkand.e au strafet för en synd, som redan är ut-
plånad. antingen gena?n' botens sakratnent eller fu.llk"otn)i'g ånger. Detta
har alltid stått klart för Kyrkan. År 1311 t. ex. inskärpte påve Klemens V
i ett dekret, att prästerna i sina utläggningar om avlaten noga skulle be-

akta skillnaden mellan syndaskuld och syndastraff, så att ingen skulle tro
sig kunna få syndernas förlåtelse genom en avlat.

Med fullh-omlig änger, som har syndaförlåtande kraft, menas den ånger,

som har till motiv fullkomlig k:irlek till Gud, icke fruktan för Flans

strafi, en ånger, som av den Helige Ande är väckt i själen, i sitt innersta
buren av Kristi nåd samt förenad med viljan att bekänna synden i botens

sakrament.us
Liksom heliga Birgitta fOr eoo år sedan drog till Rom för att då del-

taga i det heliga året, så vilja nu många svenska katoliker vallfarda till
apostlarnas och påvarnas Roma xternd. På S:ta Birgittas tid var allt
Sveriges folk katolskt och kyrkor i mängd, icke minst domkyrkorna i
Lund, Skara, Linköping, Uppsala m. fl., bära vittnesbörd om våra fäders

tro, om vilken Sveriges store skald, Esaias Tegndr sjunger:

>Våra fäders bättre lära,

l'#:r;lrnffiT;::;
' Katolsh Ugeblacl, Köpenhamn, 1910, Nr 2.

' A. Lutz: Den katolske religion, lremstillet for moderne firotestanter. (Oslo) IX.
M. Morawski: Altnar uid Genöuesjön. Vernon Johnson: En Hene - En Tro (Stockholm).t R. Vehner: Toht oril otn aalaten (Stockholm), sid, i,

' Böök och Vrengels Tegnör, uppl, V, sid. 669-670.
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Heliga året 1910

Väl äro vi svenska katoliker fätaliga i jämförelse med medeltidens, men
i ett vilja vi icke låta oss överträffas av dem: i hängiven karlek och lydnad
för Petri efterträdare.

Under de närmaste seklen efter 1100-talets ödesdigra omvälvningar
kunde inga vallfärder till Rom gå från Sverige, eftersom all offentlig
katolsk gudstjänst var strängeligen farbjuden, och konversion belagd med
straff av landsförvisning och förlust av egendom. Men likväl funno en-
staka svenskar såsom landsflyktiga vägen till Rom, bland mera kända en

Nils Bielke5, vars minne nyligen återupplivats av Julia Svedelius, en Lars

Skytte6, den svenske ministern, som blev franciskanermunk och biktfader
åt Kristina, jämte S:ta Birgitta Sveriges mest kända kvinna, ypperligt
skildrad av professor Curt Veibull i hans Drottning Christina och av Py
Sörman i hennes Vi Cbristina wed, Gud.s nåde samt, ett sekel senare, en
man, som Gustaf III, för vars tolerans-proklamationer av 1779 och 7781
svenska katoliker äro den vidsynte konungen tacksamma, ville hava till
apostolisk vikarie i Sverige, men vilken som konvertit var portförbjuden

- 
pater Lars Birger Thjul6n, nitisk själasörjare, talangfull skriftställare,

varm fosterlandsvän, verksam i utländsk press till försvar för svenska in-
tressen. Hans levnadssaga berättas av Niklas Bergius i boken Helgon.T

Som religionsfrihet numer råder i Sverige, kunde svenska katoliker efter
400 är ånyo företaga en vallfärd till Rom med anledning av jubelåret
7925. Tillsammans med katoliker från Danmark, Norge, Finland och
Island bildade svenskarna ett skandinaviskt pilgrimståg, och i artiklar i
Credo far ozs skildras den skandinaviska vallfärden av Monsignore B. D.
Assarsson och Kyrkoherde Joh. van Gijsel, samt den Vatikanska missions-

utställningen av pater P. Overschie och jubelårets stora, internationella
kvinnokongress av grevinnan Brita Bielke, född Sparre.

För de svenska vallfararna l92J var det nog, liksom för min maka och
loirig 1922, en upplevelse att i Rom finna ett svenskt, katolskt centrum -Birgittasystrarnas kloster med Moder Elisabet Hesselblad som abbedissa.

Fastän i lustrer förflutit sedan den skandinaviska vallfärden 1925 ägde
rum, och jag flera gånger sedan dess i och för tjänstgöring i Vatikanen
varit i Rom, stå minnena kvar: besöken i Roms kyrkor, de svenska vall-
{aratnes kommunionmässa, celebrerad av Biskop Mtiller i S:t Peterskyr-
kans Sakramentkapell, de gripande högtidligheterna i S:t Peterskyrkan vid
kanoniseringen av S:t Theröse de I'Enfant J6sus och av S:t Petrus Canisius,

u Karin Sparre: Nlls Bielke, Credo 1930, sid. 308 If. Julia Svedelius: Nils Bielke, Stock-
holm 1949 (Natur och Kultur), sid. 132 fr,

u Gustaf Armfelt: Den suenske ninistern, som bleu franciskarermunk, Credo 1926,
sid. 267 fr.

' Niklas Bergius: Helgon, Uppsala 1948, sid. 9s fi.
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audiensen hos påven Pius XI, som mottog de skandinaviska pilgrimerna
med faderlig huldhet etc. etc.

På väg till audiensen, omedelbart före det lilla skandinaviska, kom ett
stort pilgrimståg, fört av ärkebiskopen av Mohilew, Mgr Cieplak.

Anblicken av det polska pilgrimståget förde tankarna till de tider, då
svenska katoliker, bl. a. biskop Brask, funno en fristad i Polen, en av Po-
lens ädlaste döttrar, Catharina Jagellonica, var Sveriges drottning8 och
svenska helgon, glömda i Sverige, vördades i Polen liksom de ännu i dag
där ihågkommas (6 sept.). Ärkebiskop Cieplak, med vilken jag hade för-
månen privat sammanträffa något senare, hade liksom min biktfader un-
der mina Rigaår (1902-1906), Mgr Zygmunt Lozinski, senare biskop
av Minsk och Pinsk (död 1934s, hållits i fängelse hos bolsjevikerna. Dessa

lovade benåda ärkebiskopen, vars närmaste man, Mgr Budkiewicz, de av-
rättat, om han förbunde sig, att ej läsa mässa. Då han vägrade, blev han
dömd till döden, men frigavs, sedan polska regeringen utväxlat honom
mot ett antal, under kriget tillfångatagna bolsjevikpampar. Processen mot
Mgr Cieplak refererades utförli8t i världspressen, bl. a. i Daily Mail samt
i Su. Dagbladet.

Efter första världskriget blevo katolska biskopar frigivna. Men efter
det andra försmäkta i fängelse ärkebiskop Stepinac i Jugoslavien, kar-
dinal Mindszenty i Llngern etc. etc. jämte präster i mängd. Alla grekiskt-
katolska (: unierade) andliga äro av ryssarna fängslade eller deporterade,
det unierade folket tvingat över till den rysk-ortodoxa (schismatiska)
kyrkan, alla unierade församlingar upphävda i Malopolska - Galizien -en av de många polska provinser, Stalin med Roosevelts och Churchills
samtycke tillskansade sig vid Polens fjärde delningro: i! procent av Po-
lens hela landområde och ungefär en tredjedel av dess befolkning, härav
8 miljoner katoliker, 4,41L katolska präster och 4,311 katolska helge-

domar, däribland Ostrobrama i Vilno, näst Czenstochowa Polens mest

frejdade vallfartsort.
I Polen, som led så ohyggligt under nazistiskt våldsregemente, har

Moskva installerat en kommunistisk regeringr som steg för steg inskränker
Kyrkans handlingsfrihet, Iåter fängsla och döma till döden misshagliga

katolska präster eller sända dem till tvångsarbete.11

Om tillståndet i världen under röd regim skriver pater Steph. \flewers,

" Py Sörman, Spelet kritg drottningen. J, Armfelt och V. de Pomian: Polen nu och i
lorna d.agar.

n Gustrf Armfelt: I en katolsk biskopsstad dd bolsjeuikgrönsen 1924, Credo tglf ,
sid. 90 ff.

'o ;ohn Valterson: öster om Bzg. Arthur Bliss Lane: lag såg Polen förrådas. Erik de
L*el: Det polska dramat.

" S:t Olau (Oslo), 19i0, Nr t-2.
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Heliga året 1910

S. M. M., i ett resebrev från Salzburg: >Här i österrike, vilket, som be-
kant är en halvö mitt i det röda havet, finnes en massa skeppsbrutna
existenser, flyktingar och utvisade från sitt hemland. Vad dessa människor
upplevat, under det vi hade brätt att hissa flagg och tilljubla Montgomery
och hans män, trotsar varje beskrivning. Och så räddade de bara livet.
Hur många av deras anförvanter ha ej i förtvivlan begått självmord, hur
många ha ej blivit torterade till dods, och huru många äro icke för be-
ständigt dömda till slaveri någonstädes i Kaukasus eller Sibirien? Det vi
kallade befrielse, visade sig i verkligheten vara upptakten till blodiga re-
pressalier och justitiemord över hela Europa, under det de olyckliga Bal-
tiska staterna blevo likviderade, Polen förrått och hela det stora Balkan-
området prisgivet åt asiatiskt tyranni. Tidningarna äro nu sysselsatta med
att registrera övergrepp mot mänskliga rättigheter. Eller också avslöjas
statsmännens dumheter i Jalta eller Potsdam: president Roosevelts naiva
bedömande av ryssarna och Churchills cynism, då han svek den polska
exilregeringen eller prisgav den jugoslaviske ledaren Mikailowitz för att,
sluta sig till Tito.>13

Om folken och deras ledare hade hörsammat de maningar och varningar,
pävarna riktat, särskilt påven Pius XI i rundskrivelserna Med dju.paste

srnärta, Oru Kyrknns läge i TyskJarud (14/3 1937), och Kotmntunismctls
uerkliga ansikte (19/3 1937), skulle varken det bruna eller det röda ty-
ranniet blivit så övermäktigt, ej heller deras förtrampande av religionen
så förfarligt.

Nu då mot krisrna i Europa och Asien, icke minst i Kina, f<;rf<iljelser
pågå, kanske ännu värre än de, som rasade mot de första kristna, måste,
i synnerhet under det heliga året, böner oavlåtligen uppsändas för far-
följda bröder, alla i orubblig tro ihågkommande, att den slutliga segern

icke skall tillhöra Guds och Kyrkans fiender, utan Kyrkans gudomliga
Stiftare, som lovat henne, >>att helvetets portar icke skola överväldiga
henne> (Matt. 16:18), eller, såsom obelisken på S:t Petersplatsen i Rom
vittnar - obelisken tt som en gång såg Petri och de första kristnas marrer,
men nu bär inskriften:

Christus vincit
Christus regnat
Christus imperat

Gastaf Armfelt

- Katolsk Useblad, t949, Nt 46.
' Kyrhans historia, utgiven av Birgittaföreningen, Stockholm, sid. 228. Rob. Hugh

Benson: Kristus i Kirken, Oversat av Sigrid Undset. Sid. 19t fi.



VERDENSANSKUELSE SOM TEORI
OG SOM OPLEVELSE

I

nf_fvad betyr nihilisme>> spör Nietzsch eiVille zur Macbt. >At de

I lörrerste verdier mister sin verdi. Målet mangler, svaret på huorfor
mangler.

Den radikale nihilisme er overbevisningen om tilvarelsens absolutte
uholdbarhet når det dreier sig om de höyeste verdier man anerkjenner . . .>>

>Nihilismen uttrykker en patologisk mellemtilstand (patologisk er den
uhyre generalisasjon, den slutning at der ikke gis nogensornbelst me-
ning) ...>>

>>Forutsetning for denne hypotese: 
- 

x1 ds1 ikke gis nogetu sannhet, at
der ikke gis nogen absolutt beskaffenhet i tingene, ikke nogen 'Ding an
sich'. Dette er selv ikke annet enn nihilisme, og det i dens mest ytterlig-
gående form. Den plaserer tingenes verdi nettop deri at der ikke svarer
nogen realitet til disse verdier, men at de bare er et symptom på kraft hos

de verdisettende, en forenkling som tjener liuets formå\.>\
Nietzsche trådte som kjent også frem som forkynner av en ny forso-

ningslrre til avlösning av den kristne: det heroiske enkeltmenneske finner
frelsen i forsoningen med sin egen og universets essentielle meningslöshet.
Han gikk enda videre: frelst er bare det menneske som har full personlig
dekning for sine ord når han bekjenner sin kjerligbet og skjenker sig selv
i en akt av ekstatisk selvhengivelse til de blinde, sjellOse og meningslöse
krefter som han er overgitt til på nåde og unåde.

I sitt essay Bildning, religion og patetisk tro iTro ocbYetande trer pro-
fessor Fledenius frem for offentligheten som forkynner alr denne
religion.

>Att denna tillvaro inte har vare sig mål eller mening, att den på det
hela regeras av naturkrafter, som inte frågar efter mänsklig lycka eller
kultur, . . . det år detta som den som har förlorat sin religiösa oskuld och
dock inte vill överge den intellektuella moralens maxim, till sist måste
försona sig med> (s. a0). >Lösningen av det religiösa grundproblemet
är sålunda ingenting a rrat.äL det som Nietzsche kallade amm fati - den
fria anslutningen till livet, trots allt> (s. 41).

Imidlertid blir man fort klar over at Hedenius nihilisme ikke har samme
ekstreme form som Nietzsches.

t Nietzsches Verke >Klassikerausgabe>, B. 9, s. 14/11.
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Verdensanskuelse sorn teori og soru opleuelse

Nietzsches nihilisme var ett. uttrykk for en personlig kval, et tragisk
og lidelsefullt forhold til frelses- og forsoningsproblemet som branr i hans
hud som en nessusskjorte. Han såret sig selv til döde med sina egne våpen
og fant frelsen og forsoningen i sitt standpunkts eksistensielle konsekvens:

- vanviddet.
I Hedenius tilfelle foreligger ingen grunn til engstelse. FIan kan ikke

innse att >den pessimistiska tanken på livets meningslöshet måste hämma
aktiviteten i det godas tjänst>. FIan advarer mot å forveksle >den filoso-
fiske pessimismen>> med >ett tillstånd av psykisk depression> (s. 224).
Ffan er selv det beste eksempel på at en rent teoretisk >försanthållande
tro> på universets og menneskelivets meningslöshet og formålslöshet ikke
behöver å ha den ringeste innvirkning på den troendes humör. Den teore-
tiske intellektuelle innsikt i at >det hele> er komplett meningslöst,
har sine egne kompensasjoner, som ikke er ä forakte, og så langt fra ä

före til nogen >psykisk depresjon>>, tvertom virker opfriskende og stimu-
lerende. >Likväl har jag kommit till vissa resultat, som har givit mig ett
slags gladje>, meddeler han oss, >en glädje som beror på en känsla av
klarhet,, (s. 3i).

At det resultat han er kommet til ledsages av en glad f<;lelse av klarhet
er ikke nogen garanti fot at resultatet selv er klart. Enda mindre er en
slik glad fölelse av klarhet nogen betryggende garanti for at det er sant.

En nihilisme >jusque au bout>> er absolutt uangripelig hvis man godtar
hvad Nietzsche kaller >forutsetningen for denne hypotese: at der ikke
gis nogen sannbet. Begrepet 'tilverelse' innbefatter nemlig i sin vanlige
betydning også de ideer og forestillinger menneskene danner sig om sin
tilvarelse. Hvis tilvrrelsen i denne betydning av ordet er meningslös så

må også de ideer og forestillinger vi danner oss om den vere meningslöse.
Nietzsche definerte 'viljen til sannhet' som 'ein verst€ckter \Mille zum
Tode', 'ein lebensfeindliches, lebenzerstörerisches Prinzip'. 'For man kan
bare spörre sig selv grunndig: Huorf or vil du ikke bedra? sarlig hvis det
skulde se ut som og det ser slik ut! 

- 
livet var anlagt på skin, jeg

mener på villfarelse, bedrag, forstillelse, blendverk, selvforblindelse. . .'
Dog, man forstår hvor jeg vil hen, nemlig at det fremdeles er en nreta-

fysisk tro, som vår tro på vitenskapen hviler pä, 
- 

at også vi erkjennende
av idag, vi gudlöse og antimetafysikere, henter uår ild fra det bål som en
årtusengammel tro har tendt, hin kristentro som også var Platons tro, at
Gud er sannheten, at sannheten er guddommelig. . . Men, hvad så, når nu
nettop dette blir stadig mere utrolig, når ingenting lenger synes gud-
dommelig, det måtte da v*re villfarelsen, blindheten, lögnen . . ., (B. t,
s. 217).

Personlig og >eksistensielt engagert> i denne filosofi er vanligvis bare
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den som befinner sig på tersklen til det fysiske eller åndelig-moralske
selvmord.

Men andre og mere beskjedne eksistensielle formuleringer av påstanden
om tilvarelsens meningslöshet er naturligvis mulige. Alt avhenger her av
buad slags mening eller formål man forlanger å finne og av om man gir
utsagnet en absolutt og uniuerscll rekkevidde eller nöyer sig med å frem-
sette det som et provisorisk resultat av rent personlige grublerier.

Jeg kan begrunne min påstand med at det hittll tross alle mulige an-
strengelser og den beste vilje ikke har vrrt, noig personlig rnulig å opdage
nogensomhelst mening i tilvarelsen. Dermed vil jeg ikke påstå at det som

hittil ikke har vx,rt mulig for mig, ikke er mulig ouerhadet.I denne for-
mulering gir påstanden ingen grunn til nogen polemikk. Den er sann i
betydning av sannf erdig: for mig er tilvarelsen meningslös fordi det vir-
kelig ikke er mig mulig å opdage buad meningen €r.

Anderledes hvis jeg fremsetter påstanden som et filosofisk eller meta-
fysisk tankeresultat sorr, alle opriktige og redelige mennesker hvis tanke
reguleres av de upersonlige og almengyldige tankelouer, rr'ed nödaendlgbet
må komme til.2 Jeg erklrrer da et jeg har löst problemet om tilvrrelsens
mening og formåI. En negatiu lösning må nemlig også gjöre krav på å

vrre en lösning og har bare nogen mening i denne forstand hvis den gjör
krav på absolutt og uniuersell sannhet.

Hvis den mening man erklrrer ikke eksisterer i tilvrrelsen er av for-
nultsmessig art, så går påstanden ut på at tilvrrelsen er irrasjonell i be-
tydning av fornuftslas. Inkluderer man mennesketanken i begrepet >til-
vrrelse,, så blir påstanden selv fornuftslös.

Begrenser man begrepet >tilvrrelse> til alt som eksisterer og har mu-
lighet for å eksistere utenfor og waubenglg av menneskelig erkjennelse,
så stöter man på en ny vanskelighet. Hvilke midler besitter menneske-
tanken til å kontrollere sannbeten av sine påstander?

Det ene er den erfaringsvitenskaplige forskningsmetode. tr{en der gis

ingen erfaringsvitenskaper som setter sig som mål å bevise sannheten av

absolutte påstander av denne type.
Det andre er det fornuftsprinsipp at en selumotsigende påstand ikke

kan vrre sann. M. a. o. det som strider mot de överste tankelover strider
eo ipso mot de lover som behersker og regulerer >tilvarelsen> i betydning
av alt det som eksisterer som det aaubengige objekt for den menneskelige
erkjennelse. D. v. s. den påstand at >>tilverelsen er uten mening>> kan bare
kontrolleres under forutsetning av at tilverelsen reguleres av de satnme

fornuftslouer sont d,en logiske tenkning. Vi har å gjöre med en konklusjon

' En sannhet som alle som ikke vil >opgi den intellektuelle moralens maxim> må for-
sone sig med, for å citere Hedenius.

8



Verd.ensanshuelse som teori og som opleuelse

som negerer sine egne premisser. Utelukker man den menneskelige er-
kjennelse fra begrepet >tilvrrelse>, så blir påstanden irrasjonell i betyd-
ning av fornuftsstridig.

Endelig kan man hevde at >tilvrrelsen er uten mening>> i den forstand
at den fornuftsmessige verdensorden er ant'oralsk, målt med den målestokk
vi finner i vår bevissthet, fullkommen likegyldig for alle de distinksjoner
mellem godt og ondt, rett og urett som den menneskelige fornuft etablerer

og söker å begrunne fornuftsmessig.

Forutsetningen er her at >tilvrrekenrr: alt som er til, har vrrt til og

kan vere til, kan foreligge i sin totalitet som objel<t for et lresens tanke
som omsluttes av denne samme tilvrrelse som en av dens avhengige, be-

grensede og flyktige eksistensformer.

For en betinget, begrenset og avhengig eksistensform er bare en be-

tinget, begrenset og avhengig erklennelsesf orm rr,ulig, og dermed også bare

en betinget, begrenset, avhengig kunnskap eller viten om tilvrerelsens mål
og mening. Fölger vi denne tanke videre, vil den före oss til en funda-
mental distinksjon. Jeg sikter til distinksionen mellem den mening og det

formål i tilvrrelsen som er tilgjengelig, {attbar, for rnenesketanhen, og

den mening og det formål som en fornuftsmessig, >intelligibel> verdens-

orden har i sig selu.

Denne sondring har ikke bare den fordel at den kan aksepteres av

enhver som ikke vil opgi den >intellektuella moralens maxim>>, men har

også den ytterlige tiltrekning at den ikke er irrasjonell, hverken i betyd-
ning av fornuftslös eller fornuftsstri.d.ig.

Mennesketanken er slik konstituert at den ikke kan akseptere en på-

stand angående tilverelsens mål og mening som savner tilstrek"kelige for-
nuf tsgrunner.

Den kan bare akseptere MYSTERIET hvis der kan anföres tilstrekke-
lige fornuftsgrunner for å akseptere det. >>Fornuften vilde aldri under-
kaste sig hvis den ikke innså at der gis tilfelle da den må underkaste sig>>

(Pascal).
F{vad mener vi når vi går ut {ra som selvinnlysende at bare en til-

strekkelig begrunnet påstand angående virkeligheten kan vue sann? Yi
går ut fra at alt som er til må ha en tilstrekkelig grunn til sin eksistens.

Men en betinget, begrenset, avhengig eksistens kan ikke ha den tilstrekke-
lige grunn til sin eksistens i slg selu.Den kan bare ha sin eksistensgrunn i
en lrnnen eksistensform som ikke er betinget, begrenset, avhengig av noget-

somhelst utenfor sig selv: 
- 

GUD.
I hvilken betydning av ordene >>tilverelse>> og >mål> og >mening>

holder nu Fledenius sin påstand for sann?



Luduig Vollnick

Dette er nödvendigvis et rent spekulativt problem. Men nu inneholder
hans bok som kjent en rekke nrrgående spekulasjoner over problemer av
denne type. Det ligger ner i anta at han holder sin tro på verdensordenens
meningslöshet for sann i samme forstand som andre mennesker holder sin
tro på en meningsfylt verdensorden for sann. Begge trosformer inneberer
at et utsagn vedrörende verdensordenen, ,>verklighetens objektiva beskaf-
fenhet> kan ha en definerbar mening og at det er mulig å konstatere om
utsagnet og virkelighetens objektive beskaffenhet er i overensstemmelse
eller strid med hverandre. .

Nu er det mulig at F{edenius vil svare det samme som biskop ts o h I i n
at hans livssyn ikke gjör krav på å besvare alle tankens >hvorfor>>. I så

fall kan hans egne kommentarer til denne >deklaration>> anvendes på ham
selv uten andre forandringer enn ombytning av navn.

>Men att (Hedenius') livssyn verkligen vill vara en livs- och vädds-
förklaring, det är ä andra sidan säkert . . . Det i sammanhanget viktiga
år ju, att de (Hedeniusiske) trossatserna otvivelaktigt försöker besvara
uissa ay tankens frägor och att vårt logiska förnuft därför alltid kan dis-
kutera huruvida dessa svar är rimliga eller orimliga, sannolika eller
osannolika.

Sålunda kan (Hedenius') deklaration te sig som en ren meningslöshet,
och det är även möjligt att den är det. Men helt utesluten är inte en

annan tolkning: att han fc;r tillfellet råkat in på den stundom förekom-
mande tanken, att (hans) livssyn inte gör anspråk pä att. besvara några
som. helst av tankens varför. Det skulle betyda, att det inte ingår i (He-
denius') livssyn att.hälla dogmerna om (en meningslös tilverelse) för sanna

ens i den enkla og redbara mening, som den tänkande (kristne) håller rakt
motsatta åsikter för sanna . . .

Vilken av dessa tolkningar som är den riktiga, är inte gott att, veta.
Troligen är det den första: att det citerade uttalandet är en ren menings-
löshet. Men omfattar man hans (Hedenius) lära pä allvar, blir det dock
en så gott som nödvändig konsekvens att också försöka avskudda sig den
principen, att den (hedeniusiske) tron innebär ett försanthållande i vanlig
mening. Innehåller tron verkligen en samling motsatta påståenden om
(verdensordenen), så kan den troende åtminstone inte antas ha någon
försanthållande tro på dessa påståenden i de särskilda fall, då den troende
sjölu inser, att påståenden är logish"t oförenliga> (s. 162).
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II
>Vozu man vom Erlebnisse her keinen Ztgeng hat,
daför hat man kein Ohr.> 

Nietzsche

>Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht -I4irl>

Professor Hedenius skriver: >I princip finns det ingentings i det
mänskliga s.iälslivet som inte skulle kunna beskrivas och förklaras, förut-
satt att vi har tillräckligt pålitliga iah,ttagelsesmetoder. I mystikens psy-
kologi finns det mycket litet som är mystiskt, tvärtom är denna gren av
psykologien ganska noga genomforskad. Det innebär att även de mesr
mystiska ord och uttalanden i princip kan förstås, i den meningen att
deras betydelse skulle kunna meddelas personer som inte själva är mysti-
ker>> (s. 69).

Nu legger ikke professor Hedenius sk;'ul på at han selv er et meget
dypt, sjelfuilt og religiöst menneske som tilbringer en stor del av sitt liv
med religiöse grublerier. Han forsömmer ingen anledning til å understreke
at han >själv är religiös>. FIan har også forsökt å meddele de >religiöst
oskyldiga> blandt sine beundrere hvad det er for noget som foregår på
dypet av hans sjel når han har sine religiöse oplevelser.

Hedenius forteller att han ,rkänner ett ständigt begär efter en bättre
värld, en helt annao. verklighet>. Hvad er det han >innerst inne vill?>
Beröve så mange mennesker som mulig deres >försanthållande tro> på
denne bedre verden? Dette er bare ett underordnet mål for professor
Hedenius. Ikke underlig at det foresvever ham at det >i grund och botten>>

er en >ren orimlighet, detta som jag innerst inne vill: riva ett hål i själva
verkligheten omkring mig och få kontakt med en värld av ljus och har-
moni>> (s. 38).

Er forklaringen på Hedenius felttog rr'at, and.re menneskers ,rförsant-
hållande tro> på denne verden av lys og harmoni, da simpelthen den at
det er ham en utålelig tanke at andre mennesker skulde ha adgang til en

verden som er stengt for ham selv? Står vi rett og slett overfor et psyko-
logisk intere ssant > re sentfunent sf eno?nen> ?

Det som interesserer i denne sammenheng er Hedenuis' beskrivelse av
de surrogater han har skaffet sig som kompensasjon for sin manglende
forsantholdend€ tro på >en värld av ljus och harmoni>.

Hedenius forteller at hans religiöse behov, hans >befrielseslängtan> får
>)en sorts tillfredsställande i inre upplevelser, som förefaller mig att ha en
stor likhet med andakt>. Det er srrlig under oplevelsen av hvad han kaller

t Uthevelsene av mig.
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>ren kunst>> at han har konstatert denne >likhet> med religiös andakt.
Men han har også lagt merke til at slike andaktsstemninger kan vekkes
tillive av andre objekter enn kunstverk, f. eks. >kärleken, vänskapen, be-
traktandet aY naturen>).

Hvori består nu disse andaktsstemningers spesifikke egenart, deres ve-
sensart eller essens, som gjör det mulig å skjelne dem fra and,re fölelses-
komplekser, f. eks. det velbehag som ledsager tilfredsstillelsen av sult og
kjönnsdrift?

Spesielt inneholder de estetiske andaktstemninger >en stor tuetydigbet>>,
meddeler Fledenius. >Var i denna tvetydighet består h-an jag inte d.efi-
niera... Det enda som låter sig säga år, att den (rena konsten) i själva
sin hernligbetsfulla tuetydigbet ger en egendomlig förnimmelse av salighet,
en känsla som på en gång innehåller ängslan och befrielse> (s. 39).

Hedenius fremsetter nu den religionshistoriske og religionspsykologiske
påstand att >dessa fromma tillstånd är religionens början>.

For den tenkende kristne vil der her uvilkårlig melde sig forskjellige
nrrgående spörsmåI.

För man kan avgjöre hvad noget er opstått au,mä man gjöre sig klart
rede for for buad dette noget er, som man söker oprinnelsen til. Man må
kunde definere det, presisere hvad dets spesfikke egenart består i. Man
må også kunde gjöre klart rede for huad det, noget er, som man avleder
vedkommende fenomen au.

Nu går som vi har sett Hedenius religionspsykologiske teori ut på at
>religionen> har sin >början> i de andaktstemninger som han har kon-
statert hos sig selv i konsertsaler og kunstgallerier, i kjrrlighet, venskap
og i naturbetraktninger. Men han erklrrer også at disse indre oplevelser
inneholder en >hemlighetsfull tvetydighet> som han er ute av stand til
å definere. Med andre ord: Fledenius definerer noget som han ikke vet
hvad er ved hjelp av noget annet som han heller ikke vet hvad er.

Sammenligner man nu denne teori med påstanden om at >I princip
finns det ingenting i det mänskliga själslivet som inte skulle kanna
beskrivas och förklaras, förutsatt att vi har tillräckligt pålitliga iakttagelses-
metoder>> i lys av >det logiska postulatet>, så skulde alternativet synes
klart og utvetydig:

Enten kan allt i det menneskelige sjelsliv forklares og defineres med
tilstrekkelig pålidelige iakttagelsesmetoder og da må også Hedenius an-
daktstemninger kunne det. >Tvetydigheten>, det >hemmelighetsfulle>
beror da simpelthen på manglen på tilstrekkelig pålidelige iakttagelses-
metoder.

Eller også er Fledenius >hemmelighetsfulle andaktstemninger> en
udefinerbar og uforklarlig undtagelse fra regelen.
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De moderne psykologiske teorier angående kunstens oprinnelse og ve-
sensart er som kjent legio. De bygger på samme forutsetning som Fledenius

religionspsykologiske hypotese: >I (konstens) psykologi finns det mycket
lite som är mystiskt, tvärtom är denna gren av psykologien ganska noga

genomforskad. Det innebär att även de mest mystiska ord och uttalanden
(om hemmelighetsfulle og tvetydige andaktsstemninger) i princip kan
förstås, i den mening att deras betydelse shulle kct'nna meddelas personer

som inte själv (har hatt estetiske oplevelser).r>
Annetsteds i sin bok slutter Hedenius sig tilsynelatende uten forbehold

til denne opfatning. Like lite som det er nödvendig å ha hatt religiöse

erfaringer for å forstå hvad som foregär i en religiös mystikers sjelsliv
under kontemplasjon, like lite er det nödvendig å ha hatt estetiske ople-

velser for å forstå hvad som foregär i professor Hedenius under hans

estetiske andaktsövelser. Denne ,rpopulära analogi med musikörat borde
m.a.o. aldrig begagnas ty den har bara retoriskt värde>>, sier han. >Ty
inte bara omusikaliska personer utan också musikaliska kan med fullt fog
tinna att vissa formet av t. ex. gammal operamusik är bombastisk och
ihålig> (s. ll1).

Allikevel, av en eller annen grunn, er det ikke disse musikalsk >uskyl-
diges> innsikt Hedenius appelerer til når han söker å meddele den >>ude-

finerbare hemmelighetsfulle tvetydighet)> som fyller ham med >>en egen-

domlig förnimmelse av salighet> under fremförelsen av >sextetten i
Mozarts Don Juan>. Han skulde önske at han hadde >en läsare, som

kommer ibåg sextetten i Mozarts don Juan, och som har sett Velasques

>Infantinne> og kjenner Gunnar Ekel<;fs tankelyrik 
- 

>esh som är
i stånd. ti.ll att se, att alla dessa vitt skilda saker gömmer en getnensatn

hemlighet. Han skulle förstå, uad jag nenar> (s. 39). Altså dog!
Den almindelige definisjon på et umusikalsk menneske er at det er ute

av stand til å opfatte forskjellen mellem Mozarts sekstett og annen larm.
Definisjonen på et musikalsk menneske er at det er istand til å opfatte
forskjellen på bombastisk og hul musikk og musikk i den egentlige betyd-
ning av ordet.

På samme måte er definisjonen på et virkelig religiöst menneske at det
er istand til å opfatte forskjellen mellem uttrykk for estetisk >religiösitet>>

og den ekte.
Hvordan forholder det sig nu egentlig med Hedenius påstand om at

det i prinsippet ikke finnes noget i det menneskelige sjelsliv som ikke
skulde kunne beskrives og forklares med de iakttagelsesmidler som den
vitenskapelige psykologi rår over?

Som ethvert menneske kan den vitenskapelige psykolog bare gj&e si,ne

egne indre oplevelser og erfaringer til gjenstand for direkte >iakttagelser>.
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Hvor det gjelder andres indre oplevelser og erfaringer er han henvist til å

tolke sine sanseiakttagelser av deres ord og kroppsbevegelser, minespill etc
efter analogi med sine egne indre oplevelser og erfaringer. Ingen tenkbare
forfinelse av det psykologiske laboratorieutstyr kan endre dette forhold.

Ingenting er derfor mere naturlig enn at f. eks. den estetiske immune
tolker Hedenius >egendomliga förnimmelse ay salighet> under frem-
förelsen av Mozarts sekstett efter analogi med sine egne erotiske erfaringer.

Ingenting er heller mere naturlig enn at Hedenius tolker den mystiske
kontemplasjon efter analogi med sine egne >tvetydige> estetiske andakts-
stemninger eller naturinntrykk.

Den tolkning av disse fenomener som synes mig mest plausibel er
fölgende:

Ethvert menneske kommer til verden rr'ed ru.ulighet for å gjöre este-

tiske og religiöse erfaringer. Mange mennesker går tilsynelatende i graven
uten å ha realisert nogen av disse muligheter. For dem eksisterer derfor
hverken religion eller kunst qua indre erfaring eller oplevelse,

Hos andre ytrer den potentielle religiösitet sig bare som >>rent lyriska
stämningar som i och för sig kan finnas oberoende av varje religiös tro>>

(s 6I). Vi har å gjöre med et vagt udifferentiert fölelseskompleks uten
bestemt form, innhold eller objekt.

Besternte inntrykk utenfra er nödvendige for å aktivere og dermed også

differentiere dette kompleks, f. eks; et musikstykke, et maleri, en guds-
tjeneste. Fra det öyeblikk er estetiske oplevelser og erfaringer knyttet til
kunstverk som sitt objekt og de religiöse oplevelser og erfaringer til et
bestemt religiöst trosinnhold og dets objekt. Nogen sammenblanding eller
forveksling er ikke lenger mulig. Man har en gang for alle ladt det
embryoniske og udifferentierte utviklingstrin bak sig.

Fledenius sier at han aldrig har hört nogen overbevisende grunner for
den antagelse at det skulde vere umulig eller endog meget vanskelig for
de >religiöst uskyldige> å forstå kristendommens >>innebyrd> (s. M).

Alt beror jo her på hvad man mener med >kristendommens innebyrd>,
og med >>forståelser>.

Den rent intellektuelle begripelse av en rent intellektuell teologisk
fremstilling ^v >kristendommens innebyrdr> som f. eks. St. Thomas
Summa Tbeologica er natudigvis på ingen måte umulig for den som er parat
til gjöre sig den nödvendige umak.

St. Thomas har med vanlig klarhet og presisjon formulert betingelsene
for en fruktbar diskusjon av >kristendommens innebyrd> med ikke-
troende.

Det heter i Suntrna Theologica, förste del, sp. 2, art. 8: >Flvorvidt den
hellige lrre kan gjöres til gjenstand for diskusjon.>:
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>... det må huskes med henblikk på de filosofiske vitenskaper, at de
lavere vitenskaper hverken beviser sine prinsipper eller diskuterer med
dem som nekter dem, men overlater dette til en höyere vitenskapl mens
den höyeste av dem, d. v. s. metafysikken bare kan diskutere med en som
nekter dens prinsipper, hvis motstanderen vil gjöre en eller annen inn-
römmelse; men hvis han ikke vil innrömme noget, kan den ikke ha nogen
debatt med ham, skjOnt den kan besvare hans innvendinger. Derfor kan
Den hellige skrift siden den ikke har nogen vitenskap over sig selv, bare
diskutere med en som nekter dens prinsipper hvis motstanderen ialfall
innrömmer nogen av de sannheter som er fremkommet gjennem den
guddommelige åpenbarirg. . . Hvis vår motstander ikke tror noget av
den guddommelige åpenbaring, er der ikke lenger noget middel til å bevise

tros-artiklene ved resonnementer, men lare til å svare på hans innven-
dinger, 

- 
hvis han har nogen 

- 
mot troen. Siden troen hviler på den

ufeilbare sannhet og siden det motsatte av en sannhet aldri kan bevises,

er det klart at de argumenter som anföres mot troen ikke kan vare bevis,
men er uanskeligbeter son kan löses.r>

Men å forstå kristendommens innebyrd kan også bety noget helt annet
enn den rent intellektuelle begripelse av metafysiske og teologiske be-
grepsbestemmelser og distinksjoner. Den kan bety den umiddelbare og
direkte mystiske oplevelse av disse indirekte, negative eller analogiske ut-
sagns transcendente gjenstand 

- 
Gud.

Hvad betingelsene er for å gjöre denne den höyeste og reneste av alle
religiöse erfaringer skal jag her ikke gä na,rrr'ere inn på.

Jeg innledet dette opsett med en citat från Nietzsche. Det faller derfor
natudig å avslutte den med et annet citat.

>Der gis et ranginstinkt, solor' mere enn alt annet allerede er tegnet på
en höy rang; der gis en gled.e ved erefryktens nuancer hvorav'man kan
slutte sig til fornem herkomst og vaner. . . Den som har som opgave og
övelse å utforske sjeler, han vil i mangeslags former betjene sig nettop
av denne kunst, for å finne ut en sjels innerste verdi, den uoverskridelige
medfödte rangorden den tilhörer: han vil stille den på pröve hvor det
gjelder dens instinkt for erefryht. Differance engendre baine: 

- 
mangen

naturs gemenhet spröyter plutselig frem som smutsig vann, når ett eller
annet hellig kar, en eller annen kostbarhet i lukkede skrin, en eller annen
bok med den store skjebnes innsegl beres forbi. Den måte hvorpå stort
sett hittil erefrykten for bibelen oprettholdes i Europaa, er kanskje det
beste stykke sedenes tukt og forfinelse som Europa skylder kristen-
dommen. .. Meget er opnådd, når den store mengde (de flate og stundes-
löse av enhver art) endelig har fått den fölelse i blodet at d,er gis hellige

t Dette blev skrevet i 18St.
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oplevelser i hvis nrrvrr de har ä ta av sig skoene og holde den skitne hånd
langt vekk, - det er nesten deres höyeste tilnrrmelse til menneskelig-
het. Omvendt er det kanskje ingenting som virker så kvalmende hos

de såkalte dannede, 'de moderne ideers' troende, som deres mangel på

skamfölelse, den bekvemme frekkhet i öye og hånd hvormed de rörer,
slikker, tukler på alt, og det er mulig at der finnes langt mere fornem
smak og taktfull e,refrykt idag blandt folket, de lavere lag, navnlig
böndene enn hos åndens avislesende halvverden, de dannede.>5

>Enhver tid har sine egen guddommelige art naivitet som den kunde
misunde andre tidsaldre opfinnelsen av: - og hvor megen naivitet, . . .

ligger der ikke i den overlegenhetsfölelse . . . hvormed den krdes instinkt
behandler det religiöse menneske som en mindreverdig og lavere type som

han selv er vokset ut av, bort fra, opp fra, - fiarr, den lille anmassende

dverg og plebeier, den flitiig-flinke hode- og håndsarbeider for
>ideene>, >de moderne ideer!>6

Luduig Vollnick

JESUS KRISTUS, GUDS ORD'

Guds oril kommer till mig

f, fter afi ha sänt till människorna Israels profeter har Gud slutligen
I-rt"lrt till dem genom sin Son. Att denne Sons ord ännu bibehålles och

fortplantas genom Kyrkans läroämbete äro här fakta, vilkas samband

med mitt liv jag kanske inte fattar.
Detta är alltf<;r allmänt uttryckt; jag skulle behöva försäkran att det

rör mig personligen. Jag har min egen personlighet, och ingen kan med

våld skaffa sig tillträde dit; mitt hjlrtas djup liknar inte någon annans.

Det allmänna bästa tillfredsställer mig inte, så länge det inte har funnit
ett medel att bli mitt eget bästa.

Jesu ord utbredes över hela världen, men det måste nå fram till mitt
öra och därifrån till mitt hjårta, det måste tränga ned i min ensamhets

hemlighetsfullaste djup, göra sig till min egendom genom att ta mig i be-

sittning f.ör att omgestalta hela mitt liv. Det måste vara sanning för mig,
och jag måste veta, att det är det.

o B.7,s.2fo.u s. b., s. 83.t Deno" artikel utgör fortsättningen av P. L.-M. Dewaillys skrift lösus-Cbrist, Parole
de Dieu (ifu Creclo 1949:9 ff.; Ita {f.).
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Jesu ord svarar emot den grundläggande, obestridliga och så enkla
lår'gtan, som driver mig såväl som varje människa att söka sitt bästa. Han
böjer sig ned över mig och talar till mig, i honom möter min tro den le-
vande Guden. Det är genom tron, som nyckeln till min varelse lämnas
åt Kristus och åt hans ord. Det är genom rron, som jag f.attar intresse för
Guds Ord, så att detta Ord slungas in i mitt liv för att slunga mitt liv
in i förlåtelsen och lyckan hos Gud.

Sedan vi ha betraktat den mäktiga ström, som ifrån Faderns sköte för
Ordets sanning ända fram till mänskligheten, återstår der oss nu att be-
trakta människan, som mottager denna sanning.

Vi lade i början märke till den roll, som de ord vi höra spela för da-
nandet av vårt förstånd. Man måste dock tillägga, att det inte rör sig
endast om ord som vi höra, utan även om ord som vi godtaga. Våra för-
äldrars, lärares, grannars ord, såväl som hallåmannens och journalistens,
tränga utan ansträngning in i vårt förstånd, som är mycket mer mot-
tagligt än man tänker sig.

Det ligger i människans natur att tra allt vad man säger henne. Det
är en skam för mänskligheten, att de hopade och upprepade påståenden,
som man betecknar med namnet propaganda, ha kunnat bli liktydiga
med systernatisk lögn; men denna förvändhet vittnar åtminstone efter-
tryckligt om naturlagens fortsatta giltighet. Man skulle kunna trukta att
livserfarenheten vore olycksbringande för barnets lätthet att rro, men
ändå anses kanske den som vill pröva alk f.ör dummare än den som aldrig
prövar något. Om vi blott hade de tankar i huvudet, som vi själva granskat
och ånyo tänkt, skulle där inte finnas mycket.

Vi antaga instinktivt, fast ofta felaktigt, att den som ralar vet och
säger sanningen; vi lita på den som vet något, vid godtaga och tro vad
han säger.

Man bör inte vara rädd för att jämföra tron med den nödvändighet,
som människan erfar att godtaga €n annan människas ord. Den helige
Thomas av Aqvino är inte rädd för att hår citera >Filosofen,> (Aristo-
teles): >Den som lär bör börja med att rro.>> Gudstrons särart blir sedan
blott ännu mer iögonfallande, emedan Gud är >>Mästaren>.

Även när det rör sig om tron, denna vetskap om vår frälsning, lita
vi på en annan som vet, vi tro på vad en annan säger oss. Och den andre
är Gud, som inte vilseleder oss.

Gud talar till mig om sig själv. Sonen, Faderns eviga tanke och ord,
säger mig vad han vet och vad han är ensam om att veta. Grundsanningen
uppenbarar sig för mig, och jag tror Gud på vad han säger mig om Gud,
emedan endast Gud känner Gud. Här är äntligen etr ord, som är värr
att tros. Genom tron godtager jag Guds ord.

2- 5o3o?r Credo. 3r:a årg. Nr r. r95o t7
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Om vi gå till etymologien lägga vi märke till att alla dessa ord.: trohet,

förtroende, förtro sig åt tillhöra samma farrrilj, de ha alla samma ur-
sprung: tro.

Man kunde tala om en tro hos Gud eller åtminstone om en oföränderlig
trofasthet hos Gud, som inte tager tillbaka vad han sagt. Gamla Testa-
mentet kan inte nog prisa denna trofasthet, som fortsätter Skaparens
barmhärtighet. Mot denna tro hos Gud svarar vår egen tro, emedan vi
lita på hans ord. Liksom mellan två trolovade (alltjämt samma ordstam),
mellan brud och brudgum, när de ge varandra sin tro, knytes pä patriar-
kernas tid och senare på Kalvarieberget i Kristi blod mellan Gud och hans
folk, mellan Gud och människan ett varaktigt förbund, ett band av ömse-
sidig tro, där vår trofasthet ödmjukt besvarar den Eviges.

Vi veta att enligt den vanliga ordningen Guds ord framlägges för mig
av människor. Men även om det är så, är det Gud ensam som jag ger
min tro.

>Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud>, anförtror den helige Paulus
de kristna i Tessalonika,>för attI,når I undfingen det Guds ord, som vi
predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord,
vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron>)

(1 Tess. 2: l3). Vilken rikedom i dessa tä ord, översatta så gott det går.
Paulus har predikat, predikat på uppdrag av Gud. De som ha hört ho-
nom, inte alls nöjda över att höra hans ord, har mottagit det, eftersom
de i detta hans ord verkligen ha känt igen Guds ord, och när de nu tro,
forblir Guds ord verksamt mitt i deras församling.

Det är en Guds gäva, att sålunda få höra en människas ord såsom Guds
ord, vilket det i verkligheten är. Herrän öppnade Lydias av Tyatirahjärta,
så att hon aktade på det som Paulus komme att såga (ApS. 16: 14). Och
man kan säga om Kristi utsända såväl som om honom själv, att till och
med genom dem kan inte någon komma till Sonen, om icke Fadern, som

sänt Sonen, drager honom (Joh. 6: 44, 65).
Budbäraren som sådan spelar ingen roll, inte heller det språk han an-

vänder. Han är Sanningens tjånare, Gud har delgivit honom sin kunskap
och givit honom i uppdrag att undervisa mig däri. Det är Gud som talar,
Gud som jag hör. Jag skall med tro och vördnad lyssna till det sanningens
ord, som hans utsände frambär till mig, ty själv litar han på den som har
sagt honom: >Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den
som taSer emot mig, han tager emot den som har sänt mig>> (Matt. 10: 40,
jfr Luk. 10:16). Liksom han har jag blott en ende Mästare, samma tro
inbjuder mig att lyssna till honom och att endast lyssna till den som han
företräder. Jag minns den präst som lärt mig en viss trosanning, den vän
som hjälpt mig att bättre förstå en annan, och jag böjer tillsammans med
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dessa vittnen knä inför den enda Sanning, vilken de och jag ha att, tacka
för varje sanning (jfr Upp. 19: 10).

Författaren till Kristi efterfaljelse hade förstått det så, han som bävade

för att stanna vid de mänskliga ordens yta utan att dårifrän tränga ned

till den gudomliga kärnan. >Må det inte vara Moses som talar till mig,
inte någon av profeterna tala hellre till mig du själv, Herre Gud, du som

själv inger och upplyser alla profeter, Flerre min Gud, eviga sanning. . .>)

(III,2:1-3). En välgrundad fruktan, en varning att endast ge vår tro
till den som har rätt därtill. Äh nej, inte till människorna, säkert inte till
människorna, men till Gud ensam som talar genom sina utsända.

Det är alltid hans levande ord som jag tror, vare sig det kommer till
mig från Jesus, från hans apostlar, frän påven och biskoparna, igenom

dogmernas formler eller liturgiens böner eller genom samtal med de kristna
i min omgivning. Jag mottager av Gud och Jesus det som Guds utsända

och Jesu vänner säga mig.
Kyrkan fortsätter det människoblivna Ordets närvaro på jorden i sina

hierarkiska ledare eller i sina medlemmar. Den helige Andes utgjutande
över Kyrkan på pingstdagen har kungjort den tro, som hon nu förmedlar
ända till mig. Bortom det hon säger, skymtar jag det gudomliga mysteriet.

Jag vet, att ja3 är trygg, eftersom hon är Jesu Kyrka och Jesus i henne

bevarar sitt arv. Genom att godtaga hennes ord öppnar jag mig för det
eviga Ordets saliggörande klarhet.

Tron, möte med Jesus Kristus

Jag återfinner på detta villkor den helt enkla tro, som Jesus prisade på

evangeliets tid. På vem trodde de, denne hövitsman, denna kananeiska

kvinna, vilkas tro översteg Israels? På Jesus. Och vi, tjugo sekler senare

bland alla tolkningar och system? Vem tro vi på? På Jesus.
Långtifrån att, tränga undan Treenigheten, det är ju tvärtom han som

uppenbarat den, är han likväl, omedelbart, >de kristnas Gud>. Det är i
Jesus som jag när Gud. Han är föremålet för min tro, Grundsanningen,
Guds tanke och ord, väddens Frälsare. FIan förenar i sig alla mysterier;
om jag tror på honom, räcker det. FIan är också en borgen för min tro,
den sannfärdige uppenb^raren, vars alla ord vittna om Gud; om jag tror
på hans vittnesbörd, räcker det. Han är den Gud som uppenbarar och den

uppenbarade Guden. FIan är i varje hänseende centrum för min gudstro,
som han gör till en kristen tro; min tro utgår ifrån honom för att ut-
mynna i honom.

Den anslutning som jag ger honom har inte någon motsvarighet i mitt
intellektuella liv. Det är inte en mer upplyst människa, som kommer för
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att underrätta mig om resultaten av sina forskningar liksom för att in-
bjuda mig till ett ordbyte eller för att visa mig ett bättre sätt att, fatta
Gud. Det är Gud som säger mig vad som är. Jag diskuerar inte det som

Gud säger. Jag känner min försagdhet försvinna, kanske min motvilja.
Det är det glada evangeliska budskapet, frälsningens ord; det är så, det
är sant, jag tror det.

Jag vet en hemlighet som jag inte förstår, jag känner en levande per-
son som mina sinnen och min erfarenhet inte skulle kunna nå. Säkerhet
i förvissningen och likväl mörker i oklarheten! Guds sanning är mig be-

griplig, och hans mysterium farblir okränkt, oförklarligt. Jag ser, men

inte med någon klar blick (2 Kor. i: Z), som i en spegel och inte ansikte
mot ansikte (1 Kor. 13: L2). Besynnerliga kunskap! Filosofernas kun-
skapsteori är här tvungen att erkänna sin begränsning. Det är varken
vetenskap, varken opinion eller förmodan; det är ingenting annat än tro'
men det är tron på Jesus, Guds Ord.

På det hela taget är det mycket enkelt. Den troende är inte den sönder-

slitna och plågade varelse, som man inbillar sig. Jesus talar till mig, jag vet
att Gud talar till mig, jag godtager. Det är allt.

Det år genom att sålunda godtaga hans ord, som jag möter Jesus. Två
personer komma genom tron i förbindelse med varandra och lära känna
varandra. Genom alla hans budbärare när jag, otillgänglig för varje annan
än Flerren, Jesu gudomliga person och är satt i förbindelse med den heliga

Treenigheten.
Då människan tänker, lyckas hon att arbeta ut en universell definition

av människan, men hon kan inte definiera sig själv och ge sig ett namn i
egenskap av person. Men Gud namnger henne. Gud ger i sin tanke varje

ting ett namn, han skapar den plats, som blott tillkommer det. Han har
förbehållit den andliga skapade varelsen en odödlig och rent personlig

bestämmelse, en uppgift att fylla. Liksom varje människa är iag kallad
av Gud att förverkliga en viss likhet med hans Son (Rom. 8t28-29).
Om jag lyssnar kan jag höra denna röst som säger mig mitt eviga namn,
detta oförlikneliga ord, där den eviga visheten uttänker min bestämmelse

och erbjuder mig sin hjälp för att förverkliga den.

Trons budskap riktas genom Jesu Kyrka till alla, men Gud, samtidigc
som han vänder sig till alla, förstår att tala till var och en, som om de

vore ensamma. Jag upptäcker plötsligt, att det är till mig han talar. Me-
dan jag lyssnar till det apostoliska ordet, hör jag mitt namn uttalas, och
jag ser i ett plötsligt ljus, att det inte är någon annans namn och att det

är Gud som uttalar det; det är det namn som han alltifrån sin moders

sköte har kallat mig vid (Jes. 492 l) till och med innan jag blev till.
När vi kalla någon vid namn, ha vi blivit förtroliga med honom. Gud

20



Jesus Kristus, Guds ord

behöver inte tränga in i mitt innersta, han skapar och uppfyller det helt.
Det är han som ger mig mitt namn i samma ögonblick, som han drar
mig upp ur intet, och genom att uttal^ det kallar han mig till sig. Den
gode Herden tar aldrig ett av fåren i sin hjord för ett annat (jft
Joh. to: l).

Denna röst som kallar mig, denna rkallelse>, det är Jesu egen röst. Han
har sett mig under fikonträdet (Joh. l:48) och har sedan aldrig förlorat
mig ur sikte. >Jag har utgjutit just dessa blodsdroppar för digr, låter
Pascal honom säga. Det är inte tillräckligt sa8t, han har utgjutit allt sitt
blod f<;r mig. Han vill komma åt mig, han forf<;ljer mig i livets alla

skiften. Han vill för mig uppenbara Fadern och hans karlek som förlåter.
Han riktar sitt ord till mig, en gång, flera gänger genom dem som han

utvalt. Ffan ser på mig, när han talar till mig, såsom människan gör, när
hon talar till någon, såsom han själv gjorde pä vägarna i Palestina, såsom

den helige Markus visar oss honom, när han svarade på den unge mannens

fråga (Mark. 10: 21).
Och i hans blick ligger hela den mäktiga ömhet med vilken hans För-

syn sedan alltid f<;ljer mig. Det är hela hans vilja med mitt liv, som ut-
gjutes över mig för att erbjuda mig sin nåd. Han söker mig, det är just

mig han kallar, och hans röst når ända in i mitt hjårta. Jag kan inte dra
mig undan denna Mästarens maning, som talar inom mig. Likgiltighet
är omöjlig och till och med sorgfri opartiskhet. Man måste taga ställning,
godtaga eller tillbakavisa. Skapad med fri vilja har jag den fruktansvärda
rätten att säga honom: >Nej, nej, låt mig vara i fred>, och dra mig undan
i mörkret; där skall jag åtminstone inte se den blick, som plägar mig. Jag
har den fruktansvärda rätten att taga på mitt ansYar de atenska filoso-
fernas undvikande sätt att säga: >Vi vilja höra dig tala härom en annan

gång> (Apg. 17:32) eller Pilatus skakning på huvudet: >Vad är san-

ning?> (Joh. 1s:38). Om mitt ansikte fördystras och jag avlägsnar mig
helt förlägen eller om jag undviker hans blick genom att vända bort hu-
vudet, tillbakavisar jag honom fortfarande.

Men om jag känner igen hans röst, när han tar mig i axlarna och bor-
rar sina ögon rakt in i mina och kallar mig vid mitt namn, om jag då ser

på honom, jag också, och mina ögon borra sig in i hans och våra blickar
korsas, då uppstår ett möte mellan min tro och hans Ord, en direkt be-

röring, der jag ser vad han är och vem jag år, där jag ger honom hela

min varelse.
Mitt öga är inte endast en underbar levande fotografisk maskin, ge-

nom vilken jag tillägnar mig rörelser och färger. I mitt öga födes en blick
som söker, fixerar, bönfaller, smeker, undflyr, trotsar.

Mitt förstånds öga drar också hela mitt hiårta med sig, när det tar
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Jesu sanning i besittning. Denna sanning dras jag till. Sanningens Gud
anförtror mig sin karleks mysterium. Att äga den Sanne, att känna Jesus
Kristus, det är min högsta lycka. Målet fOr min tro är min själs fräisning
(1 Petr. 1:9).

Hela kristendomen har sitt ursprung i en uppenbarelse och en kunskap.
Tron födes genom ett åhört ord, och det är genom ett ord uttalat till
mig, som jag kommer i besittning av det ord, som sagts dll mänsklig-
heten. Men låt oss inte misstaga oss på denna översinnliga kunskaps egent-
liga natur. 

- 
Lära sig dogmatiska formler, sätta sig in i en lärosats, läsa

böcker? Jo, det kommer att röra sig om allt detta, men det rör sig först
om att känna Jesus och att fästa sig vid honom. Ty det ena går inte utan
det andra för den som tränger in i frälsningens mysterium. Redan hos de

lärda äro de sanningar, som inte räkna med kärleken, inte helt mänskliga.
Men här, det som uppenbaras för mig, det är den enda sanna kärleken.
Hela min varelse blir delaktig av den, mitt förstånd och min fria vilja
närma sig den sida vid sida.

Och det år dårför som min moraliska ansträngning och min längtans
renhet samverka med mitt sökande efter det sanna och som den goda

viljan och tystnaden i mitt inre hjälpa mig fram till rättsinnighet och
läraktighet; det är dafiör som boten genom att fdgöra mig, genom att
två mig ren från mina fel, genom att skilja mig från vädden, dess vishet
och behag, leder mig till tron. Sedan jag har funnit sanningen, kan jag

helt ge mig åt kärleken och åt utövandet av de dygder, som den uppväcker
och upptänder.

Trons gäva ger mig någon att känna, någon att älska, någon som jag

aldrig sett och som jag finner där alldeles intill mig, min Frälsare.

I detta möte med Jesus Kristus, som talar till oss, med denne Uppen-
barare, som frälsar oss och gör oss till sina vänner, ha vi ingenting annat
att göra änatt >tro på den kärlek, som Gud hyser till oss> (1 Joh. +: te).

Tron, en ny födelse

När jag medelst tron godtager hans ord, fyller Jesu röst min sjäI, hans

blick omfattar mig helt och hållet. Hans nåd för mig in i en värld, utom
räckhålI för de människor som Gud inte för dit, in i denna värld som

vi kallar övernaturlig. Det är fort sagt och utan tvekan, ty det säger

fullständigt vad det vill säga. Den helige Thomas av Aqvino, som så väl
avvägde sina uttryck, ger oss betydelsen härav, när han förklarar, att den
nåd som finns i en enda sjäI fu mer värd än allt det skapade goda i himlen
och på jorden. Låt oss lägga märke till att detta har ingivits honom genom
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studiet av rättfärdiggörelsen, den återköpta själens inträngande i den nåd
som gudomliggör.

Den första trosakten är det fundamentala moment, då ett nytt liv
tager sin början genom en ny födelse. När vi höra detta ord, skola vi inte
bli lika häpna som Nikodemus (Joh. 3: 3-t). Gud låter själen födas
till ett högre liv. Han lägger i den, fritt och oförskyllt, en grund för
helt nya handlingar, som verkar som en övernatur och som skall göra den
kristne i sin andlige aktivitet mer olik den naturliga människan än denna
är olik djuret. >Alla kroppar tillsammans, alla andar tillsammans och alla
deras verk äro mindre värda än den minsta akt av karlek . . . Detta står
oändligt mycket högre> (Pascal: Pensöes). Det godtagna ordet är det eviga
livets ord.

Ett nytt liv bOrjar i och med denna omskapelse. De som taga emor

Jesus Kristus genom tron på hans namn bli Guds barn, de födas varken
av blod, varken av kött eller av människans vilja, de födas av Gud själv
(Joh. 1:12, l3). Efter sitt eget behag fodde ljusens Fader dem genom
sin sannings ord (Jak. 1:18). De äro i Kristus en >ny skapelse> (2 Kor.
l: 17; Gal. 6: ll), de dö bort frän synden och uppstå med Jesus och
deras liv uppfylles av okänd friskhet och ungdom.

Vad mötet med Jesus ger upphov till ar Faderns, Sonens och den helige
Andes liv i deras hjärtans djup, detta liv som på andra sidan skall upp-
fylla alla deras själsförmögenheter med lycka och redan i denna världen
för dem bortom världen in i nådens och frälsningens sfär.

När vår Flerre i den helige Johannes' evangelium talar om att godtaga
ordet genom tron eller att bevara det, tages det ju alltid i den meningen
att Guds uppenbarelse, meddelad av honom, Sonen, blir en inre förut-
sättning till frigörelse, till rättskaffenhet, till värme. >Om I förbliven i
mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar och I skolen förstå sanningen
och sanningen skall göra eder fria> (Joh. S:31-32). >Om någon älskar
mig, så håller han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skola
komma och taga vår boning hos honom,, (Joh. 14:23). Och den helige
Paulus säger i andra termer inte något annat. >Jag lever, och nu lever icke
jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det
lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för
mig> (Gal. 2: 20).

Tron sätter oss i andlig förbindelse med Kristus, som pånyttföder, den
gör så atthan bor i våra hjärtan (Ef. 3: 77), den päbörjar ett heligt liv
förenat med Kristi liv. Kädeken skall sedan låta saven stiga upp i denna
gren, som nyss blivit ympad på vinstocken. Människan som tror på fräls-
ningens ord känner Gud såsom Gud, älskar Gud såsom Gud. >Tron som
verkar genom kärleken> (Gal. I:6), godtager hela sanningen, som kom-
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mer från Gud, och ger Gud hela människans hjärta. På Guds absolut
oförskyllda gåva svarar den människas gåva som utlämnar sig till Jesus;
hela hennes liv förgylles hädanefter av ljuset, som kommer från Ordet.

Födelse talar orn något nytt, om brist på kontinuitet. När en ny varelse
tränger in i universum, finns det ett avgörande ögonblick, då det börjar
vara som inte rrar. På samma sätt är tron ögonblicklig.

Utan tvivel finns det förberedelser. Moraliska förberedelser äro alla de

som göra den uppriktiga själen benägen att öppna sina ögon för ljuset.
Det finns också intellektuella förberedelser. Aldrig skulle den troende tro,
om han inte såge, att han måste tro. >Mycket säkra tecken>>, försäkrar
Vatikankonciliet, visar honom, att det gudomliga mysteriet är antagbart
för hans tro. Dessa tecken äro till sin natur ytterst olika, men tillsammans
få de honom att känna igen Guds röst.

Dessa förberedelser ledas själva av nåden, deras inbördes ordning kan
växla ooh även tiden för deras utveckling. Under alla farhällanden leda

de inte automatiskt till tron. Ett steg återstår att taga, en tröskel återstår
att överskrida. Apologetiken ger inte tron. Tron håller till i mitt förstånd
och sätter min tanke i rörelse, men den är inte frukten av ett resonemang.

Tecken omge mig på alla sidor, ja, men varför upptäcker jag en dag dessa

teckens mening? Jag vet det inte, och ingen kan säga mig det utom Mäs-
taren, som då han talade till mig såg på mig.

Människan kommer fritt till Sonen och det är Fadern som ger henne
denna frihet. Ingen människa kommer till Sonen, om hon inte först varit
föremål för Guds suveräna dragningskraft (Joh. 6: 44, 6f ). I det ögon-
blick som Fadern utsett, hör rnänniskan Guds ord i hans utsändas ord;
det är det ögonblick, då hennes blick tränger djupt ned i Jesu blick och
känner igen honom.

När hon tänker över det och försöker att analysera det, så är det re-
dan gjort. Nu är hon förändrad, föryngrad, renad. Hon går sin väg och
ropar ut sin gledje, som den gode hedningen gjorde: > Idag har jag funnit
vägen, jag har avstått från allt, jag år lycklig.> Det tyckes henne som

om hon i en handvändning lämnat hela den gamla människan för att.

lämna plats för en ny människa. FIon ser inte mer världen med samma

ögon, hon bedömer blott sitt liv efter Guds planer och hela det förflutna
tyckes henne tomt och avlägset.

Hon är en ny människa i Kristus. Kanske har hon inte mycket känne-
dom om sin religion, kanske känner hon ingen hänförelse, ingen religiös
iver, kanske är hon inte i stånd att analysera och förklara vad. som sker
inom henne. Men hon är omvänd, hon,har enligt ordets grekiska betydelse
andligen förändrats; nåden har kommit. Jesu blick har vilat på henne och
gjort henne till Guds barn.

24



lesus Kristus, Guds ord.

Allt detta gäller i första rummet den fullvuxnes omvändelse, och den
präktiga kristna människa, som läser detta tänker kanske att denna be-
skrivning av en trosakt inte stämmer överens med hennes erfarenhet. Har
det hos henne funnits något som påminner om ett sådant nedslag, en så-

dan fullständig omvälvning?

Ja, utan tvivel, om inte annat så har hon vid den ålder, då hon gjort
sitt avgörande val, inte vänt Vår Herre ryggen, som så många unga göra.

Till och med om hon sedan vaggan är uppfostrad i förtrolighet med

Jesus, döpt i Kyrkans och sina föräldrars tro, bevarad från tvivel och last,
skall en dag komma, då hon skall göra detta möte. Denne Jesus, som sedan

hennes barndom går vid hennes sida, skall en dag röra vid den unga män-
niskans panna och låta sig kännas igen. Förr eller senare skall en kris
uppstå, mer eller mindre häftig, mer eller minre långvarig, ur vilken den

unga kristna endast kan komma genom ett personligt val. Den orsak, som

föranleder detta val, skall kanske för övrigt vara ganska blygsam.
Den dagen skall hon plötsligt se vem denne Jesus, som hon endast kän-

ner till namnet och genom hörsägen, är; hon skall få vetaatt. det var Gud
personligen som alltid talat till henne i föräldrahemmet, i skolan, vid för-
samlingens gudstjänster. Hennes uppriktighet skall ge de inlärda form-
lerna värme och liv. Också hon skall den här dagen vara konverterad,
omvänd, förnyad, av helt fri vilja given till Jesus för det eviga livet.

Födelse, detta betyder även hänförelse, Iivskraft, hastigt framsteg,
erövring av de första väsentliga hjalpkällorna. Men att födas är inte allt;
man måste leva, växa och hämta krafter. För tron, som sålunda lagts ned
i en själ, återstår blott att växa; det varar hela livet.

Det apostoliska budskapet skall ständigt återkomma till den troende
människan, vilken ständigt borde gå tillbaka till det för att noggrannare
utforska de vitala hjalpkällorna och bättre genomsyra sin livsföring där-
med. Mänskliga ord skola här ännu en gång tjänstgöra som budbärare
för gudomliga ständigt nya ljus.

Tron, som livnär sig av all denna himmelska näring, tränger allt mer
och mer in i Guds outrannsaklighet och i Jesu vänskap; och detta i den
mån som hon innerligarc lär känna Mästaren och bättre förverkligar det
eviga namn, som Jesus kallar henne vid. Det skall vara tillräckligt for
henne, att uta,n att tröttna alltid lyssna till dessa ljusets ord, att bevara
dem, att fOrdjupa sig i dem. De skola befästa hennes övertygelse och
hennes tillgivenhet för Mästaren. De skola på vid gavel öppna portarna
till den verkligheternas värld, som människan inte ser. Av en råttfårdig
skola de göra ett helgon.

Vår födelse till det nya livet i Jesus Kristus är ett förkrossande sam-
manträffande med honom som är vår frälsning och vår levande sanning;
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vår tillväxt i detta liv betyder att allt säkrare, allt kraftigare och alk to-
fastare äga honom. Denna födelse och denna tillväxt ske i den tro han
givit och förökar (jfr Luk. l7z t). FIan år vål vår tros ,hövding och
{ullkomnare> (Heb. l2t 2). >Han fullkomnar den och fullbordar den>,
betonar Newman, >{rän början till slutet är den helt och hållet hans.>

På detta sätt knytes dagarna igenom allt fastare det förbund, som

Jesus förseglade mellan sig och oss i det ögonblick, då vi efter att ha fätt
Ordets gåva skänkte honom vår tro.

Om jag förstår att betrakta Jesus förklarad i Tabors ljus, omgiven av
sina mest vördnadsvärda vittnen, om jag förstår att lyssna tili honom
såsom Fadern inbjuder mig att göra och förena min tanke med hans i
budskapet från hans Kyrka, som har till uppgift 

^tt, 
bevara den rätta

tron, om jag förstär att stödd på sådana förvissningar fåsta mig vid honom
i den vänskaphan erbjuder mig, då tror jag på honom pä rått sätt, som

dessa enkla människor i Gallildn, för vilka han själv predikade, och jag
har då blivit medlem av det heliga folket, av dem som tro på honom.

I den levande tron, det vill säga övertygelsen om de ting, som inte ses

och som äro föremål för mitt väsentliga hopp (jfr Ftrebr. 11: 1) blir Guds
Ord mitt, coh Jesus Kristus, min Flerre och Frälsare kommer och tager
mig vid handen för att leda mig till sin Fader. >>Den som hör mitt ord
och tror honom som har sänt mig, han har evigr liv> (Joh. t, 24).

L.-M. Dewailly OP

OMVÄXOELSE EFTER KONVER_
SIONEN

f homas Mertons bok Elected Silence (London 1949, Hollis and Carter),
I eller som den amerikanska originalupplagan heter The Seaen Storey

Mountain, är en ung konvertits självbiografi av ganska ovanligt slag. Bo-
ken handlar nämligen till större delen om hur det kontemplativa kloster-
kallet växer fram hos författaren, som nu är munk i ett trappistkloster
i USA. Blotta ordet trappist, varmed Kyrkans strängaste orden har kallats,
väcker hos mången en vördnadsfull respekt eller rent av fruktan, blandad
med nyfikenhet. Och trappist i Amerika, är inte det en sällsam kombina-
tion, menar någon. Då man dessutom f.är veta att boken är en bestseller,
som i Amerika gått ut i cirka 200,000 exemplar på kort tid, så blir man
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kanske ganska skeptisk. Men enbart som litterär företeelse kan nu inte
Elected Silence bedömas. Om läsaren är missnöjd eller entusiastisk efter
läsningen beror på vederbörande själv. Denna bok har nämligen ett bud-
skap, som man inte är van att finna i en bestseller.

Thomas Merton faddes lglt 1södra Frankrike. Man tvekar att kalla
denne kosmopolit amerikanare. Fadern, som rrar konstnär, härstammade
från Nya Zeeland. Släkten var från början engelsk. Modern var däremor
amerikanska.

Båda fOraldrar^a :var protestanter. Modern hade sina sympatier för
kväkarna. Flemmet var sålunda inte religiöst indifferenc men saknade
egentlig kyrklig orientering. Sonen skulle växa upp fri frän all religiös
påverkan för att. kunna utveckla sig fritt, såsom han själv fann för gott,

Ett år efter sonens f<;delse flyttade familjen till Amerika. Merton till-
bragte således sina tidiga barndomsår i en amerikansk medelklassmiljö.

Författaren gisslar ganska obarmhärtigt den amerikanska protestan-
tismen. De obestämbara schatteringar av denna, som han själv kom i kon-
takt med under barndomsåren, avsatte tydligen inga djupa intryck, Farför-
åldrarna, hos vilka han växte upp, var i fräga om sin religiösa inställning
endast säkra om en sak, nämligen att de avskydde katolicismen. Merton
kom givetvis att själv dela denna aversion.

Vid tio års ålder flyttade Merton med sin far tillbaka till Frankrike.
Den franska kulturen med den d;Åfån oskiljbara katolicismen kom trors
allt att sätta vissa spår hos honom. Men dessa skulle inte komma att mogna
förrän långt senare. Efter några olyckliga är i fransk skola kom pojken
till England. Fadern dog något år senare, modern hade avlidit tidigare,
och hans redan diffusa familjeliv blev än mer obestämt.

Men i gengäld mognade han tidigt, och visade redan vid unga år ett
mindre vanligt intresse för litteratur. Samtidigt hårdnade han och blev
också medveten ateist.

Återkommen till Amerika studerade han litteraturhistoria vid Columbia
University. En kortare tid var han kommunist, men genomskådade ganska
snart ihåligheten och falskheten bakom salongskommunisternas fraser.

Merton levde som de flesta av sina studiekamrater. FIan delade deras
intressen för musik och litteratur. Han var som de öppen för all.a mode-
strömningar i filosofi. Han var materialist som alla ar,l17 

- 
åtminstone

ansåg han sig vara det.
Helt irreligiös till sin läggning var Merton av alk att döma inte. Som

adertonåring gjorde han en resa till Italien och kom enam till Rom. Där
gjorde den fornkristna konsten ett starkt intryck på denne cyniker. Och
märkligt nog 

- en dag då han som vanligt besökte en ay Roms kyrkor
s.jönk han spontant ned på knä och bad 

- 
och kände sig förnyad och
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lycklig. Denna spontanitet och självklarhet i inställningen till religionen
är överhuvud taget typisk för Merton. Men fOr tillfellet blev det inte
mer av denna naiva, plötsliga känsloyttring och det skulle dröja länge, tills
han bad därnäst.

Men denna bön av en ateist är ganska märklig. Har han kanske haft
ett slags naturligt religiöst anlag, som tagit sig detta uttryck? Har han
under sin hårda yta halt en omedveten gudstro? Kan man överhuvud
t^gettala om något sådant som ett naturligt religiöst anlag? Det är något
man ofta har anlednin g att. fräga sig, då man konfronteras med skildringar
av konversioner.

En dag kom Merton mer av misstag att köpa Gilsons berömda bok om
den medeltida filosofien, Han läste boken trots sin intensiva motvilja mot
det imprimatur med vilket verket var försett. Den läsningen blev skickelse-
diger. Han fick nu lära sig att katoliken har ett solitt och filosofiskt väl-
grundat gudsbegrepp, som inte har någonting med romantiskt drömmeri
att skaffa.

Sedan författaren sålunda fätt en grund till gudsbegrepper gav sig
resten i stort sett själv. Några mer komplicerade teologiska problem ställde
han sig av allt att döma inte, och någon tanke på atr bli protestant hade
han inte på allvar. Som de flesta konvertiter från det ateistiska hållet drogs
han automatiskt i den riktnin g, dår den största filosofiska och teologiska
säkerheten och klarheten fanns. En dag frägar han sig: >Vhat are you
waiting for?>, går till en katolsk präst och mottar någon månad senare
dopet.

Därmed skulle mången konvertithistoria vara slut, men inte denna. En
tid efter sin nog så hastiga konversion får Merton den iddn att han skall
bli präst. Samtidigt upptäcker han, hur ytlig hans omvändelse varit. Han
har knappast förändrat sin livsföring i något avseende. Han är inte blind
för att han i brist på andlig ledning under sina första år sjönk ner till
rena minimipraktiserandet. Men efter konversionens yttre inlemmande i
Kyrkan måste komma en inre omvandling, om sakramenten får ha sin
verkan och själen utvecklas normalt. Det var detta Merton upptäckte,
och han skulle framgent komma att göra ovanligt litet motstånd under
denna förvandlingsprocess, sedan den val börjat.

Här börjar i själva verket bokens intressantaste parti. Den skildring
författaren ger av sin egen utveckling, sedan han blivit katolik, är något
av det mera gripande man kan läsa i den moderna katolska litteraturen,
och är eg€ndigen mer övertygande än redogörelsen för själva konversionen;

Varför Merton ville bli präst får man inte riktigt veta. Men då han väl
har denna kallelse klar för sig, visserligen utan att i början helt fatta dess

innebörd, så mognar hans andliga liv inför detta höga ideal.
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på sin kallelse och kände sig på nytt utkastad i världen. Men han köpte
breviarium och började'läsa officiet. Och i liturgien fann han en outtöm-
ligt rik kalla för det andliga livet och tillika en säker väg till kontempla-
tion och till förening med Kristus. Samtidigt var han lärare vid franciska-
nernas college. - 

gsnals var han verksam i det katolska sociala hjälparbetet
bland negrerna i sydstaterna. Någon kvietistisk drömmare var han så-

ledes inte.

Den avgörande vändpunkten i Mertons liv kom efter en reträtt hos

trappisterna, eller de reformerade cistercienserna, som denna orden rätte-
ligen skall kallas. Berättelsen om det första mötet med detta kloster gör
ett sällsamt starkt och levande intryck. Här mötte han en ofarliknelig
frid och en stilla gladle i den omslutande tystnaden. Här mötte han fram-
for allt det kontemplativa livet i dess fullhet. Liturgien och meditationen
tillika med den ytterligt stränga livsföringen, i det hårda kroppsarbetet i
jordbruk, den ständiga fastan, tystnaden, allt detta syftar till att under-
lätta själens förening med den Treenige Guden, den högsta formen av
mänskligt liv på jorden, och den yppersta av kallelser.

Merton förstod genast, att det var denna livsform, den monastiska, som

passade honom bäst. Endast i denna kunde han fullt utveckla sina mänsk-
liga egenskaper och realisera sina ideal. Blott i detta klosterliv kunde han
finna Gud och nå den fulla friden. Han fattade snart sitt beslut och in-
trädde i detta kloster, där han nyligen prästvigts.

Skildringen av det kontemplativa livet i klosret är bokens klimax. I
första hälften får läsaren flera intressanta milsjöskildringar från den ameri-
kanska medelklassen och från livet i ett amerikanskt universitet. Mertons
skildringssätt är ett hastigt skisserande i medryckande stil. Stundom är
han ganska drastisk, och visar ofta prov på en strålande humor. Man får
också en mycket värdefull inblick i det katolska Amerika, i sanning im-
ponerande i flera dimensioner.

Läsaren förs från den orosmättade, ångestfyllda stämningen hos den
materialistiska människan i yära dagars jäktade och förpinade värld, där
egoismen är den enda livsnormen, till tystnaden och friden hos munken,
som lever sitt liv f<;r Gud genom liturgi och sträng askes. Genom den
yttersta självförnekelsen i den stränga livsföringen, d. v. s. genom det fri-
villiga lidandet, renas kärlek€n till Gud från beroendet av det jordiska.
Askesen är alltså intet självändamål. f den rena kärleken till Gud och den
nya friheten från världen finner människan sedan sig själv på nytt -i Gud.
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Någon romantisering av klosterlivet är detta inte. Beskrivningen av
friden och glädjen över det liturgiska livet är väl avvägd mot en saklig
och ibland humoristisk skildring av fastan och det hårda arbetet.

Merton riktar sig till våra dagars människor, till areligiösa lika väl som
till praktiserande katoliker och talar tidens språk. Tungläst är boken minst
av allt. Själva konversionen kommer väl knappast att övertyga en hede-
niusanhängare. Analysen av författarens utveckling före konversionen är
i själva verket ganska bristfällig. Det viktiga för Merton år att visa hur
den kontemplativa kallelsen växer fram.

De fromma reflexioner om nåden och själens liv, som här och dår år
inströdda vid lämpliga tillfällen är kanske typiskt amerikanska, men upp-
lysande för en icke-katolsk läsare. Ingen behöver emellertid vara rådd för
att dessa tankar skall göra boken mer svårläst, för de anpassas ytterst
smidigt till texten.

Vad man skulle vilja anmärka mot är skildringen av bipersonerna. Vän-
nerna är ganska flyktigt skisserade. De blir mer namn än gestalter. Kan
de visserligen kortvariga förälskelser författaren talar om ha passerat så

omärkligt i hans liv, som de fär göra i boken? Det är blott en stilla undran
frän anmålarens sida. Men en självbiografi är dock en självbiografi och
inte en foman.

Trots sin relativa anspråkslöshet är denna bok ett märkligt tillskott till
vära dagarc katolska litteratur. Då den dessutom är lättillgänglig i sin
form, önskar man endast se den i händerna på så många svenska läsare som

möjligt. En svensk översättning skulle vara högst välkommen och säkert
finna avsättning.

Torgil Magnuson
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HÄRRY BLOMBERG DöD

f_f arry Blomberg var den ende svenske profanförfattare i modern tid,
I lro- spelat en kyrkopolitisk roll. FIan var en auktoritet bland de

statskyrkliga ledarna, han talade på kyrkomötena, han predikade i
kyrkorna. F{an kom från en frikyrklig miljö och bevarade darifrån alltid
en svag doft av dennas speciella känsloreligion, men han orienterade sig
åt helt annat håll: sitt första möte med Kristus som 

- 
dömande och för-

låtande 
- 

karlek fick han i Oxfordgruppen, i vars arbete han en tid
spelade en utomordentligt viktig roll; det världsbekanta slagordet >mora-
lisk upprustning>> är sålunda hans uppfinning. Liksom bl. a. Ronald
Fangen lämnade han sedan Oxfordgruppens direkta arbete på grund av
dess brist på andlig fardjupning, bristande respekt för dels det sakra-
mentala och objehtiva, dels för lidandets och offrets plats i ett kristet liv.
I stället blev han en kyrkans man i Sverige.

Emellertid hände nu någonting egendomligt.

I särskilt Suenska Morgonbladet kom Harry Blomberg att synnerligen
ofta utsättas far heftiga angrepp för sin >karolicism> | Nu aar han aldrig
katolik, hade aldrig upplevat katolskt kyrkligt liv och endast strövis be-
sökt mässan. F{an hade veterligen heller aldrig några planer på att kon-
vertera. Men han lärde sig älska den katolska kyrkan. Till de tidigaste
religiösa inslagen i hans poesi 

- långt före omvändelsen 
- 

h<;r sålunda
Mariadikter. FIan fortsatte att skriva sådana hela sitt liv och tryckte dem
gärna i katolska organ, FIan var en särdeles god vän till Johannes lgr-
gensen, som han ofta besökte i Assisi, och tillägnat en vacker dikt, tryckt
i denna tidskrift (19462 40 f.); han ivrade också alltid i tryck för att
Jprgensen skulle få Nobelpriset i stället för naturalisten Johannes V. Jen-
sen. Han älskade Vadstena. Flans sista bok är etr försök att skildra en
Franciskusgestalt i en modern svensk småstadsmiljö.

Samtidigt skärptes hans kritik av den lutherska ståndpunkten. Derta
gjorde, att han under senare år själv fOreftill vackla i sin kyrkosyn. Han
försökte förgäves vinna en ny trygghet genom att energiskt ivra för
tolerans mot katolicismen och för ett redbart ekumeniskt samarbete mel-
lan protestanter och katoliker.

Jag hade glädjen att våren 1949 fA för första gången föra honom till
de stora gotiska katedralerna i ile-de-France jag minns ännu med rörelse
hans gripenhet inför mötet med Chartres-katedralen. Han plågades av
att icke vara en av dem, som knäböjde inför det heliga sakramentet i
denna kyrka. (Han ivrade f<;r knab<;jning, korstecken och andra s. k.
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>katolska påfund> i den protestantiska statskyrkan och fick för detta
uppbära mycken ovilja.)

Harry Blomberg var alltså en av de många redbara protestanter, som

ville vara sin gamla kyrka lojalt trogen och också var det, men som plå-
gades av dess problem och icke såg lösningen. I stället såg han med skygg
undran den stora tryggheten och fastheten i den romerska kyrkan, där
allt det som plågade honom 

- 
de subjektiva meningsbrytningarna, sekt-

splittringen, ovissheten i kardinalfrågor 
- 

icke existerade.

Viktigare var kanske, att han hade det finaste sinne för vad katoliker
menar med offer och lidande såsom en väg till gemenskap med Kristus.
Det finns en underbar strof av honom 

- 
den står i en annars icke så

lyckad dikt 
- 

som till slut bör anföras, därför att den tydligare än allt
annat anger, varför Harry Blomberg förmådde se så djupt in i katolsk
religiositet och känna en sådan vördnad och kerlek för denna kyrka,
som aldrig blev hans egen. FIan skildrar här de heliga, dem som offrar
sitt liv i lidande för att. mysteriöst bli ett med den lidande Frälsaren. Ack,
om vi ägde katolsk dikt på svenska av denna höga klass. Inför min bäste
protestantiske väns bortgång läser jag med rörelse och tacksamhet dessa

inspirerade rader:

Men de härlige Herrans smorde
likna Hubertushjortarna,

o stiga plötsligt och oåtsporde
fram genom skymningsportarna,
skymta skrämda med blodiga spår

och vina
förbi med sin pina,
medan i kronornas sargade snår

Sällsamma korstecken skina.

Suen Stolpe
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Den helige Franciskus predikar för fåglarna

Glasmålning i Königsfeldens klosterkyrka, Schweiz



MARIASTEIN OCH KONIGSFELDEN

INTRYCK FRÅN EN FERIERESA

T\.t är en av årets första dagar. Jag kommer frän det i närheten av
l)Basel belägna benediktinklostret Mariastein, d;r jag tillbragt jul-
helgen. N{ariastein är en av Schweiz' mest kända vallfärdsorter. Här räd-
dade en gång i slutet av 1300-talet, berättar traditionen, Guds moder
en herdegosse vid ett fall från en h<;g klippa, uppenbarade sig för honom
och sade, att hon i framtiden ville utverka särskilda bönhörelser åt dem,
som komme att anropa henne på denna plats. Den klippgrotta, där den
underbara händelsen ägt rum, inreddes följaktligen till ett kapell, och pil-
grimer strömmade sedan dess oavbrutet till orten, som fick namnet Maria-
stein. År 1648 anförtroddes ledningen av vallfärdsorten åt benediktiner,
i det att munkarna från Beinwils benediktinkloster tlytr.ade hit och upp-
förde det nuvarande klostret med dess vackra barockkyrka, som kunde
invigas är 16J5. I halvtannat århundrade förde klostret en lycklig och
blomstrande tillvaro, Sedan kommo motgångarna. När franska revolu-
tionens idder gjorde sig gällande i landet, blev klostret Mariastein (det
var är 1798) >i frihetens namn> upplöst, och munkarna landsflyktiga.
De kunde visserligen nägra är senare ätervånd.a och taga sitt hern i besitt-
ning, men under hela 1800-talet såg den radikalt inställda regeringen med
ovilja på denna hard for gammal kristlig kultur. Ar rB74 upphävdes
klostret för andra gången, och följande vår följde den våldsamma utdriv-
ningen. Från denna må en episod anföras. Munkarna hade förklarat, att
de endast ville vika för våldet, men den nårvarande polisprefekten grep

då abboten i armen och förde honom till dörren med orden: >Nu är ni
fri, ers nåd!> 

- 
De biltoga benediktinfäderna upprättade ett nytt kloster

i Frankrike; når detta fu I90l upplöstes av den franska regeringen (det
var ju på Clemenceaus tid!) begåvo de sig till österrike för att inrätta
St Gallusstiftet i Bregenz. IJnder nazismens herravälde i österrike upp-
löstes denna stiftelse, men dess medlemmar fingo då asylrätt i sitt ur-
sprungliga hem i Schweiz, Mariastein. Därmed är exilens saga tills vidare
slut. Den nuvarande klosterfamiljen är visserligen f<;rhållandevis liten men
lever ett vackert liturgiskt liv och vårdar trofast den gamla vallfärdsorten.

I Mariastein har jag hört det underbara julofficiet: matutinen med

Jesajas längtansfulla profetior om Fridsfursten, de tre julmässorna med
sitt alltmer fördjupade, alltmer stegrade julbudskap, vespern med sin
jublande antifon: >I dag är Kristus född, i dag uppenbarade sig Frälsaren,
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i dag sjunga änglarna på jorden och fröjdas ärkeänglarna, i dag jubla de

rättfärdiga i det de säga: 'Ära vare Gud i höjden', alleluja.> Grynings-
mässan sjöngs nere i det underjordiska grottkapellet, inför den under-
görande bilden av Vår Fru, som förmedlat så många bönhörelser. Det frid-
fulla klostret med sin rikt smyckade kyrka och den i vinterstillhet vilande
nejden, inramad av Jurabergens fina profiler, utgjorde den mest passande

miljci far julfirandet.
När jag sedan for österut, passerade jag Basel. Vid varje besök i denna

stad uppsöker jag Konstmuseet f.ör att några ögonblick njuta av den ut-
sökta Holbeins-samlingen, framför allt av den oforlikneliga >Borgmäs-
taren Jakob Meyers madonna,>, fullbordad är 1526, Hans Holbein d. y:s
och ett av det nordiska renässansmåleriets yppersta mästerverk. Basels me-
deltida katedral är i protestantisk ägo, ståtlig till sin arkitektur men
plundrad på varje inventarium. Av stadens tre största katolska kyrkor är
Klarakyrkan medeltida och har tillhört franciskansystrarnas eller klarissor-
nas försvunna kloster, Mariakyrkan byggd i slutet av 1800-talet i ett slags

kvasi-romansk stil, medan Antoniuskyrkan är ett av de mera omtalade
proven på modern schweizisk funktionalistisk kyrkobyggnadskonst -frånstötande enligt några bedömare, >ett aktningsvärt försök> enligt
and,ra.

Nu befinner jag mig i den lilla staden Brugg, som man passerar pä vå-
gen mellan Basel och Zirich. Jag har gjort ett uppehåll här för an bese

den forna franciskankyrkan Königsfeldefl, vars glasmålningar anses ut-
göra en av Schweiz' förnämsta konstskatter. År 1311 grundade Elisabet,
änka efter konung Albert I av österrike, ett franciskankloster på den
plats, där hennes gemål mördats av hertig Johan av Schwaben. Klostret
bestod av ett brödra- och ett systrakonvent: mellan franciskanmunkarnas
och klarissornas hus reste sig den gemensamma kyrkan. Klostret erbjAd
alltså genom sin dubbelorganisation ett motstycke till vårt eget Vadstena,
och även i det avseendet, att systrarnas antal städse skulle vara större än

brödernas och att konventets ledning skulle vila i de förras händer. Klos-
terkyrkan byggdes i den härskande franciskanska stilen, tilltalande i sin

nyktra saklighet. Den är treskeppig. Det med basilikalt överljus försedda

mittskeppet höjer sig över de båda sidoskeppen, från vilka det skiljes ge-

nom spetsbågiga valvöppningar, och är liksom detta täckt av ett platt
trätak. Till mittskeppet sluter sig det polygona, välvda högkoret. Dub-
belklostret upphävdes under trosförändringen på 1i00-talet, men kloster-
kyrkan skonades 

- 
som ödekyrka. Nu är den franciskanska sången för-

stummad där, men högkorets elva fönster med sina målningar utgöra
ännu det skönaste monument över klostret Königsfeldens blomstringstid.

Man vet icke, vad man mest skall beundra i dessa harliga glasmålningar:
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de varma, smekande färgackorden, elegansen och f<;rfiningen i gestal-
ternas anletsdrag och åtbörder, den fina rytmen i kompositionen, eller den
djupa inlevelse i de heliga händelserna, som har lett den fromme, högt-
stående konstnären vid hans arbete. De tre mittfönstren torde taga priset
i skönhet. De skildra de viktigaste momenten i Kristi födelses, pinas och
uppståndelses historia. En ängel med sjögröna vingar och blodröd kappa
kommer med bebådelsen till den läsande Maria, vid vars fötter en vit lilja
h<;jer sig ur en gyllene urna; en herde, vars får och getter beta på en
graskladd kulle, gör en förvånad handrörelse mot julens ängel i skyn;
Maria sitter med sitt lindade barn vid krubban, ur vilken en oxe och en

äsna åta; de tre konungarna komma med sina kostbara skänker, de två
yngre 

- 
höviska riddargestalter 

- 
äro ännu icke helt framme vid målet,

men den tredje, en åldring, har just bojt knä, lagt ned sin krona samt

öppnat sitt guldskrin, och det gudomliga barnet i sin guldskimrande
skjorta har just rest sig på moderns knä för att med sin välsignelse löna
den ödmjuka hyllningen 

- 
detta är några scener som man kommer ihåg

från det fönster som skildrar Kristi barndom. I de {.yra bilderna med
motiv från Kristi lidande är kanske färgraffinemanget drivet till sin
hOjdpunkt. Bödelsknektarnas vita gissel och de röda blodströmmar, som
flöda ur den Korsfästes fem sår, avteckna sig effektfullt mot den sam-
metsblå bakgrunden. Genom nägra talande gester har konstnären utmärkt
väl lyckats återgiva plågoandarnas ilska och den bittra smärtan och sorgen
hos de vid korsfästelsen och gravläggningen nårvarande Maria, Johannes
och Magdalena. I det tredje av >Kristusfönstren>>, som i fem bilder skildrar
Kristi uppståndelse och uppenbarelse för Magdalena och den tvivlande
Tomas, Kristi himmelsfärd och den Helige Ändes utSjutande, fängslas man
måhända mest arr den andra bilden i ordningen med sitt >Noli me tangere>-
motiv. Kristus står där majestätisk i sin röda mantel, hållande en röd se-

gerfana och milt blickande på sin uppståndelses vittne. En spade karak-
teriserar honom som >>örtagårdsmästaren>. Magdalena knäböjer för honom
med sammanlagda händer; det smörjelsekäril, vilket hon medtagit till
graven, står bredvid henne. Kristi segerfana och det gröna lövträdet över
Magdalenas huvud vaja för vinden i den blå gryningsluften. De väl kom-
ponerade bilderna äro infattade i medaljonger eller spetsbågar.

Av korets åtta sidofönster framställer ett av de vackraste och bäst bi-
behållna fem scener ur Marie barndom: änglar bebåda för Joakim och
Anna, att de skola giva livet åt Frälsarens moder; Joakim och Anna mötas

efter bebådelsen vid den gyllene porten; Anna ligger som barnaföderska
i sin bädd, omgiven av sköterskor, som tvätta och linda Mariebarnet, och
av den i barnsnöd ofta åkallade heliga Verena, ett schweiziskt helgon,
utrustad med sina attribut kammen och krukan; flickan Maria skrider
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uppför templets trappor; >>Anna själv tredje>, d.t.s. Anna med Maria
och Jesusbarnet på sitt knä. De fem medaljonger, som innehålla dessa

scener, omgivas av graciösa damgestalter, föreställande olika kvinnliga
helgon. Som sig bör, skildrar ett särskilt fönster några markanta episoder
ur franciskanordens stiftares liv, t. ex. Franciskus predikande för f.äglatna
och Franciskus mottagande Flerrens sårmärken under sin extas på Al-
vernoberget. Ett fönster på motsatta sidan år ägnat åt den heliga Klara,
Franciskus' väninna, stiftarinnan av klarissornas orden. Sålunda kunde
både brödra- och systrakonventet i Königsfelden finna sina ordensstif-
tares liv skildrade i korfönstrens målningssviter. Klarafönstret visar bl. a.

den heliga Klaras ikladning som nunna, varvid den helige Franciskus klip-
per hennes hår; hennes motstånd mot sina anhörigas försök att avlägsna
henne ur klostret och hennes br;n för den av saracenerna belägrade staden.

Scenerna i Franciskus- och Klarafönstren avteckna sig mot varmt vinröda
bakgrunder; figurernas dräkter falla i mjuka veck kring kropparna och
låta lemmarnas konturer f.ramtråda, och deras bärare röra sig med samma

förnäma värdighet som alltid.
Glasmålningarna i Königsfelden ha daterats till 1300-talets tredje de-

cennium och anses vara ett enhetligt verk av en enda mästare. Man har
påvisat inflytanden från det samtida måleriet i Vien. Ett utmärkt plansch-
verk med inledande text har nyligen ägnats dessa glasmålningar: Königs-

felden, Farbenfenster des 14. labrhunderts. Einfiihrung uon Micbael
Stettler, utgivet fu 1949 på Iris forlag i Bern. Genom denna bok och dess

reproduktioner får man en god föreställning om det utsökta konstverket,
som präglas av höggotikens och riddarkulturens hela förfining och inner-
lighet. Som helhet är målningssviten av förtrollande verkan. När jag läm-
nar Königsfelden, berikad av den okände l3O0-talsmästarens besjälade
framställning av Kristi, Marias, Franciskus' och Klaras liv, känner jag

mig fylld av tacksamhet mot den stora kristna epok, som förmedlat oss

sitt oskattbara arY.
Tryggue Lundån
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Det Heliga året och Sverige

I sitt fasteherdabrev 19J0 om >det He-
liga året och vi>> framhåller den Aposto-
Iiske Vikarien för Sverige, biskop Johannes
Ev. Erik Miiller, att )>genom den heliga

Birgitta och hennes vänners deltagande i
1li0 års jubelår och hennes insatser därvid
ett särskilt band knutits mellan Sverige och

Kyrkans heliga år>.

>Den heliga Birgitta deltog i detsamma

med andra svenskar och blev en religiös

centralfigur och ett upphojt exempel i
själva Rom. Då var världsläget ännu sämre

än 1300, ja, då rådde verkliga apokalyp-
tiska tider för kristenheten och Rom. Di-
gerdöden hade härjat i hela Europa och
obarmhärtigt nedmejat milliontals män-
niskor. Italien genomströvades av vilda,
herrelösa soldater och fruktansvärda rövar-
band, plundrande, brännande, förstörande,
mördande. I hela landet rådde uppror, in-
bördesfejder, förfall och stort elände. Sta-
den Rom var utan huvud, utan Påve, kris-
tenhetens fader befann sig i den s. k. på-

varnas babyloniska fångenskap i Avignon i
Frankrike, Och till räga pi allt elände hade
en fasansfull jordbävning hemsökt själva
Rom. De tolv Apostlarnas basilika hade

störtet in, Lateranen delvis rasat, St, Paul
fuori le mura och många andra byggnader
förvandlats till ruinhögar. Gatorna lågo öde

och bevuxna med gräs; på torgen betade
kreaturen.

Då förbarmade sig Påven Clemens VI i
Avignon, sände två legater till Rom och
kungjorde det andra Heliga Året med ju-
bileumsavlaten, för att de vilseledda, för-
blindade, förbittrade, av dödsångest plågade

och skakade människorna skulle kunna rena
sig från synden, vinna förlåtelse och frid,
och dödens och tvedräktens demoner för-
drivas ur människornas själar och ur jor-
dens ödelagda städer och länder. Tro och
förtröscan, ånger och vilja att sona alla
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brott, all orätt, levde upp på nytt i män-
niskornas hjärtan. Från alla trakter och
länder, på alb viger, strömmade milliontals
pilgrimer åter till Rom, vandrade till fots
på dammiga och eländiga vägar, i kOld och
hetta, genom de överfyllda italienska stä-
derna till den utfattiga och förfallna Tiber-
staden, där de irrade omkring och sökte
härbärge, Varje dag var det femtusen, som

tågade bedjande och offrande in och ut i
staden. Enbart under fastetiden 

- 
så be-

rättas det 
- 

skulle en million tvåhundra-
tusen människor ha vistats där. Uppehållet
i Rom måste ft&n 75 dagar avkortas till 8.

Utan avbrott strömmar mängden till apost-
larnas och martyrernas gravar, vandrar de

Länge vägatna till de sju huvudkyrkorna,
kastar sig i ödmjukhet på knä, kysser den

helgade marken och bönfaller om nåd och
barmhärtighet: >Miserere mei Deus! För-
barma Dig över mig o Flerre, förbarma Dig
över hela världen!>> Biktstolarna voro be-
lägrade dag och natt. Man blir ännu i dag

gripen vid tanken på denna trosiver och
botanda. Folket i dessa gångna århundraden

ryggade sannerligen icke tillbaka för offer
och ansträngnirgar, för krävande vallfär-
der och botgöringar, då det gällde Guds
ära och själens frälsning.

Och i mitten av dessx pilgrimsskaror i
det påvelösa, fattiga Rom finna vi Birgitta,
helgonet, sierskan från Norden. itr 1349
hade hon kommit dit för att deltaga i bot-
och jubelåret. Och nu lever och skrider hon
liksom en härskarinna och Guds budbii-
rerska, men på sxmma gång som en kär-
leksfull moder, tröstande och hjälpande ge-

nom det lidande, klagande och knotande
Rom, en dess gode, ljusa ängel. Själv giver
hon ett uppmuntrande och upplyftande
exempel i allt, i tro och bön, i försakelse
och bot, i kärlek och hjälpsamhet. Som en

det gamla Testamentets profet predikar hon
för hög och låg högljutt och överallt bot
och bättring. Själv vandrar hon varje dag
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bedjande och sonande från kyrka till kyrka,
lever avhållsamt och strängt och utdelar
sin rikedom och sina ägodelar med givmilda
händer till de fattiga och hjälpbehovande
av kärlek till Gud. Och hon fortsätter även
efter jubelårets slut sina böner och bot-
övningar, sitt upphöjda exempel, sina barm-
härtighetsverk och pilgrimsfärder från
kyrka till kyrka, under hela sitt fromma,
stränga och hjälpsamma liv, år efter år, till
slutet av sitt liv, tills hon själv har blivit
{attig och hon, Nordens stolta dotter, var
tvungen att ställa sig bland fattiga tiggare
framför kyrkoportalen och be om barm-
härtiga gåvor! Nu hade hon blivit ödmjuk
och en ringa Flerrens tjänarinna; detta var
hennes helighets triumf, den srora slut-
segern i hennes liv. Bredvid henne se vi un-
der jubelåret jämte hennes egen dotter Ka-
tarina och hennes vanliga omgivning, en

- 
som det tyckes 

- 
icke så liten skara

andra svenska pilgrimer, bland dem t. ex.

Herr Gustaf Turesson Bielke och hans fru
Ingeborg Magnusdotter. Denne Gustaf Tu-
resson var en stor syndare, men han om-
vände sig. Petrus Olai säger om honom:
>Denne man var Svea Rikes marsk. Han
kom till Rom med så mycken ödmjukhet
och botfärdighet, att han gick barhuvad
till många kyrkor och bad till Gud om att
han icke skulle få återvända till sitt fader-
nesland och där falla tillbaka i sina gamla
synder. Han blev bönh0rd, ty han dog i
Montefiascone på hemresan från Rom.>

>I Evighetens bok står upptecknat vad
dessa heliga år betytt för pilgrimernas fräls-
ning och andliga välfärd, och vilken väl-
signelse de ha blivit för hela kristenheten..
Det var år av bot, bättring och andlig för-
nyelse, som nedkallade himlens nåd och
barmhärtighet över den lidande, stridande
världen. . . I Livets bok står också skrivet
vad vår heliga Birgitta år 1lJ0 genom ord
och exempel har varit och betytt för Rom:
en Herrens profetissa, en fridsstiftarinna,
en förebedjerska och välgörarinna för den
eviga staden, men även för sitt land och
folk.>

>Det Heliga &ret ät 
- 

såsom redan nam-
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net säger 
- 

en nådegåva från Fadern i
himlen, för vilken vi tacka och jubla, ett
botens och nådens år, som till världens
bästa vill helga människorna och förnya allt
i Kristus. Det har alltigenom religiös ka-
raktär, även om människornas snikenhet
och svaghet, deras affärssinne och rent tek-
niskt och blott jordisk-materialistiskt tän-
kande nyhetsförmedling skulle försöka sätta

en världslig, ja, ett slags affärsstämpel på

dess yttre former.> I sin rundskrivelse på

Kristi Himmelsfärdsdag 1949 inbjuder den

Helige Fadcrn Pius XII alla som äro i stånd

därtill att komma till Rom, men han >>till-

lägger en faderlig maning att Romfärden
icke skall var! en nöjes- eller turistresa,

utan att den skall företagas i samma tros

och botens ande som i äldre tider, då de

troende kommo långväga ifrån, till fots,
och gjorde det Heliga årets pilgrimsfärd till
en stor botövning>>.

>Blott få av oss)>, tillägger biskop Miil-
ler, >>komma att ha råd och tillfälle till en

pilgrimsresa till Rom detta år. Måtte de

alla, även som representanter för oss, be-

själas och ledas av denna ande! Men också

vi alla andra, som stanna hemma, vilja be-

möda oss om att efterkomma den Helige
Faderns innerliga önskan och genom religiös
nitälskan och trofast uppfyllande av vårt
kalls plikter i allvarlig bön- och offeranda
göra året till ett sannskyldigt nådens, hel-
gelsens och välsignelsens år för oss själva

och den fortfarande så hårt prövade oroliga
världen. Den heliga Birgitta som pilgrim i
Rom under jubelåret 13i0 vare vår före-
bild även för oss här hemma.>

Den katolska kyrkans amerikan-
ska epok

Under denna rubrik skiidrar den engeiske

förfettaren och konvertiten Evelyn
V a u g h sina intryck från en resa i
Norra Amerika:

En kristen på 300-talet måste he be-

traktat den kyrkliga auLtoritetens säte,

Rom, nästan som yttersta utposten mot de



Katolska

hedniska Gailien, Hispanien och Germanien:
han kunde knappast föreställa sig Kyrkan
utan Konstantinopel, Alexandria och Kar-
tago. För Ludvig XIV hörde detta till
historien. Han kunde inte tänka sig en

kristenhet utan Frankrike 
- 

och likväl var
Cetta land inom hundra år ofiiciellt ateis-
tiskt. Challoner, 1700-talets katolska för-
grundsgestalt i England, skulle inte ha kun-
nxt drömma om, att barnbarnen till hans

oklara och modlösa hjord skulle få se

hierarkien och de andliga ordnarna restau-
rcrade och blomstrande i alla länder. Så

går kampen vidare, en kamp, som inte kan
förloras och som kanske inte vinnes förrän
domsbasunen ljuder. Ingen förlust är
otänkbar, ingen förlust är omöjlig att äter-
vinna, ingen förlust 

- 
vore det så själva

Rom 
- 

skulle vara etr dödshugg mor
Kyrkan. Det kan mycket väl hinda, att
nu levande katoliker under sin egen livs-
tid blir tvungna att göra enorma föränd-
ringar i sin uppfattning av Kyrkans tim-
liga utseende. Många gör faktiskt redan
detta, och de vänder sina blickar med hopp
och nyfikenhet mot den nya världen, där
det förefaller som om Försynen håller på

att fostra och luttra ett folk för en ro11 i
historien, som hittills Europa länge haft sig

tilldelad.
Men ett sådant hopp tycks motsägas av

den historiska utgångspunkten. Utvand-
rarna var till största delen protestanter, som
kände sig alltför bundna av sina moder-
kyrkors starka band. Och det var Quebec-
akten av ä,r 1774, som gav katolikerna fri
religionsutövning i Canada, lika mycket
som Stamp-akten och teskatterna, som
gjorde Georg III förhatlig för kolonisterna.
Amerika har också senare vid tvister ofta
understött den antikatolska sidan, särskilt
när denna varit den starkare 

- 
t. ex, vid

kyrkostriden i Mexico.
Vidare syns emellertid de personliga

egenskaper, som anses vara typiska för
amerikanarna 

- 
deras upprorsanda mot

gamla auktoriteter, deras respekt för fram-
gång och aktivitet, deras tro atr framår-
skridande är ett absolut gott, derls nyhets-
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raseri, deras misstänksamhet mot titlar,
uniformer och ceremonier, deras ogillande
av dogmer som söndrar snälla medborgare,
och deras gillande av allmängiltiga ting
som förenar dem, deras förtrytelse över
disciplin 

- 
alla dessa och andra är oför-

stående för Kyrkans vanor. Mr. Geoffrey
Gorer, författate till >>T he American
Cbarakter> (i Lile l/8 1947) hrr djwpt
i den amerikanska själen tyckt sig skönja
en psykopatisk antagonism mot faderskapet
och alla dess symboler; en katolik kallar
både sin Gud och sina präster >fader>>.

Kyrkans språk är i stor utsträcLning ett
hovspråk; hennes liturgi skapades i länder
där kungliga hederstitlar accepterades som

naturliga, och den överflödar av vänd-
ningar, som låter främmande på republi-
kanske och demokratiska läppar. Många si-
dor kunde fyllas med exempel av detta slag
för att med svart på vitt mycker över-
tygande bevisa, att Amerika aldrig kan
spela en betydelsefull roll i Kyrkans liv.
Det skulle vara en meningslös sysselsätt-
ning, ty redan i denna stund är katolikerna
det största religiösa samfundet i Förenta
Staterna, den rikaste och i vissa avseenden

den livaktigaste delen av den katolska
kyrkan i hela världen.

För femtio år sedan såg dec till och med
ut som om Amerika snart kunde bli över-
vägande katolskt. Denna förhoppning, eller
farhåga, är nu avlägsen. Immigrationen
från det katolska Europa har reducerats,
avkomlingar av bondesläkter skaffar sig i
städerna inte så stora barnskaror som de

själva växt upp i, och så vitt jag kunde
finna, håller konversioner jämna steg med
avfall. Mänskligt att döma är det nu visst,
att Kyrkan stabiliserat sig som en minori-
tet, lxndets mest betydande visserligen,
men utsatt fOr såväl fördelarna som nack-
delarne av att vare i en oprivilegierad ställ-
ning. Kyrkans ställning kan inte rätt för-
stås, om hennes föregående historia inte all-
tid hålles i minnet. Än har hon måst hålla
sig dold, än har hon regerat. I Amerika är
hennes problem ej så enkla. Där är hon fast
grundad i en neutral, sekulariserad stat,
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Förenta Staterna utgör ej en del av kris-
tenheten i detta ords traditionella betydelse.
U. S. A. är ett barn av det sena lZ00-talets
>>upplysning>, och liberalismen hos dess

grundläggare har fortlevat genom alla skif-
ten i landets historia och har trängt ige-
nom varje del av dess liv. Kyrkans skiljande
från staten var en essentiell troslära. Rege-
ringen, vilken form den hade, betraktades
som kaptenen på en oceanångare, vilken
blott och bart navigationen tillkommer.
Han får sina order ytterst från passage-

rarna. IJnder hans omedelbara auktoritet
användes båtens samlingsrum för religiösa
sammankomster av a,lla slag, under det att
i baren kan vem som helst lugnt häda.
Detta år det ideala förhållandet mellan
styrande och de styrda, mellan individen i
hans egenskap av medborgare och individen
i hans egenskap av odödlig sjäI, så som det
uttänktes av doktrinära liberaler under den
period då U. S. A. grundades. Folk krävde
och tålde mycket litet av sin regering. Ko-
nungariket priuate life var stort och oan-
tastbart. Och kyrkans skiljande från sta-
ten är utförbart endast under sådana

villkor. I dag är i de flesta länder analo-
gien mellan staten och skeppet upphävd. I
somliga fall har kaptenen utvecklat Blights
mentalitet i Bounty; i andra fall har passa-

gerarna mer eller mindre frivilligt tvingats
in bland besättningen; alla är ständigt sys-
selsatta med att hålla skutan flott; resan
är inte längre medlet att uppnå ett måI,
utan i sig själv ett må1. Ju mer starsstyret,
vare sig det består av majoritetens vilja el-
ler av makten hos en minoritet, inkräktar
på individens >>privatliv>, desto mer fram-
trädande blir bristen på överensstämmelse
mellan de profana och de religiösa filoso-
fierna, ty mycket är lämpligt för styres-
mannen, som inte är hälsosamt för själen.

Europas tragiska öde är ett vittnesbörd
om de profana staternas misslyckande. Men
genom de enastående omsrändigherer, un-
der vilka Amerika växr upp, har det hit-
tills varit ett bevis mot denna nedgång och
står därigenom i centrum även för deras
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hopp, som är mest kritiska mot dess egen-
heter.

Dessa egenheter är nu föremål för en
gränslös nyfikenhet. För en generation se-

dan uppvächte de mild munrerhet, ungefär
som trevligt men gammalmodigt folks ex-
centriciteter. I dag studeras de som förebud
om utvechlingen i hela den västerländska
världen. I synnerhet katoliker studerar dem,
ty det år en nödvändig konsekvens av Kyr-
kans universalitet, att hon visar påfallande
yttre variation i sina olika delar.

Kanhända att de största skiljaktigheterna
ligger i andaktsformerna och uttrycken föt
vördnad. Jag har sett en Helga Lekamens-
procession i Spanien, som folket uttrychte
sitt gillande för genom att bränna av ra-
keter under prästerskapets fötter. Det
skedde med äkta hängivenhet, men för en
nordbo var effekten en smula förvirrande.
På samma sätt förefaller det en europ6 be-
synnerligt, att amerikanen finner rösterna
av filmstjärnor pä radio vara en hjälp att
läsa rosenkransen. Amerikanska tillverkare
av >andaktsföremå1>> bjuder ut många sinn-
rika nyheter, bl. a. en >rosenkranshjälp>>,

som registrerar vatje Ave med en skarp
knäppning på en visartavla, och ett kruci-
fix av plastic, som 

- 
det försäkrade man

mig - 
hade den fördelen att ))Ni kan kasta

det på golvet och stampa på det>. Men jag

mindes att jag i Frankrike sett barn äta
pepparkaksmadonnor. . .

De tuå hauudintryck, som jag tog med
mig ffin Amerika, uar, för det första, att
det finns lika stora uariationer i k-atolich-
mens yttre former d.är som i Eurofra; oclt

fAr det andra, att katolicismen inte ör nå-
gonting främmande för ocb m.otsatt den

amerikanska andan, utan en uäsentlig del
au d.en.

Låt mig något utlägga dessa två påstå-
enden. I stora områden av vad som är För-
enta Staterna var katolicismen under
kolonialtiden statsreligion. Den var löst
grundad, och i de flesta av dessa trakter
kvarlever den numera huvudsakligen som
pittoreska förfa,llna eller restaurerade mis-
sioner. Endast tre stater kan sägas ha en
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stark, fortlöpande katolsk tradition: Loui-
siana, Maryland och Nya Mexico. I det
{örstnämnda har Kyrkan aldrig vetat om
förföljelser eller ens svårigheter, och i ti-
dens längd ä.r dettr ett inte helc hälsosamt
levnadsvillkor. Katoliker måste varje ge-

neration påminnas om att de äger en upp-
fordrande tro. I inget europeiskt land har
de troende varit föremål för en så enerve-
rande tolerans som invånarna i New Or-
leans. Det är därför inte förvånande, att
de tar sin tro lätt och sentimentalt, med
en del skepticism hso de rika och en del

vidskepelse hos de fattiga, så som man fann
det i Frankrike före revolutionen. Det är
etc av djävulens knep att överty1a folk om
att deras religion är så >medfödd>> att de

inte behöver besvära sig med den; att det
vittnar om ganska dålig smak att trla lör
mycket om den. Tilltrasslade äktenskapliga

förhållanden, den profana utbildningens
materiella försprång, rena slöheten, som

kommer av klimatet, håller många borta
från att praktisera sin religion. Det finns
ett underligt relikskrin där, ej erkänt av

kleresiet, där prydnaderna och bönefor-
merna är katolska, och till vilket negrerna

tar sin tillflykt för kurer och hjälp. Det
finns trolldom i New Orleans, liksom det
fanns vid Mme de Montespans hov. Men
det var ändå där som jag såg en av de mest
gripande scenerna på min resa. Askonsdag;
ett varmt regn strilade ner på gator, van-
prydda av nedsölade rester av karnevalen.
Roosevelt Hotel överfyllt med fyllsjuka tu-
rister som planlade sin återresa. Hur många
av dem visste något om fastan? Men på

andra sidan gatan var jesuiternas kyrka full
av liv hela dagen; en oavbruten långsam
massa rörde sig fram mot altarskranket och
vände åter med pannorna tecknade med
aska, Och det gamla obeveLliga budskapet
upprepades över var.je botgörare: Av stoft
är du och till stoft skall du åter varda.
Man kommer att törsta efter detta sätt att
tala rakt på sak, i de moderna eufemismer-
nas öken, där halta och lama kallas >par-
tiellt arbetsföra>>; hungriga >>i behov av

socialvård>>; galningar >emotionellt över-

spända>>. Här var det, enkelt uttryckt,
lugnt accepterat, och hela denna dag, över
hela denna sorglösa stad, mötte man den

li-lla svarta fläck i pannan som stämplade
oss som medlemmar av etc stort brödraskap,
som både kan glädja sig och erkänna, grå,n-

serna för glädjen,

Marylands historia är annorlunda. Där
var aldrig katolicismen den officiella reli-
gionen som i de franska och spanska kolo-
nierna. Staten grundades av katoliker som

en plats, där de ostörda kunde praktisera

sin religion, sida vid sida med protestan-
terna. Freden blev snart bruten och Kyr-
kån förföljd och undertryckt. Men den

överlevde och framträdde vid Oavhängig-
hetsförklaringen i mångt och mycket med

samma sinneslugn som i England vid
>>emancipationsakten>> 1829. De gamla ka-
tolska famil.jerna i Baltimore har mycket
gemensamt med de gamla katolska famil-
jerna i Lancashire, Trakten runt Leonards-

town har samma tradition av jesuitmissio-

närer,'som förklädda drog från familj till
familj, läste missan på avsides belägna
plantager, inskärpte samma stränga an-
daktsvanor, samma orubbliga, försynta
plikttrohet. Halvön mellan Chesapeake Bay
och Potomac är för den katolske besökaren

en av de mest fashinerande trakterna; och
en av de saker, som mest hänför honom,

är de katolska negrernas heroiska trohet.
Kyrkan har inte alltid varit en god moder
för dem. överallt i sydstaterna tvingade
katolska plantageägare sina slavar till sakra-

menten 
- 

men under de svåra åren efter
>Reconstruction> var det få vita, präster
eller lekmän, som ansåg sig ha några skyl-
digheter mot dem. Ofta kunde de blott
praktisera sin religion för priset av myc-
ken förödmiukelse. Somliga drevs ifrån
Kyrkan till förvända sekter eller återgick
till hedendomen, men många familjer för-
blev orubbliga. De hade ett svårare prov
att bestå än det de vita katolikerna tidi-
gare hade undergått, ty här var förföljarna
medlemmar av >det egna husfolket>>.

Men på övernaturligt sätt kände de till
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sin I(yrkas karaktär bättre än deras präs-

terskap gjorde det. I dag är detta statt i
snabb förändring, Katoliker leder överallt
rörelser, som vill rätta till och förbättra så-

dant, och inom en eller annan generation

kommer sådana skandaler att synas tillhöra
ett avlägset förflutet. Men under strävan-
dena att glömma bort dem får man aldrig
försumma att hedra de tusentals fdrgtde
katoliker, som så nogsamt följde Mästarens
väg under föroiämpningar och oförrätter.

Utom i Louisiana och Maryland utgör
katolikerna en ganska ringa del av den

>högre medelklassen> i klubbarna och säll-
skapsrullorna i landsorten. De flesta av

dem, utom irländarna, har växt upp vid
ljudet av främmande språk, som deras för-
äldrar eller far- och morföräldrar talat.
Några, särskilt i de sydvästra delarna, är
kvarlevande från den spanska kolonisatio-
nen; de flesta härstamma från de stora in-
vandringsvågorna från Central- och Syd-
europa. För den nyligen immigrerade är

hans kyrka honom särskilt dyrbar. Den
förenar honom med hans gamla hem och

med hans landsmän i det nya landet. Men
de andra och tredje generationerna har inga

kära gamla minnen från Europa. De vill
bli riktiga amerikaner; de frestas att be-
trakta Kyrkan som ett passerat utvecklings-
stadium, när de stiger på den sociala rang-
skalan och byter accent och namn. Så gör
naturligtvis somliga; man möter ibland ka-
tolska föräldrar, som sätter sina barn i
episkopal- eller baptistskolor: >det är bar-
nens sak att vålja själva senare>>. Men det
är inte ofta fallet. En av de amerikanska
prästernas första bedrifter 'ä,t, att de förenat
dessa nya lojalitetssträvanden med den fä-
derneärvda tron; och europier bör alltid
komma ihåg det problem, som måste lösas,

innan de misstroget ser på de mera oslipade

uttryck för nationalism som ofta citeras.
Irländarna förete å andra sidan etr helt

motsatt problem. Ju längre de i tid och
rum f.järmas från sitt hemland, i desto

ljuvligare tonarter besjunger de det. Proble-
mer med irländarna it att fä dem att av-
stå från att behandla den allmänneliga Kyr-
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kan som deras egen sällskapsklubb, och
detta problem har ej blivit löst. En europ6
kunde kanske tyckt att Irland svikit sin
uppenbara historiska bestämmelse. När
engelsmännen förra århundradet grundade

en tidskrift, som skulle bli för katolikerna
vad Edinbrrglt Reuieta var för rationalis-
terna, fick den heta Dublin Reaieu. Hade
Irland stannat i Brittiska Imperiet, skulle
också Dublin nu ha varit en av de stora
religiösa huvudstäder, där katoliker från
hela den engelsktalande världen hade begett
sig för utbildning och ledarskap. Amerika
vann vad Europa miste. Irlands historiska
bestämmelse fullföljes på andra sidan At-
lanten. Irländatna ät de enda av immi-
granterna, som inte blivit anstuckna w dec

nymodigas svindlerier, I alla samhällsklas-

ser har de under ytan förblivit samma för-
slagna och glädjelösa ras, som krossade de-

ras hjärtan, som någonsin försökte hjälpa
dem.

Av sådana böcker som Harry Sylvesters
Moon Gafney och J. F. Powets Prince of
Darkness får man en god uppfattning av

varför antiklerikalism uppkommer, där ir-
ländska präster är verksamma. De är tros-
starka, renlevande och flitiga, men många

lever sina liv i ett plågsamt övergångs-

stadium; de har förlorat sin fäderneärvda
enkelhet utan att ännu ha tillägnat sig ett
försynt sätt att bära på sitt utomordentliga
vetande, eller 

- vad som är mera vik-
tigt 

- 
utan att ännu ha tillägnat sig en

viss finkänslighet i förhållandet till sina

medmänniskor, en viss fantasi, en viss sin-
nets rörlighet. Dem och tyskarna tillkom-
mer emellertid äran att ha organiserat Kyr-
kan i Amerika. Ijtan dem hade de mer

mottagliga latinarna och slaverna först hop-
rafsats i konturlösa församlingar, sedan

skingrats och kanske gått förlorade för
tron. De råbarkade men praktiska irlän-
darna har byggt kyrkor, lämnat pengar

och grundat nya församlingar, allteftersom
befolkningen växt; de har befolkat de ak-
tiva ordnarna och skapat ett nationellt
särpräglat katolskt utbildningssystem.

Denna sista gärning är verkligen något
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fullständigt enastående. Utan hjälp från
staten 

- 
faktiskt i direkt konkurrens med

den 
- 

har nationens fattiga täckt sitt land
med skolor, högskolor och universitet, och
därigenom Lraftigt hävdat principen, att
ingenting mindre än en fullständig kristen
fostran är nödvändig för att skapa kristna
människor. Tron är inte bara a,tt lära
sig några böner och fromma berättelser
hemma. Den är en fullständig kultur, som

skall gjutas in i allt mänskligt vetande.
Det är säkerligen riktigt, att en del special-
kunskaper bäst kan inhämtas i de i stor
utsträckning rikare icke-katolska institutio-
nerna. De katolska högskolorna sätter inte
upp för sig de mål som Harvard eller Ox-
ford eller Sorbonne har. Deras avsikt är att
skapa en troende lekmannakår, som kan
delta i nationens allmänna liv; och med den

metoden framstår de som uppenbatt. frrm-
gångsrika. Deras studenter kommer till
största delen inte från intellektuella hem.
Många av dem behandlar inte utan svå-
righet engelska språket. Llåtatkrafternr är
ännu beroende av europeiska förstärk-
ningar. Men åt allt detta, som de ameri-
kanska katolikerna uträttat de senaste 100

åren, kan engelsmannen endast yttra bifall,
han som inte kan skryta med en enda in-
stitution för högre katolsk utbildning och
är tvungen att besöka universitet som är
anglikanska till sin gestaltning och agnos-

tiska till sin inställning. Det är en mycket
viktig sak, att unga män, som skall ut som
tandläkare och köpmän, har en grund av
formell logik och krisren etik att stå på,

>Bevisa med syllogistiskt slutledningsförfa-
rande att naturliga rättigheter existerar>;
>Ange huvudskalen till att ocker är orätt>;
>Vilken är skillnaden mellan själ och
ande?>; >Ange och förklara en definition
på offer>> 

- 
dessa frigot år tagna nästan

på måfå från en jesuithögskolas examens-
skrivning.

Jag har hört någon säga, att amerikanska
ungdomar tenderar att >lära in svaren>

som papegojor utan mycken eftertanke. Det
intrycket fick jag inte när jag talade med
dem; men även om det vore så, så har de
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lärt sig något som de flesta europder helt
förbigår. Det är en stor vinst etr lägga upp
ett förråd av formler, medan minnet är
ungt. Erfarenheten kommer att ge kött på

benen, och när någon senare konfronteras
med ett problem, kommer satser från hans

tid vid högskolan att dyka upp i hans

minne med plötslig livfull betydenhet. Jag
observerade det enorma försprång som reli-
giöst uppfostrade fullvuxna amerikaner
ägde framför sina mer belästa gelikar från
icke-katolska universitet. När en diskussion
kom ut på allmänna spörsmåI, fick man
det intrycket, a.tt för denna senare kate-
gori allting utanför det egna fackområdet
var formlöst och meningslöst. Klyvningen
av atomkärnor hotar det materiella framåt-
skridandet; den uppfattar detta och grips
genast av misströstan. Varför är de här om
inte för att delte i ett välvilligt utveck-
lingsschema? Detta är en frlga som endast
den som fruktar Gud kan besvara. Katoli-
ken erinrar sig satserna från sin ungdom,
som kanske vid den tiden föreföll vara blott
och bart en sammanstälining av ord att in-
läras för att tillfredsställa en examinator,
och platsligt får orden en aktuell betydelse.
När han vill, kan han öppna teologiens out-
tömliga kiillflOden.

Detta utmärkta utbildningssystem befin-
ner sig för ögonblicket i ett ganska betänk-
ligt läge. I Amerika, liksom överallt, är de

privata skolorna i samma ställning som en

pokerspelare bland mycket rikare medspe-

lare som oavbrutet höjer insatserna. Utbild-
ningsmaskineriet håller på att bli oförskämt
dyrt, De katolska högskolorna kan inte
länge hoppas att tävla med staten i att an-
skaffa maskiner för den moderna fysiska

vetenskapen. Det finns även en inflytelse-
rik grupp i nationen, som öppet talar för
uniformitet som något i och för sig gott.

Jag mötte många ängsliga katolska utbild-
ningsmän, men jag reste därifrån med för-
tröstan på att de som har uträttat så häp-
nadsväckande bedrifter, inom en nära
framtid ändå skall triumfera över sina mot-
ståndare.

Det råder ingen tvekan om att de ke-
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tolska högskolorna håller pliktuppfyllelsen
och fromhetslivet på en anmärkningsvärt
hög nivå. Kommunionernas antal är över-
raskande för en europd. Varje besökare kan
i varje kyrka se hur dessa tidigt invanda
bruk behåller sitt grepp genom hela livet.
över hela landet trängs man vid altar-
skranken. Det brukar vara i denna jordmån

som Kyrkans finaste blomster växer upp,
Helt nyligen publicerade ärkebiskop Ci-
cognani i Sanctity in Ameilca 3 J korta
biogra{ier av män och kvinnor i U. S. A.,
som utmärkt sig för stor helighet. Av dessa

var 3l födda och uppfostrade i andra län-
der. Det kan nämnas, att av de 4 övriga
var ingen av iriändsk härkomst, Catherine
Tekakwitha, av indisk härkomst, och Mo-
der Elisabeth Ann Seton, grundare av >the

Sisters of Charity>>, var båda konvertiter;
biskop Richard Miles, dominikan ffitn
Tennessee, var en ivrig och hängiven själa-
sörjare och organisatör; syster Miriam Te-
resa Demjanovich slutligen var novismästa-
rinna. Ingen var rent kontemplativ,

Naturligtvis är det kontemplativa livet
bara en form av det kristna livet. Det är
likväl en iakttagelse, att det religiösa sund-
hetstillståndet 

- 
var och när som helst 

-mycket väl kan bedömas utifrån antalet
kallelser till de kontemplativa ordnarna.
Till relativt nyligen var Amerike i detta
fall dåligt ställt. Det finns emellertid tec-
ken på förändring. Nya trappisthus har
grundats, karmeliterna har flera postulan-
ter än de kan ta emot. Människan är ska-
pad till att lär^ känna Gud och till inget
annat ändamåI. Där detta mål erkännes,
där kommer det alltid att finnas många
som söker Gud i klostret, varifrån nåd gju-
tes ut över ett helt folk.

Kyrkan och hela världen är i mycket
större behov av munkar och nunnor än av
t. ex. skriftställare. Sådana är egentligen
bara till prydnad. Men finns de, så är det
en naturlig växt. De gör sig inte särskilt
märkbara i Amerika just nu, och de väl-
menade försök att frambringa dem på
konstlad väg genom särskilda kurser syns
mig svårligen få någon framging. En mera
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fruktbar kalla for sådana lyxartiklar är de
olikheter i intressena, som katoliker har ge-
nomfört: de små tidskrifterna som ägnats
liturgi, sociala studier, översättning och
förklaring av främmande litteratur o. s. v.,
som Commontueal i New York; John och
May Ryan i Boston, som skriver om liturgi;
John Pick i Milwaukee, som utger en ka-
tolsk tidning; Grail-rörelsen i Cincinnati;
Sheil-skolan för sociala studier i Chicago.
överallt jäser det. Jag har inte här plats

att närmare gå in på alla dessa rörelser, men
om Grail vill jag säga ytterligare något.
Grailville är en skola, där något över ett
trettiotal flickor från vitt skild social här-
komst för en tid får intensiv träning i
>lekmannaapostolatet>. Trägna lantliga sys-

selsättningar, tysta stunder, konstlösa klä-
der, liturgisk andakt förbereder dem för
deras liv i världen som hustrur och arbe-
tare. Deras antrl är obetydligt, liksom an-
trlet w S:t Ignatius' första följeslagare som

började reformera Europa på 1J00-talet.
Det är sällan genom gigantiska massmöten

och överenskommelser, som de stora målen
nås. Det gör senapskornen i liknelsen.

Jag nämnde en annan slutsats: ett katoli-
cismen är en del av den amerikanska an-
dan. Jag menar inte att det saknas fiender.
Nyligen gjordes det ett försök art bannlysa
specifikt kristna julsånger från ett tjog
läroverk i Brooklyn. Butikerna över hela
landet försöker sätta Sanc Claus och hans

ren i stället för Kristusbarnet. Tidigt i
fastan blev jag vid en järnvägsstation vittne
till hur >Easter Bunny> mottogs med mäs-
singsorkester och en polisstyrka. Precis som
de gamla kristna upptog och helgade de

hedniska festerna, så försöker den hedniska
kommersen överallt, men särskilt i U. S. 4.,
att xpptag, och vanhelga Kyrkans fester.
Och överallt där det hela är en sak för de

offentliga myndigheterna, är sraren >neu-
tral> 

- 
en eufemism för >okristen>.

Jag menar att >amerikanismen> är en
sammanfattning av vad alla amerikaner an-
ser vara ett gott liv, och att i denna sam.
manfattning kristendomen, och framför
allt katolicismen, är den räddande delen.
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Olyckligtvis har >>amerikanism> för de

flesta människor i världen kommit att be-

tyda vad ett fä.tal, mycket högröstade men

långt ifrån typiska amerikanare vill göra

det till. - Folken i andra kontinenter ser

på Ameriha halvt med hopp, halvt med

oro, De ser att deras egen framtid är ofrån-
komligt förbunden med Amerika, och deras

bedömning grundar sig på vad de ser på

bio, läser i veckotidningarna och hör från
de mest högröstade annonsörerna. Tacksam-

het för de enorma materiella förmåner som

de mottagit, blandar sig med motvilja för
vad de tror är andlig fattigdom hos deras

välgörare. Det är först när man reser om-
kring i Amerika som man finner, att de

flesta arnerikaner antingen delar denna

motvilja eller är uppriktigt okunniga om

ett felaktigt intryck av det slag som däri
intresserade har bidragit till att sprida.

En kristen tror att han är skapad till att
lära känna Gud, alska och tjäna honom i
denna världen och bli lycklig med honom
i nästa. Detta är det enda skälet till att
han finns till. Att vara en >hygglig med-
borgare> i detta uttrycks egentliga mening
är en nödvändig biprodukt till denna vä-
sentliga uppgift, men mer och mer har
ordet kommit att beteckna rena fogligheten
för de styrandes anspråk, Just nu ställer
staten endast få verkligt obilliga anspråk i
Amerika, men det finns amerikaner, fasta
mo$tåndare till kommunismens och fascis-

mens samhällsmekanismer, som likväl upp-
höjer den >>hygglige medborgarens>> egen-

skap till den högsta dygd och betraktar
skapandet av ett enhetligt samhälle som en

statsmans {rämsta må1. Enligt denna popu-
lära uppfattning är katoliker, protestanter,
judar, ateister, teosofer och landets alla un-
derliga sekter skilda från varandre endast
genom de olika kyrkobruk de utövar eller
inte utövar i vissa byggnader några timmar
varje vecka, Sådant är ren inbillning. De
är ofantligt olika i moral, sociala vanor och
livsfilosofi 

- 
faktiskt i ftäga om allt det

de värderar högst. Den neutrala sekularise-
rade staten kan fungera på ett rätt sätt
endast genom att hålla sig inom fasta grän-
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ser. Det är inte en främlings sak att förut-
säga hur länge Förenta Staternas regering
skall motstå den utbredda lockelsen till in-
trång på de enskildas rättigheter. Han mär-
ker blott med beundran och tacksamhet,
att hittills har sådana lockelser i stor ut-
sträckning övervunnits, och därtill också,

att det konstitutionella åtskiljandet av stat
och kyrka inte ga.rarltetar fortlöpande
skydd åt något särskilt religiöst minoritets-
samfund, även om tillfalle därtill skulle
yppa sig.

En katolik fasthåller vid vissa omiåden
som aldrig kan överlämnas till den världs-
liga makten. Han hoppas att det i hans livs-
tid inte skall komma någon inkräktare,
men han vet att hans kyrkas historia är en

historia av konflikter. Om hans styresmän
tvingar honom att välja mellan dem och
sin tro, måste han i sista hand stå avgjord
för sin tro. Och emedan han innerst inne

vet detta, är han engelägen att vara klart
och tydligt lojal, så länge han kan det med
gott samvete. En stor fransk kyrkoman på

1700-talet kunde oförläget säga: >Ko-
nungen, Jesus Kristus och Kyrkan 

- 
Gud

i dessa tre namn.> Dieu en ces trois noms.

På liknande sätt talar amerikanska prelater
om statens representations- och majoritets-
styre som vore de av gudomlig instiftelse,
och den amerikanske katolske lekmannen

insisterar kraftigare på sin >amerikanism>>

än protesranter'eller ateister av kanhända

äldre amerikansk härstamning.

Det finns en rent amerikansk >livsstil>>

som varje god amerikansk kristen prakti-
serar, och som till punkt och pricka är
motsatsen till den uppreklamerade och i
stor utsträckning uppdiktade >>livsstil> som

Europa och Asien bävar för; och den är
med Guds hjälp den som skell överleva.

Fmns Xavier-iubileum i Japan

Den li arg. 1949 hade 400 år förflutit
sedan den store missionären Frans Xaviers
landstigning i Japan. Minnet av denna be-
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tydelsefulla händelse i Kyrkans historia fi-
rades i Japan med stora högtidligheter, som

rönte livligt intresse även hos den icke-
kristna befolkningen. Reliken av den he-
liges högra arm, som från kyrkan al Gesi
i Rom överförts till Japan, bars i en

triumffärd genom landets södra och västra
delar. Hundratusende japaner, skriver
Nachricbten aus d.er deutscben Jesuiten-
Mission in Jafan (Köln 1949), deltog med
vördnad, entusiasm och tacLsamt hjärta.
Veckoblad utgav illustrerade nummer över
helgonet och det stora jubileet av Japans
första möte med den kristna västern. Dags-

tidningar berättade ingående om festlig-
heterna och om denne mans stora betydelse
för Japan. Veckorevyernas filmreporter fil-
made ivrigt det enastående firandets hän-
delser och väckte med överraskande fram-
gång intresse för kristendomen också hos

annars helt ointresserade kretsar.
Den Helige Fadern hade sänt kardinal

Gilroy, ärkebiskopen i Sydney (Austra-
lien) som påvlig legat. Han följdes av en

manstark spansk delegation under en spansk

biskops ledning. Från norra Amerika kom
ledaren för Påvliga verket för trons utbre-
dande, biskop Mc Donell, och presidenten
för det av jesuitpatres ledda Fordham-uni-
versitetet i New York. Även Filippinerna,
Kina, Indien och andra länder hade sänt
representanter.

Triumffärden, som varade i två veckor,
började i Nagasaki med en procession, med
30,000 deltagare och tiotusende åskådare,

till Oura-kyrkan, där de franska missionä-
rerna den \7 mats l86i upptäckte några
tusen kristna, vilkas förfäder trots 200-
åriga blodiga förföljelser bevarat sin kristna
rro uran prästerligt bistånd. Därifrån fort-
satte man till >>martyrernas kulle>, där den
J febr. 1597 26 kristna korsfästes som de

första av tusentals blodsvittnen av den ja-
panska kyrkan. I den efter förstörelsen ge-

nom atombomben nödtorftigt återställda
kyrkan i Urakami firades den första hög-
tidliga pontifikalhögmässan.

Från Nagasaki gick färden till Kago-
shima, där den helige Frans Xavier stigit i
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la.nd tt4g. Här invigde den påvlige legaten
den nya kyrkan, som hade byggts i stället
för den gamla, under kriget helt ned-
brända. Redan här 

- som senare överallt

- 
kunde man notera de statliga myndig-

heternas hjärtliga tillmötesgående och den
icke-kristna befolkningens vördnadsfulla
deltagande.

I Yamaguchi, en gång ståndkvarteret för
den helige Frans Xavier och det främsta
arbetsfältet för den ärevördige missionären
Villon från missionsseminariet i Paris, sorn

upptäckte den kristna resten och återupp-
rättade kyrkan i Japan, kunde den påvlige
legaten lägga grundstenen till en ny, stor
kyrka till minnet av Frans Xavier och åter-
inviga minnesvården, ett stort kors av
granit.

Från Yamaguchi, där sedan årtionden
tillbaka tyska jesuitfäder har sin verksam-
het, var det inte mer långt till Hiroshima,
staden där den första atombomben föll.
Missionsstationen, som den gången helt för-
stördes 

- 
den 1åg blott 600 meter från

atomexplosionens centrum 
- 

har åter
byggts upp. Samma parres, som hörde till
de få överlevande i denna stadsdel, ver.kar
bland de övriga överlevande katolikerna och
umgås med planen att bygga en stor kyrka
till minnet av den förödande katastrofen.

Extratåget, som ställts till förfogande
för de utländska pilgrimerna och som tjä-
nade dem på samma gång som bostad, fort-
satte till Kyoto, som vid tiden för Frans
Xaviers ankomst var kejsarens residens. Här
upplevde han den bittraste besvikelsen i sitt
arbetsrika liv: man vägrade honom tillträde
till kejsaren, som hölls som en fånge i sitt
eget palats. I ett stort stadion mellan stä-
derna Kyoto, Kobe och Osaka, Japans stora
industricentrum, firade biskop Mc Donell
den andra pontifikalhögmässan, som bevis-
tades av 40,000 andäktiga japaner.

Och sedan kom den heliges relik på sin
triumffärd över Nagoya och Yokohama till
Tokio. Det var kväll och hela dagen hade

det regnat starkt. Men nu, då stunden för
den nattliga processionen kom, upphörde
regnet plö*ligt. Ledsagad av fackelbärare
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fördes reliken till högaltaret av den nya
universitetskyrkan S:t Ignatius. Påvens

flagga vrjade för vinden i ljusskenet av en

strålkastare på brandstationens torn. Hög-
tidlig klockringning hälsade pilgrimerna
välkomna. Man lyssnade förvånat; man
visste dock att klockor ännu inte hunnit
anskaffas: 

- 
ringningen kom ur en hög-

talare. Efter en kort andaktsstund till den

heliges ära uppstämde Tokios ärkebiskop,
msgr. Doy, Te Dean, som sjöngs så mäk-
tigt av den tätt sammanpackade massan i
kyrkan arr der hördes långt ut över den

nattliga storstaden. Och när den stora män-
niskomassan hade skingrat sig, började det

åter att regna.
Tre dagar igenom blev reliken utställd i

Ignatiuskyrkan. På eftermiddagen och kväl-
len hölls predikningar på engelska och ja-
panska under stor tillströmning av både
kristna och icke-kristna. De ledande dags-

tidningarna och veckobladen utkom med
utförliga berättelser, uttrycksfulla bilder
och historiska uppsatser om Frans Xavier
och den katolska kyrkan. Studenter vid det
av jesuitpatres ledda katolska universitetet,

Jochi Daigaku, uppförde flera gånger in-
för fullsarta hus den av p^ter Heuvers SJ

skrivna pjåsen Frans Xaaier kommer till
Ja\an. I en av pater Laures SJ ledd utställ-
ning visades minnesföremål ur den första
kristna tiden i Japan samt tevlor och andra
konstverk med kristna motiv. Tre filmer,
som upptagits av fackfolk, framställde för
mannen ur folket Frans Xavier och hans

betydelse för Japan, och andra filmer, bl. a.

Sången om Bernadette och Monsieur Yin-
cent, introducerade kristet tankegods hos

den stora massan.

Och sedan kom höjdpunkten av festlig-
heterna: pontifikalhögmässan som firades
av den påvlige legaten, kardinal Gilroy, i
Meiji Jingu stadion, mitt i storstaden Tokio.

Vädret var glänsande, regnet hade upp-
hört och den tryckande hettan vikit. Mer
än 30,000 samlades kring det stora altaret,
som hade rests mitt på den gröna gräs-
planen, En blandad kör av mer än 300

röster sjöng en mässa av Perosi med orgel-
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och orkesterackompanjemang under ledning
av universitetets rektor, pater Geppert SJ,

Men Gloria ocb Credo sjöngs i gregoriansk
koral omväxlande av kören, som förstärkts
med teologiestuderande, och menigheten.

I sin predikan framförde den påvlige de-
legaten sirt hjärtliga tack till det gästvän-
liga landet för det mottagande som han
och pilgrimerna mött på sin vandring i den
helige Frans Xaviers fotspår: en broder till
kejsaren, prins Takamatsu, som med sin
uppvaktning deltog i festen, provinsguvcr-
nörerna och borgmästarna i storstäderna,
bönder, fiskare och arbetare, kort sagt alla
hade visat största högaktning för kristen-
domens förste förkunnare i landet. Predi-
kan riktade vidare en flammande appell till
missinoärerna, att fortsätta arbetet för
Guds rike i Japan i den heliges anda, en

and,a, w brinnande kärlek till Gud och
nästan. Ett upprop till det japanska folket,
att med öppet sinne lyssna till frälsningens
budskap och att sedan själva avgöra, om
inte där vore att finna det verkliga läke-
medlet för vår tids sociala nöd.

f,000 katoliker av alla stånd och åldrar
mottog den heliga kommunionen, som ut-
delades av kardinalen och femton präster.
En oförglömlig upplevelse för de icke-
kristna, som utgjorde huvuddelen av den

stora massförsamlingen och som med und-
rande ögon följde handelserna! Aldrig tidi-
gare har Japan upplevt sådant!

Frans Xavier fann i Japan, skriver
Scbueizeriscbe Kircbenzeitung (Luzern
1949 nr 52) i en artikel om Fyra århund-
rade mission i Japan, ej någon ogynnsam
jordmån. Men han själv fortsatte efter nå-
got mer än två år till Kina, emedan det
syntes honom ^tt J^pan var avhängig av

dess äldre kultur och att missionen därför
skulle ha större utsikter, om först Kina
vunnits för kristendomen, Frans Xavier dog
nu visserligen inför Kinas stängde lrortar
på ön Sansibar, men samme år 1ii2 som

han dog landade några av hans medbröder
i Japan, och trettio år senare räknades där
bortåt 1i0,000 kristna, bland dem flera
betydande småfurstar. Jesuitmissionärernas
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antal hade då stigit till 7t. Men sedan

makthavaren Nobunaga mördats 1i82, ut-
kom fem år senare helt oväntat ett dekret
av den nye diktatorn Hideyoshi mot mis-
sionärerna, antagligen dfuföt att. han var
vred över de kristna ungmör i Arima, som

förhöll sig avvisande mot honom. Den
tappre fältherren Takayama Ukon (i den
kristna litteraturcn kallad Justo Ukondono)
avsrttes och landsförvisades. Men några

kristna missionärer fann skydd hos kristna
furstar. Den J febr. 1597 skedde den första
avrättningen av kristna missionärer och
lekmän 

- 
tillsammans 26 personer. Men

det skulle blott vara början av en lång li-
dandes väg för den japanska kyrkan. 1614
befalldes genom ännu ett edikt att alla mis-
sionärer skulle lämna landet och alla guds-

hus förstöras. Omkring !0 missionärer,
därav bortåt 30 jesuiter, resten bestående

av franciskaner, dominikaner och sekular-
präster, stannade kvar i hemlighet. Från år
7623 blev förföljelsen allr skarpare, och
katolikerna uppspårades överallt genom an-
givare och utrotades systematiskt. Japan
avstängde sig alltmera från utlandet. Först
1829 fick man i Europa åter veta, ett der
fortfa,rznde fanns kristna i Japan, då näm-
ligen 20 japaner, som bar medaljer
hängande kring halsen, strandsattes i Ma-
niia. Sedan de europeiske makterna i mitten
av samma århundrade framtvingat ett öpp-
nande av Japans gränser, upptäckte franska
missionärer någre tusen gammalkristna.

1862 inskrev påven Pius lX de 26 mar-
tyrerna från Nagasaki i helgonens bok och
1867 fötkltades 20i endra martyrer som
saliga. Men samma år utsattes de kristna i
(frakama för en ny förföljelse och kunde
först 1873 återvända till sina hemtrakter.
7927 vigde påven Pius XI den försre ja-
panen till biskop, men antalet troende om-
f*trde intill slutet av andra världskriget
blott omkring 120,000 själar, knappt hälf-
ten av de kristna som fanns på l60o-talet
då förföljelserna började. Nästan en tionde-
del av katolikerna, nämligen 10,000, om-
kom den 9 awg. 1945, när Nagasaki träf-
fades av den andra atombomben.
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P. Lebtets sociala insats och föt-
kunnelse

En förgrundsman i den katolska sociala

rörelsen i Frankrike, dominikanpatern
Louis-Joseph Lebret, som nyligen besökt
Sverige, presenteras i tidningen Vi (11/2
19i0) av signaturen Jan på följande, myc-
ket sympatiska sätt:

>>Den senaste tiden har KF:s huvudkon-
tor vid Stadsgården likasåväl som en rad
kooperativa butiker och industrier gästats

av en liten rund stillsam herre med klara
forshande ögon. Han har vistats här som

KF:s gäst men han har hunnic med en hel
trd ar'dra studieobjekt dessutom, besökt
HSB, LO och Arbetsgivareföreningen, för-
hört sig om den svenska levnadsstandarden

uppe på Socialstyrelsen, träffat representan-
ter för fiskarnas organisationer och för
djuphavsforskningen och överallt har han
fnppetat genom sin iakttagelseförmåga,

sitt stora förhandsvetande om Sverige och
sina många intressen,

När jag sitter och pratar med den sym-
patiske fransmannen vid en lunch på res-
taurang Fatburen, säger jag mig gång på
glng att jag inte av mig själv skulle ha
kunnat fundera ut att den här mannen som

talar mera om ekonomi och politik än om
religion sedan mera än tjugofem år tillhör
Dominikaneror'den.

Louis-Joseph Lebrct ät bretagnare, alltså
född i det franska landsLap där katolicis-
rnen ännu har sitt starkaste grepp om sjä-
larna. Som en äkta son av sin bygd startade
han som sjöman, blev under första kriget
sjöofficer, började under tiden att studera
Thomas av Aquinos skrifter och inspirerad
av dem avbröt han sin militära karriär och
sökte sig till samma orden som sin medel-

tida lärofader, dominikanernas,

Som ett av sina första uppdrag fick han
att bosätte sig i sin födelsestad Saint Malo
f& *t missionera bland de unga sjömän-
nen. FIan behövde inre vistas där länge för
att upptäcka fiskarnas materiella nöd, och
realist som han är till sin läggning var det
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den han först tog itu med. Han fick
fiskarna att organisera sig i fackföreningar,
fanns där ständigt som en eggande och sti-
mulerande kraft, redo att dela med sig av

sitt ekonomiska vetande var helst han be-

hövdes. Han lyckades få inbördes oeniga

och därför svaga organisationer att brygga
över motsättningarna och samarbeta och

han Lunde till och med få med försäljarna
och konservfabrikanterna i den Fdddration
Frangaise des Syndicats Professionels des

Marins som spirade upp ur de första bre-
tagnska fackföreningarna och som nu om-
spänner hela landet.

För att bättre sätta sig in i fiskets pro-
blem företog abbd Lebret en hel rad studie-
resor till främmande länder. Han har bl. a.

sruderat fisket vid norska kusten och stått
i konrakt med engelska, holländska, skan-
dinaviska och italienska fiskare. Han har
bildat en organisation av medelhavsfiskare:

Union des Pdcheurs Mdditerran6ens, anses

vid det här laget som en av världens
främsta fiskeexperter, utgav år 7932 en

skrift som tog upp världskrisen ur fiskeri-
näringens synvinkel och kommer snårt ut
med ett stort verk om det internationella
fisket och den internationella marknaden.

Ifrån sitt engagemang i fiskarnas pro-
blem har abbd Lebret kommit att allt dju-
pare engagera sig i de ekonomiska och so-

ciala problemen och kommit fram till en

grundsyn som i många avseenden är spe-

cieilt fransk och närmast kan betecknas

sorn s)'ndikalistisk. Han dömer ut såväl ka-
pitalismen som kommunismen i dess nuva-
rande gestalt, anser att bägge dessa system
har hamnat i motsägelser. Ryssland pre-
dikar demokrati och tillämpar diktatur,
lovar att befria människorna men förslavar
dem i realiteten. USA predikar fri företry-
samhet men deras ekonomiska system ver-
kar motsatsen, de hyllar tesen om individens
rätt till fri utveckling men binder honom
i realiteten. Mot bägge dessa system sätter
abb6 Lebret upp som ett ideal I'economie
l:utnaine, en ekonomi centraliserad kring
den konkreta människan och hennes livs-
behov och inte kring vinsten. För att i sin

4-sojo?r Credo. 3r:a årg. Nr r. rg5o

mån bidraga till utvecklingen av denna
mänskliga ekonomi har han startat ett in-
stitvt EconoTnie et Humanisme i ett slott.
ett par mil utanför Lyon. Hit samlas folk
fuår' alla världens hörn, teologer, fackför-
eningsfolk och andra, och det hör till abbd

Lebrets principer att inspirera teologerna
att studera ekonomi och sociologi och få
teknikerna att intressera sig för mera hu-
manistiska vetenskaper.

- 
Vi har för gott om fackidioter, sä-

ger han. Yart j4 reser i världen ttiftat jag

experter, men få som har studerat män-
niskan som hon lever i kulturen, få som

tänker universellt, många tekniker, men

inga som tänker över tekniken. Ändå är det

sådana politiker världen behöver, om vi inte
ska gå under. Och det måste komma snart,

nu när vi har atombomben, vätebomben

som ett ständigt hot över oss,

- 
Specialisering är över huvud taget

vårt tidevarvs öde, arbetarna lever för sig,

de intellektuella för sig. Till vårt pedago-
giska program hör att de intcllektuella
också ska bli kroppsarbetare och kropps-
arbetarna intellektuella. Och arbetet får
inte så ta ut människorna att de när de

lämnar sina maskiner inte har någon ork
över att utveckla andra sidor av sin per-
sonlighet. Jag anser inte att man ska slå

sönder maskinerna. Vi behöver dem om vi
överhuvud taget nånsin ska komma därhän
att alla människor ffu leva drägligt. Men
de får inte förslava oss. Vi måste anpassa

dem efter människans rytm i stället för
tvärtom. Vi måste studera hur människan
kan arbcta vid maskinen utan att upphöra
att vat^ människa. Vi måste ha en annan
fördelning av produktionen. De privile-
gierade kan inte längre motivera sina privi-
legier om de inte satsar dem på det all-
männa bästa,

- 
Men vad är det allmänna bästa? Vem

bestämmer det?

- 
Somligt vet vi. Att alla människor

ska ha tak över huvudet till exempel. De
mänskliga behoven kan delas upp i tre
grupper, de primära, utan vilka människan
dör eller upphör att v^ra människa, de se-
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kundära, bekvämligheterna som är utmär-
kande för den västedändska civilisationen
och de tertiära, de som utvecklas sedan de

primära täckts, de som hör till människans
andliga växt, vetenskap, konst, religion. Vi
ska visst inte ringakta de sekundära beho-
ven, de har sitt värde men de bör komma
i sista hand.

Ur det allmänna bästas synpunkt måste

det viktigaste .vata 
^tt 

alla människor har
tak över huvudet, får äta sig mätta och ha
kläder på kroppen. Men vi vet alla att de

stora massorna i många länder, i Indien, i
Kina, i Sydamerika lever under människo-
värdig nivå, samtidigt som vissa grupper
har alla den moderna civilisationens välsig-
nelser i överflöd. De länder som kommit
längst i sin utveckling av den väster-
ländska civilisationen löper en annan risk:
att övervärdera sckundärbehoven, de rent
materialistiska värdena, på de andligas be-

kostnad. Sverige har till de länder som

hunnit längst och därför ken man se den

tendensen här. Men det är förstås en risk
som också hotar de andra europeiska sta-
terna. Det är en tragik att USA i sin
härskarställning ännu inte nått till en

uppskattning av de kulturella värdena och
en'förmåga till universellt tänkande som

korresponderar med dess tekniska utveck-
ling, Det verkligt olyckliga med vår civi-

perspektiu

lisation, det är att den är inställd på var
och ens individuella karriär. Ändå ir
människan en gemensamhetsvarelse, kan
bara nå sin fulla utveckling och tillfreds-
ställelse i samverhan och samhörighet med
andra, säger abbd Lebret.

För närvarande finns det i Frankrike ett
fyrtiotal företag ägda av arbetarna, s. k,
communautder, inspirerade av abb6 Le-
brets rörelse. Närmast är de väl *t. jälr'-
föra med producentkooperativa företag el-
ler med de judiska kolonierna i Palestina.
Alla har sin del i vinsten likasåväl som i
risken, alla har medbestämmanderätt, för-
delningen är någorlunda jämn även om där
görs skillnad efter olika utbildnings- och
ansvarsgrader.

Och företaget får inte växa sig för stort,
inte större än att alla känner varandra och
alla känner sin samhörighet och sirt an-
svar, Framför allt är det tänkt att vara
mera än en arbetsplats, lika mycket ett
kuturellt centrum och en gemenskap som
ger trygghet.

Om man sen också lyckas, med ett män-
niskomaterial som från sin första dag ge-

nomsyrats av hela den kapitalistiska kon-
kurrensmentaliteten så som ändå gäller för
oss alla västerlänningar, det är en sak man
inte törs ta ställning till när man inte med
egna ögon studerat resultatet.>
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ACÄDEMICUM CATHOLICUM SUECIAE

Föreningens verksamhet under tiden
lt/l| 1948-19/11 1949 har bl. a. om-
fatt*, föredra,g, diskussioner, studiecirklar
och samkväm i Stockholm, Uppsala, Göte-
borg och Lund samt medarbetarskap i
Credo och Litterae.

I Stoclzbolm har föredrag hållits av
kyrkoherde R. Vehner om Inspirerande
problem i samband med översättning av

Johannes-evangeliet från grundtexten, P. G,

Näsmark O. P. om Teologiens historia, lek-
tor A. Cavallin om De grekiska kyrko-
fädernas privatbrev samt fil. lic. Sven

Stolpe om Svensk litteratur, en spegel av
den andliga situationen i landet. I Uppsala
har P, Maurice B6venot S. J. från Heythrop
College, England, talat om The real mean-
ing of tradition och The importance of
patristics, doktor R. Braun om Die Königin

Josephine von Söhweden, fil. lic. Sven

Stolpe om Svensk mystik samt Dom C.
Lialine O. S. B. från Chevtogne, Belgien,
om The Benedictine Monachism, vilket
föredrag han även hållit i Göteborg, dir i
övrigt pastor O. Lewin talat om Kyrkans
väsen samt om Kyrkans enhet, Sven Stolpe
om Svensk mystik samt om Jeanne d'Arc,
fil. lic. Tryggve Lunddn om Några grund-
linjer inom den skolastiska psykologien samt
om Den saliga Ingrid av Skänninge, fil.
kand, Sven '$Z'estberg om T. S. Eliot samt
fil. stud. Bengt Ljung om Stat och kyrka
i Sverige vid medeltidens slut.

Studiecirklarna h* i Stochholm fortsatr
de föregående år påbörjade studierna i filo-
sofi (P. Gerlach) samr lirurgi (P. Näs-
mark), i Ufbsala behandlat den skolastiska
filosofien samt Tro och vetande (P. Ger-
lach;, i Göteborg Protestantiska trosupp-
fattningar (pastor Lewin) samt bibeltexter
(pastor Verburg) och i Luncl IJna Sancta
ur katolsk synvinkel (P. de Paillerets).

öppen reträtt har anordnats av samtliga
lokalavdelningar.

I Lund har en lokalavdelning bildars, som
approberats av årsmötet.

Samarbetet med vlra broderorganisa-
tioner i Danmark, Finland och Norge har
fortsatt bl. a. genom det för ändamålet
upprättade internordiska sekretariatet, som
sammanträtt i samband med det nordiska
akademikermötet, vilket i år hölls i Hel-
singör d. 23-31 juli och var arrangerat
av A. C. Danmark, Mötets program var:
Kristus och den europeiska människan. Sve-

rige representerades av I t medlemmar.
Svensk föredragshållare var fil. mag. Arne
Rask, Göteborg, som talade om Den ka-
tolska människan.

Med anledning av föreningens lO-åriga
tillvaro har en enkel jubileumsfest anord-
nats i Stockholm i samband med årsmötet
samt förberedes utgivandet av en jubi-
leumspublikation under våren 19i0.

Medlemsantalet utgör ca I 10 personer.

En av föreningens medlemmar, advokat R.
Stevelius, Malmö, har under året avlidit.
R.I. P.

Medlemsbladet Litterae har distribuerats
till i medeltal 1i0 personer per nummer,
vilket innebär en minskning i förhållande
till föregående år motiverad av sparsam-
hetsskä1.

Den på årsmöret 19/ll 1949 valda sty-
relsen utgöres av fil. kand. Torgil Mag-
nuson, IJppsala, ordf.; fil. stud. Bengt
Ljung, Göteborg, vice ordf.; fil. kand,
Maria Adamson, IJppsala, och fil. kand.
Dagny Arbman, Lund, sekreterarel förlags-
redaktör Allan Janzon, Stockholm, skatt-
mästare; jur. stud. Gösta Lindroth, Stock-
holm, och fil. stud. Jdzef Brzezinski,
Uppsala, suppleanter; civ.ing. Lars Tull-
berg och herr Arne Getzmann revisorer
med fil. stud. Tore Nyberg som suppleant.
Andlig rådgivare ät P. J. Gerlach S. J., som
även är studentpräst för Uppsala. övriga
studentpräiiter äro: för Stockholm P. J. M.
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A. H. ''07 i n s n e.s: Sigrid Undset.
2i7 s., Oslo 1949, Aschehoug.

Sigrid Undset erbjuder dels ett litteratur-
historiskt, dels ett religionspsykologiskt
problem, Professor Vinsnes, som haft tu-
ren att kunna skriva sin grundläggande

bok under författarinnans egen kontroll,
försöker l0sa båda delarna, även om han
naturligtvis ännu icke kan beröra så viktiga
frågor som verklighetsbakgrunden i Sigrid
Undsets katolska nutidsromaner, hennes in-
nersta andliga utvecklingskurva, hennes

privata livs tragik och lidanden. Han ger

- 
utan atc formellt vara katolik 

- 
prov

på den finaste förståelse också fOr Sigrid
Undsets religiositet. Han visar upp, att
hennes anslutning till Kyrkan framför allt
var av intellektuell art: Sigrid Undset un-
derkände de teorier om världens väsende

och livets art, som dominerade i samtiden,
och sökte sig till kristendomen, därför att
hon efter noggrann prövning blev över-
tygad om att den rymde sanningen. Andra
faktorer spelade naturligtvis in. Hon hade

en överväldigande erfarenhet av den isole-

rade människans hjelplöshet 
- 

det visar

redan hennes tidigare Oslo-romaner 
-, 

och
hon var därför mogen att. bryta med a1l

hurnanistisk människotro, och i stället an-
sluta sig till klassisk kristen människotolk-
ning. Hon var också lidelsefullt intresserad
av kvinnans problem och kom i konflikt
med de flesta former 

^v kvinnosaks-
politik. Däremot fann hon i den katolska
kyrkan en syn på kvinnan, som tillfreds-
ställde henne. FIon skriver en gång:

>>Men det er dog sikkert, at Krisren-
dommen med sitt dogme om den sk.jere

jomfru, Virgo uirginurn, som porten hvor-
igjennem skaperen som frelser vendte til-
bake til sin skapning, den /mme mor,
Mater amabihr, i hvis hander Gud be-
trodde sig som et sandt menneskebarn, litet
og sultent og frysende, den sorgfulde mo-
der, Mater dolorosa, der saa sin skyldl4se
spn bli pint og drapt, og som er de brpde-
fuldes og sprgendes forbederske, som

hadde ly under sin barmhjertighets kaape

for alle troende og bedende, selv om troen
og bpnnen bare sprang ut av menneskenes
ynkeligste angst og feighet 

- 
Mater mise-

ricordie 
- 

gav kvinden den erefuldeste
plads hun nogensinde er blitt stillet paa.>

Vinsnes visar också, att Sigrid Undsets
omvändelse sammanhänger med en stor
andlig och katolsk renässans i samtiden;
han nämner vid hennes sida Chesterton,

Claudel och Eliot. I en för de flesta okänd
hyllningsartikel till Jacques Maritain har
Sigrid Undset också själv berättat, vilket
intryck det gjorde, när de franska domini-
kanerna återvände till Norden, särskilt pa-
tet Lutz. Av dessa franska dominikaner,
skriver hon, fick man bekräftat, att den
katolska kyrkan icke var någon lämning
från forntiden, som oupplösligen hängde
samman med föråldrade socialformer, utan
en aktiv framåtskridande rörelse med so-
cialt program och ett högt utvecklat in-
tellektuellt liv: >Det dreiet sig om en inn-
fgrelse i religips tenkning.>>

En av de mänga f&tjänsrcrna i ltrins-
nes' bok är, att han behärskar en hel pro-
duktion av Sigrid Undset, som de flesta
icke känner till. Han har gått igenom alla
hennes efterlämnade manuskripr till före-

Dureau O. P., som från d. I jluli 1949 ef-
terträtt P. Näsmark O. P., vilken under
2'/, är som själasörjare och studieledare
betytt mycket i synnerhet för den andliga
fördjupningen av både förening och en-
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skilda och lagt en god grund atr bygga vi-
date pä' för Göteborg pastor O, Lewin och
för Lund P. M. de Paillerets O. P.

Föreningens adress är Norra Smedjegatan
28, Stockholm, postgironummet 79i92f .
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drag, tal och artiklar, han citerar ur hen-
nes förvånande stora produktion under
landsflykten i Amerika, han hänvisar till
böcker av henne, som hittills endast före-
ligger på tyska och engelska. (Sin sista,

ännu opublicerade bok skrev Sigrid Und-
set på engelska om Katarina av Siena -den avvaktas med den största spänning,

även om det är bekant, att hon aldrig
hann få den utvidgade norska vetsionen av

denna bok färdis.) Det förefaller tydligt,
att en av katolicismens viktigaste ange-

lägenheter i Norden är att till fullo till-
godogöra sig och spela ut den väldiga upp-
görelse med falska ideologier och religions-
surrogat, som föreligger i Sigrid Undsets

mindre kända verk och artiklar. Hon har

dä,r gjort en gärning, som är fullt jämförlig

med Johannes Jprgensens berömda helgon-
biografier: hon gick in i tidens kulturkamp,
upplevde alla dess problem och hela dess

vånda och pekade klart och myndigt på

katolska lösningar.
Ännu återstår mycket att utreda i hen-

nes liv. Särskilt har den rent kritiska ana-

lysen ännu mycket ogjort. När Sigrid Und-
sets sista romaner utkom, uppfattade i
stort sett den nordiska kritiken icke deras

rätta innehåll, en fin studie i denna tid-
skrift av Arne Rask pekade däremot på det

väsentliga. I själva verket kan det ifågr'
sättas, om det över huvud i nordisk lit-
teratur existerar någon annan människo-
skildring av konstnädig rang, som bygger
på andliga, delvis mystiska, erfarenheter i
samma utsträckning som Sigrid Undsets.
Eftersom moderna katolska författare som

Graham Greene, Georges Bernanos och

Frangois Mauriac efter andra världskriget
visat sig kunna fascinera också den stora

efternaturalistiska litterära allmänheten,
kan man gissa, att också dessa böcker kom-
mer att vinna en ny aktualitet; jag tänker
särskilt p& Gymnadenia och Den brinnande
busken.

Sigrid Undset kunde ibland te sig un-
derligt isolerad från det katolska arbetet i
Norden; hon trivdes däremot utmärkt med
en del ärliga och nyktra ateister i norsk

litteratur. I själva verket sparade hon sina

krafter för viktigare uppgifter. Hon visade,

att en människotolkning, som bygger på

det katolska livets samlade erfarenhet, vin-
ner ett helt annat djup och en helt annan
giltighet än naturalismens analyser, som

doch alltid är dömda att utelämna det vä-
sentlige; detta gjorde hon klart också för
icke kristna läsare. Och: hon tog upp de

svåraste kulturproblemen och visade med

skärpa, att intet av dem kan lösas utan
accepterandet av den katolska grundsynen

på människan och hennes villkor. Just i
dessa dagar, då klassisk kristendom blivit
en aktuell och brännande angelägenhet för
det gryende femtiotalets diktare och kri-
tiker 

- 
äntligen har nämligen en thomis-

tisk front etablerats i svensk litteratur
med Lechard Johannesson och östen Sjö-
strand! 

- 
ville man önska, att Sigrid Und-

sets diktning och tänkande finge kontaht
med de unga och yngsta strävandena.

Ingen nordisk tötfattare i samtiden kan
jämföras med henne i fräga om djup in-
sikt i människohjärtats och människotill-
varons grundproblem.

Suen Stollte

Sven Stolpe: feanne d'Arc.
383 s. Sthlm 1949, Bonniers. Kr.
16: J0,

Få gestalter i historien ha som Jeanne
därc {örmått fängsla intresset hos forskare
och författare. Varje ny epok har velat bi-
draga med sin egen tolkning av hennes

person och levnadsöde. En godtycklig gall-
ring av ett ovanligt rikt berättande käll-
material har kännetecknat dessa tolkningar.
Författarnas personliga sympatier och anti-
patier ha fått fritt spelrum. Berättelserne
ha i själva verket icke nått till ett klar-
läggande av Jeanne d'Arcs historia. De har
i stället kommir att stå som uttryck för
sina författares åsikter om Jeanne d'Arc.
Från de första krönikorna och berättel-
serna under hennes egen livstid fram till
våra dagar kan vi följa utvecklingen av

denna >Jeanne d'Arc-tolkning> i skådespel,
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historiska romaner, biografier och historiska
avhandlingar. Det franska helgonets bild
har växlat i dessa framställningar. Hennes
person har bedömts på de mest olika sätt.
Betydelsen av hennes historiska insats har
ivrigt debatterats. Ett står fast: frågan om

Jeanne d'Arc och hennes uppträdande vid
ett av de mest kritiska skedena i Frank-
rikes historia har haft en avgörande bety-
delse för alla dem som behandlat den. I
den ena eller andra riktningen har den
krävt av dem ett personligt engagement.
Härmed följer naturligt nog faran för en

subjektiv framställning. Författaren fyller
ut luckorna i källornas vittnesbörd med
spekulationer ur egen fatabur, färgade av
hans tid och av hans religiösa och filoso-
fiska åsikter. Hans framställning blir fylld
av anakronismer. Den blir en förfalskning
av verkligheten.

Sven Stolpe har i sin Jeanne d'Arc-bio-
grafi icke helt lyckats undgå denne fara.
Han har för sitt ämne valt den populära
biografiens form. Han har därför icke an-
sett sig böra företaga en självständig
granskning av det primära källmaterialet,
utan har nöjt sig med att här utnyttja den
modernaste franska forskningens resultat,
Med utgångspunkt från dessa har han givit
sin tolkning av Jeanne d'Arc. Blott i den
mån som hans tolkning icke går att passa

ihop med dem har han anmält en avvi-
kande mening mor de författare, vilkas
framställningar han bygger på. Den meto-
diska svagheten i ett sådant tillvägagångs-
sätt är uppenbar. Stolpes bok har också
präglats därav. Man kan iakttaga en tyd-
lig kluvenhet i hans framställning, å ena
sidan de kapitel där han följer hundraårs-
krigets militära och politiska händelseför-
lopp och söker klarlägga Jeanne d'Arcs
insats i detta, och å den andra sidan de
kapitel han skjuter in i den fortlöpande
berättelsen, i vilka han vill teckna Jeanne
d'Arcs personliga syn på och hennes sräll-
ning i det drama, där hon var en av de
agerande. Ffan placerar henne i en situation
och vill sedan tolka hennes reaktioner in-
för den. Naturligt nog blir denna senare
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sida av berättelsen, tolkningen, starkt per-
sonligt färgad, och detta inte mindre där-
för att Stolpe skrivit den. I flera fall skym-
mer författaren huvudpersonen.

Denna anmärkning träffar emellertid ej
blott Stolpes bok. Den ttiftt i än högre
grad hans föregångare och även den popu-
lära biografien över huvud. I ett avseende

är nämligen hans tolkning att f.öredr^
framför de tidigare. Jeanne d'Arc måste

skildras utifrån sina egna förutsättningar.
Jeanne d'Arc kan icke placeras in i en stor
prästerskapets komplott som hos Anatole
France. Den schillerska moralkonflikten,
som mynnar ut i den orleanska jungfruns
tragiska undergång, är lika typisk för sin
förlattarc och hans tid som den är {räm-
mande för det franska helgonets egen tid.
Victoria Sackville-Vest ser på Jeanne d'Arc
helt med den utomståendes ögon. Maxwell
Andersons skildring av hennes problem
som en konflikt: ideal-verklighet ligger den
schillerska nära.

Stolpe försöker i sin tolkning nå Jeanne
d'Arcs egen föreställningsvärld. Han har
närmare granskat den religiösa miljö, som

hon levde i och han har ställt hennes fram-
trädande mot denna bakgrund. Han följer
henne på hennes väg genom Frankrike förbi
platser, som haft en särskild betydelse för
hennes uppgift ^tt befÅ^ Frankrike. Han
följer henne vid de stora kyrkliga fester,
som hon enligt samtida vittnesbörd del-
tagit i och som genom sin tidpunkt nära
sammanfaller med avgörande händelser i
den utvecklingskedja, som slutligen ledde
fram till Jeanne d'Arcs mål: Dauphins krö-
ning i Reims. Stolpe är angelägen att ftum-
hålla, vilken betydelse denna hennes kyrk-
liga omgivning måste haft för henne, vars
hela gärning var så intimt förknippad med
den kallelse hon fått. Med rätta, synes det
mig, betonar han, att hennes föreställnings-
värld mera anknöt till den övernaturliga
ordningen, till Gud och helgonen än till
den politiska miljön vid Dauphins hov. Hen-
nes rent praktiska, strategiska insatser, vil-
kas betydelse så häftigt ha debatterats, blir
under sådana förhållanden en fråga av un-
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derordnad betydelse. Stolpe ger en bild av

Jeanne d'Arc, som man accepterar blott
därför att den historiskt sert är riktigare
än de som tidigare berörts. Den är en tolk-
ning, men en tolkning som bygger, icke på

ert anakronistiskt betraktelsesätt utan på

ett historiskt.
Det är dock att beklaga, att Stolpe i

denna skildring ej kan undvika att på flera
ställen göra sidoutflykter till ovidkom-
mande områden. En mera stramt hållen
redogörelse för väsentliga fakta hade här
varit på sin plats. Det kan ofta vara mest

verkningsfullt att låta historien tala för sig

själv. Historien om Jeanne d'Arc är ett ska-
kande drama.

Man är {örf. tacksam för hans avstånds-
tagande från den panegyriska Jeanne d'Arc-
litteraturen. I de avsnitt, där han behandlar
allt fromleriet kring Jeanne d'Arc, får hans

stil en skärpa och en torrhec, som den med
fördel kunde haft hela boken igenom. Stol-
pes förkärlek för ett blomstrande språk kan
ibland bli mycket tröttande.

Även om Stolpe för huvuddragen av sin
framställning bygger på det av Jacques
Cordier sovrade källmaterialet, ger han

aldrig någon redogörelse {ör detta, över
huvud taget är hans användande av lit-
teraturen ägnat att förvilla läsaren. Citat
från olika författare stoppas utan vidare in
i skildringen, för att belysa ett visst drag
hos Jeanne d'Arc eller för att mötas av

invändningar från Stolpe. Detta senare ger

åt boken ett polemiskt drag som är olyck-
ligt, det förra bidrager till att förrycka in-
trycket av konsekvens i teckningen av hel-
gonets porträtt. Jag vill här anföra ett
avsnitt, som är typiskt, På tal om festen
I'Invention de la Sainte Croix, som inföll
under Jeanne d'Arcs vistelse i Orl6ans,
skriver Stolpe:

>>Historikern och krönikören kan icke
tolka, vad som rör sig i ett helgons hjärta
i ett sådant ögonblick. Ingen kan det 

-utom diktaren. Och kring Jeanne d'Arc
står en rad diktare, som förstått henne.
Främst blend dem en man, som själv
faddes i Orl6ans, och som böriade bedia

med Jeanne d'Arc och dikta om Jeanne
d'Arc, långt innan han själv var med-
vetet kristen, Charles Pdguy.>

Sedan följer längre ned en dikt av P6guy.
Det tycks mig som Sven Stolpe i någon

mån överskattar diktarens förmåga. I grund
och botten är ju ett yttrande av en Anatole
France eller en dikt av en Charles Piguy
värdelöst som bidrag till vår kunskap om

Jeanne d'Ärc.
Då det emellcrtid är av ett stort intressc

att kunna följa Jeanne d'Arc-litteraturen
i historien, hade en redogörelse för de vik-
tigaste arbetena och tolkningarna redan i
ett inledande kapitel varit av värde. Den
hade hjälpt förf. över de svårigheter, som

ett så omfattande material erbjuder. Hen
hade sedan stått fri, att utan sidoblickar
kunna företaga en egen granskning av käl-
lorna. En sådan redogörelse hade också i
hög grad bidragit till att ge klarhet åt
f ramställningen.

Med de reservationer, som ovan anförts,
måste man säga, att Sven Stolpes Jeanne
d'Arc-biografi är välkommen. Den nya
bild den ger av det franska helgonet är
stimulerande och välbehövlig. Alltför myc-
ket vanetänkande ingår i vår uppfattning
av historiens stora personer. Stående kli-
chier knyts allcför lätt till deras namn.

Nationella, politiska och religiösa hänsyn

ha för mycket inverkat på bedömningen av

dem. Det är ett angeläget ärende att med

ny frisk kritik granska de vördnadsbju-
dande gestalterna, Resultaten kunna bli
mycket intressanta. Jeatute tl'Arc visar
detta. Den är med sina brister det bästa

som anmälaren läst av Stolpe.

Suen'V'estberg

J. Chaine: Le liure de la Ge-
nise. Lectio Diuina nto 3, Paris
1948, CerI.

Pius XII:s encyklika Diaino af lante
SPiritu (1943. Jtu Credo 7944t 33 ff.) gav

en mäktig impuls åt bibelstudierna, inte
bara genom de riktlin.ier för forskningen

tt
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som den framlågge4 utan kanske mest tack
vare den uppmuntran som den skänker
exegetens arbete, vilket alltför ofta setts

med misstro. Lyckligtvis har mycket änd-
rats under de femtio år som förflutit se-

dan Leo XII:s rundbrev i samma ämne

(Proaidentissitttts Deus, l89l ). Bibeln är
inte längre, som på 1800-talet en bok vars

värde som historiskt dokument förnekas,

och den osäherhet som för femtio år sedan

rådde bland de katolska exegeterna, i syn-
nerhet beträffande inspirationsfrågan, har
givit vika för ett alltmer målmedvetet ar-
bete.

En av dem som tillmötesgått Pius XII:s
önskan att göra bibelforskningens resultat
kända i vidare kretsar, är den nu avlidne
professorn i exegetik vid de katolska fa-
kultcterna i Lyon J. Chaine. Flans sista

arbete: Le Liure de la Genöse utkom år
1948, kort efter hans död. Det är en

fängslande bok. Dessa Bibelns första sidor,
som vår skoltids bibliska historia lärt oss

känna mer eller mindre i form av sagor,

tar hät fasta konturer, sättes in i ett hi-
storiskt sammanhang, blir levande verklig-
het. I inledningen framlägges först den nu-
mera allmänt antagna teorien om Mose-
böckernas källskrifter. Man skiljer i huvud-
sak mellan fyra >källor>: den jahvistiska

källan, som kallar Gud Jahve, den elohis-
tiska, som kallar Gud Elohim, den deutero-
nomiska (saknas i första Mosebok), samt
slutligen den prästerliga kallan. I de bibel-
utgåvor som ange källorna till de enskilda
texterna betecknas dessa med bokstäverna

J, E, D samt P, (Den svenska bibelöver-
sättningen återger ordet Elohim med Gud,
ordet Jahve med Flerren (kursivt). Den
ordagranna översättningen av namnet Jahve
är som bekant >>Jag är den som är> 

-enligt uppenbarelsen för Moses (2 l{os.
3: 74) .

Det ljus som denna teori kastar över
Pentateuken är ovärderligt. För att ge ett
exempel: Den något förbryllande skild-
ringen av världens och människans skapelse

framträder genast i en klarare dager när
man vet, att det inte rör sig om en skild-
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ring, utan om två sådana. De källor som

använts vid den slutliga redaktionen ha

nämligen inte samarbetats utan helt enkelr
återgivits var för sig. Sålunda läsa vi i det
första kapitlet skapelseberättelsen enligt P,

och i det andra kapitlet vers 4-2t återges

samma berättelse enligt en annan källa (J).
Vi återfinna ofta i Genesis samma tillväga-
gångssätt, vilket är vanligr för den öster-
ländska historieskrivningen. Det förekom-
mer också att de citerade dokumenten in-
flätats i varandra, medan historieskrivarens
egna tillägg äro relativt sällsynta.

Chaine gör intressanta jämförelser mel-
lan de olika källskrifterna. Vi vilja här en-

dast peka på ett par av dem. Den första
skapelseberättelsen 

- 
enligt P 

- 
känne-

tecknas av ett visst kronologiskt intresse,

som så gott som fullständigt saknas hos J.
Sättet att skildra Guds handlande är olika:
hos P blir allt till på Guds >varde!>), me-
dan J:s berättelse har en antropomorfisk
karaktär, skapelsen är Guds händcrs verk.
Den ordning i vilken skapelseaktcns olika
faser återges är ej heller densamma.

Redan av det sagda kan man ana hur
felaktigt det varit att i den bibliska ska-
pelseberättelsen söka några upplysningar
angående jordens utvecklingshistoria o. dyl.
Den bibliska författaren har ingalunda haft
till avsikt att ge någon naturvetenskaplig
undervisning. Uppdelningen av skapelse-

akten på sju dagar t. ex. 
- 

som endast fin-
nes hos P 

- 
är stilistiskt betingad (om-

sorg om stilen är ett av de karakteristiska
dragen hos den prästerliga källan). Den
d;'upa innebörden är av helt teologisk art:
Gud har skapat allt, han har format män-
niskan till sin avbild och gjort henne till
herre över naturen. Han har knutit ett
vänskapsförbund med henne i skapelseögon-

blicket, han har velat och välsignat äkten-
skapet, hans försyn vakar över henne även
efter syndafallet, Detta är de stora linjerna
i den undervisning som Genesis givit på ett
språk och enligt de förutsättningar som den

tidens människor kunde fatta.
Mycket vore att säga om de följande

kapitlen 
- 

syndafallet, syndafloden, Babels
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torn, patriarkerna före Abraham. Alla de

problem, som vi i detta sammanhang väl
känna till, behandlas på ett tillfredsstäl-
lande sätt och utan att förfatraren förfaller
rill torr argumentering - 

läsaren har här
som hela boken igenom glädjen av en sann

lectio divina.
Chaine ger i detta sammanhang också en

väl dokumenterad analys av andra berät-
telser från samma epok, hämtade ur den

babyloniska och assyriska litteraturen. Lik-
heten i detaljer ä,r ofta nog frapperande,

men samtidigt framträder Bibelns tcologiska

överlägsenhet gentemot dessa. Gud har per-
sonligen uppenbarat sig för sitt folk 

- 
det

är hela förklaringen till att samma tradi-
tion kunnat återges på så väsentligen olik-
artade sätt.

Med Abraham börjar en ny period i
mänsklighetens historia. Vi står här också

på fastare historisk mark. Med mästerskap
har Chaine givit liv åt bilden av >>de tro-
endes fader>>, som på dessa sidor kommer
oss märkligt nära. Exegeten har här stor
hälp av profant vetenskaper. De arkeolo-
giska upptäckterna på biblisk mark t. ex,

har under de senaste åren varit uppseende-

väckande. Ur i l(aldden, Abrahams hem-
stad, är numera utgrävd, och den kultur-
värld i vilken patriarken växt upp är väl
känd. Etnografien ger också värdefull hjälp,
så t. ex, studiet av arabiska ökennomaders
liv och seder, som på många punkter för-
blivit oförändrade sedan Abrahams tid.

Frågan om Genesis' historiska värde är,
vid sidan av den ständigt aktuella frågan
om inspirationen, kanske den som tilldrager
sig största intresset bland bibelforskarna.
(Pater Lagrange, vars lärjunge Chaine är,
var en av banbrytarna i denna fråga.) De
första kapitlen kunna givetvis inte kallas
historia i egentlig mening, det är helt en-
kelt omöjligt beträffande den väldiga tid-
rymd, som det rör sig om. När det gäller
att skriva de första kapitlen i mänsklig-
hetens historia, spela de årtusenden som

ligga mellan oss och Moses ingen roll 
- 

han

stod inte händelserna mycket närmare än
vi. Men det vore fel att frånkänna dessa

sidor varje slag av historiskt värde. Bibeln
är vår frälsnings historia, och Genesis' sfe-
ciella uppgift är att visa oss kontinuiteten
och enheten i denna frälsningshistoria. Med
Guds verksamma bistånd har den inspire-
rade föfiattaren antecknat de händelser

som bildar denna oavbrutna kedja samt be-

tjänat sig av gängse uppfattningar och av

de muntliga och skrivna dokument, som

stodo honom till buds. Guds ord har iklätt
sig det mänskliga språkets dräkt; i all sin

skröplighet är det dock ett gudomligt ord.
>>Och Ordet blev kött.>>

Syster Catbarina OP

J. D e I 6 pie r r e/Y.Hon n a y:
Valeurs d.e aie et liures d'aujourd.'bui.
216 s. Bruxelles 7949, Vandenplas.
BFt. 70: 

-.
Som i andra länder så har även och inte

minst i Frankrike den litterära produk-
tionen stigit till nästan oroande grad, så

att en stor del av intressenterna står råd-
lös inför det förkrossande berget av böc-
ker. En första orientering inom det huma-
nistiskt-kristna området lämnades av den

1947 utkomna lilla bibliografiska vägvi-
saren Conttnent lire?. Det föreliggande
verket, vars första hälft utkommit som ett
häfte i samlingen Lumen Vitae, bjuder på

sina 216 sidor vida mer än blott'en med
hjälp av det internationella decimalsystemet
ordnad lista av runt 1,400 böcker och
tidskriftsartiklar. Det riktar sig till den

intresserade bildade människan från i dag,
icke blott till de studerande utan också till
lärare och pedagoger såväl som biblioteka-
rier och erbjuder alla dem som lever av den

franska andliga kulturen eller dock vill bli
och förbli förtrogna med den, de bästa

frukterna av dess tänkande och forskande.

Denna framställning sker ej genom en

enkel klassificering och katalogisering, utan
genom att grundidden av tatje bok fram-
häves klart och tydlist, bedömes, korri-
geras om så behövs och inordnas vid den

t7
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plats som tillkommer den inom den kristet-
humanistiska ordningen och värdehierar-
kien. Frågeställningarna har arbetats fram
klart, ofta i form av teser, och behandlas

lika målmedvetet som smidigt. Därvid på-

tvingas läsaren ej nägot slutgiltigt omdöme,

utan öppnas fastmer först den egentliga

tillgången på förståelsen, genom att de en-

skilda publikationernas ämnen sättes i sam-

band med vår tids frågeställningar och

riktningen för ett kristet svar utpekas. På

så vis blir boken till ett litet kompendium
av kristendomen och har också just som

sådant sitt speciella värde. Utöver att vara

en handledning för ens lektyr ger den en

också på samma gång ett program för en

allsidig kristen bildning, ja, rcdan en den

intellektuella och andliga uppfostrans
struktur som leder de aktuella problemen

fram till den kristet-humanistiska syntesen.

Den överskådliga indelningen efter böc-
kernas innehåll låter på samma gång den

sökande med fast grepp ta fram ur bok-
marknadens rikedom det han här och nu
behöver och bäst blir hjälpt av.

Under titeln Människan och Det mänsk-
liga samhället granskar detta första band

de senaste trettio årens publikationer på

filosofiens, teologiens och alla angränsande
fackens områden. Särskilt ingående omsorg

skänkes ft&gorna ur sociologien och peda-
gogiken, vilket ju motsvarar Lumen Vitae

- 
seriens specifika syften.

Det förblir verkligen alltid ett vågspel

att reducera en bok till några få satser.

Detta blir särskilt tydligt i avsnittet Les

grands courants d'idäes au XX:e siåcle, dåt
var och en av de omkring 30 behandlade:
filosofer, förtattrte och vetenskapsmän,

värdesättes i få rader. Men boken har ju
heller inte uppgiften att ägna sig åt det
enskilda ämnet eller den enskilde auktorn,
utan just att betrakta och värdera det en-
skilda utifrån det stora sammanhanget. I
det avseendet utgör boken en prestation
som nog var och en, som vill ösa ur dess

rikedom, tacksamt kommer att erkänna
och mcd glädje begagna sig av.

P. Hornung

t8

Josef Ternus Sl: Die Ab-
stamtnungsf rage beute. 96 s. Re-
gensburg 1948, Habbel. DM. 2: 10.

ld.: Der gegenuärtige Stancl cler

Assumptafrage. 5l s. Ibid. DM.
1: 80.

Förf. som är fackman för frågor ur den
filosofiska och teologiska antropologien,
lägger fram den naturvetenskapliga, filo-
sofiska och teologiska aspekten av evolu-
tionsproblemet, som ju ligger i snitt-
punkten av dessa olika ämnen. Den med
klara begrepp genomförda undersökningen
behärskar suveränt det omfattande mate-
rialet, speciellt också det positiva, och hål-
ler f ramför allt de tre ämneskretsarnas
specifika, olika frågeställningar rent isär.
Därvid vill den ej framtvinga en lösning
i den ena eller andra riktningen, heller inte
ge övervikt åt den teologiska problemställ-
ningen, utan förblir vad den vill vara: en

framställning av frågans nuvarande stånd.

Som klar orientering över problemet i friga
kan den lilla boken nog vara till mycken
gagn. Men den han dessutom för var och en

bli en tillforlitlig hjälp att komma fram till
en på samma gång fast och för vidare dis-

kussion öppen ståndpunkt i denna ännu så

omdiskuterade fråga.
Det andra arbetets särskilda förtjänst

ligger inte blott däri att det med rikt och
positivt material visar den historiska ut-
vecklingen av tron på Gudsmodern Marias
upptagelse i himmelen även till kroppen,

uran än mer däri att det bjuder på prin-
cipiella betraktelser över den dogmhisto-
riska utvecklingen i allmänhet samt en klar
framställning av de dogmatiska arbetsprin-
ciperna, i synnerhet av skillnaden mellan
dogmatisk och historisk bevisföring. Likaså
f&tjän* kapitlet över frågan, om en de-

finition av denna lära kan anses opportun,
särskild uppmärksamhet.

De båda häftena har utkommit som bend
4 och J i en serie Die Diskussion, i vilken
förlaget Habbel publicerar arbeten som tar
ställning till aktuella frägot av allmänt el-
ler specialvetenskapligt intresse.

P. Hornung
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A. J. L utz OPz Den hatolske
religion fremstillet fo, rnoderne
protestanter. 342 s. Oslo 1949, Nor-
lis, 2:a uppl.

Prter Lutz' apologetiska verk torde för
många skandinaviska konvertiter ha varit
en av de första kontakter med katolsk teo-
logi. Det är en gläd;'e att nu kunna med-
dela, att det utkommit i en andra upplaga,

som kan anbefallas på det varmaste. En
speciell aktualitet för oss har ju de vik-
tiga problem, som behandlas av de två
första kapitlen: Er der en Gud? och Hvad
er Gud? P. Lutz har lyckats på ett ut-
märkt sätt med den svåra uppgiften att
på ett modernt språk framställa grunderna

av den naturliga teologien.
Det vida större pardet av boken be-

handlar sedan apologetiskt själva dogmat,
sakramenten, moralen och det andliga li-
vet. Till sist följer ett synnerligen värde-
fullt kapitel om reformationen. Största ut-
rymmet ägnas här naturligtvis nog själva
lutherdomen och dess konsekvenser. Dock
uppmärksammas även, Iät vara i största
korthet, de nu så betydande hogkyrkliga
rörelserna inom de protestantiska kyrkorna.
Den katolska apologetikens ställning till
dessa har ju också tidigare angivits i av-
snitten om Kyrkans enhet, prästämbetet
och successionen.

Låt oss livligt hoppas att fortfarande
biskop Mangers ord om P. Lttz' bok må
gå i uppfyllelse: >Mange sgkende vil gjen-
nem den finne veien til sjelefred.>> Inte
minst värdefull kommer den att var: för
oss katoliker, när vi försöker rusta oss mot
alla de mer eller mindre sakliga anSrepp
mot vår religion som dagligen möter oss.

Leif Carlsson

Benedikt Baur OSB:
-V/'erde Licbt. J band, 7:e lppl.
Band l, 422 s. Freiburg 1949,
Herder. DM. 7: 60. Band 2, 524 s.

1910. DM. 9: 40.
Leo Helbling OSB: Fra

Askeonsdag til Huides|nilag. Oktav

122 s. Köpenhamn 19i0, Frost-Han-
sen. DKr. 4: 10.

Alex Vestin: Biblxk ban-
bok. rce s. Stockholm 1948, Dia-
konistyrelsen. Kt, 3: 25.

P. Baurs >>liturgiska betraktelser pit

kyrkoårets sön- och vardtgat> behöver
egentligen ej mera någon rekommendation.
De är väl kända bland den heliga liturgiens
vänner, ty de hör till de bästa av denna

art både vad innehåll och lämplig form
berråfr*. Verde Licht f&tjåmr den fram-
gång som denna nya upplaga, den sjunde,

vittnar om.
Den lilla danska boken utgör en del av

förf :s verk Mit Christus durcbs Leben, be-
traktelser i anslutning till kyrkoårets litur-
giska böner. Den som har detta urval som

vägvisare vid sin stilla bön under fastan
och påskveckan, kommer säkerligen att i
rikare mått bli delaktig av denna heliga

tids frukter.
>Bibliska böner samt bibliska kärnord

förvandlade till bön> kailar Alex Vestin
sin lilla bok. En bra bönbok! Till nytta för
alla dem som inte har mycken tid tili dag-

lig bön och just därför behöver en kort
koncentration på väsentliga ting. Och här
finns bara väsentligt i små, men verknings-
fulla doser, avpassade för 2t veckor och en

del högtider. Därtill kommer bibliska kärn-
ord som korta böner under en månad och

en ordning för daglig andakt jämte böner

vid några andra tillfällen. - 
Boken blir

nog också för den, som ivrigt begagnar den,

en läromästare i konsten att på egen hand

bedjr pL liknande sätt.
En katolik kan deltaga i alla dessa bö-

ner, t. o. m. i den på >reformationsdagen>,
förursatt att där >laggärningar>> och >tro>>

förstås i den helige Paulus anda och inte i
>Reformatorns>.

J. Gerlach

Bonifaz Benzing OSB:
Benediktus, Vater iler Möncbe.

160 s. Freiburg, 1948, Herder. DM
4? 20.
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T. F. Lin d s a y: Saint Benedict.
189 s. London 1949, Oates. 16 s,

6d.
14O0-årsminnet av S:t Benedictus' död,

som firades 1947, hat på nytt riktat
mångas blickar på denna stora gestalt vid
västerlandets begynnelse. I sin boh, där han
stöder sig på ordensstiftarcns regula och 

-med välavvägd kritik 
- 

pä uita i den he-
lige Gregorius' ilialoger, visar Bonifaz Ben-
zing sobert, realistiskt och vördnadsfullt
fram >gudsmannen> såsom >munkarnas fa-
der>. Detta arbetes särskilda värde ligger i
förståelsen för och framhävandet av den
heliges historiska betydelse: >munkarnas
fader>> har blivit >>västerlandets fader>,

Boken utgör ett band ur serien Zeugen
Gottes, som ombesörjes av grevinnan dr Eli-
sabeth Vitzthum, känd som utgivare av

den helige Frans Xaviers samlade brev.
Tidigare utkom i denna serie Maria, Mutter
der Glaubenden av Eugen Valter. I för-
beredelse är bl. a. ett band över den ur häx-
processernes historia kände jesuiten och dik-
taren Friedrich von Spee (1591-1635),
vars skrift Cautio criminalls hör till de

första som öppet och oförskräckt bekäm-
pade häxprocessernas grymheter.

P. Hornung

Den engelska biografien av T, F. Lindsay
är mera omfattande, men också den är vä-
sentligen historiskt orienterad. Uten att
försöka sig på en lösning av de bland det
lärda fackfolkec omstridda detaljerna byg-
ger han huvudsakligen på det allmänt er-
kända, för atr ge lekmannen 

- 
katolik

eller icke-katolik 
- 

en levande och in-
trycksfull bild av den helige ordensstif-
tarens person och liv och att introducera
framför allt benediktinoblaterna i den he-
liges regel och dennas specifika religiösa
anda. Ett särskilt kapitel framhäver den
säregna karaktären av den helige Benedictus
mission inom Kyrkan, i anslutning till två
esseyer av kardinal Newman och till Pius
XII:s encyklika med anledning av 1400-års-

60

jubileet 1947t >... förklaringen av den
paradoxen att munken är en man som sö-

ker undfly världen och ändå täka,r att p&

mångfaldiga vägar utöva inflycande på den

värld som han sökte lämna. . . . S:t Bene-
dictus har övertagit de bästa principerna
av den romerska samfundsordningen -denna yppediga kombination av latinsk
stränghet och grekisk humanism 

- 
och

ställt dem i evangeliets tjänst. Resultatet
blev ett praktiskt uttryck för Augustinus'
'Gudsstat'. Vart munkarna än trängde
fram, förde de med sig livskraftiga element
av kristen civilisation. Deras ödmjukhet och
lydnad, deras underkastelse under auktori-
teten, det faderliga sittet *t. uröva denna
auktoritet, deras ömsesidiga hövlighet och
tillgivenhet, deras lovsånger till Guds ära,

deras ofötröttsamma arbete 
- 

allt detta
ställde framför ögonen en bild av kristet
samfundsliv som var både storartat och
sporrande.>

J. Geilach

Flermann Krose: ]on
Saensson.792 s. Freiburg 1949,
Flerder. RM l: 80.

Sedan mer än 30 år tillbaka är >Nonni>
känd i nästan alla kulturländer. Hans
böcker ha översatts till fyrtio och flera
språk, Här tecknas manrlens levnadsbild:
isländarens släkt som går tillbaka dll 800-
talet i 30 led; studeranden i Danmark och
Frankrike; jesuiten, läraren och själesör-
jaren i Danmark; författaren, föreläsaren
och berättaren i Tyskland, Frankrike, Eng-
land. Med åttio år gör ännu en nästan tre-
årig resa världen runr, för atr föreläsa i
Amerika och Japan. Kriget träffar honom i
Holland och för honom till Köln, där han
7944 avlider i en ålder av 86 år. 

- 
Ur

hans egna dagböcker och brev har en vän
semmanställt en levnadsbild. Ingen som

känner Nonni-böckerna skall lämna den

obeaktad.
P. Hornung
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Pius Diaman t OSBI Yom
Ad u en tis t e n zum Bene di kti ner. I 0 8 s.

Lvzern 1949, Rex. SFr. 3: i0.

Förf. berättar om sin egen ovanliga väg
till Kyrkan. Född i Finland i äktenskapet

mellan en ryskt-ortodox officer och en

protestantisk tyska, s,1'älv ryskt-ortodox
genom dopet, av modern i Ryssland och

Lettland uppfostrad i protestantiskt-pie-
tistisk anda, blir han slutligen tillsammans

med sin mor och broder adventist' Den
sakliga och klara framställningen av ad-

ventismen, vars predikantutbildning förf'
genomgått med uppriktig missionsiver, är

en av bokens förtjänster. En annan är den

icke mindre klara och intrycksfulla skild-
ringen av hans egen utveckling från ung-
domsårens subjehtiva fromhet över kriti-
cismen och skepticismen fram till en

dogmatiskt formad katolsk troshållning.
Därvid medför yrkeskontakten med en

representant för buddhismen även ett ställ-
ningstagande till de indiska systemen. Nå-
den i förening med troheten mot det egna

samvetet leder honom under personliga of-
fer till den katolska kyrkan, ja, till ett
benediktinkloster och till altaret som präst.

Framställningens klarhet och visshet gör

boken värdefull särskilt för sökande, men

den religiösa kraft och vördnad som däri
kommer till uttryck låter även den >>som

äger> tacksamt deltaga i detta strävande

efter sanningen,
P. Hornung

J u I i a S v e d e lius: NilsBielke.
Från Salsta till Cafitoleum. 207 s.

Sthlm 1949, Natur och Kultur. Kr.
ll:75.

I sin bok om Nils Bielke (1706-176f )
har författarinnan ur glömskan framdragit
bilden av den unge ädlingen, som på 1700-
talet, den lutherska ortodoxins århundrade,
bröt med storhetstidens traditioner, i det
han lämnade fosterland, släkt och vänner
och övergav den religion, som han uppfost-
rats uti, för att upptagas i den katolska

kyrkan. Det första kapitlet bär överskrif-
ten >Synen i Salsta slottskapell>. Salsta

var hans barndomshem, det gamla Bielke-
godset, som han en gång skulle havt ågt,
om han ej själv valt att uppoffra det jor-
diska för själens frälsning. Den tio-årige
Nils hade ofta med vördnad betraktat en

tavla i kapellet, som föreställde Jungfru
Maria, I en drömsyn svävar hon emot ho-
nom med Jesusbarnet och lovar att alltid
vara hans moder. Nils hade länge måst

undvara sin egen mor, som åtföljt fadern
till höga poster i utlandet. Dock hade väl
gossen aldrig blivit katolik, om han ej fått
komma till ett katolskt land, Frankrike,
där hans fader blivit utnämnd till svenskt

sändebud vid Ludvig XV:s hov, då Nils
var 14 år.

Författarinnan ger en bild av hans kon-
version och visar förståelse för allvaret i
det beslut Nils Bielke snart nog skulle
komme ^tt f^trt och framhärda uti med

sällsynt mod och beslutsamhet. Hans

svenske lärare, Hebbe, skrev att han inte
trodde att en så utvecklad intelligens, ett
sådant skarpsinne, ett så utpräglat logiskt
tänkande kunde finnas hos en så ung per-
son som hans lärjunge. Angående hans mo-
raliska halt intygar denne inform/tor att
han aldrig kastar sig in i lättsinnigt um-
gänge, hasardspel och dylikt som många

av hans vänner i Paris. Hans blivande svå-

ger, den intagande Carl Gustaf Tessin, som

hade många bekanta i Frankrike, förmed-
lade umgänget med franska och polska

adelsmän, av vilka några voro ivriga ka-
toliker och uppmuntrade hans intresse för
Kyrkan. Författarinnan beskriver hur han

kom närmare den tro, för vilken han skulle
offra så mycket, F{ans f ar, Carl Gustaf
Bielke, skickar honom för att glömma sina

katolska idder till Rom 
- vilket just icke

förefaller det rätta stället för den saken.

Informatorn Hebbe, är med, men blir
också hänförd av allt de få se i den he-

liga staden. överhuvudtaget äro katolska
förhållanden så sympatiskt bedömda i bo-

ken, att biografien är angenäm att läsa

för Nils Bielkes trosfränder. Jag kan ej
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motstå att nämna ett citat om kupolen i
Sankt Peterskyrkan: >Däruppe står skrivet
i guldmosaik Kristi ord till Petrus. De
flammar inte endast av guld, de flammar
av ett löfres helighet!'Tu es Petrus et
super hanc petram aedificabo ecclesiam
meam et tibi dabo claves regni coelorum,'
Du är Petrus (klippan) och på denna
klippa skall jag bygga min kyrka och jag
skall giva dig himmelrikets nycklar.>>

Boken har även humoristiska inslag ur
familjelivet, särskilt lustig är Nils Bielkes
egen beskrivning på en resa rill Riga med
fadern, som förde process om ett gods i
östersjöprovinserna. Föräldrarna ordnade
sin sons giftermål med en älskvärd ung
flicka, Hedvig Sack, och de rro nu att han
slagit religionsförändringen ur hågen, men
de misstaga sig. Då han med hustrun reser
till Paris mognar hans plan att utomlands
övergå till den katolska tron. Hedvig er-
bjuder sig att res^ hem och ordna deras
affärer 

- 
hon är själv en rik arvta-

gerslra 
- 

och sedan komma efter till Ita-
Iien. I Rom uppsöker han en fransk prelat,
kardinal de Polignac, som han känt i Paris,
och anförtror sitt beslut åt honom. Denne
utverkar åt honom en audiens hos påven,
som vänligt mortager honom. Snart för-
bereds han av en franciskanmunk och upp-
tages i stillhet i Kyrkan.

Allt detta är mycket värdigt skildrat
och författarinnans medkänsla med Bielke
i alla hans nu uppkommande prövningar
är stor. Han betalade etr högt pris för att
hava följt sin övertygelse: släkt och vän-
ner övergåvo honom; hustrun hindrades
genom passvägran ett resa ut, fadern
gjorde honom arvlös, varvid lagen mot
>främmande trosbekännare> var honom till
hjälp. Hans trösr var att husrrun alltid fOr-
blev trofast och for$atte att skriva till
sin make till sin död. Även Tessin och hans
maka, Ulla Sparre, korresponderade med
svågern, för att visa att deras vänskap ägde
bestånd, men han återsåg dem aldrig. I
Rom upphöjdes han, till senaror och årnjöt
allmän aktning för sin rättrådighet och
Sodhet.
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Eftersom det är en romantiserad biografi

- i synnerhet ungdomstiden skildras ge-
nom dialoger 

- 
tyckas händelserna vara

något utbroderade, och personer i boken
uttala åsikter, som de kanske icke haft.
Dialogformen, numera mycket använd,
äger denna risk, men har även fördelen av
att. ge mer^ liv åt levnadsteckningar. Med-
lemmar av släkten framttådr i sitt var-
dagsliv och vid festliga tiilfällen så art man
nästan tycker sig se dem. Därtill kommer
talrika vackra illustrationer: porträtt och
slott samt kyrkor och byggnader i Rom.
Boken är en fin och värdefull beskrivning
av Nils Bielkes liv och personligher samt
av 1700-talets kultur.

Karin Sfarre

V er pf licbtendes Erbe, bd. I 4-20.
Luzern 1948/9, Rex. Sfr. 2: 80
resp. 3: 10.

Gottfried Bachmann:
Rom und. Yatikanstadt. Fickfor-
met,308 s. Luzern 1949, Rex.
Sfr. Z: 

-.
Rex-förlager i Luzern fortsätter sin serie

Yerfflichtendes Erbe, små band, som om-
fattar högst Z0 sidor och till formatet
liknar det kånde lnselbiicherei, för att. i
denna splittrade värld kalla i minnet
gångna tiders stora idder. Bar,d 14/lt
innehåller essayer av F ran c is Tho m p-
s o n, sarrunanförda under ntbtiken Kultur
und Cbristeilum. Förf. som dog 1907,
htir till de mest betydande katolska dik-
tarna i England.

Band rc/tz Freunilschaft in cler Antike
behandlar det ämne som för de grekiska
och romerska diktarna har samma betydelse
som för de moderna kärleken. Denna an-
tologi omfattar citat av Cicero, Aristoteles,
Seneca, Plutarkos och andra.

Band 18 (uppenbarligen av misstag be-
tecknat som 12) bringar Den belige Bene-
dictus' lia, förfettat av påven Grego-
r i u s I femtio år efter den store orden-
stiftarens död. Det är särskilt den heliges
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undergärningar som intresserat författarcn,
men just denna gamla form av helgon-
legend verkar inspirerande.

Band t9/20, än så länge det sista i se-

rien, bjuder på Anselmus' av Canter-
b:ury Mysti.sches Beten, ett värdefullt bi-
drag till den psykologiska förklaringen av

hans ontologiska gudsbevis.

Alla band har av utgivarna försetts med

förklarande inledningar och korta histo-

riska anmärkningar till stor nytta f& lå-
saren. Utmärkta presenter till kristet
orienterade vänner, som förstår tyska.

>Förpliktande arv>> är det nog också,

när samma förlag med anledning av det
heliga året 19i0 på nytt utger sin rese-

handbok Rom anil ilie Yatik-anstadt av

Gottfried Bachmann. Förf', ti-
digare schweizergardist vid Vatikanen, har
själv varit cicerone och visar sig väl insatt
i alla detaljer, särskilt i sådana som har

speciellt intresse för en katolsk besökare

av den heliga staden' 
Robert Braun

Gunn rt Edman; Skandalen.

. Sthlm 1949, Diakonistyrelsen.

Gunnar Edman söker här skildra några
unga människors sökande efter livets me-
ning. De har alla en känsla av att deras liv
är på något sätt abstrakt, att de lever vid
sidan av verkligheten utan att kunna få
någon kontakt med denna. Men efter en

mystisk upplevelse står det dock klart för
en av dem, att det är i Guds kärlek som

de har att söka livets mening. Det är också

av denna de skall leva; det är genom den

de skall nå sina medmänniskor. I bokens

sista parti berättas om huvudpersonens för-
sök att realisera detta att älska sin nästa

som sig själv.
Bokens centrala parti är det i vilket Ed-

man söker skildra en mystisk upplevelse av

Gud. En av de unga männen berättar för
de övriga, hur han en natt suttit och läst

Johannesevangeliet utan att kunna förstå
det, då han plötsligt blivit medveten om

Guds närvaro. I det följande skildras, hur
han ftlgar vem Gud är och då får till svar

aft Gud är kärleken. Han tycker sig också

se, hur Gud en gång, som något slags pan-
teistisk allmakt i sig inneslutit både det
goda och det onda, men hur han sedan ge-

nom en kärlekens viljeakt utstött det onda

ur sig själv. 
- 

psssx parti, som väl skall
vara ett uttryck för Edmans egen religiösa

inställning, innehåller som synes en hel del

besynnerliga, teologiska påståenden. över
huvud taget vilar det över hela boken en

tankemässig oklarhet. Häremot kan man

invända, att man i fråga om ett försök att
skildra en mystisk upplevelse inte kan ställa
krav på förnuftsmässig klarhet. Det är nu
visserligen sant, men när författaren i långa

utläggningar söker förklara innebörden av

denna upplevelse är dock en sådan klarhet
önskvärd.

En bidragande orsak till oklarheten är i
hög grad Edmans språk. Detta är överlastat

intill bristningsgränsen. Kursiveringar, ut-
ropstecken, parenteser och tankestreck ho-
par sig på sidorna, och härtill kommer en

översvallande ordrikedom, som verkar näs-

tan förlamande på läsaren. Men trots detta
tunga språk saknar inte Edman förmågan
att dramatiskt getsalta en scen. Skandalen

är heller inte helt ointressant, vilket till
stor del beror på det allvarliga engagemang

med vilket författaren skriver. En strängare

språklig tukt skulle dock inte skada.

Lars Rask

Evelyn Vaugh': En banil-

fall stoft.3t6 s. Sthlm t949,Ljns.
Kr. 10: 

-.
I En bandfull stolt tecknar Evelyn

Vaugh en skrämmande bild av meningslöst

liv. Handlingen tilldrar sig i den miljö,
som han flera gånger tidigare skildrat,
nämligen de engelska herresätenas. Huvud-
personen, Tony Last, är en ung och täm-
ligen obetydlig men övervägande sympatisk

man, som tillsammans med sin fru och son

lever ett stillsamt liv på sitt slott, Några
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intressen utöver gårdens framtid har han
knappast; han är ganska indolent men oför-
arglig och man kan vänta sig att han skall
gå en lugn om än något tråkig ålderdom
tillmötes. Men i stället övergår hans liv i
tragedi. Flans son omkommer genom en

olyckshändelse, hans fru överger honom,
och när han själv för att komma ifrån sitt
raserade äktenskap följer med en expedi-
tion till det inre av Brasilien går denna un-
der. Boken slutar med en illustration av
den absoluta meningslösheten. Tony Last
räddas av ett gammalt halvblod, men en-
dast för att av denne hållas fången. Han
får tillbringa resten av sitt liv med att högt
läsa Dickens för den gamle mannen.

Vaugh har en lättflytande stil påmin-
nande om den man ofta finner i engelsk
underhållningslitteratur. Till synes sorglöst
berättar han om den livsstil, som utvecklats
i de gamla herresätena och som nu är på

väg att försvinna. Men under sorglösheten
och genom de många gånger festligt skild-
rade situationerna märker man saknaden

och vemodet häröver.
Så småningom försvinner den känsla av

angenämt lugn, som mrn till en början er-
far vid läsningen, och i stället framträder
en kuslig,smygande skräckstämning. Genom
den starka motsättningen mellan bokens

bekymmerslösa stil och dess tragiska inne-
håll förstärkes denne och särskilt i de sista
partierna är den nästan olidlig.

En handfull stoft dt ingalunda behaglig
att läsa. Man kan beundra den skickligher
med vilken den är skriven, men kanske inte
prccis tycka om den. Den gör dock ett
starkare intryck än någon av de böcker av
Vaugh, som anmälaren läst tidigare, och

kommer väl troligen att räknas till hans

mera betydande böcker.
Lars Rask

John Pape: Kloka fl;ckan
från Yallåkra. (: Skrifter frir.
Folklivsarkivet i Lund utg. genom

sällskapet Folkkultur. l.) 17J s.

Lund.1949, Gleerups, Kr. 9: J0.

Detta postumt utgivna arbete presente-

rar för oss en skånsk helbrägdagörerska och
visionär, bondflickan Anna Jönsdotter från
Vallåkra (1820-1896). Efter samtida do-
kument skildras, hur denna flicka blir
>gåstkramad> under skördearbetet, hur hon
sedan vid upprepade tillfällen gripes av

hänryckning, träder i förbindelse med den

övernaturliga världen och mottager him-
melska budskap semt för en tid färr f.&-
m&grn att genom handpåläggning bota
sjukdomar, varigenom hon väcker upp-
seende i Skåne och Danmark. Författaren
lämnar utförliga religionspsykologiska för-
klaringar till alla dessa företeelser och stäl-
ler in den visionära Vallåkra-flickan i tids-
sammanhanget, i det han ger en översikt
över den svenska religiösa littcraturen
under 18O0-talets början, som kan antagas

ha haft betydelse för henne, och skildrar
andra svenska mystiker ur folkerc djupa
led, vilkas upplevelser erbjuda paralleller
till Anna Jönsdotters. Särskilt intressant är
den roll, som skärselden spelar i Annas

till kännedomen om det folkliga protestan-
visioner, Boken lämnar värdefulla bidrag
tiska fromhetslivet under förra århund-
rudet.

Trygg,-e Lundän
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