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ROM OCH DEN EKUMENISKA
RöRELSEN

anctu'tn Officiunc, det Heliga officiet, Kyrkans högsta instans i trosfrå-
gor, utfärdade den i juni 1948 ett Monitum (erinran) angående samman-

komster mellan katoliker och icke-katoliker, på vilka trosfrågor behandlas
(Osseruatore Romano 6/6 l94S nr 130; AAS 1948:257).1detta Moni-
tum erinras om kyrkolagens föreskrifter beträffande dylika sammankoms-
ter och påtalades avvikelser från dessa föreskrifter. Den en smula kärva
formen väckte stort uppseende inom och utom Katolska kyrkan och
framkallade i berörda kretsar allt efter deras inställning bifall, förundran,
indignation, skadeglädje eller förvirring. Många gick så långt, att de i
detta Monitum såg ett rent avståndstagande från all kristlig enhetssträvan
och från alla interkonfessionella diskussioner. Den katolska kyrkan skulle
därmed ha dragit sig tillbaka till sin fästning i stram likgiltighet för an-
nodedes troende. För de katoliker, som känner sin Kyrkas lära och historia
och förstår att tyda dess föreskrifter, måste en sådan tolkning ifrån början
synas omöjlig, och den har även från kompetent håll flerstädes bestämt
avvisats.l

All denna oro, alla dessa missförstånd, feltydningar och betänkligheter
torde ha varit anledningen till att det Heliga Officiet avgav en ingående
förklaring till det så kort hållna Monitum. Detta skedde genom en längre
Instruktion angående den ekumeniska rörelsen, daterad den 20 december
1949, rnen offentliggjord först den 1 mars 19f0 (Osseruatore Romano
1910 nr l0). Den börjar med orden: Ecclesia Catbolica och är under-
tecknad av kongregationens sekreterare hardinal Francesco Marchetti-
Selvaggiani.2

I Inledningen heter detr >>Den katolska kyrkan deltager visserligen icke
i 'ekumeniska' kongresser eller konferenser, men den har, såsom framgår
av många påvliga dokument aldrig underlåtit och kommer heller aldrig
i framtiden att underlåta att g€nom de ivrigaste bemödanden och genom

' ;fr t.ex. förf:s artikel i Stinmen iler Zeit 143 (1945/49):341.
'En svensk översättning av hela Instruktionen har införts i den interskandinaviska

kvartalskriften Kristen Gemensh"aP 2t (19t0) nr 1, sid. 37 ff.

12- So3o73 Credo. 3r:a årg. Nr 3. r95o t77
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enträgna böner till Gud främja alla strävanden att nå det som Fferren
Kristus av hela sin själ åstundade: att alla som tro på honom 'skola vara
fullkomligt förenade till ett' (loh. 17t 23).> Samma tanke återkommer
i slutet av Instruktionen, där hela den katolska menigheten och i synnerhet
prästerna uppmanas, att genom enträgen bön och framför allt genom ett
förebildligt kristet liv göra fruktbärande och främja den högsta betydelse-
fulla angelägenheten: alla kristnas återförening i den ena sanna tron.

Dessa inledande och avslutande, mera allmänna anmärkningar är av
största betydelse och får ingalunda hastigt ftirbigås; ty de bildar liksom
grundackordet i hela Instruktionen och uppenbarar i vilken anda de en-
skilda bestämmelserna bör uppfattas. Dess tillrättaläggande eller inskrän-
kande anvisningar har inte till syfte att inverka hämmande eller kvävande
på bemödandet om den kristna enheten, utan att garantera en värdig
utveckling i sanning och karlek.

Instruktionen riktar sig inte omedelbart till de troende utan till bi-
skoparna (ad Locorum Ordinarios) eller, såsom Osseraatore Rornano olo:.-

skriver det, till episkopatet i hela världen. Den ger biskoparna allmänna
riktlinjer för deras förhållande till icke-katolikerna. De enskilda biskoparna
har att efter eget omdöme utfärda direktiv till Instruktionens genom-
förande allt efter de särskilda forhållandena inom deras stift.

Det ligger i en sådan allmänt hållen instruktions och i sakens egen

natur att f<;rhållandet mellan katoliker och icke-katoliker belyses från
de mest olika sidor. Då språkbruket i de enskilda länderna inte alltid är
överensstämmande fastslaget, menas ju med >ekumenisk rörelse>> ofta myc-
ket olika saker.

Först talar Instruktionen om de icke-katoliker som ämnar återvända
till den katolska kyrkan och därmed för sin egen person genomföra den
kyrkliga enheten. Allt bar göras för att dessa sökande sjålar pi ett till-
forlitligt och öppet sätt införas i det katolska tros- och kultlivet och att
de efter konversionen befästas som medlemmar i den katolska kyrkan.
Blott dugliga, kunniga och mot Kyrkan trogna präster bör få det viktiga
uppdraget att undervisa konvertiter. Kyrkans lära måste också vad skilje-
punkterna beträftar (rättfärdiggörelsen, Kyrkans författning, påvens pri-
mat) framläggas med all tydlighet. I detta sammanhang varnar Instruk-
tionen för en falsk irenik och anpassning på sanningens och klarhetens
bekostnad. Den katolska kyrkan är sig själv och andra skyldig att inför
hela världen avlågga ett sant vittnesbörd om sitt väsen och sin sändning
(Joh. t s: 37). Här kan och bör man emellertid även omtala, att den
ekumeniska rörelsen själv insett det bedrägliga skenet i mångtydiga en-
hetsformler. I dag kan det anses såsom hela den ekumeniska rörelsens
övertygelse vad som sades redan är 1904 av den anglikanske biskopen
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Roru och den ekutneniska rörelsen

Charles Brent, den sedermera högt förtjänte presidenten vid kyrkokon-
ferensen i Lausanne (1927): >>Sanning är större än enhet. Sainning ,rned.

enhet, om möjligt; 
- 

sanning till varje pris och utan enhet, om det annars
inte är möjligt.>3

Instruktionen varnar Iör att vid framställningen av reformationshisto-
rien överdriva katolikernas fel och försvaga reformatorernas, så att det vik-
tigaste faktum: avfallet från tron och trossöndringen kommer i skym-
undan. Ljus och skugga skall på båda sidorna rättvist fördelas. FIur detta
emellertid skall kunna ske i detalj, därom kommer väl ännu länge me-
ningarna 

^ttvara 
delade på grund av de historiska händelsernas förvirrade

och komplicerade karaktär.
Den som närmar sig den katolska kyrkan med tanke på en konversion

bör få veta och övertygas om, att han inte behöver uppge någonting av
det sanna och goda som han ägt inom sitt förra samfund, utan atr han
berikas och fullkomnas dll sin andliga och religiösa egendom. Endast
denna övertygelse ger ju konversionen en mening och gör den moraliskt
tillåten. Augustinus har dårf& träffande sagt: >Om en schismatiker eller
heretiker kommer till oss för att bli katolik, så rensa vi bort hos honom
schismen och heresien medelst ord och handling. Men det vare oss f.jårran
att såra de kristna sakrament som vi finna i honom och vad sant han i
övrigt är i besittning av.>ra Den som kommer till Kyrkan skall alltså upp-
lysas och i sin själ upptaga hela den fulla katolska sanningen. 

- 
Men här

må tilläggas, att man bör skydda konvertiterna f.ör svära besvikelser och
anfäktelser genom att öppet tala om, att de i sina nya trosfränder på
intet sätt skall vänta sig enbart idealiska kristna, och att Kyrkan >>utan

fläck och skrynka> (Ef. t:27) ej tillhOr denna världens rid uran evig-
heten. Även detta har Augustinus med bestämdhet påpekat.5

Instruktionen behandlar dårefter trägan om de olika sammankomster
som äger rum mellan katoliker och icke-katoliker, och ger svar på frägan,
i vilken utsträckning ett kyrkligt tillstånd härvidlag är nödvändigt.

Föreskrifterna i Monitum av den I juni I94B gåller icke kateketisk
undervisning eller konferenser som hållas for blivande konvertiter, även
om det därvid gives tillfälle för icke-katoliker att framlågga sin egen
kyrkas lfua för att överensstämmelsen eller icke-överenssrämmelsen med
den katolskalätan klart må framträda. Vidare är interkonfessionella sam-
mankomster, vid vilka det inte rör sig om tron och moralen uran om
sociala, ekonomiska och politiska frägor, utan vidare tillåtna. Icke heller
behövs tillstånd för gemensamma överläggningar om det sätt på vilket

3 
Jfu lnternationale Kircbliche Zeitscbriff, Bern 7929t 68.t De unico baptiswo c. 3; ML 43: J97.

u In Ps. 99:t2; ML 36:1278. Retr.2:18; ML 32:637,
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de kristna av olika bekännelser med förenade krafter skall försvara narur-
rättens eller den kristna religionens grundvalar (principia fwndamentalia
iuris naturae uel religionis cbristianae) mot, de gudlösas front. Särskilt i
nutidens fruktansvärda nöd år alla kristnas nära samarbete ett trängande
krav för att bemästra det ondas makt i världen. Viktigt år att yetl- att
den katolska kyrkan på intet sätt lägger hinder i vägen för ett dylikt
samarbete, utan tvärtom kräver och befrämjat det. För övrigt går vägen
till trons ekumeni genom kärlekens ekumeni.

Men hur är det, då det gäller interkonfessionella sammankomster, där
det varken år fräga om konvertitundervisning eller praktiskt samarbete
utan om teologiska samtal, där de enskilda kyrkornas läror klart skall
framställas för att man kan se, i vilken utsträckning en överenskommelse
är möjlig? Hår nätlo;'ar vi oss det egentliga verksamhetsfältet för den
ekumeniska rörelsen sådan den framträder i Lausanne-riktningen (Tro
och Kyrkoordning). Förutsättningen för dessa samtal ;r ä ena sidan en
viss allmän längtan efter förståelse och frid mellan de splittrade kristna,
ä andra sidan övertygelsen att en dogmatisk och organisatorisk enher, i
synnerhet mellan katoliker och icke-katoliker, inte är möjlig inom över-
skådlig tid.

Det vore en stor villfarelse och ett stort misstag, om katolikerna i denna
ekumeniska rörelse ville se en vändning till Rom. Det måste klart inses
och erkännas att det hos den icke-katolska kristenheten ej existerar någon
rörelse till Rom av märkbart djup eller omfattning. Väl har de yttre och
inre relationerna mellan de skilda kristna kyrkorna på många håll (ej
överallt) under de sista årtiondena förbättrats. Vi talar inte numera till
varandra på rlOO-talets groya, oförsonliga språk, vi bedriver inte heller
mera någon hätsk polemik som ännu för 60 eller Z0 år sedan. Man kan
absolut säga, att forhållandet mellan katoliker och icke-katoliker, i syn-
nerhet i Tyskland, aldrig någonsin efter reformarionen varit så gott som
nu. Denna ändring i sinnelag och hållning har inte så mycket åstadkom-
mits genom konferenser och rörelser uran genom tidens direkt apokalyp-
tiska tecken, som förmår öppna till och med de blindas ögon för nöd-
vändigheten av kristen sammanhållning. Den icke-katolska kristenheten
är därför numera mindre anti-romersk än förr, men den är nu som förr
medvetet icke-romersk och besluten att förbli det. Enstaka, även fram-
stående konversioner, liksom glädjande och upplyftande tilldragelser i
mindre, religiöst vakna krersar åndrar ingenting i detta f<;rhållande.

Men trots detta sakernas tillstånd, som är tydligt för var och en som
känner till det verkliga forhållandet, vore det ett inte mindre missrag,
om katolikerna skulle förklara dessa teologiska samtal för onödigt slöseri
med tid och krafter, därför att >ingenting därmed blir gjort>. Vi är vis-
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serligen efter många sådana sammankomster långt ifrån ett dogmatiskt
och kyrkligt enande. Men genom öppet och ärligt umgänge avlägsnas

många nedärvda, djupt rotade fördomar och missförstånd, som ofta mera
än de egentliga skiljaktigheterna i läran söndrar sinnen och hjärtan.
Atmosfären rensas och främlingskapet, som uppkommit av en århundra-
lång skilsmässa och olikartad utveckling, försvinner. Allt detta år av

största betydelse för en framtida förening av de kristna kyrkorna; ett
avstånd är lättare att övervinna än en avgrund.

Vad säger nu Instruktionen om dessa samtal av teologisk art? De för-
bjudes inte absolut, men de får inte förekomma utan föregående tillstånd
av vederbörande kyrkliga myndighet. Biskoparna har fullmakt för tre
år framåt att ge detta tillstånd för konferenser inom sina egna stift. Vid
sammankomster omfattande flera stift eller ett helt land eller internatio-
nella sådana kräves liksom tidigare tillstånd från den Heliga Stolen. Vid
sådana samtal får endast erfarna och beprövade teologer och lekmän del-
taga, så att ett allvadigt, sakligt bemödande om sanningen garanteras.
Biskoparna rekommenderas att hålla kontakt med varandra för att uppnå
en enhetlig praxis vid Instruktionens tillämpning.

Ännu en fräga, som har givit mången anledning till betänkligheter,
avgöres i Instruktionen. Ehuru in sacris concaounicatlo, en sammanbland-
ning av de olika kyrkliga kulterna alltid måste undvikas, kan dock på
intet sätt invändningar göras mot den gemensamma läsningen av Fader
uår och andra av den katolska kyrkan approberade böner vid överlägg-
ningarnas början och slut. I själva verket måste ju den gemensamrna bönen
i stället lovordas, ty den är den ödmjuka bekännelsen att allt arbete för
kristenhetens enande utan medverkan från ovan hommer att vara f"ör-
gäves. Av en sund, kristen känsla har den ekumeniska rörelsen ifrån början
betonat bönens nödvändighet. LItom Fader uår är särskilt de gamla litur-
giska texterna lämpliga som gemensam bön, då de i många fall er i allmänt
bruk hos de kristna kyrkorna och är uppfyllda av enhetens och kärle-
kens anda.

Instruktionen är en ram-bestämmelse. Den uppställer grundsatser, ger
anvisningar och drar upp gränser. Vad som inom ramen av dessa grund-
satser, anvisningar och gränser får och skall ske hemställes åt vederböran-
des iver och klokhet. En lagstiftning bespanr ju människorna lika litet
det egna övervägandet som den ersätter blicken for de psykologiskt oväg-
bara detaljerna, som just vid en sådan ömtålig och vansklig uppgift som
den interkonfessionella förståelsen är av yttersta vikt. Om Rom såsom
magistra fid.ei, trons väktare, har en skärpt uppmärksamhet riktad på
bevarandet av de dogmatiska grundsatserna, har de som står omedelbart
vid fronten å sin sida ett fint spårsinne för vad som under den konfessio-
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nella verklighetens helt konkreta omständigheter är möjligt, rådligt eller
ej tillrådligt med avseende på tingens läge och de berörda personernas
egenart. Detta gäller då särskilt länder med konfessionellt blandad befolk-
ning, där såväl trossöndringen som bemödandena om en. bättre förståelse
kristna emellan på samma gång är en nationell livsfråga, eller, såsom man
numera brukar säga, en existentiell fräga.

Framför alla bemödanden om de kristnas enhet ligger en lång väg, som
nog synes hoppl<;s för var och en som litar till den egna kraften. Snabba,
stora framgångar kan man i alla f.all inte vänta sig. Trossöndringen har
varit ett verk av lidelsefull otålighet, den kyrkliga enheten kan blott
komma till stånd genom stort tålamod. Vår generarion har Iätt den mödo-
samma uppgiften att rensa bort ogräset och att utså förståelsens frö, ty
just >här sannas det ordet, att en år den som sår och en annan den som
skördar" (Joh' +t lz)' 

M. pribilta sl

782



DEN KATOLSKÄ LÄRAN OM
FöRTJÄxSTEN

>Det finns ingenting, som vår evangeliska kyrka är så rädd för som talet
om vår samverkan med Gud i frälsningsverket, Där gäller utan inskränkning,
att 'alltsammans kommer från Gud'. Där finns icke plats för någon som helst
människans kooperation med Gud. All 'synergism' är principiellt utesluten.>

Biskop Anders Nygren: Herdabrev till Lunds stift (sid. t+4).

Tl"" katolska läran om förtjänsten, ?neritu.?tr, har alltid varit en stöte-
L-/ sten för protestanterna. Till en del har motståndet berott på otill-
räcklig kännedom och missuppfattningar. Mer än en protestant skulle
förmodligen förvånas över att en känd katolsk teolog skriver: >Luther
och hela protestantismen med honom är i den verkliga katolska traditio-
nens centrala linje i det att han betraktar frälsningen som idel gudsgåva
och sätter hela religionens princip i den gudomliga nådens mottagande
genom tron.> (Louis Bouyer i inledningsorden till den franska upplagan
av K. Adams Vers I'Unitö Cbrötienne. Paris 1949, Aubier.)

Därför kan det måhända vara nyttigt att så tydligt som möjligt här
söka framlägga den katolska lärans riktlinjer i ämnet.

Det bör fastslås, att den katolska meritum-läran gör anspråk pä att
troget tolka den bibliska uppenbarelsen om människans gudsf<;rhållande.
Den gör det vid behandlandet av råttfårdiggörelsen; den gör det också
i fåga om förtjänstens problem, till vilket vi här begränsa oss.

Vadläserman dåi Skrif ten om förtjänsten? Själva ordetmeritwm
återfinnes icke i Vulgatatexten av Nya Testamentet och ej heller det mot-
svarande &\ia i den grekiska texten. I svenska Bibeln förekommer visser-
ligen >förtjänst> (Rom. 4:4), men därmed återges det grekiska ågeillp.oc
eller det latinska debitutn, vilka äro starkare uttryck. För övrigt vill S:t
Paulus där avvisa tanken på någon skuldfordran eller, om man så vill,
någon förtjänst, som skulle ha spelat en roll i Abrahams rättfärdig-
görelse.

Men frågan gäller inte ordet utan saken. Ordet förekommer vad det
bettäfrar ej heller i Gamla Testamentet. Man må nog anföra Syrak 16: 1I,
där Vulgata har: >>secundum meritum operum>). Men grekiskan har bara
xacd. Epya.. Likaledes heter det i Job 34: 11 enligt den svenska Bibeln så-

lunda: >Gud lönar envar såsom hans vandel har förtjänat>, vilket tillägger
en nyans, som ej finns i originalet. Men tanken är uppenbar på dessa båda
ställen, liksom även på flera andra, t.ex. Ps. 62:13 och Ords. 24: lZ.
Det gäller verkligen förtjänstbegreppet. För övrigt dro alla ense om, atr
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judendomen i stort sett var en gärningslära. Faris6en i liknelsen är typisk
för denna uppfattning. Hans rättfärdighet byggdes på hans gärningar och
förtjänster. Man skall förvisso icke sammanfatta hela den judiska etiken
i denna farisdens attityd, men vi har här anfört d.etta,baraför att antyda,
att begreppet förtjänst ej är beroende av ordet. Om en gärning har ett
moraliskt värde i sig själv, så är den värd beröm och belöning; med
andra ord, den förtjänar lön såsom både tecken på och följd av sitt mora-
lisha värde.

Frågan är, om den mänskliga gärningen i det Nya Förbundet kan be-
sitta ett sådant värde, som på något sätt fordrar lön av Gud. Evangeliet
är ett budskap om frälsningen, som Gud alldeles of<;rskyllt skänker män-
niskorna: >Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri
att FIan har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder,>
(1 Joh.4:10). >Vinden (Anden) blåser vart den vill> (Joh. 3:8). >De
sista skola bliva de första och de första de sista> (Mark. 10: 31).I liknel-
sen om vingårdsarbetarna säger husbonden, d. v. s. Herren: >Ffar jag icke
lov att göra såsom jag vill med det, som är mitt?> (Matt. 20:1i). För
övrigt är det bara genom Kristus och i Kristus, som vi bli frälsta, icke
genom våra gärningar: >I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes
under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket
vi skola bliva frälsta, (Apg. 4: I4). Särskilt betonade den helige Paulus
denna våra gärningars oförmåga att själva rättfärdiggöra oss, och det är
välbekant, att han liksom ex professo framlagt denna synpunkt i Romar-
brevet och även i Galaterbrevet. Jfr även Ef. 2: 8 f.z >Av nåden ären f
frälsta genom tron och det icke av eder själva 

- 
Guds gåvor är det 

-icke genom gärningar, för att ingen må berömma sig,>>

Å andra sidan hör vi Jesus framställa inträdandet i Guds rike som en
följd av och en belöning för våra goda gärningar. I t. ex. Matt. 7. 2l
heter det: >Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
'Fferre, Herre', utan allenast den, som gör min himmelske Faders vilja.>
Liknelsen om pundet (Matt. 2J: 14 f.) uppenbarar tydligt denna nöd-
vändighet för människan 

^tt 
handla efter sin förmäga för att, få belOning.

Jesus talar också om denlörc, vilken den, som giver en bägare friskt vatten
till en fattig att dricka, skall få i himmelen (Matt. t0:42). Det är klart
att han sätter ett nära samband mellan den himmelska glädjen och våra
gärningars inre objektiya värde, huru detta värde sedan än må bedömas.

Även Paulus, Nådens lårare, är icke rädd för att tala om den arvedel
som de, som tjäna Kristus, skola få till vedergällning (Kol. l: Z+).

Slutligen behöver man knappast nämna Jakobs brev med dess betonande
av gärningarna.

Länge kunde man fortsätta denna undersökning om vad som står i
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Nya Testamentet angående Guds nåd och människors gärningar. Vi vill
här blott påpeka, att det kristna tänkandet i uppenbarelsen fann två olika
riktningar, något som Kyrkan alltid gjort gällande, och det är teologens

uppgift, för att, vara Guds ord trogen, att taga hänsyn till båda synpunk-
terna.

Det gjorde Thomas av Aquino, vars lära vi i det följande
refererar.

Om vår avsikt vore att ge en historisk framställning, borde vi först undersöka hur
meriturn-begreppet utvecklats i fornkyrkan och hos kyrkofäderna, Ett särskilt viktigt
moment, som därvid borde betonas, är Augustinus' inlägg i diskussionen med pelagia-

nerna. Men för korchetens skull inskränka vi oss till Thomas' av Aquino lära, fullt
medvetna om, att dennes ståndpunkt leder sitt ursprung icke blott från N. T. - fram-
för allt Paulus - utan också från hela den teologiska traditionen.

Problemet om förcjänsten avhandlas av Thomas ex prof€sso i Su.tnuta

Theologica 1,II qu. 114. Avsnittets plats iSumman bör uppmärksammas:
det framställes som ett slutstycke efter avhandlingen om nåden. Redan
detta antyder att Thomas inte räknar med någon övernatudig förtjänst
om inte genom nådens verkan, d. v. s. genom Guds särskilda ingripande.

Många andra ställen hos Thomas kunde anföras, bl.a. Swrl. Theol.
1, II qu. 21, dår han undersöker förhållandena mellan själva den fria
mänskliga gärningen och meritum-begreppet. Vi nöjer oss här med det
ovannämnda stället 1, II qu. 114.

Till skillnad frän ränfärdiggörelsen, som är den verkande nådens efiekt
(gratia operantis effectus), kallar Thomas förtjänsten för den samverkande
nådens effekt. - Vi få se, hur hans uttryck är berättigat. Det vore näm-
ligen ett stort misstag att förstå det så som om Guds och människans verk
skulle ställas på samma plan, som om Gud och människan skulle samverka
som två orsaker av samma art, oberoende av varandra.

Det kan icke vara fräga, skriver Thomas, om någon jämlikhet mellan
Gud och människan, så att den senare med rätta skulle kunna fordra
någon lön av Gud. Ty det finns ett oändligt avstånd mellan Gud och
människan och allt det goda, som människan har eller gör; allt det, som

är gott för människan, kommer från Gud. Människans gudsförhållande
kan alltså icke taga formen av en egentlig rättvisa - ty rättvisan förut-
sätter en viss jämlikhet mellan två parter __ utan blott av en sorts propor-
tionell rättvisa, i det att varje part handlar efter egen mån och förmåga.
Likväl kan man med detta principiella förbehåll tala om förtjänst, om
en relativ förtjänst alltså, i foljande bemärkelse: Gud har ordnat världen
så, att människan genom sitt handlande utverkar åt sig den lön, som Gud
avsåg, då han gav henne förmåga att handla. Även de oförnuftiga varel-
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serna ha förmåga att handla, men utan att förtjåna någon lön. Människan
däremot har förmågan att handla av sig själv, genom sin fria vilja 

-d;rfar kan hon förtjåna.
Människan kan förtjäna den utlovade lönen, det eviga livet alltså, för-

utsatt att hon är i Guds nåd. Det kan icke tänkas att en syndare, så länge
han lever i synd, kan förtjäna någonting. >>Den lön, som synden giver
är döden, men det, som Gud giver, är evigt liv i Kristus>> (Rom. 6t 23).

Men nu måste vi precisera av vilken art denna relativa förtjänst är,
Kan man säga, att en människa f.örtjänar det eviga livet ex condigno,
d. v. s. att hennes förtjänst liksom har samma värde som lönen? Thomas
citerar 2 Tim.4:8: >Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt
mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på den
dagenr>, varav {ramgår att Gud belönar efter ett rättvist bedömande, vilket
innebär att gärningen är belöningsvärd.

Så vore ej {allet om vi enbart betraktade den mänskliga gärningen i
sig själv och i den mån den utgår från den fria viljan. Som sagt finns det
där ingen jämlikhet. Man kan blott tala om en viss förtjänsr, de congruo,
vilket betyder, att det på något sätt är lämpligt, tillbörligt, conueniens,
att Gud med sin allmakt belönar den människa, som har handlat efter
hela sin förmäga. Det är en tillbörlighet, som grundas på en viss propor-
tion, men ingen rättvis fordran, som skulle grundas på jämlikhet.

Men tala vi om den mänskliga gärningen i den mån den härrör från
Andens nåd, så f.ört1ånar den verkligen ex condigno det eviga livet. För-
tjänstens valör bedömes då efter Andens makt, som driver oss till det
eviga livet. Skriften säger: >>Det vatten, som jag giver honom, skall bliva
i honom en källa, som framväller ända till det eviga livet> (Joh.4:14).
Vidare värderas gärningen då inte efter sitt eget väsen, utan i enlighet
med nådens värde. Men nu gör nåden människan delaktig i den gudomliga
naturen, den gör henne till Guds barn genom adoption, vilket innebär,
att arvet måste tillkomma henne såsom Paulus skriver till Romarna
(8:12): >Äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar
och Kristi medarvingar.>>

Så långt Thomas av Aquino.
Låt oss därvid lägga märke till, att han lägger den största vikt vid

nådens värde, som förvandlar oss till en ny människa,sä att vi verkligen
kunna handla i egenskap av Guds barn och göra goda, förtjänstfulla gir-
ningar. Eljest vore återlösningen bedräglig och Skriften skulle sanner-
ligen begagna ett underligt och förvillande språk varje gäng den talar
om, att vi äro Guds barn och att vi hava medborgarskap med de heliga
(Ef . 2t tt).

Men samtidigt glömmer Thomas aldrig der, som han bOrjade med,
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nämligen att allt är byggt på Guds nåd och barmhärtighet, allt, d. v. s.

icke blott den från början mottagna heliggörande nåden, utan också den
verksamhet, som vi under nådens inflytande utöyar. Och allt grundar sig
på Guds löfte och förordning, så att det ständigt är sant, att allt kommer
från Gud. Vår förtjänst är verklig, rr€n den är en Guds gåva. Den lön,
som vi förtjånar, kan kallas en nådelön. Även det s.k. meritunt de con-
dlgno farblir en relativ förtjänst. Det är en orsak till att vi bli delaktiga
av det eviga livet i himmelen, men endast en påföljande, subsequens,

orsak. I det att Gud kröner vära fört1ånster, sä8er Augustinus, kröner
han sina egna gåvor, och Thomas instämmer fullt.

Alla katolska mystiker ha betonat denna vära lörtjånsters radikala oför-
mögenhet (i etymologisk bemärkelse). Bland tusen andra vittnesbörd må
anföras den heliga B i r gi t t a s:

Sunt quidam qui meritis suis obtinere
credunt coelum. . . Alii sunt qui opcribus

suis satisfacere Deo putant pro excessibus

suis. Quorum omnium error omnino damna-

bilis est (Reaalationes IV, 20. Romuppl.
1606, sid. 261).

Non in bonis operibus nostris debemus

confidere, quae, quantumcumque magna

sint, quasi nulla reputare debemus, licet
necessaria sinti sed cum humilitate sperare

debemus in sola misericordia Dei (Ibid. VI,
69, sid. t82).

Somliga finnas, som tro sig kunna erhålla
himmelen tack vare sina förtjänster. . .

Andra finnas, som mena sig genom sina

gärningar kunna lämna Gud tillfyllest-
görelse för sina överträdelser. Alla dessa

villfarelser äro helt och hållet förkast-
liga.

Vi få ej förlita oss pä, 'rlta goda gär-
ningar, vilka vi böra räkna för ingenting,
hur stor de än må vara, även om de äro
nödvändiga, utan vi måste med ödmjuk-
het hoppas enbart på Guds barmhärtighet.

Detta är ett eko till Kristi ord: >I skolen säga: 'Vi äro odugliga (eller
onyrriga) tjänare'> (Luk. 17: 18).

Låt oss till sist an6öra de termer, med vilka Kyrkan har fastställt sin
lära om förtjänsten.

Andra konciliet i Oranien bestämde är iZ9 och påven
B o n i f a c i u s I I fastställde år l3l följand,e(Denzinger 185, t9l, 193) :

Crn. 12. Quales nos diligat Deus. Tales nos Hunrdana Gud älskar oss. Gud älskar
amat Deus, quales futuri sumus ipsius dono, oss sådana som vi tack vare hans nådegåva

non quales sumus nostro merito. skola bliva, icke sådana som vi äro av egen

förtjänst.

Can, 18. Nullk meritis gratian firaeueniri. Ingen förtjänst löregår nåden. Lör' till-
Debetur merces bonis operibus, si fiant; kommer goda gärningar, om sådana göras;

sed gratia, qure non debetur, praecedit ut men för att dessa må åstadkommas, föregår
fiant. nåden, som är oförskylld.
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Can. 20. Nibil boni bominem posse sine

Deo. Multa Deus facit in homine bona,
quae non facit homo; nulla vero facit
homo bona, quae non Deus praestat, ut
faciat homo.

Tridentinska konciliet
jande (sess. VI. Denzinger 801, 809,

Cap. 8. ... gratis autem justificari ideo
dicamur quia nihil eorum, quae justifica-
tionem praecedunt, sive fides, sive opera,
ipsam justificationis gratiam promeretur. ..

Cap. 16. Hac igitur ratione justificatis ho-
minibus, sive acceptam gratiam perpetuo

conservaverint, sive amissam recuperaverint,
proponenda sunt Apostoli verba: Abundate
in omni ofere bono, >scientes, quod labor
aester non est inanis in Domino> (1 Cor.
lf: 18) ; >non enirn injustus est Deus, ut
obliuiscatur ofieris uestri et dilectionis, quarn

ostenditis in nomine ifsizs> (Hebr. 6: 10),
et: >Nolite otuitterc confidentiam aestram,
quae nagndnt babet remunerationem>
(Hebr. l0:31).

Atque ideo bene operantibus usque in
finem (Mt. 10:22) et in Deo sperentibus
proponenda est vita aeterna, et tanquam
gratia filiis Dei per Christum Jesum
misericorditer promissa, et >tenquam mer-
ces> ex ipsius Dei promissione bonis ipsorum
operibus et meritis fideliter reddenda...

Cum enim ille ipse Christus Jesus
tånquam ca[ut in metnbre (Eph. 4: lt) et
tanquam aitis in fralmites (Joh. f f : l; in
ipsos justificatos jugiter virtutem influat,
quae virtus bona eorum opera sempef ante-
cedit, comitatur et subsequitur, et sine qua

nullo pacto Deo grata et meritoria esse

possent: nihil ipsis justificatis amplius deesse

credendum est, quominus plene illis quidem
operibus, quae in Deo sunt facta, divinae
Iegi pro huius vitae statu satisfecisse et
vitam aeternam, suo etiam tcmpore (si ta-
men in gratia decesserint, Apc. 14: l3 )
consequendam vere promeruisse censeantur,
cum Christus Salvator noster dicat:. Si quis

biberit ex aqua, qudtn ego dabo ei, non sitiet

188

Människan kan intet gott göra utan
Gad.. Gud gör i människan mycket gott,
som människan icke gör; men människan
gör intet gott, som icke Gud ger henne
förmåga att gön.

bestämde den 13 januari lr47 föl-
810):

.. . men vi sägrs därför oförskyllt fåttfir-
diggöras, eftersom ingenting av det som

föregår rätrfärdiggörelsen 
- 

vare sig tro
eller gärningar 

- 
f&tjär'* rättfärdiggörel-

sens nåd. . .

För på detta sätt rättfärdiggjorda män-
niskor, vare sig de ständigt bevarat und-
fången nåd eller återfått förlorad nåd,
böra Apostelns ord framläggas: Varen över-
flödande i allt gott verk, >eftersom I ve-
ten, att edert arbete icke är f.äf.'dngt i
Fferren>; >Gud är icke orärtvis, så atr
han förgäter vad I haven verkat och vilken
kärlek I bevisaden mot hans namn>, och:
>Så kasten nu icke bort eder frimodighet,
som ju har med sig stor lön.>

Och därför skall för dem, som verka
gott itttill slutet och hoppas på Gud, evigt
liv föreläggas både som en nåd, barm-
härtigt lovad åt Guds barn genom Kristus

Jesus, och som en lön, vilken genom själva
Guds löfte trofast måste givas deras goda

gärningar och förtjänster,. .

Ty Kristus Jesus själv ingjuter i de rätt-
färdiggjorda kraft, såsom huvudet i lem-
marna och såsom vinstocken i grenarna.

Denna kraft föregår alltid deras goda gär-
ningar, ledsagar och efterföljer dem, och
utan denna skulle de ingalunda kunna be-

haga Gud och vara förtjänstfulla. Därför
måste man tro, att det hos de rättfärdig-
gjorda icke ytterligare fattas något f& att
de få anses genom de gärningar som gjorts
i Gud ha tillfyllestgjort den gudomliga la-
gen i enlighet med detta jordelivs villkor,
och verkligen he förtjå,ne,t att i sinom tid
uppnå det eviga livet 

- 
blott de avlida i

nådens tillstånd 
-. 

Ty Kristus vår Frälsare
säger: >Den som dricker av det vatten, som
jag giver honom, han skall i evighet icke



in aeternutn, sed f iet i.n eo f ons aqaae

salientis in aitam aeternam (Joh. 4: 13 sq.).
Ita neque firopria nostra justitia tanquam

ex nobis profria statuitur, neque ignoratur
aut repudiatur justitia Dei (Rom. 10: 3);
quae enim justitia nostra dicitur, qui per

eam nobis inhaerentem justificamur, illa
eadem Dei est, quia a Deo nobis infunditur
per Christi meritum.

Neque vero illud omittendum est, quod,
licet bonis operibus in sacris Litteris usque

adeo tribuatur, ut etiam qui uni ex ninirnis
suis potum a.qu,oe frigida.e d.ederit, promittat
Christus, e?r,rn non esse sua merccde cari-
turum (Mt. l0:. 42) et Apostolus testetur,
iil qaod. in praesenti est tnomentaneurn et
leue tribulatiotis nostrae, supra mod.urn in
sublimitate deternarn gloriae ponilus operari
in nobis (2 Cor. 4:17)z absit tamen, ut
christianus homo in se ipso vel confidat vel
glorietu.r et non in Domino (1 Cor, 1: 31;
2 Cot. l}t I7), cujus tente est erga homines
bonitas, ut eorum velit esse merita quae sunt
ipsius dona. Et quia >in maltis ofendimus
ornnes> (J"c. 3':2) unusquisque sicut
misericordiam et bonitatem, ita severitatem
et judicium ante oculos habere debet, neque
se ipsum aliquis, etiam sr nihil sibi conscius

fuerit, judicare, quoniam omnis hominum
vita non humano judicio examinanda et
judicanda est, sed Dei, qui >illuminabit
abscondita tenebrarurn, et manif estabit
consilia cordiurn, et tunc laus erit unicuique
a Deo (l Cor, 4: 3 sq.), qui, ut scriptum
est, reddet unicuique secandarn oiere sila
(Rom. 2:6).

Den k-atolska läran otn |örtjänsten

törste, utan det vatten, som jag giver ho-
nom, skall i honom bliva en vattenkälla,
som väller fram ända till det eviga livet.)>

Således framställes icke vår egen rätt-
f:irdighet som vore den vår egen, hämtad
ur oss s.jälva; ej heller misskännes eller för-
nekas Guds rättfärdighet; denna rättfär-
dighet säges nämligen vara vår, eftersom
vi rättfärdiggöras genom den såsom inne-
boende i oss, men den är även Guds, efter-
som den av Gud ingjutes i oss genom Kristi
förtjänst.

Dock bör ej heller följande uteglömmas:
Skriften tillskriver visserligen de goda gär'
ningarna ett så högt värde, att Kristus ut-
lovar: den som giver en av dessa ringa
allenast en bägare friskt vatten att dricka,
han skall förvisso icke gå miste om sin lön,
och Aposteln vittnar: vår närvarande be-
drövelse, som varar ett ögonblick och väger
föga, bereder åt oss, i översvinneligen rikt
mått, en härligher som väger översvinne-
ligen tungt och varar i evighet. Men det
vare dock fj'isan från den kristna män-
niskan att förlita sig på sig själv eller att
berömma sig av sig själv och icke av

Herren, vilkens godhet mot alla människor
är så stor att han låter sina egna gåvor

bliva till dcras förtjänster. Och emedan vi
alla f.ela i många stycken, måste cnvar hava
för ögonen såväl barmhärtigheten och god-
heten som ock strängheten och domen, och

ingen får sätta sig till doms över sig själv,
även om han vet intet med sig; ty allt
mänskligt liv skall rannsakas och dömas

icke av någon mänskiig domstol utan av

Guds, som >skall draga fram i ljuset vad
som är fördolt i mörker och uppenbara alla
hjärtans rådslag. Och då skall var och en

undfå av Gud den berömmelse som honom
tillkommer>, av Gud, som enligt Skriftens
ord >skall vedergälla var och en efter hans

gärningar>>.

Konciliet ansåg dessutom nödvändigt att till denna sin lära om meritum
dllfoga följande Canon (Denzinger 842):

Can, 32. Si quis dixerit hominis justificati Om någon säger att den rättfärdig-
bona opera ita esse dona Dei, ut non sint gjorda människans goda gärningar äro Guds
etiam bona ipsius justificati merita, aut gåva på det sättet att de icke äro även
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ipsum justificatum bonis operibus, quae ab själve den rättfärdiggjordes förtjänst, eller
eo per Dei gratiam et Jesu Christi meritum art den rättfärdiggjorde genom de gode
(cujus vivum membrum est) fiunt, non gärningar han gör i kraft av Guds nåd och
vere mereri eugmentum gratiae, vitam Jesu förtjänst (Hans, vars levande lem han
aeternam et ipsius vitae aeternae (si tamen är) icke verkligen f&tiänar förkovran i
in gratia decesserit) consecutionem atque nåden, det eviga livet och 

- 
förutsatt att

etiam gloriae augmentum: anathema sit. han avlider i nådens tillstånd 
- 

uppnåen-
det av själva det eviga livet samt även till-
växt i härlighetenl han vare utesluren.

På det viset är Kyrkans lära - likaså hennes teologi - trogen mot de
två stora sanningar, som Guds ord uppenbarat, nämligen att allt kommer
från Gud och att människans gärning icke desto mindre äger ett visst
värde samt förtjånar belAning. Således kan Kyrkan bedja med exempelvis
följande ord:

Omnipotens et misericors Deus, de cujus Allsmäkiige och barmhärtige Gud, från
munere venit, ut tibi a fidelibus tuis digne vilken den nåtlegåua kommer att Dina
et laudabiliter serviatur, tribue, quaesumus, trogna aärdigt och prisuärt tjäna Dig, giv
nobis, ut ad promissiones tuas sine ofien- oss att vi utan hinder måtte skynda Dina
sione curramus. löften till mötes.

(Bön ur Missale Romanum, 72:e sönda.-

gen efter Pingst.)

M, de Paillerets OP
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NORSK KÄTOLICISMS NÄTIONELLA
RÖTTER

T Ttanför det ståtliga monument över norsk nationalkänsla som Oslo

\,lrådhus är, rider Odin på sin åttafotade springare, foljd hack i häl
av asalärans och vikingatidens gestalter på trämosaikerna under den kring-
byggda gårdens arkader. På den höga röda tegelmuren utåt hamnen till
sitter Oslos grundare, Harald Hårdråde till häst. Men innanför i rådhusets
salar, som Norges främsta konstnärer gjort till ett brokigt och gyllene
tabernakel för norsk historia, där har varken vikingatidens eller medel-
tidens gestalter fått komma in! Det enda undantaget år S:t Hallvard,
som är Oslos speciella stadshelgon. F{an står på en fresk i den ståtliga
skyhöga entrdsalen, en helt ung man med en naken kvinna liggande vid
sina fötter 

- 
det senare helt i strid med helgonlegenden. Men med S:t

Hallvard är det också slut!
Det moderna sekulära välfärdssamhellet har sedan behövt all plats för

sin apoteos. På freskerna upprepas ständigt scener från dess tillblivelse och
nutid. Man bygger, köper och säljer på dem, man bryter jord och timrar
skepp. Men i allt myllret av hus på målningarna stiger inte någonsin en
enda kyrkspira mot skyn. I vimlet av människor på dem förekommer
ingenstädes någon som beder. Man skulle kunna tro att det låg ett tomt
gap mellan vikingatiden och tz00-talet i Norges historia? På Steintors
fresker i en av de mindre salarna ser man frihets-, jämlikhets- och bro-
derskapsidderna {rän revolutionens Frankrike flyga över landet, närmast
i form av pingstens flammor, och slå ned i själarna häruppe i höga Norden.
Vergeland och Björnson träder fram. Arbetarrörelsen begynner sitt seger-
tåg, trots det gamla samhällets arga motstånd. Frihetens pionjärer fram-
ställas i ljuset av idderna om allas lika rätt, medan pä andra sidan det
gamla samhället ligger höljt i idel dunkel och vrånghet 

- 
en verkningsfull

kontrast till motbilden, på vilken man ser unga pojkar spela fotboll och
barn leka i barnträdgårdar medan deras mödrar le mot dem, lyckliga som
alla i det kommunala, kollektivistiska samhället.

r!

- 
Men Norges historia begynte väl inte 7789? såger jag min norske

vägvisare 
- 

var har Ni gjort av medeltiden? Yar är Trondheims döm
och Nidaros' minne, eller den siste katolske norske ärkebiskopen, den
bondefödde OIav Engelbriktsson, flyende på drottning Maries skepp efter
nederlaget i den sega kamp han fört för Norges frihet mot den danske
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kungen? Inte ens Peter Dass finns ju här, så protestantisk präst han än
var! Långt mindre någon av Ordnarnas män som under Noregsväldets
glanstid vidmakth<;ll banden med kulturländerna söderut och förde Norges
talan i Rom! Norge var ju och är kanske ännu i djupet ett kristet land

- 
men sannerligen man kan se det på den bilderbok över den nya tiden

Oslos rådhus blivit. Ty vissedigen är ju omsorgen om människors allmänna
väl ett gott. Men man skulle velat se den yttersta orsaken till vördnaden
för människan i dess symbol: Kyrkspiran, någon enda gång!

Min ledsagare svarar mig att den finner man lika litet i Stockholms
stadshus med S:t Eriks öletikett och den Medusa-stirrande Mälardrott-
ningen.

Det kan sä vara, men jag har en viss känsla av att jämförelsen haltar.
I protestantiska länder har kyrkorna inte samma heliga värde som de har
för katoliker och Sverige har varit protestantiskt djupare och längre än
Norge. Tomrummet år dårf.& större, historieförfalskningen grundligare
har i Norge, därför att det landet av alla de tre skandinaviska rikena i
själ och hjärta höll starkast fast vid den gamla tron. Sällan har f . ö. icke
katolska historiker varit så överens som på den punkten. Så säger t. ex.
prof. Ludvig Daae, vilken citeras av K. Kjelstrup i dennes stora arbete
Noruegia Catbolica, så här: >Med rprende hengivenhed hang folket fast
ved den gamle Kirke, og der var bare den brutale vold som bragte Luther-
domen till seier.> Han tillfogar att hade Norge under reformationstiden
inte varit förenat med Danmark skulle det säkert ha varit katolskt den
dag i dag är och >intagit samma ställning bland de skandinaviska folken
som Irland inom det brittiska väldet>.

Men man behöver inte bara hålla sig till de författare Mons. Kjelstrup
citerar. Prof. O. A. Johnsen skriver i sin bok Noregsueldets undergan.g
(d,el z, sid. 286) apropos ärkebiskop Engelbriktssons nederlag: >Det ka-
tolske Hierarki endte i knall og fall. Men helt til det siste stod det en
viss glans av det. Helt til siste stund hadde det makt og vilje till makt. . .

Som riksmerke hadde det betydning, for det representerte, tross sin lite
nasjonale sammensetning, i kraft av sin fortid og sine medlemmers h6ye
stilling, Noregs-veldet og rigets gamle selvstendighed og glemte det
aldrig helt. Nu forsvand det sammen med episkopatet. Den egentlige
dansketid setter inn.>>

Prof. Bugge instämmer med prof. Daae i sin lllu.streret Verdensbistorie
(del z, sid. 16): >>Reformasjonen f6rte i Norge bare til underkuing og
nedgang. Presterne var danske, kirkesproget ble danskt og kirken bare
en tjener for Danskdommen i Norge. Bpnderne som hgrte sine prekener
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og fikk sine tinglysinger på et fremmet måI, om det enn sto deres eget
aldrig så ner, sank ned i vankunlighed og overtro.> Av samma mening
är Halvdan Koht i sitt verk Norsk Bondereising (sid. 11): >Og Kyrkja
vart ikkje lenger slik åndsmakt i det daglege liv. Det kjendes kanskje
sterkest. Her i landet var inga folkreising mot den katolske Kyrkja og
reformationen bar ikkje frem ein einaste ting som folket trådde etter, mest
ingen ting sorn 

- 
i minsto med de var til bate for folket. Det

var berre dansk regjeringsmakt som tok endå hardare enn fyrr på landet
vårt. Og det var ikkje ventelig at umskiftet skulde m/te nokon godvilje.>

Slutligen skriver dr Yngvar Nielsen i Norges Historie (band 4, del I,
sid.2iI) om ritualen i den nya kyrkan: >Ved det 16. århundres utgang
var den gamle lare omsider avlgst av den nye. Men den kirke som da var
grunnlagt var i sine ytre former en npktern statsinstitusjon, beskåren og
snau med ringe ytre glans mot hva der tgr hadde v€rt. D€n var til huse

i plundrede kirker som til dels blot kunde regnes for tarvelig istandsatte
ruiner. Antallet av Gudshus var sterkt inskrenket.>>

Detsamma var ju farhållandet i Sverige, då under den förste av Vasarna
våra kyrkor och kloster plundrades eller lades helt i ruiner. Men Norge
som sjönk ned i anonymitetens natt som en provins av Danmark, liksom
Själland och Skåne var det, hade ju inte den kompensation som svenskarna

- åtminstone de av dem som ledde och hördes 
- 

ägde i den stormaktstid
vilken närapå blev årsbarn med reformationen. Generationer av skolbarn
i vårt land har fätt inpräntat i sina hjärnor att Sverige blev stormakt som
>den rätta trons beskyddaren. Dess herravälde var ouppl<;sligt förbundet
med dess protestantism. Det ville till en sådan toka som drottning Kristina
f.ör att känna åtsnörningen från kultureuropa som en farlig blodfarlust!
Som en krigargeneration hövdes var Vasars och Karlars land tvärtom ovil-
ligt att nalkas någon nation på längre avstånd än svärdshåll 

- 
framför

allt inte något papistiskt land. Ty särskilt ett sådant ville åt vår frihet!
Så olika såg saken alltså ut for de tvenne länder som hängde ihop vid

Kölen 
- 

men så lika har propagandan slutligen gjort historieuppfatt-
ningen! Men får inte tendensen att bildlikt talat, som nu i Os[o rådhus,
kalka över den gamla tiden och den gamla tron till resultat ett ganska
snett perspektiv både på det gångna och det nuvarande? I diktaturerna
sker ju utplånandet medvetet och i stark fiendskap mot alla för dess

robotideal farliga religiösa värden. I demokratierna, där den protestantiska
kyrkan ännu har säte och stämma, ehuru den ju är alltmera undanskjuten,
sker proceduren liksom omedvetet och i stillsammare tempo.

Men det är på sätt och vis en poetisk rättvisa som sker. Protestantismens
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bildstormare kalkade över alla de änglar och helgon som svävade över
valven 

- 
nu målar det nya avkristnade samhället över deras vitputsning

- 
målar nya helgon, sina egna S:t Hygiea, S:t Byråcratius 

- 
och andra.

I stället för S:t Augustinus' Civitas Dei strålar deras idealsamhälle emot
oss: den stat där man lever blott f<;r att betala skatt och ingen ber annat
än till nämnderna!

:F

Man antecknar med glädje de allra minsta symptom till en annorlunda
hållning gentemot kontinuiteten och arvet frän förr. Som t, ex. följande:
i samband med jubileet i våras då Oslo firade sin 900-åriga tillvaro begärde
det apostoliska vikariatets i Norge styresman, biskop Mangers, tillstånd
att förr'åtta en högtidlig mässa i Oslos gamla katedral. Det lutherska präs-
terskapet gillade inte detta, ty det kunde ju ha påmint folket om deras

gamla tro. Men Hitlertidens minnen satt bättre kvar i Oslos stadsfull-
mäktiges hjärtan med den läxa de gett om åsikts- och trosfrihet. Den 4
juni i år högtidlighölls i alla fall den heliga Mässan i Ruinparken under
stor tillströrnning av protestantiska åskådare och i närvaro av Oslos stads-
fullmäktiges ordförande m. fl. av stadens styresmän. Man måste säga sig
att något dylikt säkert inte kunnat gä f& sig i Sverige; man tänker på de

konsekvenser det blev för den präst som en gång tillät Birgittasystrarna
att läsa mässa i sin Ordensstiftelses kyrka, som ligger ett stenkast från de-
ras eget hus i Vadstena! >Ni svenska katoliker gfu pä gummisulor 

- 
måste

gå på gummisulor>, sade en norsk präst till undertecknad tämligen nyligen.
Men hur det nu var med detta, så slår det en hur på ett helt annat sätt

Itenoncastadd, frimodig och kraftfull den norska katolicismen gär fram.
Det kan inte bero pä att dess bekännare är så mycket talrikare i Norge.
Av landets 3 miljoner inbyggare är inte mera än fyra tusen infödda
katolska trosbekännare, vilket ju endast år litet mera än i Sverige med
6 tusen inhemska katoliker på nära sju miljoners befolkning. (Sedan kom-
mer i vårt land ytterligare till tiotusen katolska trosbekännare av främ-
mande härkomst och tämligen nyss hitflyttade.) Man måste alltså söka
andra orsaker till frimodigheten 

- 
kanske i det norska lynnets avsky

för tvång och dess fria väsen, ytterligare f<;rdjupad genom Hitlerockupa-
tionen så nyss? Eller kanske man snarare finner orsaken i de nationella
rötter landets katolicism har i sammanbindningen djupast nere i folk-
medvetandet mellan den katolska norska kyrkans glanstid med rikets
makttid och den omedvetna sympati detta måhända inger även ett folk,
vilket annars är lika sekulariserat och avkristnat som vårt eget.

I den norska katolicismens moderna historia faller det också i ögonen
hur tidigt och hur rnånga präster som varit norskfödda. Det moderna
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missionsarbetet begynte inte förrän I 843, då Pater Montz, tVergelands vän,
sänd från det redan existerande katolska vikariatet i Sverige kom till
Christiania för att dår inviga ett litet anspråkslöst kapell till S:t Olavs
ära. Det avlöstes är t8J6 av den ståtliga S:t Olavskyrkan vid Akersvejen
med dess prästgård och kolonier av byggnader för katolska och allmän-
mänskliga ändamål nästlade vid dess fot: St. Josephs Institut, St. Sunnivas
skola och Vår Frues hospital m.fl. Redan 18i4 blev en norskfödd präst
kapellan i Oslo, pastor Ch. Holfeldt-Flouen, snart följd av ännu en annan
norrman, barnabittpatern J. D. Stub, f. d. professor i Turin och sedan

utsedd till ledare för ordens teologiska institut i Asti - 
en stor predikant

som ständigt kallades att hålla fastepredikningar i Milano och andra
italienska storstäder. Stub fick år 18 i 8 kännedom om att hans landsman
Holfeldt-Houen begynt religiös verksamhet i hans egen hemstad Bergen

och fick sina överordnades samtycke att söka upprätta ett ordenshus i
Norge.

Här skulle det ta för mycket utrymme att f.ölja denne mans heroiska

verksamhet, hur han tiggde ihop pengar till en kyrka i Bergen, hämtade
St. Josephssystrar till Norge och upprättade St. Vincentföreningen, som

till sin förste ordförande fick den unge norske målaren och konvertiten
pater schillirS 

- 
den förste moderne norrman inom parentes saSt som

Kyrkan överväger att beatifrera. Men i dessa mäns spår har sedan under
tidernas lopp kommit mänga andra infödda präster, ordensmän och ordens-
systrar.

Norge är i kyrkligt avseende indelat i ett apostoliskt vikariat med
Oslo som medelpunkt och därjämte två prefekturer, den ena för Mellan-
norge med säte i Trondheim, den andra för Nordnorge med central i
Tromsö. Mellan polcirkeln och sydligaste Norge finnes ett trettiotal för-
samlingar, var och en med sina kapell och kyrkor, sina präster som nitiskt
gå i pionjärernas fotspår samt sina skolor, sjukhus, ålderdomshem och klini-
ker, ledda av olika systraskap. År 1930 fick Norge sin förste infödde ka-
tolske biskop, Olav Offerdahl, sprungen ur en fattig småbrukarfamilj och
först lärare vid en folkskola, innan han kom under Holfeldt-Houens och
Stubs inflytande och konverterade. F{ans tid som biskop blev dock kort;
han dog samma år han mottagit sin nya värdighet och efterträddes av den
nuvarande biskopen, maristpatern J. Mangers.

Det är påfallande hur livlig förbindelsen med de kontinentala katolska
ordnarna varit i Norge. De ursprungliga pionjärerna, barnabittpatrartta,
har efterföljts av dominikaner, franciskaner, Picpuspatres, fäder av Den
Heliga Familjen, redemptionister m. fl. ordnar. Lika livlig har förbindelsen
varit med de kvinnliga ordnarnal utan St. Josephssystrarna verkar i Norge
Elisabethsystrar, dominikanernunnor, dito franciskaner, Antonius-systrar,
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St. Karl Borromeussystrar m. fl. och sedan år 1910 en speciell norsk syster-
kongregation med verksamhetsfält i Bergen och Stavanger. Dess andliga
ledare blev först en norsk präst och sedan ännu en sådan, pastor Engelsen.
Ty återväxten på infödda präster har varit god; f. n. verkar tio norska
präster i sitt hemland och flera studera vid propagandakollegiet i Rom.
Sista >Olsok,, d. v. s. Olovsdagen vigdes för första gången efter reforma-
tionen tvenne norska män på en gång till präster, och flera kommer
snarr am f<;11a, daribland en känd norsk pianist och en f. d. journalist
vid Dagbladet, en inflytelserik man som bl. a. var ordförande i Unge
Venstre innan han blev konvertit.

I Rom 19$ räkade )^S p3, en mottagning hos svenske ministern ett par
av de unga norrmän, som då förberedde sig på sin gärning i fosterlandet
och fäste mig särskilt vid den enes rågblonda, typiskt norska typ. 1910
återfann jag honom som präst vid St. Olavs kyrka, biskop Mangers sekre-
terare och redaktör för den katolska tidskrift St. Olau, som avlöste pion-
jären Holfeldt-Houens Katholsk lntelligensblad och sedan år 1889 regel-
bundet utkommit med ett häfte var fjortonde dag. Sedan samma tid har
också katolikerna i Norge haft ett eget förlag och tryckeri allt i St. Olavs
namn. Tidskriften har sedan den nya redaktionen övertog den, yttedigare
vunnit i gedigen läsvärdhet och har en ganska stor prenumerantstock,
även bland protestanter. Jag dröjer vid teol. dr pastor Ivar Flansteen
Knudsen, emedan han är en typisk representant för den moderna katolska
norska prästen, bemtnastadd i sitt samhälle och med många träd.ar knuten
till dess kulturarbete, t. ex. vid radion, då den behöver katolsk sakkunnig-
het och likaså vid filmen om det gäller att spela in en norsk medeltidsfilm
o. s. v. Genom att ett katolskt tryckeri och förlag så länge existerat har
inte bara tidskrifter utan också annan katolsk litteratur växt fram i Norge
i större ymnighet än vad vi i Sverige kan skryta med. Inte bara stora över-
sättningar sådana som biskop Offerdahls av Nya Testamentet och Psaltaren
utan också religiösa och filosofiska essayer av stort värde, sådana som
pater Ambrosius Lutz' långt över Norges gränser kända böcker, har gått
ut från detta förlag och tryckeri. Vid mitt besök hos Dominikanerna,
som har ett stort vackert kapell och ordenshus vid Neuberggaten tog den
gamle ärevördige, numera av arbete nästan halvblinde dominikanen mor
mig med sitt vanliga vänliga leende och underrättelsen om att han under
den närmaste tiden hade fått två arbeten fardiga för trycket. En annan
författare, som bör nämnas i detta sammanhang, är monseigneur K. Kjel-
strup, i synnerhet för det stora historiska arbete om den norska katolicis-
men jag ovan flera gånger citerat, Noruegia Catbolica. Både präster och
lekmän, både ordenssystrar och kvinnor >ute i världen> har bidragit act

göra den norska katolska litteraturen rik, bl. a. konvertiten och skolboks-
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författaren E. Verenskjold samt dr Krogh Tonning 
- 

också han konvertit

- 
vilken som präst i norska statskyrkan hade en rik författarverksamhet

bakom sig, men även som katolik skrev mycket, bl. a. en bok om den
heliga Birgitta. Ännu en annan luthersk teolog. S. A. Sörensen, har efter
sin konversion bidragit till den norska religiösa litteraturen, med prediko-
samlingar vilka översatts och ännu läses, även i Italien, hans andra hem-
land. Men först och sist är det ju ett annat namn 

- 
inte på en präst utan

på en lekman 
- 

icke på en man utan på en kvinna, som måste falla envar
i pennan, vilken skriver om norsk katolicism: Sigrid lJndsets. Som ingen
annan har hon öppnat sina landsmäns och f. o. hela världens ögon för den
norska medeltidens andliga rikedom. Särskilt i sin bok Norske Helgener
har hon gett oss en ståtlig skildring av den unga norska kyrkans kamp mot
hedendomen. Mot dess bakgrund reser sig i hennes bok den norska kristen-
domens stora hjältegestalter, och i skildringen av dem har .hos henne dik-
taren och forskaren i förening åter knutit samman bandet mellan nutiden
och arvet från den gångna, det helgjutna samband med det förflutnas röt-
ter, vilket vill till för att nära det kommande och få det att växa.

Anna Lenab Elgström
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et har hänt någonting egendomligt i fransk efterkrigslitteratur. En
tidigare okänd och under kriget avliden judisk författarinna har

i snabb fc;ljd fått icke mindre än fyra böcker publicerade, och de har alla
mottagits med entusiasm. Det sällsamma är, att denna judinna icke är
katolik men ändå av de kristna kritikerna hälsas som en av de största
kristna mystiker som i modern tid f.ramtrått. Samtidigt hyllas hon av de

radikala kritikerna som en stor personlighet och en stor författare. Albert
Camus tvekar icke att kalla henne den största författare som framträtt i
Frankrike efter andra världskriget.

Siruone Veil föddes 1909 och bedrev sina filosofiska studier med utom-
ordentlig frarngäng; hon blev sedan lärarinna men intresserade sig också
livligt för politik, på yttersta vänsterkanten. FIon arbetade i Renault-
verken för att dela de fattigas villkor och försörjde sig uteslutande på
sina inkomster som arbeterska. En lunginflammation satte stopp för denna
existens. När inbördeskriget utbröt i Spanien, for hon dit - dock utan
att någonsin bära vapen. En olyckshändelse tvang henne att återvända till
Frankrike. När tyskarna besatte och forharjade Ryssland, greps hon av
en längtan efter att fä f.ara dit för att dela ryssarnas lidanden. FIon kunde
icke acceptera något slags privilegium, trivdes endast i de sämst ställda
medmänniskornas villkor. 1941 fick den store författare som heter Gustave
Thibon, och som också är bonde, brev från en dominikan, pöre Perrin,
om att en judisk intellektuell gärna ville ha anställning på hans gård som
jordbruksarbeterska. Hon kom, och Thibon blev en aning förbryllad:
hon var katastrofalt ful och rasande intelligent, hon talade oavlåtligen
och i regel om de svåraste ämnen. Han blev irriterad men också snart nog
imponerad: han märkte, att han framf.ör sig hade ett geni och en kvinna
som ägde konkret upplevelse av det övernaturliga. Simone \[eil bOrjade
också arbete hos bonden-filosofen men fann snart, att hans bostad var
alltför bekväm (den är i själva verket för svenska förhållanden yttersr
spartansk!) , varför hon flyttade över till en halvt forfallen gård i när-
heten, som ägdes av Thibons svärföräldrar. F{on var sjuk, led av lung-
inflammationens sviter och permanent huvudvärk, men ändå levde hon
till stor del på bär och skickade alltid halften av sina ransoneringskuponger
till de politiska f.ängarna. Hon gav gratis undervisning åt vem som ville
höra på 

- ofta låg denna långt över lyssnarnas huvuden. Hon var väl
hemmastadd särskilt i grekisk litteratur och filosofi men också i indisk
och kinesisk religion. Hon godkände endast de författare som verkligen
hade upplevat andligt liv och föraktade alla and,ra. Efter en tid bc;rjade
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hon arbeta på en annan gård i vinodlingarna 
- 

ett arbete som är ytterst
krävande för den otränade. Hon stod ut över en månad men orkade sedan

icke längre. I stället fördes hon över till Amerika f.ör att undgå det ökande
tyska trycket också i den obesatta delen av Frankrike. Från Amerika kom
hon till England, där hon arbetade hos Maurice Schumann. Hennes stora
önskan var, att hon skulle få ett uppdrag i motståndsrörelsens tjänst, men
man vågade icke använda henne på grund av hennes utpräglat judiska
utseende. Hon dog i stället iEngland t943.

Den första boken hette La pesanteu.r et la gråce och utkom 1947. Den
andra hette L'enracinetnent och utgavs av Albert Camus 1949; det är en
utredning av människovarandets grundvillkor och ett angrepp mot själva
den sociala existensen, som föröder människan; den tredje boken heter
Attente de Dieu (1949) och innehåller delvis i brevform Simone Veils
religiösa uppfattning; det är en av de största skrifterna i Frankrikes reli-
giösa litteratur. Slutligen har våren 19f0 utkommit en skrift La con-
naissance suru.aturelle, som behandlar den religiösa kunskapsförmågan.

Jag har redan antytt, att Simone \{reil som första princip för sitt liv
lade id6n att aldrig tillåta sig något slags privilegierad ställning. Så länge
det på jorden fanns en enda lidande människa, ville hon dela just denna
människas villkor. Detta i sin tur innebar, att hon ville exakt dela Kristi
eget liv. FIon skrev en gång: >Varje gäng jag tänker på Kristi korsfästelse,

beg&r jag avundens synd.> Hon var gripen av r>korsets vanvett>. I själva
verket framgår det av hennes brev till påre Perrin, att hon var väl för-
trogen med mystikens största hemligheter. FIon har själv i ett klassiskt
brev berättat om sin religiösa utvecklingsgång. Hon säger, att hon efter
sin första tid som fabriksarbeterska var krossad: hon insåg, att större
delen av mänskligheten lever som slavar:

>När jag stod där i fabriken, i andras och mina egna ögon uppslukad
av den anonyma massan, trängde de andras olycka in i mitt kött och min
sjäI. Ingenting skilde mig från den, jag hade fullkomligt glömt mitt för-
flutna, och jag väntade ingen morgondag, jag kunde knappast tänka mig
att kunna överleva denna trötthet. Vad jag där upplevde, präglade mig
så hårt, ^tt fofif^rande när en människa vilken som helst och i vilka
som helst förhållanden talar till mig utan brutalitet, kan jag inte låta bli
att känna det som om det vore frågan om ett misstag och att detta misstag
säkert kommer att upplösa sig i en ny olycka. Jag mottog dar for alltid
slavmärket. . .>>

Simone -Veil var ännu ingalunda någon medveten kristen. I Assisi föll
hon en gång på knä. 1938 besökte hon benediktinklostret i Solesmes och
avnjöt där den ojämforliga gregorianska sången. Hon borjade dår ana
möjligheten av att >älska den gudomliga kärleken tvärs igenom olyckanr.
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Hon ställdes också här inför bilden av Kristi eget självpålagda lidande.
Nästa etapp blev, att hon tillsammans med en vän läste nägra av de s. k.
metafysiska engelska diktarna från 1600-talet. Hon lärde sig särskilt en
dikt som hette >Kärlek> utantill. Under sina anfall av svår huvudvärk
vande hon sig att läsa den utantill 

- 
men endast som en vacker dikt.

>Det var under en av dessa uppläsningar>>, säger hon med oberört lugn,
>som Kristus själv steg ned och grep mig.> FIon säger, att hon tidigare
aldrig hade tänkt sig ens möjligheten av en så konkret kontakt mellan
människa och Gud. Och hon tillägger: >>I denna Kristi plötsliga erövring
av mig spelade förresten varken sinnena eller fantasien någon som helst
roll; jag kande bara tvärs igenom lidandet närvaron av en kädek, analog
med den som man kan se i leendet i ett älskat ansikte.>

Vid denna tid hade Simone \fleil ännu icke läst mysdkerna: >Gud hade
av barmhärtighet hindrat mig att läsa mystikerna, för att det skulle bli
alldeles uppenbart för mig att jag inte själv hade skapat denna absolut
oväntade kontakt.r,

Man skall minnas, att den som gör dessa erfarenheter är en judinna
utanför kyrkan, som politiskt är enrollerad p& yttersta vänsterflygeln.
lfon säger sig också efter denna upplevelse ha förstått, att >Platon är
mysdker, att hela Iliaden badar i ett kristet ljus, och att Dionysos och
Osiris på visst sätt är Kristus själv; och detta kom min kärlek att för-
dubblas.>

FIon läste Bhagavad-Gita. Hon hade ingen tanke på att närma sig kyr-
kan. FIon bad icke ens. Ffon var rädd för bönens suggestion. Det enda hon
kunde tillåta sig, var att läsa Mariahymnen >Salve regina> som en dikt.
Så kom hon också attlåsa >Pater noster>. Den grekiska texten gjorde ett
så starkt intryck på henne, att hon flen dagar i sträck icke kunde låta
bli att ständigt upprepa bönen. Hon läste den varje dag före arbetet, och
ofta upprepade hon den ute i vinodlingarna.

Efter att ha fortsatt med denna vana någon tid fördes den icke-kristna,
mycket okyrkliga och egentligen alltjämt icke bedjande judinnan in i
sällsamma upplevelser, vilka till punkt och pricka överensstämmer med
vad de stora mystikernaberåttat om sitt möte med Gud. Det hände ofta,
att hon redan vid de första orden kände, hur tanken och kroppen skildes,
hur hon fördes utanför tid och rum. Hon har med vetenskaplig skärpa
analyserat dessa upplevelser. >Det händer också>>, säger hon, >>att under
dessa läsningar eller i andra ögonblick Kristus personligen är närvarand,e
men på ett oändligt mycket mer verkligt, mer gripande, klarare och kär-
leksfullare sätt än första gången han grep mig.>>

Man kan fatta, att de katolska kritikerna i Frankrike ivrigt diskuterat,
varför Simone Veil icke under sådana omständigheter närmade sig kyr-
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kan. Hon kande inga som helst intellektuella svårigheter. Ffon var viss

om att kyrkan var Kristi egen kyrka, att han levde i den. Hon älskade
mässan och trodde på sakramenten. Ändå fOll det henne aldrig in att själv
bli döpt. Det är naturligt, att hennes faderlige vän, pöre Perrin, förde
fram denna tanke. Han såg inför sina ögon ett autentiskt helgon, som
gjort de största upplevelser en människa kan göra, och naturligtvis var i
hans ögon hennes plats i kyrkan. Men Simone \[eil svarade nej. Flennes
motivering kan här icke i dess helhet refereras, den är delvis ytterst subtil.
Men det viktigaste motivet är detta: hon vill leva exakt samma liv som
de fattigaste, de utstötta; hon vill dela den fallna människans verkliga
lott, som är olyckan och eländet. Att ansluta sig till kyrkan år att. tilläta
sig en låttnad, ett privilegium, att skilja sig från sina olyckskamrater.
Hon kunde aldrig göra det. FIon var villig att dö för kyrkan 

- 
men icke

att dllhöra den. 
- 

Det är samma tanke som filosofen Bergsons på döds-
bädden. FIan var övertygad katolik, men han ville ändå icke konvertera,
dlrför att han därigenom kände sig svika sina fOrftiljda judiska bröder i
världen. Men han begärde en katolsk begravning. Och fick den.

En annan sida av Simone Veils motivering är denna. Hon avskydde
över huvud >det socialarr, det kollektiva. Hon formligen hatade två stora
kollektiver i historien, judestaten och Rom. I båda fann hon en dyrkan
av makten, som för henne var djävulen. (Däremot var hon naturligtvis
beredd att ofrra sig själv för varje judisk flykting.) Även kyrkan 

- 
vars

övernaturliga uppdrag och auktoritet hon villigt erkände 
- 

stod för henne
som en social organisation, vilken i och med detta var en frestelse. FIon
visste, att man kunde aunjuta kyrkan på ett sätt som skilde en från Gud.
Vad Gud av oss begär, är ingenting annat, än att vi fullkomligt skall
utplåna oss, att vi skall döda vårt jag och låta oss fyllas av hans kärlek.
Detta innebär bl. a., att vi drivs att identifiera oss med de fattigaste och
eländigaste. Men den som ansluter sig till kyrkan, har svikit denna identi-
fiering. Han skänker sig själv ett värde 

- 
visserligen i och för sig obe-

stridligt och autentiskt 
- 

som han icke kan skänka alla dem som det är
hans plikt att identifiera sig med.

Detta år en av Simone Veils viktigaste tankegångar. Men hon har med
lysande klarhet och i stor stil utvecklat en rad andra tankar av samma
valör; hon är utan tvivel en av Frankrikes stora författarc, som en gång
kommer att nämnas vid Pascals sida. Man kan fatta, vilken uppståndelse
dessa böcker måste ha väckt både i det katolska och det icke katolska lägret.
Här står en autentisk kristen mystiker, av vilken alla katoliker har att
låra 

- 
men hon vill icke tillhöra kyrkan! De icke-kristna å sin sida är

lika f<;rbluffade: finns det alltså en möjlighet även för en >vanlig>> män-
niska, som icke begagnar kyrkans >nådemedel>, ja, som står utanför dess
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andesammanhang, att göra exakt de stora upplevelser, som man hittills
trott vara reserverade for de troende? Simone lVeils vägran att låta döpa

sig har haft en effekt, som hon sannolikt själv aldrig åsyftat: den har
skapat en förbindelse mellan de kristna och de icke-kristna. Ty Simone
Veil står i bådas läger; det är just splittringen i världen som gör, att hon
icke vill gå den väg, som hon vet är den riktiga. Hon vill offra sig själv
för att rädda andra.

Detta ädla sinnelag har kanske redan betytt mer än hennes filosofiska
och litterära geni.

I Sverige domineras litteraturen av efternaturalistiska strömningar. Ofta
hör man ironiska frägor om vad i all världen de där >andliga> verklig-
heterna egentligen är för någonting. Simone Weil ger svaret, Vad som
gör vår litteratur till stora delar så ointressant och black, är att den är
obekant med den sanna, den andliga verklighet, som Simone Veil kande
och gav sitt liv för.

Suen StolPe

DET KRISTNÄ öSTNNRIKE
OCH NORDEN

\Jordens blickar är riktade västerut, mot Amerika, England och Frank-
I \ rike. De skandinaviska länderna kommer först som stamfränder,
Schweiz, Italien som färdländer på nästa plats, och först i sällskap med
det avsides liggande Spanien eller Balkan får österrike sin plats. Det be-
tyder naturligtvis inte, att. fOrhållandet till detta land inte är intimare
än till flera av de nämnda staterna. Sverige älskar österrike. Det har
sedan det första världskriget åter och åter skänkt österrike en hjälpande
hand och har därigenom kommit det mänskligt nåra, som hjälparen sin
skyddsling.

Naturligtvis får detta ej villa bort det faktum, att österrike, som en
gång var den habsburgska monarkin, ännu inte alltid möter förståelse.
Den bildade svensken har kanske besökt festspelen i Salzburg och utställ-
ningarna i Vien, och när någonting om eller av österrike föranstaltas i
Sverige, deltar han gärna däri. Begreppet österrike sammanfaller f<;r ho-
nom ofta med begreppen musik eller rikt andeliv. Men han skulle avvisa
att förbinda något annat med njutandet därav än ett visst uttryck för
kultur.

Mässorna, som han i sin egen radio alls inte sällan har tillfälle att höra,
framstår för honom som konstyerk, där ett religiöst ämne behärskar sat-
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sen, liksom i andra fall ett profant. Att Haydn medan han komponerade

Skapelsen ständigt tog sin tillflykt till rosenkransbönen för att hålla in-

girr"lr"., vid liv, skulie han läta gålla som ett av geniets barnsliga eller

ierrrotirka svagheter, inte som en verklig betingelse för denna konst, en

betingelse ,o* ,trä.k"r sig tillbaka på en oöverskådlig religiös tradition.

Dartill kommer Nordens sympati för det ljusa, älskvärda, lätta i det

österrikiska lynnet och landskapet, och den blir blott starkare genom

tragiken i dess historiska öde. När det rör sig om nationalfel, så visar man

*ylk"a hellre överseende. Man förlåter gärna österrike, emedan man har

det att tacka lör en viss uppmjukning, ja egentligen ett visst varmt gemyt,

som man i hemlighet längtar efter.
Men frånsett denna vänskap - 

gär man någonsin denna kultur när-

mare in på livet? Skulle det t. ex. falla den svenske konstälskaren in att

uppfatta den som något som förutsätter en andlig grundval? Har man

,rågo.rr;r, reflekterat å.r", "tt det under denna kultur finns ett kristet

öJerrilze, utan vilket den skulle skrumpna ihop till ett uttorkat mi-

nimum?
Det katolska österrike är i verkligheren ännu ej upptäckt i sverige,

och har ganska svårt att bli det. Den kanske viktigaste orsaken hartill
,yrr, *ig vara den påverkan, som den historiska tillbakablicken ännu

ailtla-t-.rtOvar. Sveiiges roll efter reformationen var iu att obevekligt

fArinta kontinentens katolska liv. General Torstenssons soldatesk fot är

l64J fram i nedre österrike på ett sätt som påminner om vikingarnas

plundringar. Bönderna gömde sig i jordhålor, när de såg dessa män komma

,id"rrd". vi"r, hr bl0ti d.l1 breda Donau att tacka för att det aldrig blev

någon belägring, som kanhända slutat värre än turkarnas några årtionden

,"å.". Ärr.r, i dag kenner man i nedre österrike en visa som slutar så:

ffiålrll:u::'; 3:?*"0 
"

De segrar, för vilka millioner tyska och österrikiska katoliker föllo offer,

blev rot-.r, till Sveriges politiska och kulturella makt. Många musders och

biblioteks skatter är byten från denna tid. Och då nationalkänslan alltid

förknippar sig med framgångsrika epoker, år det inte att förvåna sig

.;rr.r, Jti d"r, Llirrit förbunden med en så gott som outrotlig motvilja mot

den tatolska kyrkan. Hur skulle alltså Norden trots all sympati för öster-

rike och dess kultur kunna ha blicken öppen för denna kulturs andliga

bakgrund?
Ait det därvid ofta rör sig om förhastat godtagna åsikter, inser man

inte. Det var lärorikt att vid den stora utställningen av österrikisk konst

på Nationalmuseum i Stockholm 1948 iakttaga, hur den ogynnsamma kri-
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tik, som man i allmänhet möter habsburgarna med, för första gången gav
efter en smula. Makten hos den kultur som talade ur en sådan sekelgammal
samling och som överglänste allt vad dittills visats inom de egna murarna,
kunde ej bestridas. Men snart lade man märke till, att ett bakslag följde
på den första begeistringen. Tidningarna serverade gamla skandalhistorier
om världsliga och andliga personer, som haft något att göra med mål-
ningarna eller konstföremålen. En del svenska vitsar uppehåller sig ju alltid
vid anekdoter om munkar, prelater och nunnor, där andlig dräkt och
värdighet blandas ihop med slug instinkt för vinst, affärer och politik.

Ett annat skålå'r attdet moderna katolska österrike ännu inte sjölut spritt
kunskap om sig i Norden och därför för konst- och litteraturkännarna
utgör en vit flack. Adalbert Sdfter är knappast översatt, Flermann Bahr,
Suso-\iraldegg, Ferdinand Ebner är obekanta. Man känner naturligcvis till
Rilke, Flofmannsthal, Schnitzler, Verfel, Zweig; i nyaste tid har Georg
Trakl just skjutit upp som diktare av den yngsta lyrikergenerationen.
Bland de nu nämnda finner man ju kulturelement, som man drar nytta
av: glansfull form, andens överlägsenhet eller också uttryck för den mo-
derna förtvivlan. Men med den kristna världen har detta ej omedelbart
att göra.

Därtill kommer, att en österrikisk författate med så stora möjligheter
att bli internationellt bekant, som Stefan Zweig själv aldrig upptäckt det
katolska österrike, alltså inte heller kunnat ge utlandet någon uppfattning
därom. Han bodde tjugo år i Salzburg, och dock betydde staden f<;r ho-
nom, som han själv säger i sin bok Die'Velt uon gestern, endast >einen

- 
Abstosspunkt nach Europa>>. Restiden till Mönchen, Vien, Bedin,

Venedig var honom mångdubbelt viktigare än staden själv, som dock
under hans vistelse där 

- 
mellan de båda världskrigen 

- 
upplevde en

ny andlig blomstring.
Diktaren Anton Vildgans, som i egenskap av Burgtheaterdirektor var

bestämd att i Stockholm i ett tal representera österrikes författarc 
-han insjuknade, och talet måste läsas i hans frånva prisade i det

skrivna talet sin hembygd, men yttrade inte ett ord för att ställa Sverige
och det övriga utlandet inför det kristna österrike. Han hade dock kun-
nat det mycket väI, såsom hans dikt Kirbiscb ensam räcker till att bevisa.

Trots detta nästan hopplösa tillstånd har just i senaste tid det märk-
vårdiga tilldragit sig, att hela Norden med förväntan riktat sina blickar
mot det katolska österrike. Det var vid valen 194i. Katolikernas seger
följdes den gången med lika stor spänning och tillfredsställelse som senare
rnotsvarande händelser i Italien, Frankrike, Belgien, Bayern och åter öster-
Åke 7949. Då syntes de >kulturradikala> tidningarna, som så gärnabeter
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sig ateistiskt modernt och så gärna hämtar sitt behov av dagliga vitsar
ur det outtömliga antikatolska förrådet, i de politiska spalterna inte riktigc
veta, vad som stod tryckt på marginalsidorna.

Givetvis nöjde man sig med att konstatera fakta. Man gick inte längre,
f.ör att undersöka, hur egentligen detta hade skett, hur ett så litet land
som österrike efter två världskrig och inte mindre prövande efterkrigs-
tider inte fallit i den hotande radikalismens våld. Man borde ha frägar,
om detta endast var politik, taktik, partiintressen, eller uttryck för och
fOljd av en världsåskådning. Skulle man i Sverige ha en uppfattning av
den katolska pånyttfödelsen i österrike, som är i gång sedan 194i, skulle
man lätt kunnat upptäcka ett nytt kristet allvar, som står i öppen kontakt
med liknande strömningar i andra länder.

Men en sådan tankegång ligger Sverige fjårran. Statskyrka och sekter
ser i den moderne katolikens hållning snarare en fara än. en styrka, och
från liberalt håll varnas trots en viss tolerans alltid för katolicismen som
för en den personliga friheten hotande andlig diktatur.

Naturligtvis berövar därmed Sverige sig självt en bundsförvant, som
ännu mycket kan komma an p&. Alla tecken tyder ju pä, att Europa står
vid slutet av en >destillationsprocess>, som syf.tar till en ny kristenhet.
Staterna och folken kommer antingen att uara kri.stna eller d,e kotntmer
inte att finnas till. Att detta problem även i Sverige börjar bli brännande
visar det faktum att den religiösa diskussionen så tagit överhanden i
pressen och bland den studerande ungdomen. För första gången sker det
ju, att kristna teologiska begrepp, som man ännu för tio år sedan ansåg

som det onyttigaste i världen, utförli$ behandlas i dagstidningarnas kul-
turspalter. Ännu har aldrig så mycket skrivits eller talats om själens odOd-
lighet, om möjligheten att förena Guds allmakt med Guds godhet, om
uppståndelsen som nu. Studenterna deklarerar ofta 

- 
i opposition mot

den föregående generationen eller som sista följd av deras föräldrars lik-
giltighet 

- 
sin egen ställning som ateistisk, antikristen, indifferent; de

har alltså uppnått en tydligt markerad åtskillnad, den >fällning>>, till
vilken varje destillationsprocess syftar, som skiljer blandningen och som
får sin mening genom erhållandet av den renaste produkten. Detta betyder
en skärpning av den religiösa frågan i framtiden och en häftigare kamp
än tidigare om antagande eller förkastande av kristendomens sanningar.
De som tänker djupare, är medvetna om det avgörande i en sådan process.

När en gång en skriftställare som Harry Blomberg vid en offentlig dis-
kussion mellan katoliker och protestanter i Uppsala kunde utropa: >Kristna
i alla länder, förenen eder!>, så gäller denna maning just nu ännu mycket
starkare.

Redan av detta skäl kunde intresse ha funnits i Sverige för österrikes
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författarskap. Men det är smärtsamt att konstatera, hur varje ansats där-
till saknas. Varför känner man inte ens namnet på kristna tänkare som
Ferdinand Ebner (av vilken de stora biblioteken inte äger en enda bok),
Theodor Flaecker, Alois Mager, Hugo Rahner, Michael Pflieger? De existe-
rar ej f.ör Norden, trots att t. ex. den förstnämnde vore som skapt för
dess kris. Man kunde finna mycket hos honom, som berör övervinnandet
av >jagensamhetenrr. Jag erinrar om August Zeckmeisters hänvisning på
Ebners betydelse för det protestantiska Norden (Die Schildgeflossen 1937).
I österrike är den intellektuella liberalismens följder redan länge sedan
genomskådade och bekämpade, trots egna inskränkningar och yttre miss-
förstånd, och ersatta av vägar till andlig läkedom. Många svenska studen-
ter, vilkas vackraste egenskap är den obetingade ärligheten, skulle gärna
befria sig från den mekaniska >intellektuella konsekvensen>, som fasthåller
dem i en grov ateism. Men de kan det ej. Här skulle det moderna kristna
österrike ha en betydelsefull roll, så mycket mer som dessa erfarenheter
gjorts i katastrofernas elände.

Ändå verkar österrikes religiösa atmosfär inspirerande på Norden. Jag
känner till svenska konversioner, som skett blott genom mötet med Ste-
fansdomen eller Salzburgs musik. En representant för Sverige av i dag,
rektorn vid Brunnsviks folkhögskola Alf Ahlberg, som på grund av en
lungsjukdom i unga år måste ta sin tillflykt till det då ännu österrikiska
Sydtyrolen och därvid för första gången lärde känna den katolska folk-
fromheten, skriver i Minnen. oclc meditationer (1942) följande om den
förvandling han då er{arirz

>>Den som fötts och fostrats i ett protestantiskt land står mycket främmande för
den katolska folkfromhet, som blommar så yppigt i dessa bergsbyar, och hans undran
vändes kanske lätt i aversion eller löje. Till en början tycks allt vad man ser och hör
till fullo bekräfta de fördomar mot katolicismen, som man i regel redan som barn
insupit. Till och med ur rent estetiska synpunkter är det mycket, som verkar från-
stötande. Pappersblommor, biäfs och krimskrams av alla slag vanpryda de små lands-
kyrkorna och på gravrrna ligga billiga pärlkransar av tyskt fabrikat. Processionen på

Kristi lekamens dag, som jag första gången bevittnade just här i Collalbo, föreföll mig
visserligen vacker, men det eviga mumlet av rosenkransen gjorde på mig närmast ett
pinsamt intryck. Flela denna folkfromhet foreföIl mig ha en alltför utvärtes och me-
kanisk prägel. Den vilade, syntes det, på ytterst primitiva, grovt magiska, krasst vidskep-
Iiga föreställningssätt.

Har man en tid försökt leva sig in i denna värld, beslutar man sig för att nalkas
den så fördomsfritt som det är en s. k. modern människa möjligt, blir ens hållning
snart en annan. Man böriar förstå, man blir imponerad och slutligen djupt gripen.

Du kan kalla denna bondereligiositet prirnitiv 
- 

en upplyst katolik skall troligen i
så fall icke motsäge dig. Men kanske skall han svara dig, att den katolska kyrkan,
som sannolikt vet mer om det mänskliga själslivet än alla psykoanalytiker tillsammans,
räknar med ett outrotligt primitivt skikt. Ha vi inte just i vära drgar bevittnat, hur
nära detta skikt ligger det ytskikt av högre kultur, under vilket det stundom döljer
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sig. . .? Katolicismen har en realistisk syn på människan. Den försöker inte ljuga bort
det primitiva i människolivet, den försöker, om jag så får uttrycka det, d'öpa det. Du
kan kalla denna religiositet primitiv men icke oendlig såsom de profana ideologier,

varmed man på sina håll numera ersatt den. Det är på sitt sätt ett storverk den katolska
kyrkan uträttet genom att på detta sätt förandliga det primitiva, ..>

Redan av denna svenska apologi för den katolska folkfromheten blir
det klart, hur värdefull en starkare kontakt mellan det kristna österrike
och Norden vore. De ekumeniska försök, som går tillbaka på ärkebiskop
Söderblom, och Nordens starka resebehov skulle här ha sin givna ro1l.

Kanske kan dessa rader väcka de svenska turisternas intresse för att mer
än hittills i samband med sina besök i österrike göra utvikningar till
något av de gamla katolska centra, som klostren Klosterneuburg, Melk,
S:t Florian och benediktinernas Seckau. Många skandinaviska gäster skulle
vara tacksamma för afi lara känna liturgien och erfara något av dess

nyare utveckling. Den närmare bekantskapen med kloster skulle åtmin-
stone befria nordborna från den idiosynkrasi därför, från vilken de har
så svårt att tillfriskna, och som gör, att man ännu inte fär grunda kloster
i Sverige - trots långa religionsfrihetsdebatter i 1949 års riksdag. Det
skulle därvid kunna uppstå en förståelse, som visserligen avviker från den
hänvisning, som ofta stannar vid blotta ordet >demokratir> eller >kultur>>,
men som i stället därf.ör hade utsikt att bli en vinst för båda parter. Det
bleve då inte så mycket fråga om en politisk eller ekonomisk aktion med
siktning på reseutbyten, utan om en gemenskap i missionerande syfte.

Robert Brau.n
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NICOLÄ LISI: EN LÄNTPRÄSTS
DÄGBOK'

\licola Lisi är - bland vår tids italienska f.örfattare - en av dem,
I \ ro* betecknas som >katoliker>, och på samma gång en av de få
italienska surrealisterna.

Han föddes i Scarperia i närheten av Florens den 1l april 1893 i en jordbrukare-
familj. Själv är han lantmätare och lever numera i Florens. 1923 \tgav han tillsammans
med några andra författarc Calendario d.ei pensieri e d.elle pratiche solari (Tankarnas och
solövningarnas kalender), ett originellt verk, där moraliska och religiösa beträktelser och
folkvisor blandas om varandra. Utom Diario d.i an larroco di carnpagna har han skrivit
L'acqua (Vattnet), Paese ilell'anima (Själens la,nd), L'arca ilei semplici (De enfaldigas ark)
och andra, alla religiöst betonade verk. Han medverkaf dessutom i åtskilliga tidningar
och tidskrifter.

Vi sade att Nicola Lisi är surrealist, men egentligen är han mer än
detta: han är skaparen av en magisk prosa, som med en nästan barnslig
elementaritet i framställningen förenar en likaså barnslig tro pä innehållets
sanning, en prosa således, som 

- 
så surrealistisk den än må vara 

- 
ej

verkar som framskapad av en genialisk ande eller som den exalterade dröm-
men hos en sjuklig fantasi, utan {astmer som ett spontant utflöde av ett
enkelt sinne, som lämnar sig åt Gud, vant vid att varsebli kring sig ett
ständigt blommande av under.

En sådan innerlig överensstämmelse mellan form och innehåll möter
en framför allt i hans mest kända verk: ll d.iario d.i un parroco di cam-
pagna, varmed han vunnit hela den italienska publiken och snart blev
känd i grannländerna. Och det fastän tidpunkten för publikaliqnsn 

-fu 1942 
- 

säkert inte var den mesr gynnsamma för att sprida skönlittera-
tur, och krigstidens psykologiska f<;rhållanden än mindre syntes gynna
förståelsen för ett sådant verk som detta. Men kanske att just konrrasten
fann anklang och att mer än en läsare mitt i den sig allt mera påträngande
fasan i denna bok fann en stilla, fridfull oas.

Och verkligen, Lisis Dagbok erbjuder en särskild typ av religiositet.
Den hade en föregångarc i ett annat katolskt verk med samma titel: Le
journal d'un curö d,e carnpagne av Bernanos. Men hjälten i dennes bok
är en ångestfylld man, i ständig strid med sig själv, för sin egen del sökande
den sanning och den styrka som Gud låter honom förmedla åt andra. Den
ständiga strid med andra och med sig själv 

- 
en strid mellan gott och

ont, den mänskliga viljans heroiska kamp för att besegra motstånder mor

' Nicola Lisi: ll d.iario d.i an parroco di campagna. Firenze 1942, Yallecch|
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nåden 
- 

som utgör den storartade, dramatiska kraften men också be-
gränsningen i Bernanos bok, fattas helt hos Lisi. Hans kyrkoherde visar
sig som en arkaisk och arkadisk figur, som en enfaldig och fattig i anden,

en barmhärtig, sådan bergspredikan framställer honom. Men, väl att
märka, ej idealiserad och strålande som en S:t Franciskus. Hjälten i Lisis
Dagbok är inte helgon utan bara en lantpräst, liten och beskedlig, ej sär-
skilt bildad, kanske inte heller utrustad med sådant som skulle kunna
kallas ett lysande anlag. Med denne kyrkoherdes ögon sedd ser världen
ut som en målning av Fra Angelico: tecknad i rena linjer, med smal guld-
ram och med glödande men dock diskreta färger. Där finnes en genom-
gående georgisk ton, en svävande musik och en extatisk atmosfär, vari
allt är möjligt. Så många små episoder är uppfyllda av de enkla tingens
poesi: kyrkoherden som breder över snön en grön lr;ratta av vax beströdd
med små brödtärningar,Iör att de små fåglarna ej måtte förfrysa sig när
de äter och för att de måtte få illusionen av ett vårligt land; små >efter-
hängsna> fjårilar, som ihärdigt fastnar i de fromma brödernas hår; liljorna
som vårdas av de vita systrarna och solrosorna åt vilka klostereremiten
ågnar all sin omsorg. (Och man lägger särskilt märke till den ljuvlighet
som fyller kyrkoherden, när han iakttar djuren 

- 
framför allt fåglarna

och vissa småkryp. Fåglar och blommor, så underbart införda i evan-
geliet, har stor del i denne kyrkoherdes liv.) Att dessa episoder ofta lämnar
ramen av en vardaglig realitet för att beröra det surreala, det gör i själva
verket Dagboken inte alls overklig. Tvärtom, det ir jusc i detta som den
mest intima sanningen ligger, möjligheten för en enfaldig sjäI, som instink-
tivt närmar sig sin Skapare, att iaktta det liv, som Skaparen har satt den
in i, med extatiska ögon, för vilka varje under är logiskt.

Må Lisis kyrkoherde också brista i intellektuell förmåga till analys, han
är i gengäld begåvad med en poetisk intuition, som tränger in i det mänsk-
liga hjärtats djupaste djup. Jag skulle här gårna vilja erinra om den gri-
pande episoden med de båda vandrarna, en man och en kvinna, och det
sätt, på vilket det blir uppenbart för kyrkoherden att de beslutat att dra
sig undan ett liv i världen. Men kyrkoherdens syster har ej begripit något
alls. Och så den avslutande reflexionen hos honom som hänför allt till
prästvigningens objektiva, sakramentala värde:

>Min prästdräkt lät mig förstå att jag här på jorden på något sätt var ett undantag:
att jag fätt en sådan karaktär, att jrg vrr kallad att höra de fångna själarnas röster.>

Med liknande fin intuition kommer kyrkoherden vid slutet av boken
att förutse, vilka som efter hans död skulle bli hans efterträdare i för-
samlingen, dessa efterträdare för vilka han redan nu brukar bedja om det
>>som överensstämmer med vår tro, genom vilken vi leva i evighet>.

14- 5o3o?3 Credo. 3r:a ärg. Nr 3. r95c 209
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Men frånsett allt detta måste man nog medge att även Lisis präst rned

sin idylliska fattigdom i anden i sin tur är lika begränsad som Bernanos'.
Han erbjuder mera en fridens oas än en lösning av vär tids så många
problem. Dock att Lisi och Bernanos har motsatta inställningar framgär
klart nog, när man ser till de båda författarnas beteende i situationer som

tämligen liknar varandra. I båda deras dagböcker visar sig vid en viss

punkt nödvändigheten att frälsa en själ: en flicka besatt av hatet eller,
såsom Lisi säger utan omsvep, av djävulen. Prästen hos Bernanos forf<;ljer
honom från människa till människa med uppbådande av hela sin samman-
satta inre sensibilitet, och resultatet blir en rad scener med en nästan
skrämmande intensitet. Kyrkoherden hos Lisi däremot, som har föga er-
farenhet av mänskliga lidelser, har blott ett vapen: vigvattnet. En episod
i Lisis magiska stil med några detaljer av en närapå frånstötande primitivi-
tet, men på samma gång inneslutande ett kraftigt bejakande av ritens
objektivitet. (För övrigt kunde man påminna läsare med en alltför modern
och upplyst uppfattning om den episod i evangeliet med de av demoner
besatta svinen, som boken själv hänvisar till.)

FIur som helst, en sak är att observera: scenen hos Lisi blir inte mindre
sann än den hos Bernanos. Och ännu ett: Bernanos'präst försöker upp-
repade gånger, men förgäves (om han hade lyckats med flickans moder,
skedde det därför aft han oförväntat kant hjelp från en högre makt).
Lisis präst däremot lyckas. Bernanos vågade inte påstå, att en människa,
bara hon är uppfylld av en bättre vilja, alltid lyckas att frålsa en annans
själ. Men Lisi ansåg sig böra utan omsvep säga, att Gud i varje fall be-
segrar sin orena motståndare- 

Ada Terzia,i

llr En lantprästs dagbok:

Januari - 
S:t Paulus, den förste eremiten.

I skymningen hade molnen jämnats ut till ett diffust entonigt lugn.
IJnder natten lyssnade jag till den fardjupade tystnaden och tyckte att det snöade.

Jag fick bekräftelse härpå nästa morgon, nåt jag öppnade fönstret.

Jag nåddes av ett klagande ljud och blickade ner. En man och en kvinna satt därnere
på en sten, som en murare hade lämnat kvar i somras vid granens fot, Kvinnan satt och

mannen vilade sitt huvud i hennes sköte.

Jag svepte mina kläder ordentligt om mig och vågade mig ut.
Medan jag gick över snön, satte mannen sig upp.

Jag frägrde dem, varför de inte hade knackat på i prästgården.

De hade nyss anlänt efter en ansträngande natt och hade väntat på att någon skulle
visa sig. De kom från en by på andra sidan Appenninerna och var på väg till en annan

by, som låg vid havet; ingendera byn kände jag till, inte ens till namnet.

Jq fr|gade, om de var gifta. Kvinnan skakade på huvudet. Då frågade jag, om de

var syskon. Det drog ett leende över hennes sorgsna ansikte. Jag tvekade inte längre
om, vad jag skulle göra, utan bad dem följa med mig in i huset.
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Jag öppnade porten till prästgården och fick se min syster vid hallens bortre ända
bredvid köksdörren. Hon såg sig omkring och fäste slutligen blicken på mig. Jag läste
en blandning av irritation och förebråelse i hennes ögon, Jag sade: >De är bror och
syster, liksom vi.> Därefter gick jag in i köket.

Min syster bjöd dem sitta ner på bänken. Hon gjorde upp eld i spisen och lagade
frukosten. Jag tog plats mittemot dem bredvid diskbänken. Ovanför mig fanns etr
kalt fönster. Tankfullt betraktade de de ständigt fallande snöflingorna,

Sedan de värmt sig och ätit, bad jag min syster att ringa till mässan. Hon in-
vände, att inte en enda människa skulle komma och att det vore lika bra att
vänta med att ringa till strax före. Orden visade att hennes skrämda förvirring inte
hade lämnat henne.

Medan hon talade, märkte jag att mannen ämnade säga mig någonting. Jag kom
närmare för att inge honom förtroende. Han sade: >>Jag skulle gärna vilja ringa till
mässan.>> Jag uppskattade hans begäran; men innan jag samtyckte, f.riga.de j4, va:if.ör
han önskade det. Han svarade: >För att återgälda i kärlek.> Min syster gav mig en
bedjande blick att jag skulle samtycka. Genom prästgårdens olika rum gick vi alla fyra
till sakristian.

När vi kom dit, följde jag kvinnorna in i kyrkan. Min syster rog som vanligt plars
i första bänken, då hon skulle svara vid mässan; den andra ställde sig långt bak, mera
i skymundan.

När jag gick tillbaka till sakristian, träftade jag mannen vid dörren. Jag visade
honom tornrummet och ställde mig sedan vid det lilla fönstret som fanns bredvid vig-
vattenskålen.

Jag lutade min arm mot den och så stod jag och såg ut över dalen. Snön hadc
slutat att falla; himlen 1ättnade i {ärgen. Jag stirrade frånvarande ut över dalen,
då jag plötsligt rycktes ur min försjunkenhet. Jag greps av en av dessa flyktiga,
negativa stämningar, som kan fara genom sinner och blir tiil mörkx tankar. Dec var
viskande anklagelser mot den, som jag hade släppt in och lämnat ensam i tornrummer.
Det verkade, som om han skulle bekräfta mina misstankar med sin tystnad. Jag var
nåra att ta till min beslutsamma prästvilja mor en växande känsla av fruktan och
ämnade just gå upp i tornrummet, då jag fick höra den första klangen av klockorna.

FIan ringde i klockorna på så sätt att klangen från den ena tycktes följa den andra
i spåren i en oavbruten tretakt: först ett adagio, sedan allegro, slutligen något jämnt
och högtidligt. Aldrig hade jag hört så rena klanger. Inre ens i seminariet, där man
brukade säga, att eleven, som skötte klockorna, hade sammershänder.

Mannen gick ut från tornrummet och överraskade mig, försjunken i mina minnen.
Jag rycktes tillbaka till verkligheten, när jag fick se honom, sträckte ur armarna och
lade mina händer på hans axlar, såsom när vi präster omfamnar varandra vid freds-
kyssen. Han sade, att han önskade beråtta för mig om de förnuftsskäI, som väckt hans
beslut och som genom klockornas klang utvidgets till en starh känsla. För att inte
verka nyfiken svarade jag, att han inte behövde förklara sig närmare. Han sade, att
han aldrig önskat så mycket att bli fri från en självbekännelse. Jag bjöd honom med
en handrörelse att sitta på en pall och jag själv, som är gammal, satte mig på en stol.

Han berättade, att han med klockklangen velat ge en skildring av sin resa på ett
himmelskt språk: försr om upplevelserna under den mödosamma klättringen över
Appenninerna sådana de verkligen varir, sedan om allt det, som hoppet låtit honom
ana. Nu kände jag mig förpliktad till en anmärkning. Jag höll på att säga honom,
att hans egentliga plikt skulle yarit att ringa med den önskan att de trogna skulle
komma till mässan. FIan gav mig inte dd därtill, Han sade, att om han skulle funnit
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här endast en kyrkklocka, liksom i de flesta andra landskyrkorna, skulle han inte nått
till samma uttrycksfullhet. Så frågade han, om det inte numera vore klart för mig att
han och kvinnan strävade efter samma måI. Jag fr&gade, om de räknade med att
kunna uppnå det i byn vid havet, dit de var pl våg. Då kom han närmare för att
tala i mitt öra. Flan sade: >Ave, maris stella.>> Jag svarade, även lågt: >>Dei mater
alma.>> Vi smålog åt varandra över det inre samförstånd, som ville komma till uttryck
i en kedja av ord. Han tillade: >>Sancti Sacerdotes et Levitae.> Och jag, som nu var
säker på att jag fullbordade kedjan, svarade: >Sancti Monachi et Eremitae.)) Men han fort-
satte: >Sanctae Virgines et Viduae.> Jag kände, att mina ögon var fuktiga w tlrar
på grund av den statka inre rörelsen.

Jag gick upp och började att gå sakta med huvudet sänkt. Han hade också stigit
upp och sade, att de båda skulle gå sin väg efter mässan, Jag samtyckte, emedan jag

längtade efter att snart bli ensam för att kunna hejda flykten hos mina känslor. Han
bestämde sig för att gå in i kyrkan

Jag förverkligade genast min föresats, genom ett jag gav efter för den eftertänk-
samhet som kom mig i sinnet, Jag tänkte, att hans sätt att ringa hade haft samma

värde som en bön i förberedelsen för mässan. Jag beklagade till och med, att jag hade

tänkt på att förebrå honom.

Jag gick fram till skåpet och klädde mig i mässkruden, Jag började mässan i det
lugna minnet av vad jag upplevt, och i en sådan kärleksfull inställning kom jag till
Konsekrationen. Då stannade jag till en stund, Jag hörde ett jämrande ljud, likt det
jag hade hört, när jag öppnade fönstret. Det påminde mig om en annan liknande
jämmer för många år sedan: av en flicka som under bikten bestämde sig för atr ge ett
löfte, som band henne för livet. Jag fortsatte mässan utan oro, men med en intensifiering
av kärleken.

Jag hade knappt återkommit till sakristian, när min syster kom fram till mig.

Jag trodde, att hon kom för ^tt fräga, mig om klockringningen och om det klagande
ljudet. I stället sade hon, att de två hade begivit sig av. Då ställde ja,g sjilv till henne
den fråga jag hade väntat. Men det oväntade svaret hindrade mig att fortsätta sam-
talet. Hon hade hört den vanliga klockringningen och visste ingenting om det jämrande

ljudet. Jag smålog litet frånvarande för att, minska betydelsen av min fråga. Hon
sade, att hon skulle se till hushållet, och gick ut från sakristian.

När jag blev ensam, v* jrg övertygad om, att jag borde söka få veta, av vilken
grund själens känsliga uttryck, som ver dolda för min syster, avsiöjades för mig. Det räckte
xtt händelsevis se på mig själv för att få svaret. Min prästdräkt lät mig förstå, att
jag här på jorden på något sätt var ett undantag: att jag hade fått en sådan karaktär,
att jrg v^r kallad att höra de fångna själarnas röster.

Jag kom på nytt att se genom fönstret och då såg jag att vädret hade ändrat sig.

Solen medförde en lång strimma av blått,

Jag gick genom kyrkan fram till porten,
Mittemot mig stod granen. När jag såg den, smålog jag liksom till en församlingsbo.
Det händer att man upptäcker ställen med ett särskilt kristallklart sken, när det

blir stilla efter ett tätt snöfall. Ofta utgör granar eller tallar medelpunkten av sådana

ställen.
Snön gjorde granens grenar tyngre så att de inneslöts i en strålkrans av silver, som

är den andligaste ev metallerna, I sin urform kommer detta träd säkert att pryda
Paradiset. När I'ag tänkte på dec, slöt jag ögonen och sade tre korta böner.

När jag öppnade ögonen igen, tyckte jeg att i solens gömställe förkroppsligades och
försvann konturen av Pieteten,
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KATOLSKA PERSPEKTIV

>Fredskämparnas> Stockholms-
appell

>>Ingen kan i dag mera se bort ifrån det
fälttåg, som 'fredskämparna' för till for-
mån för sin 'Stockholmsappell'>>, skriver
den franska tidningen Le Monde (2216

19i0). >>Hela jorden är täckt med plakat,
på vilka alla män och kvinnor 'som hava
en god vilja' inbjudas att ge sin under-
skrifr {ör förbudet av atombomben, och
Humanitä meddelade oss i går, att i det
svarta Afrika 'där man skriver sitt namn
på bamburör, tamburinen bär fredsbud-
skapet från by till by'.>

Det rör sig om den störste och mest
förföriska >andliga> offensiv som kommu-
nismen företagit sedan dec senaste världs-
krigets slut och som den viil föra fram
till jordens yttersta gränser. Alla folk
virlden runt skall fi vet4 >vem som verk-
ligen arbetar för freden>. Rysslands högsta
sovjet och öststaterna har formellt bekänt
sig till Stockholmsappellen. Men rege-
ringarna i Västern tiger, de kristna kyr-
korna yttrar sig försiktigt och anklagas
därför för sabotage mot freden, medan
antalet av de enkla människor som lämnat
sin underskrift även i Västeuropa räknas i
miljoner, Enbart i Frankrike sägs det, om
man kan lita på tidninged Humanitö, att
det i slutet av juni fanns fem miljoner
undertecknare, ingalunda blott kommu-
nister, utan kommunalfullmäktige i sluten
tropp, konstnärer, lärda och t. o. m. ka-
tolskt ordensfolk.

Från katolskt håIl har man i allmän-
het, frånsett enskilda Kyrkans män (sär-
skilt i öststaterna) och ett visserligen inte
så ringa antai av ledande lekmän i Frank-
rike, uttalat sig mot undertecknandet.
Biskoparna i många länder väster om järn-
ridån har riktat motsvarande varningar till
sina troende, i synnerhet i Italien och

Frankrike, där insamlingen av underskrifter
bedrivits mycket intensivt, De skäl som i
dessa maningar anförts var i de flesta fall
desamma som framhölls i en förklaring
av kardinal Schuster i Milano. Han beteck-
nade det som ))varken nödvändigt eller
opportunt)) att ge sin underskrift, emedan

aktionen utgår från ett politiskt parti som

>varken företräder Kyrkans mening eller
det store flertalet av italienarnas>. >Hela

världen känner till och måste känna till
de 1äror och förklaringar, som den ka-
tolska kyrkans överhuvud givit beträffande
Kristi fred i Kristi rike, och hans för-
dömande av alla former av strategi och

krigsföring som strider mot rättvisan och
kärleken.>

Ocks& Osseruatore Rornano har ansett

saken så pass allvarlig att den två gånger

(19 och 28 juni) ägnade den långa artik-
lar. Om dessa än inte har officiell karaktär,
låter de dock förstå, att man i Vatikanen
delar biskoparnes avböjande hållning. Osser-

aatore säger tydligt ifrån, att kommunis-
men inte söker ärliga medkämpåre för
freden; >de söker marionetter för att ut-
föra befallning r ^y 

de skrupellösa män
som drar i trådarna och som inte kommer
att tveka att i morgon - 

| 'xlbsgsrnxs

intresse' - 
utgjuta strömmar av blod och

angripa med alla vapen' atombomben med-
räknad.> Tidningen påminner som bevis

därför om förbundet mellan Stalin och

Flitler samt om Pius XII:s fåfänga be-

mödanden att förhindra utbrottet av det

andra världskriget, Flans maning den

gången, att den sanna freden ej vinnes
genom våld och inte kan skapas genom

ensidiga betingelser, har inte förlorat i
aktualitet. Katolikernas bidrag till freden,
fortsåtter tidningen, ligger i deras strävan

att motarbeta egoismen och att tjä^a ritt-
visan,

I en särskilt utförlig förklaring tog
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Frankrihes kardinaler och ärkebiskopar
ställning. Denna förklaring belyser inte
blott det komplicerade läget i Frankrike,
där troende står i båda lägren, utan går

även in på det kristna samvete$ problem
beträfrande denna fredsrörelse och förtjänar
dErfor särskild uppmärksamhet. Det heter
där:

>Förra hösten ha Frankrikes kardinaler
och ärkebiskopar uppmanat vårt lands ka-
toliker att bland sina medborgare ener-
giskt arbeta för freden. Sedan dess har
tyvärr det kalla kriget icke upphört att
oroa människorna, vilka nu ser sig hotade

av ett nytt världskrigs förskräckliga för-
störelse . . .

I denna dystra atmosfår ir det, Iör-
ståeligt att Stockholmsappellen mot an-

vändandet av atomvapen förlett många
rättsinnade människor. Enträget ställer
man er, edra präster och biskopar, inför
frågan, om vi fördöma bruket av dessa

atomvepen. Men en sådan fråga, riktad
till Kristi ltujtngrt, är skandalös och upp-
rörande. Ty, såsom påven sade för två år
sedan, ingen som 'äger sann mänsklig-
het' kan godkänna bruket av moderna

vapen som utan åtskillnad ttåfta soldater

och civilister och bringa död över stora

områden, som genom vetenskapens framsteg
dagligen få vidgad verkan. Vi för vår
del fördömer dem med all vår kraft, så-

som vi även under det senaste kriget ej

tvekade att fördöma massbombardemang,

som vid angrepp på militära mål samtidigt
dödar gamla, kvinnor och barn. Vi äro

övertygade om rtt mänskligheten vanärar
sitt av Gud givna förnuft, när den till
dåliga syften missbrukar den vetenskapliga
insikten, som med så stor nytta skulle
kunna brukas för det goda. Därför an-
hålla vi hos de statsmän, som nu bära en

tyngande börda av ansvar, att de icke må

vika för den fruktansvärda frestelsen att
begagna förstörelsens medel, utan att de

må göra allt, som står i deras förmåga,
för att ernå en allmän överenskommelse
om ert fullsrändigt förbud av deras bruk,

Emellertid måste de kristna, så mycket
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de än avsky all förstörelse och allt elände,
som även det rättvisaste krig för med sig,

sikta ännu högre, De måste kräva, att
bland folken en fred i sann mening bygges.

De måste förstå, att varje folk i de av-
görande stunderna av sin historia har en

bjudande plikt att bringa vissa offer i
intressen, prestige, ja, t,o. m, suveränitet.
De bör vett, att hatets anda alltid måste

fördömas, sak samma om det rör sig om
folk eller enskilda människor, och att det är
orätt gjort att begagna hatet mot ett
grannfolk som motiv för en så upphajd
och ädel dygd som patriotism.

Om I nu frågen oss: Vad måste vi göra

för att verkligen arbeta för freden, an-
befalla vi eder med särskilt eftertryck tre
ting:

1. Läsen och begrunden H. H. påven

Pius XII:s 1äror om freden, läror som han
oupplåtligen sedan början av sitt pontifikat
givit och förklarat, i synnerhet i de stora
julbudskapen. Där skolen I icke blott finna
bevekande förmaningar till endräkt och
broderlig kärlek bland folken utan likaså

- 
i en framställning av slående klarhet 

-de psykologiska, sociala, ekonomiska, juri-
diska och politiska betingelserna för den
internationella ordningen,

2. Kommen ihåg, att en kristens ansvar
icke tar slut vid det egna landets gränser,

utan att han måste förvi/]ga sig ett över-
nationellt sinnelag. Kommen ihåg, att I icke
haven rätt att va,ra likgiltiga Sentemot
de ansträngningar man gör i dag för att
ge Europa, som är sönderslitet av så många

allvarliga, århundraden gamla stridigheter,
en enhet som är stark nog att säkra dess

frihet, säkerhet och välfärd, Avböjen att
betrakta detta företag, som är lika svårt
som trängande, med hån och tvivel, varen
fastmer människor med god vilja, som

tro på ett förenat Europa, emedan de

längta efter 
^tt 

bygga. upp detsamma.
3. Glömmen icke, ett enda ögonblick,

att I ären söner till den allsmäktige Guden,
utan vilkens hjälp enligt psalmistens ord
'människorna förgäves försöka att bygga
sin stad'. Bedjen och gören bot. Renen
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edra hjärtan. Förlåten edra fiender. Bliven
medarbetare vid skapandet av den sociala

rättvisa, uran vilken det icke kan finnas
fred bland medborgarna i samma land.
öven alla de dygder som säkra de kristna
Guds bistånd.

Finns det ett härligare och mera
trängande program för det heliga året?
Varen förvissade om att var och en i den

mån han ger sig möda att utföra det
kommer ,tt -vatl en verklig arbetare för
freden.>>

I en kommentar rill denna förklaring
g&r Le Monde Q2l6 19f o) ut ifrån att
>>fredskämparnas> rörelse visar ett politiskt
sett entydigt ansikte: >>den är en av de

mångfaldiga organisationer, bakom vilka
världskommunismen finner för gott att
gömma den ena eller andra aspekten av

sin verksamhet.> Den tjänar till att över-
tyga massorna i hela världen om >>Sovjet-

unionens fredliga avsikter>>: Ryssland be-
höver och vill inte krig, emedan dess

sociala ideal i den fredliga tävlingskampen
med kapitalismen av sig självt kommer att
hemföra segern. Kapitalisterna däremot har
blo* kriget som vapen och vill därför
krig. Denna tankegång tjänar 

- 
bredvid

dec allmänna lovprisandet av sovjetsyste-
met 

- 
det konkreta målet, att om möjligt

beröva amerikanerna deras egentligr över-
lägsenhet i maktkampen: atombomben.
Atombomben kommer psykologiskt sett den
ryska propagandan mycket väl till pass.

Var och en önskar att den måtte för-
bjudas. Kommunisterna ämnar med denna
propaganda hos de ledande männen i
Västern {ramkalla känslan att de breda
massorna vänder sig bort från deras politik
och inte mer följer dem. Fredsf älttåget
skall framkalla en defaitistisk stämning och
kanhända även revolutionära aktioner, sabo-

txge mot rustningar o. s. v. och slutligen
skall 

- såsom det öppet sades i de franska
Cabiers du Communisme 

- 
denna tktion,

vari även många icke-kommunister del-
tager, lämna tillf elle att utvidga partiers
inflytande och dess organisationsceller.

Det stora eko som Stockholmsappellen
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fått, skriver Le MoncJe vidare, ställer också
de kristna inför nödvändigheten att tra,fr.a,

ett avgörande. En del andliga och världs-
liga personligheter anslör sig. De åberopade

olika påvliga uttalanden och moralteolo-
giska meningar, i synnerhet det faktum
att Kyrkan redan efter bombningen av

Hiroshime förkastat atombombens bruk.
Men sedan g.iorde sig under ledning av

de båda tidningarna Le Croix och Tömoi-
gnage Cbrötiez motståndet mor appellen
gällande. Den tillbakavisades som en rent
kommunistiskt manöver.

Den hållning som numerx kommer till
uttryck i kardinalernas och ärkebiskoparnas
förklaring är en helt annan. Deras för-
klaring innehåller incet formellt för-
kastande av det kommunistiska initiativet.
Den undviker alltså att desavuera de kända
personer, som undertecknat och därför nu
utsättes för häftiga angrepp, vilket inga-
lunda blott sker för sakens skull. Man
kan alltså, memr Le Monde, inte be-
kämpa undertecknandet med religiösa argu-
ment. Att en sak kommer från kommu-
nisterna är inte någon grund att redan
därför förkasra den. Det finns dessurom

skäl för undertecknandet som ligger i
faktiska förhållanden: de katolska pionjärer,
som arbetar bland arbetarna, skulle vid en
vägran att underteckna förlorat varje in-
flytande på en betydelsefull rörelse.

Men den som inte behöver ta hänsyn
till sådana skäl måste komma till den över-
tygelsen, att aktionen från Stockholm har
lika liten praktisk betydelse som de för-
bud som i der förflutna uttalats genom
internationelle konventioner. Eller tror
kanske någon på allvar, att i ett tredje
världskrig någon moralisk auktoritet skulle
kunna ålägga de krigförande några mora-
liska band? I ett krig, sådant det med
den moderna tekniken och våra dagars

splittring av mänskligheten skulle komma
att föras, skulle det blott gälla seger eller
undergång. Niirnbergdomarna har dessutom

i den internationella rätten åter infört det
g*nla Yae aictis 

- 
ve de besegrade. På

så sätt är Stockholmsappellen i grunden

21,
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ändamålslös. Varför inskränker man för
övrigt propagandan till atomvapnet? Dess

förbud tar inte bort de övriga fasorna:
massbombardemangen, de fjärrstyrda pro-
jektilerna, de bakteriologiska vapnen, Det
är gagnlöst aw förbjuda den ena eller andra
typen av vapen, man måste bemöda sig
att förhindra kriget i dess helhet. Och
detta är den avgörande synpunkten i de

franska ärkebiskoparnas förklaring och
överhuvud taget i Kyrkans appeller. Men
mot krig kämpar man inte genom att
man yvs över sin egen rena avsikt, medan
dock var och en vet, hur ordet >fred>>

har missbrukats från samma håll, när
Stalin och Hitler gav sin överenskommelse
om Polens delning namnet >fredspakt>>.

(Hertler-KorresIondenz, Freiburg aug.
1910, sid. t0t ff.)

Antn. En översättning till svenska av
påven Pius XII:s senaste fredsappell av
den 19 juli l9f 0 finns am läsa i Hennnet
och Helgedonen. Katolskt Försatnlingsblail
1 sept. 1910 (fug. 2t nr tI).

Påveord om yrkesarbete och
yrke6moral

Påven Pius XII mottog den 2i april en
talrik grupp av direktörer och ansrällda
vid den italienska statsbanken i audiens.
Därvid riktade han, skriver Schrueizeriscbe
Kirchenzeitung (lt/S l9f0) tilt demnågra
ord över meningen och betydelsen av ar-
betet, som uppfattas på kristet sätt, här
konkret av der arbete som förrättas av
bankmannen.

Arbetet, sade den Helige Fadern, får
aldrig uppfattes rent materialistiskt. Varje
arbete har sitt etos, som ger det sann vär-
dighet och stort värde. För den kristne
är yrkesarbetet gudstjänst. För andra må
det kanske betyda en börda som man söker
undkomma så mycket som möjligt, eller
ett självändamål och en idol, till vars slav
människan gör sig s;'älv, För den kristne
kommer varken det ena eller andra i fråga.
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Också om yrkesarbetet skuile med tiden
bli enformigt och kännas som en tung
börda, fastän det förrättas i lydnad mot
Guds lag, förblir det dock för honom
fnmför allt ett av de viktigaste medlen
till helgelse, ett av de effekrivaste sätten
att göra Guds heliga vilja och förvärva
himmelens krona.

Varför finns det idag så mycket miss-
nöje, tanklöshet och likgiltighet? Därför
att man inte mera äger den sanna och rena
uppfattningen om arbetets kristna värde.
Åtminstone är denna uppfattning inte mera
levande hos många. Arbetet' måste ge

människan och hennes familj det tillräck-
liga dagliga brödet. Detta är inte blott en
tillfällighet'utan hör innerligr samman med
yrkesarbetet enligt Guds vilja. Kan man
tänka sig en kraftigare sporre till den rätta
ordningen av det dagliga livet än denna
kristna uppfattning om arbetet?

Arbetet måste dessutom tjäna det all-
männa bästa. Det måste vara ett uttryck
för vars och ens ansvarskänsla gentemot
allas väI. Vem kunde förbise denna syn-
punkt, när det gäller ett bankinstitut?
Samvetsgrannhet, ärlighet, noggrannhet:
det är egenskaper som hedrar varje arbete.
De hör ännu mycket mera till ett arbete
som uppfattas som gudstjänst och som på
det sättet kommer ^tt bära mycken frukt
för samfundets bästa. Hur skulle en för-
valtning kunna utgöra en sann gemenskap

och inte blott ett bredvid-varandra av
personer, om inte alla från den förste till
den siste är medvetna om ått de med kris-
ten trofasthet arbetar för hela folkets väl?
Man får inte förlora denna sociala synpunkt
hos arbetet ur sikte. Den bör hjalpa till
att man lär sig tycka om sitt yrkesrrbete,
att skatte det högt och att utöva det
ihärdigt och samvetsgrant.

Den gudomlige Mästaren fördömer i
evangeliet inte rätt förvärvad rikedom.
Han berömmer eller tadlar den rätta eller
orätta hållning som människan intager mot
den. Ve den som gör sig till slav under
rikedomen, ty man kan inte tjine tvi
herrar. Ve den som låter sig bländas av



Katolska

den, så att det gudomliga ordets sådd i
hans hjärta förkväves. Ve den som sätter
sin förtröstan på rikedomen, utan att be-
kymra sig om den räkenskap han måste

*lå,gga, därom hos Gud. Ve de dåliga rika,
som blott lever för att njuta utan att ha
förbarmande med den fattige Lasarus, som

ligger framför deras dörrar full av sår.

Ja, ve alla. dessa, men beröm och lön åt
den gode och trogne tjänaren som gör det
mottagna pundet fruktbärande.

Bankens sociala funktion ligger däri att
den sätter den enskilde i stånd till att få
kapitalet, även om det inte är så stort,
att bäre frukt, i ställer för att det slösas

bort eller vilar till ingen nytta varken för
ägaren eller för andra. Banken under-
lättar sparandet och uppmuntrar därtill.
Den förvarar det sparade för framtiden,
men gör det fruktbärande redan i nutiden.
Den möjliggör deltagandet i nyttiga före-
tag, som aldrig kunde komme igång utan
detta deltagande. Den underlättar betal-
ningen, ja, gör den i många fall först möj-
lig och därmed handeln mellan privata och
stater emellan, med andra ord: hela det
ekonomiska livet i landet. Banken be-
tyder en regulator, som medverkar att
övervinna svåra perioder utan att allt går

i konkurs, Allt detta är för övrigt blott
några exempel bland många, Men de räcker
redan för att mäktigt sporra bankernas
ledning, som känner på sina skuldror tyng-
den av det stora ansvaret för de avgörenden
som måste träffas, i synnerhet under kris-
tider, men också de anställda, vilkas arbete
kräver en noggrann uppmärksamhet, som

inte får låta sig avledas av något.
Slutligen måste arbetet av en människa

som lever i den heliggörande nåden, uppen-
bara Guds barnaskap som en ständig över-
naturlig energikälla for dagliga förtjänster
för himmelen och för de vida och höga
målen i Faderns rike. På så sätt blir den

sanne kristnes arbetsdag, som till det yttre
inte skiljer sig från de andras och även i
sin tur tjänar de jordiska tingen, dock från
början till slutet inbäddad i evigheren.
Den kristne arbetaren står och verkar med
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sitt bästa viljande och kunnande i denna
värld, men han lever av evigheten och för
evigheten intill den stund då det behagar
Flerren att kalla sin trogne tiänare till den
eviga vilan,

Vid en audiens för ledningen och perso-

nalen i Roms bank den 18 juni (Schuei-
zeriscbe Kircbenzeitung 20/6 19i0) fort-
satte den Helige Fadern liksom samma

ämne. FIan betonade en klart positiv in-
ställning till bankernas uppgift och bank-
männens yrke gentemot en >osund upp-
fattning, som ej motsvarar den frihet som

Kristus har fört oss till (Gal. i: l) utan
menar, att banksystemet till sin natur är
behäftat med synd och att därför bank-
männens yrkesarbete oundvikligt leder dem
i f*a att. synda. Eller åtminstone att
det skulle vara särskilt svårt för dem att
bevara hjärtat fritt från att vt,. fistat
vid de förgängliga och flfängr tingen och
att gå genom de jordiska rikedomarnas
eld utan att förlora de eviga skatterna.>>

Nej, de går sin yrkesväg lika som de andra
och gör det kanske ofta med besvärlighet
och förvärver ärligt livets uppehalle för
sig själva och sina kära.

Och detta gäller inte blott de små an-
ställda och deras oansenliga arbete i expedi-
tion och bokföring, utan på samma sätr
även den högre tjänstemannen, finansman-
nen i ordets egentliga betydelse. Även han
kan med insrtsen av sin kompetens och
yrkesskicklighet förena den sanna evange-
liska andan, d. v. s. hålla sitt hjärta innerst
inne fritt från pengarna som han förvaltar,
från de värden som han driver affärer med,
genom ett erkänna blott en herre (Matt.
6:24), Gud, som han tjänar med sinnelag
och gärning i lydnad mot hans bud och i
trohet mot Kristus.

>Det synes Oss passande>, formatte på-
ven, >att här än en gång hänvisa på bank-
systemets funktion och den stora betydelse
det alltid har haft inom den nadonelle
ekonomien, redan sedan de gamla assyrier-
nas och egyptiernas tid, och som under de

nuvarunde förhållandena har blivir än
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större och mera avgörande. Man har ej med
orätt kallat pengarna blodet i den ekono-

miska organismen och få,t dirav dra den

slutsatsen att bankerna är liksom hjärtat
som måste reglera kretsloppet till de enskil-
das, familjernas och de sociala gruppernas

bästa, som tillsammans bildar den natio-
nella ekonomiska organismen. Här har
banksystemets makt, nytta och ansvar sin
rot.>

Utan tvivel medför denna makt och
detta ansvar risker till missbruk, vilket
tyvärr bevisas mer än tillräckligt av fakta.
Desto mera maktpåliggande är Kyrkans
och de troendes plikt att uppfylla bank-
systemet och människorna inom bank-
världen med äkta kristen anda. Denna anda
är vidsynt och fri från snål trånghet. Den
upprättar blott oöverstigliga skrankor
där gränsen går för det moraliskt tillåtna
och det passande, utan att hitom denna
gräns inskränka friheten. Det är blott {ar-
Iiga äventyr som skall hindras. Både denna
vidsynthet och denna fasthet bidrager till
den allmänna ekonomiens bästa.

Den 27 april mottog den Helige Fadern,
skÅver Herder-Korresfiondenz (juni 19f 0),
de 6t0 deltagarna i Handelskamrarnas
världskongress, som avhölls i Rom, och
riktade till dem vägledande ord om deras

yrke.
Han begagnade detta tillf älle, då han

såg framför sig representanterna för han-
delskamrarna i hela världen, >>i själva
verket eliten av världshandeln>>, för att
säga några korta ord över >det kristna
begreppet av deras yrke, dess funktion, dess

inflytande och ansvar, som i denna stund
har större betydelse och vikt än någonsin>.

>Det är inte utan uttrycksfull mening,
som mytologien utrustar Mercurius med
vingar. Måste man inte däri se sinnebilden
av den rörelsefrihet, som aflärsmannen be-
höver både utanför och innanför sitt lands
gränser? Visst rör det sig inte om kravet
på en oinskränkt frihet, som inte kan för-
enas med den nationella ekonomiens mål
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och fordringar och med den ständiga om-
sorgen för allas materiella välf ärd. Men
det är just med tanke på denna välfärd
som ni sträva eftcr större handelsfrihet.
Och ni gör rätt i det.>>

Men tyvärr räcker det inte att ha rätt i
grundsatsernas glada värld, så länge de

mest berättigade önskningarna inte kan till-
fredsställas i pralitiken, emedan rent poli-
tiska överväganden fortsätter att hindra
personernas och varornas rörelse och trafik.
Det finns till och med länder, där handelns
mer eller mindrc hotande monopolisering
i den offentliga maktens hand'har upp-
höjts till system. >Låt Oss säga det klart:
det är en tendens som står i motsägelse till
det kristna' begreppet av samfundsekono-
mien.>> Flandeln är principiellt de enskildas
uppgift, och den privata insatsen är det
som ger den första impulsen och väcker
ivern hos den som driver handel.

Ännu ett: Målet, det allmänna väl-
ståndets framsteg, kan blott nås, om köp-
männen har detta samband mellan sin per-
sonliga insats och det allmänna bästa klart
för ögonen. >Köpmannen, säger man, måste

vara skicklig: utan tvivel! F{an måste vara
en affärsman, mera klok än känslobetonad:
utan tvivel, även det! Men han måste med
dessa speciella yrkesegenskaper förena en

hög uppfattning om sitt yrkesideal.> Som

affärsman måste han på samma gång känna
sig som samfundets tjinare.

Om köpmännen inte hade någon annan
ärelystnad än att fönjäna allt mera pengar
och bli allt rikare, skulle de förråda sin
kallelse 

- 
ty som sådan kan man beteckna

det uppdrag som Gud har givit dem som

köpmän, i synnerhet när tider av dålig
konjunktur råder 

-. 
De skulle då blott

låta de dåligt sinnade ta hem spelet, dem
som går ut på att göra av handeln en

levande vampyr, som suger ut hela det
ekonomiska livet. Men om köpmännen an-
stränger sig för att sätta jordens rikedomar,
som Gud bestämt till allas nyttr, i omlopp
på det viset att de föres dit där de mest
behöves och väl kommer till pass, då tiä-
nar köpmännen sannerligen samfundet på
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bästa sättet, då hindrar de nedgång och
frimjzr de det allmänna välstånder.

Men det viktigaste, den solida grund-
valen för allt detra är, att detta ideal får
en religiös prägel. Vår Hcrre har ju själv
liknat himmelriket vid en dyrbar pärla,
som köpmannen förvärvar för allt vad han
äger som pris (Matt. 13:45). >>Det må
vara allas eder övertygelse. Given den vi-
dare till edra barn, utbreden den bland de

unga i ert yrke. Därigenom komma ni att
dra Guds rikaste nåd ned på eder själva,
på en god och sund gång av edra affärer
och på hela världen.>>

Luther sedd med katolska ögon

Den kände dominikanpatern Yves J.-M.
Congar ger i tidskriften Yers I'Unitä
chrötienne (mars 19i0) en kort historik
av den tolkning katoliker givit av Luther.
Om man betraktar den i dess helhet, säger

han, finner man, synes det, fyra skilda syn-
punkter, som i stort sett framträtt i
följande kronologiska ordning 

- 
fastän

de delvis skjuter över varandra och särskilt
de tidigast mest utbredda ännu räknar sina
trogna anhängare.

l. Den frolemiska synpunkten, enligt
vilken man huvudsakligen försöker för-
sätta motståndaren ur striden antingen
genom att vederlägga honom eller genom
att misskreditera honom. Det är den stånd-
punkt Luthers katolska motståndare in-
tagit och likaså de som efter dem fört den
doktrinära kampen mot den lutherska lä-
ran. Ett drag faller särshilt i ögonen i
deras skrifter: de anlägger intet som helst
perspektiv, de söker inte komma till rätta
med de uppkomna svårigheterna genom
att förlägga problem och synpunkter till en
nivå ovanför skolståndpunkterna, ovanför
de vedertagna föreställningar, som ifråga-
satts av reformatorn, De svarar omedelbart,
rad för rad, argument för argument, utan
att först försöka förstå, vad som ligger till
grund för det hela, ur vilken djup proble-
matik de teser framgått, som de bekämpar,

perspelztia

De har inte visat minsta sinne för dialogens
form utan endast för en segerviss dialektik,
sådan den var vanlig i den tidens fäkt-
ningar de olika skolorna emellan, efter
vilkas ritual debatter av vital betydelse då

så ofta fördes.
Denna rent dialektiska diskussion av

>teser>> gjorde det möjligt för katolicismens
förkämpar acr räkna upp det exakta an-
talet misstag, lögner och motsägelser hos

Luther. Eck hade satt ihop en promemoriir
för riksdagen i Augsburg, där han fram-
hc;ll de lutherska misstagen i 404 artiklar.
Dietenbergen påvisade hos Luther 874
lögner och mer än tusen förvanskningar
av Bibelns text (mer än 1,100, sade Bellar-
min). Cochläus räknade {ör sin del 91 mot-
sägelser, cn siffra som han sedermere höjde
tlll 132 och slutligen till t00. Något senare

räknade Faunt, professor i Poznan, upp 22

tecken av vilka han kunde se att den onde
själv sänt Luther.

En kritik av Luthers person fuilstän-
digade hans krossande. Det är från de

första polemikerna, särskilt Cochläus, så-

som Herte påvisat, den framställning av

Luther daterar sig, som nästan uteslutande
ser honom såsom grov, häftig, lögnaktig
och sensuell och som ser hans död som en

fräck bedragares på en gång förtvivlade
och narraktiga sista handling. Denna fram-
ställning är ännu ganska vanlig hos oss,

även bland relativt kultiverade personer.

En ganska ofördelaktig och när allt kommer
omkring ganska falsk framställning åter-
finnes hos nästan alla katolska motståndare
och apologeter, även de allra frommaste
(såsom Liguori), Hos de största andarna
(den helige FranEois de Sales och i synner-
het Bossuet) dt denna syn väsentligt
mildrad,

2. Der teologiska synpunkten. Denne,
synpunkt är givewis i hög grad tillfinnan-
des hos de motståndare som tes för tes
diskuterar Luthers ståndpunkter. Det må
likväl noteras som något nytt, när åt-
minstone på 1800-talet framkommer över-
siktsverk, där man gör sig mödan att be-

handla reformatorernas tanke som ett
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sammanhängande system, som framgått ur
några ursprungliga idder och uppfattningar,
vilka, liksom även misstagen, givit upphov
till de övriga. Det är denna idd som åter-
finnes särskilt hos Möhler. Utöver ett be-

mötande tes för tes söker författaren till
Sytnboliken återfinna den idd i systemet,
de felaktiga intuitioner, som alstrat alla

motsättningar.
3. Den historiska synfunkten. Mänga

stora kyrkohistorier utgivna i Frankrike
under 1700-talets första hälft och i Tysk-
land under dess andra hälft närmar sig en

objektiv framställning. Denna inställning
varade i Tyskland till 1830-1840, men
därefter har nedsvärtningsgenren mer eller
mindre i anslutning till Cochläus åter
vunnit gehör. Sålunda har man bland de

rnoderna historikerna, på några få undan-
tag när (t. ex. F. X, Kraus) kommit fram
till vad jag skulle vilja karakterisera som
en rannsakningshistoria med apologetiskt
syfte på nedsvärtningens väg. Det är till
den genren jag skulle vilja hänföra, i högre
eller lägre grad, en rad mycket lärda hisro-
rikers verk, som ännu är normgivande
bland ett stort antal katoliker, såsom

Janssens, Denifles och Grisars. Detta gäller
vare sig de med förkärlek utvecklar tesen

om det sedlighetens förfall, som reforma-
tionen gav upphov till (Döllinger, Janssen,
Baudrillart) eller särskilt uppehåller sig vid
Luthers moraliska ovärdighet och köttsliga
bö;'elser (Denifle) eller tolkar ett antal
episoder och t. o. m. Luthers liv i dess hel-
het ur psykopatologisk synpunkt (Grisar,

J. Ritter, som behandlar frågan medi-
cinskt). Ingenting ät lättate än att belysa
dessa skilda temata med fakta och auten-
tiska texter: Luthers skrifter, visitationerna
1t27-1t29, Bordssamtalen, breven, erbju-
der anklagelsetexter i överflöd. Och det
är också sant att många drag i Luthers liv
förråder en nervöst obalanserad människa,
Det finns ingen bok, där det sägs mindre
osanningar om Luther än i Grisars, sade

mig en väl underrättad historiker, men
heller inte någon, där det finns mindre av
Luther själv. . . Ty i denna framställning
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som ofta ger prov på en beundransvärd
lärdom och där det i varje hypotes finns
så mycket att anteckna sig till minnes, har
de verkliga grunderna för, den verkliga
räckvidden av Luthers verk radikalt miss-
känts, förbigåtts med tystnad och över-
skylts med bisaker ur en historia dessvärre

så rik på anstötligheter och motsägelser.
Och Denifle inte bara underlät *t för-
klara Luther genom den religiösa kris, som

denne genomgick under sina klosterår, utan
betraktade berättelsen om denna som en

roman, fabricerad efteråt av sin hjälte för
hans eget rättfärdigande.

Denifle må dock i någon mån ursäktas.
Mot det Los ton Roaa, som den protestan-
tiska vetenskapen och mäktiga politiken
understödde med hela sin makt, reser han,

såsom den lärdomsjätte och i sin katolska
lojalitet helgjutna personlighet han var, ett
mäktigt Los uon Luther, zuriick zur Kirche.
Men det är inte till honom man går, om
man vill komma fram till en verklig för-
ståelse av saken. Ty vi har numera kommit
in i ett helt annat klimat, där det växer
lika substantiella, men mindre bittra fruk-
ter.

4. Den religiösa, kristna, synpunkten.
Även denna synpunkt är historisk och den

drager i rik måtto nytte av allt som är
värdefullt i de tidigare arbetena. Men den

uppställer som mål för sina historiska
strävanden ej så mycket *t rättlärdigt
katolicismen gentemot Luther 

- 
detta skall

ske på ett djupare plan och med så mycket
större framgång i den mån man lyckats
med det första företaget 

- 
som att förstå

reformatorn och meningen i hans resning.

Den menar sig icke kunna uppnå detta
annat än i ljuset av Luthers egen religi.ösa

avsikt, som man icke kan komma tiil for-
ståelse av annat än om man fattar det
religiösa, andliga, problem, som denne upp-
levde intill ångest och förtvivlan under
sina klosterår.

Under början av kriget 1939-194J ut-
kom Lortz' två stora volymer, omedelbart
följda av en broschyr med titeln Teser till
ledning ffu den ekumeniska dialogen och
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vidare mera nyligen en samling föredrag,
Refornt.ationen som religiöst froblem för
aår tid. Dessa rent historiska böcker av

Lortz kastar ljus över reformationens stora

andliga faktum genom en analys av det
sakernas tillstånd, som sedan länge rådde

inom Kyrkan och som gjorde reformationen
till ett slags historiskt oundvikligt öde, och
detta icke blott på den yttre historiens
plan utan på den andliga historiens (Kyrk-
lig reformation? Nej, religiös reformation,
säger L. Febvre). Även Lortz ser i Luthers
tidigare krav gentemot sin tids Kyrka äkta
katolska element. Vilken fruktansvärd
>subjektivism> är det som gör, att Luther
inte ser, att det fundamentala i hans krav
vad beträffar nåden, Guds handlande, Guds

Ord, var fullt tillgodosett i Kyrkans sanna

tradition, i dess liturgi och även i dess stora

lärares teologi? Där ligger det tragiska i
dessa år av ångest, som förde Luther till
övertygelsen att hen ej kunde vara kristen
annat än genom att lämna en kyrka, som,

menade han, ohjälpligt vägrade att vara
det.

Här är icke platsen att i detalj fram-
lägga de olika leden och bärande idderna
i Lortz' historiska expos6. De flesta elemen-

ten är f. ö. välkända, men klimatet är nytt.
Ett ord skulle väl sammanfatta, synes det,
Lortz' synpunkt: Luther skall betraktas
som en borno religiosus; men denna religiösa
människa var också en våldsam människa,

en människa behäftad med en subjektivitet
så stark, att han var oförmöget att tago
ernot nigonting och att han icke var i
stånd att hålla fast vid något, som han

icke kommit fram till genom en personlig

upptäckt, firgad av en enorm känslokoeffi-
cient. Så har också idier, som djupast inne

till sitt ursprung varit katolska, spårat ur
till en ensidighet, som, satt i system, grund-
lagt en söndring.

Men inför den i innevarande stund av
alla parter kända maningen att tage upp
till ny behandling frågan om de stora
kristna söndringarna och att komma till-
baka till enhällighet inom den apostoliska
kyrkans synliga enhet, är det faktum, atc
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katolikerna förstfu, vad dessa avvikelser
avsett i sina ursprungliga krav, tv utom-
ordentligt stor betydelse. Om katolikerna
(åter)upptäcker reformationens religiösa
mening och om, vilket sker i ganska stor
skala i detta nu, protestanterna (åter)upp-
täcker den evangeliska karaktären i mycket
av det katolska, vem kan då beräkna verk-
ningarna av en sådan konvergerande rö-
relse? Låt oss med Ad. Herte hoppas, att
även protestanterna skall revidera ett antal
förutfattade meningar och villfarelser, som

ännu till en viss grad ger näring åt deras

solida >antiromerska komplex>.

Yues M.-1, Congar OP

Underliga tankar om Jesu död
och uppståndelse

Professor Gunnar Nyström lämnar i sin

nyss utkomna, underliga bok Korset och
groaen. En nutida läkarcs tankar om Jesu
d.Ad ocb uppståndelse em nytt bevis för den

stora förvirring, som härskar på många håll
inom det kristna lägret här i landet. Man
skulle inte tro att det är sant, att någon,

som anser sig vara kristen - och säker-
ligen på något sätt också är det -, på

allvar försöker att blåsa liv i en av de mest
förlegade teorierna ur den radikala ratio-
nalismens och otrons arsenal: nämligen att
Jesus från Nasaret varken dog på korset
eller uppstod från de döda utan efter. ett
kortvarigt tillstånd av skendöd återvände
till sitt gamla liv. Men det är å andra sidan
också glädjande att ett sådant försök be-
stämt awisas av annat, mera redigt kristet
folk, som t. ex. av signaturen K. H. i
Suenska Dagbladet (lt/7 19t0), som skri-
ver i sin recension av boken:

För 22 Lr sedan kom det ut en bok av

överläkaren Hugo Toll betitlad >Dog Jesus
på korset?>>, Författaren sökte med medi-
cinska argument visa, att Jesu död på

korset var en skendöd; tron på den upp-
ståndne Frälsaren skulle rationellt kunna
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förklaras som err slags bedrägeri. Samma

tes har i olika utsmyckningar framlagts
hundratals gånger. Tolls bok blev emeller-
tid rätt snart förgäten; den sakligt mest
förintande motskriften var förf*ta,d av

den radikale professor Linderholm,
Professor Gunnar Nyströms i dagarna

utgivna lilla skrift >Korser och graven> är
i det sakliga nära besläktad med Tolls bok,
men den är hållen i helt annan ton. Ny-
ströms framställning kännerecknas icke
bara av ödmjuk sanningsvilja utan också

av djup pietet. Författarens personliga in-
ställning till sitt ämne framgår av vad
han bekänner i inledningen: >>Drag skorna
av dina fötter, ty det rum där du står är
ett heligt rum!> FIan slutar med samma

ord med vilka Linn6 brukade sätta punkt:
Soli Deo Gloria, Gud aiiena äran. Det
händer ibland i kyrkan på påskdagen, att
man från predikstolcn får höra, atr Jo-
hannesevangeliets skildring av undret vid
graven präglas av en viss torftighet, Pro-
fessor Nyström skriver däremot om dcnna
text: )>Det är en berättelse, som i sin enkla
och knappa form och i sin gripande mänsk-
Iighet är något av det skönaste som någon-
sin blivit skrivet.>>

Man har alltså icke den minsta rärt att
påstå, att Gunnar Nyström står främmande
för de religiösa värden det här gäller. I
sista hand är naturligtvis frågan om upp-
ståndelsen en ren trosfråga, Men det är av
rent historiska och rationella skäl som an-
mälaren för sin del vill motivera sin totala
of&mä.ga. att acceptera Nyströms tes. Vår
store svenske historiker Harald Hjärne ytt-
rade om uppståndelsen: >Just som veten-
skapsman måste jag tro på den, ty Kristi
uppståndelse är lika mycket bevisad som
vilken annan historisk händelse som helst.
Och skulle jag tvivla på den, måste jag

göra detsamma med avseende på de flesta
historiska tilldragelser. Därtill kommer att
kyrkans tillblivelse och fortbestånd skulle
vara omöjligt atr förstå utan tron på den
uppståndne och levande Frälsaren.>>

Nu framför Nyström med självfallen
sakkunskap en rad intressanta medicinska
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iakttagelser, som kunna tala föt den teo-
rien, att Jesus i realitecen icke dog på kor-
set. Det var den jordiske Jesus som visade

sig för sina lärjungar i Galileen. Men vad
hände sedan? Härom säger Nyström endast:
>Vad som därefter hände fram till den

dag, då Jesus 'försvann från dem och blev
upptagen till himmelen' (Lukas), ligger
utanför ramen av den undersökning som

här avsetts.>>

Men detta är ju i själva verket f rån
historisk synpunkt själva huvudfrågan. Den
urkristna församlingens uppkomst, aposteln
Paulus vittnesbörd, martyrernas'tro på den

uppståndne, det är ju just detta som för
historikern ter sig som det stora undret,
Med bästa'vilja i världen kan jag icke se,

att Nyströms teori sprider ljus över vad
frågan om uppståndelsen från kyrkohisto-
risk synpunkt egentligen gäller.

Professor Nyström medger öppet att hans

teori icke är annat än en hypotes, ett för-
sök. FIan ser saken så. Josef av Arimatea
och Nikodemus ha efter att ha utverkat
tillstånd från Pilatus bortfört den skendöde

Kristus. >De våga icke be kvinnorna i van-
lig ordning hjälpa till med smörjelse och

svepning. De äro rädda för att dessa ej

skola kunna hålla tyst med vad de skulle
få se.> Så redogör Nyström för hur Jesus
b&jrr äterf| reaktionsförmågan och kan
svälja litet vin och vatten, och han lämnar
till och med besked om Jesu känslor, när
denne vaknar till medvetande. >Det sista

han minnes är hur han anbefallt sin anda

i Guds händer. Och det står med ens klart
för honom, att det väntade undret skett:
han har återuppstått från de döda. Men
han hör vakternas samtal därutanför gra-

ven. De tala kanske just om det uppdrag
de fått att förhindra bortförandet av den

döda kroppen, Han inser den fta som ho-
tar honom att åter gripas och dödas. Och
han håller sig stilla, under det krafterna
återvända alltmer för varje timme.))

Men vad är detta? Det är en ren fantasi-
bild. Det finns icke en tillstymmelse till
historisk bekräftelse på en enda sats i sam-
manhanget, Detta är vad professor Gunnar
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Nyscröm vill tro. Man kan hysa all respekt
för en sådan tro. Men evangeliernas för-
fattare berätta icke om vad de vilja tro
utan om vad de sett och hört som något
faktiskt hänt.

Ingen kan i ordets bästa mening mer
höviskt söka medicinskt lösa Uppståndelsens
glta in Gunnar Nyström. Men icke har
han mäktat rubba ordet, att evangeliet

måste förbliva judarna en förargelse och
grekerna en galenskap.

>>Levande vatten>

I den utmärkta och alltid innehållsrika
norska katolska tidskriften St. Olau (Oslo
15/6 1950:.140) gör Sven Stolpe upp-
märksam på ett nytt >>internationellt end-
ligt centrum och ett kristet kulturcentrum>
i Frankrike. Han skriver:

Det djupast sett karakteristiska för
Frankrike är att landet till tre fjärdedelar
är behärskat av en klar materialism, me-
dan endast en fiärdedel av befolkningen
kan kallas kristen. I gengäld är denna
fjärdedel ytterst aktiv: den represenrerar en
elit, sorn redan utfört grandiosa presta-
tioner. Den franska kristenhetens höga nivå
beror vidare till stor del på klostren, på
munkordnarna. Det är icke lätt att för en
utomstående klargöra, i vilken grad munk-
ordnar kan stimulera och hoja ett helt
laods andliga liv. Det är emellertid ett
faktum. I den franska litteraturen finns
många katoliker: Mauriac, Bernanos, Clau-
del. De är alla mer eller mindre beroende
av de andliga erfarenheter, som gjorts i
klostren. Läser man tredje bandet av den
fine kritikern Charles du Bos' dagbok,
som just utkommit 

- 
det behandlar tiden

för hans omvändelse 
-, 

skall man kunna
iakttaga samma fenomen: han står i djupt
beroende av klosterliturgien. Församlings-
kyrkorna i Frankrike befinner sig ofta i
eft esretiskr och andligt förfall, som icke
kan beskrivas. I gengäld tränger från
klostren ut en helt annan anda.

Men hur skall man få personlig kontakt
med dessa kärnceller i den franska lultu-
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ren? Vem som helst är visserligen i princip
välkommen att bo i de gästhem, som alla
kloster är utrustade med: man delar då

munkarnas dagordning, följer deras guds-

tjänster, sitter stum med vid deras mål-
tider och ffu f& övrigt sköta sig själv.
Men dit vågar sig väl inte så många.
Först nyligen har startets ett institut, som

det kan vara skäl att påpeka för resande

nordbor, särskilt studenter och intellek-
tuella.

Några mil söder om Paris ligger vid
Seine dominikanernas stora kloster Le
Saulchoir, ännu under upbyggnad, I när-
heten av detta har i ett stort antal mindre
hus instifiats ett institut, som kallar sig

Eau aiue, vilket helt enkelt betyder >>le-

vande vatten>. Där bor nu omkring 1i0
personer, av olika nationer. Det är icke
något tvång ett. \are katolik 

- 
där finns

nordiske protestanter, muhammedaner, ang-
likaner och alla de sorter. Ledarna för
detta institut är dels en känd dominikan,
pöre Thomas Philippe, dels den berömde

franske filosofen Jacques Marttain, Eau
aiue ir icke en skola, där man få betyg
eller diplom; däremot kan man med fördel
bo där, samtidigt som man bedriver sina

studier, Där förekommer dock regelbundna

föreläsningar, vilka tillsammans vill ge en

helhet. Jag bläddrar i redogörelsen för
senare år och tar på en slump programmet
för augusti förra året. Då behandlades

moralfilosofi av Jecques Maritain, originali-
teten i Kristi budskap av pöre de Menasce,

en egyptisk jude, som konverterat och nu
är stor kännare av österns mystik och

kyrkor och dessutom roar sig med att
översätta T. S. Eliots skrifter till franska 

-och en mängd liknande ämnen.
Det är emellertid tydligt, att syftet med

Eau due minst lika mycket ät att ,'r*a
ett andligt hem, Många icke-kristna eller
protestanter frågar sig oftal hur lever
egentligen katolikerna? vad menas med ett
katolskt gemenskapsliv? De katolska tan-
karna kan lätt inhämtas i litteraturen,
liturgien kan studeras i klosterkyrkorna,
och de stora mystikerna kan man bli be-
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kant med i deras skrifter och dessas kom-
mentarer. Men vanligt katolskt folk 

- 
hur

lever de? Det är just denna fråga, som

Eau uiae vill konkret besvara.

Pöre Thomas Philippe inskärper alltid,
när man med honom diskuterar dessa sa-

ker, att vad han framför allt vill ge, är
bekantskap med andligt gemenskapsliv. Eazr

uiue år icke en skola 
- 

det är ett hem -och närmare bestämt ett andligt hem,

där man verkligen lever för vara.ndta 
-

oberoende av religion och konfession. Ingen

skall tro, ^tt Ed.u uiue i första rummet
syftar till konversioner och påverkan; jag

vet inte ens, om alls några konversioner
förekommit där ute.

Låt oss höra vad ledaren, pöre Thomas
Philippe själv har att säga. Han skriver:
>>I en värld, som splittrats av krig och
revolutioner, och skakas av kriser av alla
slag och klyvs av motsatta ideologier, har
de kristna i olika länder känt ett behov
av att förd.iupa sitt andliga liv, Därigenom
vill de komma över de skiljemurar, som

skiljer dem, och komma varandra närmare,
för att sedan kunna skänka vår sjuka
värld, som på det ekonomiska planet allt-
mera blir en enhet, den andliga enhet, som

ensam kan rädda den. Denna längtan delas

också av många andra, som ehuru de icke
bekänner sig till en kristen tro, ändå tror
på Gud och lojalt försöker finna en lösning
på samtidens andliga förvirring: de vänder
sig till de sanna kristna, som lever ut sin
tro, och hoppas hos dem finna rädd-
ningen.>

Det är i detta syfte som Eau uiue starta-
des den lt j,rli 194t. Man avsåg att skapa

>ett internationellt andligt centrum och
ett kristet kulturcentrum>>, som kunde ge

alla Paris-studenter >>både materiella och
andliga möjligheter att fördjupe sitt inre
liv>. Med andra ord: i Eau uiue kan en
ung man eller kvinna leva obesvärat och
bedriva sina studier. Men där finns till för-
fogande den yppersta sakkunskap. Dfu tr-
ler många av Frankrikes.skarpaste tänkare

- 
delvis bor de också i hemmet. Där finns

tillfalle att ställa frågor till Jacques Mari-
tain. Men där finns också möjlighet att
komma djupare än till det intellektuella 

-att få rådgöra med män av utomordentlig
andlig erfarenhet angående själens svåraste

frågor.
Ingen behöver vara bunden av dagord-

ningen, ingen tvingas t. ex. att besöka

mässan eller andra gudstjänster. Men vill
man, är man välkommen. Man kan med
representanter för olika fakulteter, länder
och religioner diskutera själens grundpro-
blem, man kan fördjupa sig i någon viss

filosofisk eller social fråga och alltid räkna
med stöd av den yppersta sakkunskap.

- 
Det kan tilläggas, ltt i Ed.a aiue ocksä

finns plats för hela familjer.
Adressen till detta egendomliga och be-

tydelsefulla institut, som ligger i en under-
bar del av Frankrike, skyddad och lugnt
men med läma och snabba förbindelser till
Paris, är Eau t,ite, Soisy-sur-Seine. Man
kommer dit antingen med tåg från Gare
du Lyon i Paris och stiger då av vid
Evry-petit-Bourg; eller också med bussar,

som utgår från Quai de la Rapöe,

För var och en, som har på känn, att
en av de starkaste makterna i kampen mot
kommunismens Caliban är den katolska
kyrkan, och som därför önskar stifta be-
kantskap med dess arbete och mentalitet,
är ett besök i Eau uiae att rekommendera.

1)A
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ökenfäderna

Les Pöres d.u d.dsert; textes choisis

et prdsentis par Rend Draguet.
133 s. Paris 1949, Plon. Frcs 4i0.

Jean Moschu s: Le Prö sfiiri-
tuel. 297 s. Coll. Sowces chrö-
tiennes, Paris 1946, Ed du Cerf.

E. Hausherr, S. J.: Pentbos.
209 s. Orientalia Chrhtiana Ana-
lecta, Roma 7944.

Den flykt från världen till öknen som

karakteriserar det första munkväsendet tar
sin början f ramemot 2O0-talets slut. Or-
sakerna var ursprungligen inte av den art,
som karakteriserar en klosterkallelse, ofta
var det förföljelserna mot de kristna som

låg till grund for flykten till öknen; man
flydde för att rädda livet, för att undgå
krigstjänst som då betraktades som oför-
enlig med den kristna bekännelsen, eller
kanske f& att undkomma de enorma
skatter som också kunde utgöra ett led i
förfoljelsen moc de kristna.

Snart började emellertid andra skäl spela

in. Många av flyktingarna gick under och
omkom, men de överlevande upptäckte
inom kort de fördelar ensamheten och det
hårda livet i öknen b;'öd den som ville
sträva efter fullkomlighet. Johannes döpa-
rens gestalt, liksom Mästarens eget exempel,
lockade till efterfr;ljd.

Iilosterväsendet kan emellertid sägas ha
existerat före detta, alltifrån den allra
första kristna tiden, då fromma män och
kvinnor i enlighet med Paulus' råd levde
i celibat för att helt kunna ägna sig åt
barmhärtighetsverk och andliga övningar.
Dessa >>jungfrur> och >asketer>> förde dock
sitt klosterliv mitt i samhället, oftast
boende i sina familjer och någon gång

samlade till gemenskapsliv, men alltid en-
ligt principen att surdegen skall genomsyra
hela degen.

I och med dec konstantinska ediktec till-

I5-5o3o73 Credo. 3r:a årg. Nr.3 r95o

kom ett nytt skäl för dessa kategorier av

kristna att söka sig bort från världen,
som numera var officiellt kristen och
därigenom oundvikligen förlorade de spän-
ningselement som dittills sporrat de kristna
till heroisk dygd. Martyrernas tid var

- 
åtminstone för ögonblicket 

- 
för-

gången, och den kristna eliten kände be-
hovet att finna en ersättning för den
andliga stimulans förföljelserna utgjort.
Skaror av fromma män och kvinnor begav

sig ut i öknen för atr i askesen söka ett
huvudmedel i kampen rnot Fienden, som

inte längre inkarnerade sig i de statliga
myndigheterna och deras verktyg utan i
stället antog andra former. Demonernrs
uppträdande i gestalt av diverse vidunder,
negrer, kvinnor m, m., är något synner-
ligen karahteristiskt för öhenfidernas er-
farenhet och har som bekant ofta förevigats
i konsten (framför allt den flemländska
och tyska). Med en senare tids kunskap
om dels människans undermedvetna liv och
dels de hallucinationer som kan uppträda
under omständigheter analoga med dem
under vilka ökenfäderna levde, kan man
sannolikt komma ganska långt när det
gäller att på naturlig väg förklara dessa

fenomen 
- 

och en sådan undersökning
skulle säkerligen ha ett betydligt religions-
psykologiskt intresse.

Man kan från första början särskilja två
slags munkväsen i öknen: eremitism och
cenobitism. Antonius (död 3t6 vid
över hundra års ålder) samlade kring sig

åtskilliga män som lockade av hans exempel
flockade sig i öknen i hans närhet, dock
så att eremitprincipen bibehölls. Ungef är
samtidigt (318) grundade Pachomios
det första klostret i Tabennese. De båda

stiftarna visste till en början inte om
varandras initiativ.

Det är omöjligt att undgå ett intryck
av att helgelsemedlen i öknen ofta var rätt
primitiva och mest låg på den kroppsliga
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askesens plan, Rent fantastiska prestationer
omtalas på detta område, och man finner
ibland utvecklad en fullständig tävlings-
mentalitet som naturligtvis måste komma
den kristna ödmjukheten att löpa allvarliga
risker. Varningar för högmod förekommer
givetvis, men alls inte i den utsträckning
som torde ha varit önskvärd. Det är tydligt
att man hade att göra med ett primitivt
material, där >>subtilare> synder inte intog
den centrala platsen.

Detta måste ihågkommas även där man
bedömer graden av de späkningar som

praktiserades i öknen. fnnan man talar om
överdrifter bör man ta i betraktande vad
det gällde att bekämpa med dessa våld-
samma medel. Och när man läser beskriv-
ningarna av det liv munkarna fört ute
i världen före sin omvändelse eller i olyck-
liga fall förde efter att ha övergivit sitt
stånd, så förstår man bättre. Sådant som
gravplundringar och okyskhet i de grövsta

former (märk de ständigt återkommande
energiska varningarna för kontakt med
barn och unga po;'kar) tycks ha varit nära
nog gängse seder och bruk bland dessa

människor, som inte visste av någon ljum-
het vare sig i ont ellcr gott. Omvända
rövare bland munkarna var ingen ovanlig
företeelse 

- 
det berättas om en rövare som,

då han vägrades inträde i ett kloster, hotade
att komma tillbaka med sitt band och slå

ihjäl varenda munk om man inte tog emot
honom, vilket man då gjorde, med den

följden att han blcv en exemplarisk kloster-
broder! 

- 
Det är utan vidare klart att

dylika fullkomlighetsaspiranter måste be-
traktas och behandlas på ett annat sätt
än det vi är vana vid.

Om askesens första ändamål sålunda var
att göra bot för synder och bekämpa
f restelser, så må man inte tro att det
stannade härvid. Man bör heller inte hänga
upp sig på tonfall som för eftervärlden
klingar mer eller mindre >pelagianska>>

- 
läran om förhållandet mellan nåden

och den fria viljan var ännu ingalunda
klarlagd, och om någon >>heresi> kan det
därför inte bli tal. Den stora lärofadern
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i öknen var Evagrios av Pontos.
Hans läror blev för övrigt senare i stor
utsträckning fördömda i samband med
>origenismen>>, varför man länge haft en

oklar uppfattning om hans skrifter, som

offentligen till stor del blivit förstörda
men i praktiken insmugglats i diverse
sammanhang. Den berömda traktateri om
bönen som tillskrivits S:t Nilos och som i
aforismform redan framställer allt det
väsentliga av Johannes av Korsets lära om
känslans och andens natt som är förut-
sättning för den högsta kontcmplationen,
har sålunda för inte längesedan'visars vara
av Evagrios. Flonom torde man även få
tillskriva den första listan över huvud-
synderna. överhuvud taget präglas han av

en påfallande intellektualistisk, på syste-
matisering begiven anda som ibland tycks
föregripa skolastiken. Evagrios är Cassianus

främsta lärofader och vie honom har hans

arv tagits i besittning av det västerländska
munkväsendet, Benedictus' regel som i
mycket väsentligt bygger på Cassianus

innehåller sålunda åtskilligt av det som

äger bestående värde hos Evagrios, fnrnföt
allt en synnerligen högtstående uppfattning
om kontemplationen.

Ty kontemplationen var askescns yttersta
mål, och dit strävade munkarna i öknen
framför allt. Askesen förde fram till den
apatbeia, den frigjordhet från allt skapat
(som ingalundt ät att förvixla med lik-
giltighet) vilken vi återfinner överallt i
mystikens historia, inte minst i lgnatius'
exercitier. Evagrios driver emellertid upp-
skattningen av kontemplationen väl långt
då han sätter den högst på skalan av den
kristnes dygder 

- 
till och med kärleken

blir den underordnad och uppfattas huvud-
sakligen som ett medel för att uppnå den
frid med nästan som är nödvändig för
friden med Gud och bönens utövande.
Här befinner vi oss säkerligen på sidan om
evangeliets tradition, och det är inte minst
hos Evagrios man torde få söka förklaringen
till de uppenbara brister i uppfattningen av
kärleken till nästan som på många håil
kan påtalas i det första munkväsendet.
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Sålunda finner man vid sidan av de vackra
exempel på gästfrihet som visar att denna
dygd ofta holls hogt i ära i öknen, andra
som illustrerar en föga välvillig inställning
till besökande, Ibland kunde det hända
att den helige mannen alldeles vägrade att
visa sig för de fromma pilgrimer som

kanske färdats i veckor och månader för
att få höra en uppbygglig maxim från hans

läppar. I endra fall visade han tydligt att
besök inte var välkomna, Det finns en

berättelse om en viss Nathanael som fått
besök av ett flertal biskopar och som

vägrade att följr dem ut då de skulle
anträda återfärden, Då man förebrådde
honom denna oartighet svarade han: >Jag

är dod både för herrar biskopar och för
världen i övrigt; jag vet vad jag vill och
Gud känner mitt hjärta 

- 
jag tänker inte

följa dem ut!>> På tal om inställningen till
episkopatet förtjänar Cassianus att citeras:
>Munken bör undvika kvinnor och biskopar

- ack! det är till min egen skam jag

uttalar denna maxim, ty jag har själv
varken lyckats undfly min egen syster eller
biskopens handpåläggning.>>

En punkt vid vilken dock allmänt fästes

den största vikt är budet att inte döma sin
nästa 

- 
främst kanske f& att inte själv

enligt Mästarens varning bli dömd med
samma dom och mätt med samma mått 

-men även av positiva barmhärtighetsmotiv.
Ett fint exempel på denna ovillighet att
döma andra, denna radikala misstro till den

mänskliga skarpblickens förmåga att tränga
dit endast Skaparens eget öga når 

- 
en

misstro som kanske är helgelsens första
grundvillkor 

- 
finner man hos eremiten

Poemen, som uppmanade sina lärjungar att
>>aldrig tro på andras synd, även om man
kan vidröra den med handen>> och som

sade: >>Att hata det onda är att hata sina

egna synder och anse sin nästa för rätt-
färdig.>

Missförstånden eller missförhållandena på

nästakärlekens område kunde givetvis inte
bli bestående, och redan i och med Pacho-
mios finner man helt andra tonfall, för-
klarligt nog eftersom han inrättade kloster-

livet, gemenskapen bröderna emellan, som

en idealform för kristet liv. Cassianus går
givetvis på samma linje och representerar
överhuvudtaget en starkt fördjupad upp-
fattning av dygdebegreppet, helt i linje
med evangelierna. Och på !0O-talet vimlar
öknen av munkar som överträffar varandra
i barmhärtighet och kärlek till nästan.

Kunskapen om ökenfädernas liv är av
största intresse både för mystikens historia
överhuvud taget (cf. deras betydelse för
hela medeltidens spiritualitet) och för
munkväsendets historia i synnerhet. Genom
att f.ölja utvecklingen från Antonius,
Pachomios och Evagrics, via Cassianus och
Benedictus fram till våra dagar får man
en klarare uppfattning öm såväl det be-
stående arv som visat sig oförstörbart och
ständi8t ungt, som om de ting som varit
ofullkomligare, mera tidsbetonade, och som

under tidernas lopp alltjämt utvecklas och
förändras.

Här nedan skall anmälas tre arbeten
som är väl ägnade att bidraga till att göra
vår samtid mera bekant med dessa källor,

I Plons utomordentliga serie Bibliothiqae
sfirituelle d.u chrötien lettrö ha.r utkommit
en antologi av texter behandlande öken-
fäderna, utgiven av Rend Draguet,
professor vid universitetet i Louvain. Ur-
valet är representativt och välgjort, efter
den goda principen att så ofta som möjligt
ta med avsnitt som utgör ett avslutat helt,
i stället för att som beklagligt ofta sker,
skumma ett tunt lager över hela ytan.

- 
Först kommer Athanasios' berömda

Vita Antonii in extenso i en klassisk 1600-
talsöversättning. Därefter en kort skildring
av ererniten Paulas' liu, som utgör Hiero-
nymus' förstlingsverk, En biografi om
Pacbomios har Draguet sammanställt av
utdrag ur flera koptiska skrifter från 300-
och 400-talen. översättningen är hans egen.

Så följer cirka en tredjedel av Palladios'
Historia Lausiaca, ävenledes i Draguets över-
sättning, vilken förträffligt torde återge
originalets pittoreska, ofta mustiga realism,
som naturligtvis efter bästa förmåga och
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i uppbyggligt syfte vattnats ur i tidigare
översättningar. - 

Fyra eremitporträtt ur
Theodoretos' Theolhilos avslutar den bio-
grafiska delen av boken. Fortsättningen
utgöres av ett urval * Apofbtegmata
Patrum och ur Cassianus' Collationes

Pal runt.
Volymen inledes med ett utomordentligt

företal som ställer in ökenfäderna i deras

historiska, id6historiska och kyrkohistoriska
sammanhang. Det är håilet i en frisk och

alldeles icke salvelsefull ton och tar sikte
på väsentliga och bestående värden. Skada

bara atr författaren avslöjar en beklaglig
begränsning i sin andliga synvidd då han

talar om Cassianus' kontemplativa ideal'
Hans kritik av detta implicerar ett ifråga-
sättande av de grekiska fädernas hela

mystiska lära om möjligheterna för män-
niskans förvandling genom det kontem-
plativa skådandet; en förvandling som

redan här på jorden utgör ett slags för-
smak av förklaringen i himmelen, samtidigt
som en reminiscens och i viss mån ett åter-
upprättande av tillståndet före syndafallet.

Boken är försedd med perfekt notappa-
rat, men som alltför ofta i franska arbeten

saknas register och alfabetisk namnförteck-
ning nästan helt. Det är beklagligt att i
övrigt utomordentliga verk skall bli till
stor del oanvändbara som arbetsinstrument
på grund av denna defekt,

Johannes Moschos (o. I4i-619)
har skildrat munklivet i öknen sådant det
tedde sig på i0O-talet, alltså bortåt 200 år

senare än flertalet av de dohument som

ingår i ovannämnda antologi. Han besökte

såväl Egypten som framför allt Palestina

och berättar i Pratum spirituale i anekdot-
form sina upplevelser och intryck från
dessa resor, vilka hade till uteslutande

ändamål att inhämta fakta om fromma
mäns och kvinnors liv.

Atmosf ären är här trots alla likheter
tämligen annorlunda. Särskilt frapperar de

ständigt återkommande mirakler som till
slut blir nästan tröttsamt monotona till
följd av upprepningen. Medan Palladius'
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munkar visserligen beter sig nog så över-
mänskligt (och ibland omänskligt), syftar
hans skildring huvudsakligen till att visa
vad människan i ytterlighetsfall med Guds
nåd trots allt kan tänkas prestera 

- 
medan

Moschos överflödar i berättelser om de

märkvärdigaste avbrott i naturens ordning,
och detta som det mest självklara i världen.
Dessa mirakel kan dock sägas symboliskt
illustrera realiteter på det psykologisk-and-
liga planet. Så de förtjusande anekdoter om
munkarnas familiaritet med de vilda djuren,
vilka avser att belysa en tes som även
Cassianus hävdar, nämligen att den helgade
människan i viss mån på nytt tar naturen
i besittning, liksom före syndafallet 

-något som i och för sig ingalunda är otänk-
bart. Dessa skildringar tyder även på en
poetisk känslighet som i stort sett torde
ha varit det fjärde århundradets munkar
främmande, 

- 
Kärleken till nästan intar

också, som ovan xntyt[s, en betydligt mera
dominerande plats hos Moschos' munkar.

Intressanta är de inblickar man får i
dåtidens liturgiska liv och syn på sakra-
menten. Det är anmärkningsvärt att man
på ett par ställen finner exempel på att
läran om transsubstantiationens bundenhet
till prästvigningen långtifrån tycks ha varit
överallt klarlagd vid denna tid. Vid ett
par tillf ällen händer det nämligen att
någon from men icke prästvigd munk för
sig själv i förväg uttalat konsekrationsorden
över brödet, vatefrer den celebrerande
biskopen genom änglars försorg blir under-
rättad om att förvandlingen redan skett,

Även till denna bok skulle man ha
önskat ett betydligt fylligare sak- och
namnregister.

Av allra största intresse ur spiritualitets-
synpunkt är P. Hausherrs grundliga
undersökning av >förkrosselsens>) betydelse
för orientens patristiska tradition (hans bok
bär undertiteln: La d.octrine cle la conpotc-
tion dans I'Orient cbrötien). Den börjar
med ett filologiskt klarläggande av ordets
betydelse och redogör därefter för de

viktigaste källorna för kunskapen om
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Pentlsos. Utom traditionen f rån öken-
fäderna finner man här huvudsakligen

Origenes och kappadocierna' samt Chryso-
stomos.

Pentlsos betraktas som något för både

frälsningen och helgelsen oundgängligt,
något som måste krävas av syndaren; den

är inte ånger i vanlig mening men ett till-
stånd som föds ur ångern och som bör
vara pe(manent hos varje kristen, emedan

varje kristen är en förlåten syndare.

Som motiv för denna förkrosselse om-
talas i första hand den egna salighetens

förlusc genom dödssynden, vidare med-
vetandet om döden och domen. Smärtan

över de dagliga synder som inte ens >den

rätcfärdige> kan undvika utgör ett annat

motiv, jämte sorgen över andras synder.

De tårar som utgjutes på grund av kärleken
till Gud finns visserligen omtalade, men

ytterst återhållsamt och sällan 
- 

för-
fattarer. drar därav inte den slutsatsen att
de skulle ha varit sällsynta i öknen utrn
att fäderna ogärna yppade sina erfaren-
heter av de högsta andliga stadier som

man ev andra orsaker måste förmoda att
de emellanåt nådde.

För att uppnå förkrosselsen är bönen

medlet framför alla, men Penthos misre
också eftersträvas på rent psykologisk väg:
betraktelse över de yttersta tingen, samvets-

rannsrkan etc. FIos enstaka källor finner
man rätt suspekta metoder som t. ex. att
vid varje form av sorg eller smärta skynd-
samt inrikta tankarna på synden och döden

för att tillgodogöra sig den redan före-
fintliga affekten för bättre ändamåI. Men
dylikt :ir sällsynt, och f ädernas metoder

att uppnå Peatbos har i regel vunnit be-

kräftelse i senare tiders spiritualitet i lika
hög grad som deras lära om förkrosselsen.

Bland de hinder för Pentltos som om-
talas kan nämnas: allmän slöhet, väddslig
instälIning, skrattlyscnad och överdriven
intellektualism. Beträf[ande skrattet torde
nog få moderna auktoriteter våga gå så

långt som dessa århundradens lärofäder.
Det fördömes med en överväldigande en-

hällishet, och om en och annan rekommen-

derar ett vänligt leende vid lämpliga till-
fällen, så är detta ingalunda en allmän lag,

För övrigt är det ganska påfallande att,
såsom Hausherr konstaterar, just de ting i
ökenfädernas liv som på oss gör en oemot-
ståndligt komisk effekt (och de är talrika,
inte minst i detta sammanhang), utan
ringaste tvivel för fötf*tarna och, får man
väl anta, de dåtida läsarna, hade en grav-

allvarlig karaktär.
P. Hausherr framhåller till slut med

rätta ett doktrinen om Pentbos ingalunda
är tidsbetonad och förlegad utxn tvärtom
tillhör det andliga livets >klassiska> ele-

ment. Just ökenfädernas exempel visar hur
föga >tårarnas gåva>> har med känslosamhet

att göra, rtt den elldeles normalt förenas

med en manlig energi och viljestyrka som

vår tid svårligen torde överträffa. Inte
heller står den i motsättning till glädjen

- 
tvärtom är den enda vägen dit. Och när

den >fullkomliga glädjen>> är nådd 
- 

i
den mån den uppnås har på .iorden -
genomstrålar den en förkrosselse som inga-
lunda är ett passerat stadium men som

fördjupas i samma grad som själva glädjen.

Ty ingen annan glädje finns för den kristne
än den förlåtne syndarens glädje.

Gunnel Yallquist

Varia

L6on le Grandl. Serrnons l,
263 (160) s. Coll. Sou.rces Chri-
tiennes, Paris 1949, Ed. du Cerf.

Påven Leo I:s skrifter är åtminstone be-

kanta från breviarieläsninSen - 
särskilt

minns man hans homilia i julmatutinen.

Just denna predikan ingår i detta första
brnd av hans samlade Sermones, som alla
beräknas utkomma i serien Sources cbrö-
tiennes. Man har valt att gruppera dem

efrer kyrkoårets tider, och föreliggande
volym innehåller de 19 predikningar, som

finns bevarade för jul- och epifania-tiden.
Den latinska grundtexten går som vanligt
parallellt med översättningen, vilken före-
faller vara väl och troget utförd av Dom
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Dollc. Dom Leclercq har gjort en utom-
ordentlig inledning, som utförligt situerar
Leo i hans historiska och teologiska sam-

manhang.

Predikningarna präglas särskilt av pole-

miken mot manikierna, och det är in-
tressant att iaktta, hur man kan datera
dem alltefter styrkan i denna polemik. Den
manik6iska faran stod nämligen inte klar
för Leo lörfin 443, då en skandal i Rom
tvingade honom att öppne process mot och
döma heretikerna. Efter denna händelse

återkommer han ständigt till de manikiiska
irrlärorna. Ämnet, inkarnationen, ger ho-
nom också goda tillfällen härtill. Men det
bör betonas, att apologeten hos Leo aldrig
undantränger mystikern; hans personliga
kärlek dll Kristus och den djupa andliga
innebörden i inkarnationens konsekvenser
för människan understrykes ständigt på
nyrt. Häri följer Leo traditionen från
Irenaeus.

En jämförelse med tidigare kyrkliga för-
fattare ger genast vid handen den skarpa

skillnad som föreligger mellan dessa, vilkas
förkunnelse ägt rum i en martyrtid, och
Leo, som predikar för en redan >förborger-
ligad>> kristenhet. De första århundradenas
mystik var i eminent grad en martyriets
mystik. Leo I lever i en tid, i vilken munk-
mystiken börjar slå rot tack vare en reak-
tion mot Kyrkans begynnande förvärlds-
ligande,

En annan jämförelse, denna gång be-
träffande en detalj, kan ha sitt kuriositets-
intresse. Leo talar om de barn, vilka Jesus
ställde fram som exempel för sina lärjungar,
då det gällde att komma in i himmelriket.
Härvid åstadkommer hm (7. hom, f, Epi-
fania) en entusiastisk perifras om barn-
domens oskuld och ödmjukhet. När Augu-
stinus någonstens kommenterar samma
locus ät han åmkilligt besvärad men löser
problemet genom atr förklara huruledes
Vår Herre, som väl visste vilka han hade
framför sig, alls icke åsyftade någon för-
ment oskuld hos barnen, utan endast deras
kortväxthet såsom en symbol för ödmjuk-
heten, 

- 
Man har här i ett nötskal
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skillneden mellan de båda stora kyrko-
fädernas temperament och syn på den
mänskliga naturen.

Det är att hoppas att nästa del av dessa

predikningar inte måtte dröja alltför länge
att komma u1 

- 
ings minst därför att de

latinske fäderna åtminstone kvantitativt är
åtskilligt fattigare representerade i denna
serie än de grekiska.

Jean Chrysostome: Let-
tres å Olympias. Coll, Sources Chrt-
tiennes, Patis 1947, Ed. du Cerf.
Traduction frangaise: frcs 320:-;
Texte original et traduction fran-
gaise: frcs 4J0:-,

Man kan kanske undra över valet av
just denna text när det gällt att i den
utomordentliga serien Sources Cbråtiennes
representera Johannes Chrysostomos, Var-
för inte i srället välja en samling av de

homilier som givit honom det namn han
bär och det välförtjänta ryktet att vara
den kanske störste >>predikare>> (ordet >pre-
dikant> ger tyvärr associationer av mindre
adekvat Nrt) den österländska kristen-
heten ägt?

Men bekantskapen med den >privata>>
sidan av en sror personlighet är alltid av
stort värde. I dessa brev kommer man just
iira tnönniskan brkom biskopen och kyrko-
läraren. Man frapperas av hans ödmjukhet

- 
här finns ingenting av den önskan att

framstå som hjälte, som men skulle kunnat
vänta sig hos en ökenfädernas lärjunge i
askes. Den store kyrkofursten erkänner i
dessa dokument från sitt livs sista år hur
han lider av landsflykten inte bara i andlig
måtto utan även 

- 
och i hög grad 

- 
i

materiell. Han klagar t. ex. över atr inte
dagligen få färskt bröd, att de hygieniska
resurserna är bristfälliga, etc.

Vad den doktrinala sidan beträffar kan
man svårligen frigöra sig från intrycket att
Johannes i förmaningarna till sin heliga och
avhållna dotter i Kristus, Olympias, mera
öst ur den hellenska filosofiens källor än
ur den kristna mystikens. Hans förnufts-
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kult dominerur i hög grad hans även över-

naturliga syn på människan. Likaså 
- 

och

här spårar man ökenfäderna 
- 

betonar han

starkare smärtans och ansträngningens

värde, än kärlekens. Genom sin mera

aristoteliska än platonska, mera moralistiska

än mystiska inriktning, framstår Johannes
Chrysostomos i dessa brev som en typisk
representant för Antiokia-skolan, kontras-

terande med Alexandria-skolan sådan man

vid ungefär samma tid möter den t. ex. hos

de kappadociska fäderna.

Homöliaire Patrhtique Prdsent6
par J-P. Bonnes. 36J s. Paris

1949, Ed. du Cerf.

Föreliggande arbete har framför allt sitt
värde däri att det utgör en synnerligen
lämplig introduktion till 1äsningen av kyrko-
fäderna. Den presenterar ett urval predik-
ningar av de största fäderna i anslutning
till kyrkoåret sådant det tedde sig under
den klassiska tiden, d. v. s. klart koncentre-
rat till Flerrens egna mysterier och med be-

tydligt mindre plats för helgonen.

Urvalet är i stort sett gott 
- 

sålunda

finner man av Basilius en homilia om

kärleken till nästan och likaså av Augusti-
nus, som bårdr fu mästerverk och verkliga
föredömen för >>moralpredikningar>>. Gre-
gorius av Nazians' stora påskhomilia (inte
den som intagits i breviariet för påskdagen)

utgör kenske samlingens pärla, men även

Augustinus' julpredikan och hans påskpre-

dikan är väl valda. Vad Leo beträfrat hat
kanske en del kommit med som kunnat
bytas ut mot saker av större intresse, och

det gäller även om Gregorius den store'

vars strålande biskopsuppläxning i anslut-
ning till Petri och Pauli fest dock mer än

tillräckligt gottgör en del svagare texter'
Man vill på det bestämdaste ta avstånd

från utgivarens princip att låta sådana

pårtier av homilierna bortfalla, som t' ex'

ur naturvetenskaplig synpunkt måste be-

traktas som foråldrade. Boken har utkom-
mit i serien Lex Orandi som redan inne-
håller tillräckligt fordjupade arbeten för
att det inte skall vara nödvändigt att där

komma med en >skolupplaga>>. Vdare
måste tyvärr anmärkas att översättningen
är föga vårdad och stilen ofta ganska

onjutbar, vartill kommer talrika tryckfel.

Gunnel Yallquis,
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Thomistisk litteratur

Efter många tecken att tyda finnes just
nu etr stort intresse för de filosofiska pro-
blemen. Därför tror vi oss göra våra läsare

en tjänst med att upplysa om de främsta
nya publikationerna på den thomistiska
filosofiens område.

En första bekantskap

Låt oss börja med Jacques Maritain's
lilla bok Le Docteur angålique (Paris,

Descl6e). Mer än någon annan har Mari-
tain bidragit till att frigöra thomismen
från skolans stela band och bevisat dess

fruktbarhet för lösandet av nutidens pro-
blem. Med Maritain som professor i etik
vid Princetons universitet (USA) innehar
thomismen nu en nyckelposition även i
den nya världen.

Maritains bok om S:t Thomas är avsedd

som en första bekantskap med Aquinaten
och thomismen. Den framhäver denna
filosofis djupa mänsklighet och religiösa
betydelse, och yrkar på orubbad trohet mot
den oförfalskade thomismen, mor dess inre
struktur och grundsyn. Att thomismen i
vira dager upplever en stor blomstring be-
höver inte förvåna oss. Därom virtnar
bl. a. även det faktum att i Amerika avi-
semts ett nytryck av Aquinatens samlade

verk enligt Parma-utgåvan. Positivismen
har jämmerligen misslyckats, och den mo-
derna människan söker ånyo efter meta-
fysisk insikt som en fast grund för sitt
tänkande och handlande. Vid sökandet
efter en äkta mänsklig metafysik har redan
många vänt sitt ansikte mot thomismen,
eller bättre sagt, tillsammans med S:t Tho-
mas mot varandets ordning och mot Gud,
allt varandets urkälla. Men den moderna
människan är inte blott i behov av meta-
fysisk insikt, utan hon 

- 
den förvillade,

den övergivna och utblottade 
- 

behöver
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även kärlek, och i Aquinatens lära kommer
hon att finna också den: denna caritas
som förenar människorna med varandra i
den gudomliga kärlek, som gav dem till-
varo.

Thomismen ensam kan till slut genom
sin lära både om det alltomfattande och
objektiva förnuftet och om nåden, direkt
eller indirekt, tjäna som grundval för vår
kulturs enhet, som nu är hotad,

Bokens sista del vänder sig uppenbar-
ligen mot de katolska tänkare, som för
sin filosofi'söker en annan basis än tho-
mismen. Både thomismens inre värde och
Kyrkans klart uttalade önskan borde avråda
från ett sådant företag. Thomismen kan
visserligen med fördel ta upp en del san-
ningar ur andra system, men dess egna

djupa insikter, dess fundamentala inställ-
ning och ursprungliga syntes måste man
hålla fast vid, om man inte vill förfalla
till mode-filosofier.

På liknande sätt som Maritain vänder sig

Josef Piepe r i sina böcker om thomismen
till en bredare publik, han i sin tur till de

bildade inom det tyska språkområdet. Josef
Pieper föddes 1904 i Elten och är nu efter
studier i Miinster och Berlin sedan 1946
docent vid universitetet i Miinster. Hans
lilla skrift Ueber Thotnas uon Aquin kan
bäst jämföras med den nyss omtalade av

Maritain. Den innehåller en mycket kort-
fattad beskrivning av S:t Thomas' levnad,
en karakterisering av hans andliga gestalt

- 
Pieper ser i honom framför allt den

ärliga, lugna anden som obehindrad och
kärleksfull srår öppen för den ob.lektiva
sanningen 

- 
och av några huvudlinjer

i hans världsbild: i synnerhet den substan-
tiella enheten av människans andligt-kropps-
liga väsen, skapelsen uppfattad som en av
evigt förnuft och evig kärlek ordnad mång-
fald, harmonien mellan den fria tanken
och den underdåniga tron.
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Samme författare har ur S:t Thomas'

omfattande verk utvalt några Larakteris-

tiska texter, översatt dem till tyskan och

uppställt dem enligt filosofiska synpunkter.
På så vis uppstod två praktiska böcker:
Ordnung unil Geheimnis, Breuier iler Velt'
uehbeit sarnt Auge iles Adlers, Breuier iler

Heilslebre. Detta är nog ett originellt och

mycket tyckligt sätt att bringa dem, som

ännu inte orkar läsa långa artiklar om

frågor ur S:t Thomas'verk, i kontakt med

hans sätt att tänka och skriva. Så vitt jag

vet finns det inte liknande Thomas-brevia-
rier på andra språk. I olike skrifter av

samma serie har J. Pieper även på ett
mästerligt sätt för det moderna tänkandet

tolkat enskilda frågor ur S:t Thomas' etik,
so;n i Vom Sinn der Tabferkeit (1948,
3:e uppl.), Zucht unil Mass (1939). Vabr'
beit iler Dinge (1945) innehåller en tho-
mistisk kunskapslära. (Alla dessa små böcker

kan fås hos Summa-Verlag, Olten i Schweiz,

eller hos Kösel-Verlag, Miinchen.)

Det tbomhtiska tänkandet

Med de sist omtalade skrifterna har vi
redan beträtt området för den egentliga

thomistiska tanken. Denna represcnteras i
sin helhet och till sina främsta detaljer av

ett stort ental verk. Det thomistiska tän-
kandet har inte karaktären av stel syste-

matik, som gör all vidare utvectling omöj-
lig och hindrar personliga, skapande tankar.
För ögonblicket kan vi särskilja fyra olika
tankeriktningar, som var och en presen-

terar sig som en interpretation av tho-
mismen, utan att dock någon av dem eller
alla tillsammans uttömmer rikedomen av

den thomistiska synen på verkligheten. Var
och en av dessa tankeriktningar uppträder
för övrigt i sin tur åter i olika schatte-
ringar, så ett vtje modern thomist på den

ena eller andra punkten fortsätter tho-
mismens tankegång på egen risL. Detta
hindrar inte att det finns, som en gemen-

sam nämnare, vad vi skulle kunna kalla en

klassisk thomism, vars allmänna formu-
leringar nog godtagas av alla. Den som vill

bilda sig en uppfattning om denna klassiska

thomism gör bäst i, synes det oss, att ta
lnleiding tot het leaen en de leer aan St.
Thomas uan Aquino av J. H. E. J. H o o g-

v e I d och grundligt studera denna bok (ny
upplaga utgiven av I. J. M. van den Berg,

Nijmegen 1946, Dekker). Detta verk går

tillbaka till den ursprungliga boken av

Martin Grabmann, den förträfilige Thomas-

kännaren, som avlidit den 9 jan. 1949,

lämnande efter sig ett stort tomrum i
raden av de thomistiskt l^tdr. I bokens

första del beskrives med hjälp av Thomas-
forskningens senaste resultat Aquinatens

levnad och tecknas hans personlighet på

bakgrunden av hans tids vetenskap och

andliga liv. I andra delen finner vi de

främsta ledtankarna, eller vad vi kunde

kalla thomismens förnämligaste filosofem,
en efter en kort framställda: kunskap som

förståndsakt, tro och vetande, den tho-
mistiska metaf ysiken, Guds existens och

väsen, Gud och världen, människan och

själen, den thomistiska etiken, stat och

samhälle, kristendom och Kyrka. Bokens

korta översikt kan naturligtvis inte säga

allt, men den som vill göra bekantskap med

thomismens grundbegrepp, skall svårligen

kunna hitta en bättre vägledning. Läsaren,

som önskar mer, finner vid slutet av varje

kapitel omsorgsfullt sammanställda biblio-
grafiska uppgifter.

Mgr. Hoogvelds bok ger självklart ej

något avgörande svar på de mångfaldiga

frågor, som thomisterna har delade me-

ningar om. Den håller sig fastmer mesta-

dels på avstånd från kontroversen' utan

dock att dnrför alltid förtiga författarens
personliga omdömen i saken, och den ger

vad vi också skulle kunna kella genom-

snittsthomismen, som håller sig till den

närmast liggande betydelsen av de främsta

thomistiska texterne.
Men den som går till djupet av dessa

texter, skall där ofta upptäcka olika be-

tydelser, och på grundval av dessa upp-
står, som vi sade, olika strömningar' som

alla kan och måste betraktas som hörande

dll dct thomistiska tänkandet.
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Den traditiorcella tbotnisnr.en

En första strömning representeras av tho-
mister som näre ansluter sig till den

klassiska thomismen och som tolkar S:t
Thomas' texter i meningen och anden av
de stora kommentatorernt frän 1600-talet:
Cajetanus och Johannes a Sancto Thoma.
Det skulle vi kunna kalla den traditionella
thomismen, thomismen sådan den i allmän-
het läres på de olika högre katolska läro-
instituten. Denna riktning representerxs av
en talrik skara ny-thomister, vilka, såsom

vi redan sade, var för sig representerar en
egen nyans. Vi nämner här blott Garrigou-
Lagrange (med sitt främsta 'rerk Dieu),
Maritain (Saint Thomas d.'Aquin), Meyer
(Tl:omas uon Aquin.), Manser (Das'Vesen
des Tbotnismus), Gredt (Eletnenta pbilo-
sopbiae artistotelico-tbomisticae) och Gilson
(Le Thomisme). Denna imponerande, fast
mycket ofullständiga rad kompletteras i
England av R. P, Philipps verk i två
band Modern thomistic philosophy (London
1948, Burnes Oates). De engelsmän, som

bekänner sig till thomismen, har här en
särskild uppgift. Hela deras nationella
filosofiska tradition ligger ju i linje med
empirismen, och de hyser vanligen en

instinktiv motvilja mot >metaphysics>. För-
fattaren av denna bok har dock avgjort
övervunnit sin motvilja och förstår att
ge oss en mycket klar framställning av
den traditionella thomismen. Maritain,
Sertillanges, Garrigou-Lagrange har uppen-
barligen varit hans läromästare, men han
har på den ena eller andra punkten, som

t. ex. vid frågan om sanningens yttersta
kriterium, lämnat dem alla och företräder
en mening som försvaras av några andra
thomister.

I arbetets första del behandlar fötfatta,-
ren naturfilosofien. FIan förfäktar mot
somliga moderna vetenskapliga kretsar teo-
rien om den första materien och formen
(materia Prhna et forma - 

hylemorfis-
men), som förenade till en materiell
substans utgör principerna för kvantiteten
och aktiviteten. Här omtalas också de

klassiska problemen om extensionen, rum-
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met, tiden, rörelsen, den substantiella för-
ändringen, naturlagarna, världsalltets be-
gränsning. Till naturfilosofien hör vidare
den filosofiska läran om den levande na-
turen: växter, djur och slutligen män-
niskor. I sista paragrafen av detta avsnitt
skriver författaren klart och lättfattligt
om den thomistiska antropologien: för-
ståndets och viljans verksamhet, enheten
mellan kropp och sjäI. Därtill kommer ett
kapitel om transformismen, Den andra de-
len handlar om metafysiken, eller om de

allmänna grundprinciperna inom det tho-
mistiska tänkandet. Under metafysiken
sammanfattas epistemologien eller läran om
varandet och den naturliga gudsläran eller
teodicdn, I:Iär kommer läsaren i kontakt
med thomistiska läran om sanningen, om
sinnesförnimmelsen av det enskilda och
den abstrakta, intellektuella kunskapen om
det universella, om misstag vid kunska-
pandet, om de sista motiven och det sista

kriteriet för sanningen, om vetenskapen
och de olika formerna av vetenskap, I
denna egentliga metafysik möter man be-
greppen: vara, akt och potens, essens och
existens, substans och accidens, kausalitets-
princip och finalitetsprincip. Till slut kom-
mer, som krona på metafysiken, teodic6n
med de klassiska gudsbevisen och traktaten
över de gudomliga attributen med teorien
om analogien.

Denna torra uppräkning kan kanske
t. o. m, för icke-invigda ge en uppfattning
om den rikedom av tankar, som inom den

traditionella thomismen har utvecklat sig
till ett mäktigt system. Och ändå saknas

här ännu hela den thomistiska etiken, vil-
ken såsom >praktisk> vetenskap avsiktligt
förbisås.

Philipps verk är säkerligen inte så per-
sonligt eller så djupt som de motsvarande
synteserna av Sertillanges, Gilson och Meyer,
men det utmärker sig genom klarhet i
problemställningen och argumentationen.
Denna klarhet beror bl. a. på den fort-
löpande konfrontationen av de thomistiska
lösningarna med andra, i synnerhet mo-
derna system. På så sätt växer, från pro-
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blem till problem, övertygelsen att den tho-
mistiska realismen försonar alla dessa mot-
satta teorier i en högre syntes. Genom sin

centrala idd om människan som en enhet

av ande och materia undvikes både den idea-

listisLa spiritualismens och sensualismens en-

sidighet.
Till samma sorts traditionella thomism

hör en filosofisk handbok på latin för-
lattad av P, Ch. B o y e r, professor vid
Gregorianska universitetet i Rom, och i
Holland utgiven av H. G. Rambonnet
med titeln Hattdboeh der uijsbegeerte (3

delar. Hertogenbosch, Malmberg. 3:e del

1 948 ) , Denna handbok är en utmärkt kurs-
bok, resultatet av en mångårig undervis-
ning vid det mest internationella katolska
universitetet i världen. Boken är uppställd
enligt det sedvanliga undervisningschemat
för prästseminarier, och framställningen
foljer den scholastiska undervisningens me-
tod med teser, status quaestionis, syllogis-
tisk bevisföring, lösning av inkast, scholier

m. m. Boken är rikt försedd med citat både

ur den gamla och den moderna filosofien.
Den holländske bearbetaren har i delen som

omfa*ar metafysiken tillfogat ett tillägg
om existentialismen samt i avsnittet om den
naturliga gudsläran ett annat om S:t Tho-
mas' lära över participationen. Den som

grundligt vill lära känna den traditionella
thomismen och har tid till mera ingående
studium, kan lugnt f0rdjupa sig i denna

handbok.
Till samma traditionella riktning hör

också P, Garrigou-L/gr^nge's bok
La Syntbåse thomiste (Patis 1947, Desclöe).
Den utgöres av en ny bearbetning av för-
fattarens attikel Tbonisne i Dictionnaire
cle tböologie catholiqae. I motsättning till
de ovan anmälda verken står visserligen här
teologien i förgrunden, men även filoso-
fiska problem behandlas och S:t Thomas
fundamentala metafysiska och etiska in-
ställning preciseras vid flera tillfällen. I
denna bokupplaga har |örfattaten tillfogat
fem avsnitt, mest av filosofisk art, under
titeln Zas bases råalistes de la synthåse tbo-
miste, vid,rte ett bihang med rubriken .La

nouuelle thöologie oi. ua-t-elle?, en pole-

misk skrift, vari den teologiska metoden
hos somliga katolska teologer rnycket skarpt
angripes. Tidigare publicerad i tidskriften
Angelicum (1946) har den framkallat
många repliker. Det verkar rätt så under-
ligt att trå,fta pä detta polemiska stycke i
en sådan objektiv framställning som I,a
slnthöse tbomiste annars är. Den utmärker
sig för övrigt genom ett fullständigt be-
härskande av de tradionella thomistiska
lärosatserna och genom en välgörende ba-
lans, som avhandlar de svåraste problemen

med glimrande intellektuell rödighet.
Det må nu vara nog med den tradi-

tionella thomismen, som man nödvändigt
måste ha grundlig kunshap om för att be-
gripa något av de nya strömningarna inom
vår tids thomism.

T bomismen enligt Mardcbal

P. J, Mardchal's stora verk Le Point d.e

döpart de la nr,itaphysique (2:a uppl.
Bruxelles 1949, L'Edition universelle) har
genom sin originalitet i uppläggningen satt
i viss mån hela den fackfilosofiska världen
i rörelse. Det synes oss som om denna inter-
pretation av thomismen, så omstridd den
än må vara, likväl vinner alltmera anslut-
ning. P. Marichal undersöker framför allt
den thomistiska kunskapsläran och jämför
den med Kants kriticism, ditev titeln av

bokens femte och främsta del Le tbo-
ncisme deuant la pbilosopbie critique. Ut-
gående från en undersökning av omdömet

- 
av honom kallad >den transcendentala

analysen>> 
- 

söker han bevisa att det enligt
S:t Thomas' autentiska och djupa tanke
i varje omdöme finns en inre finalitet,
en dynamik som pekar på det absoluta
vant. Denna relation av varje mänskligt
omdöme till Gud upptäckes av oss genom

en reflexiv, transcendental analys. På så

sätt tolkar Mardchal det kända ordet av S:t
Thomas: >>Alla kunskapande varelser känna
i varje objekt, som de ha Lunskap om,

implicite Gud.> Medan den traditionella
thomismen förmedels kausalitetsprincipen
stiger upp till det absoluta ifrån det som

23t
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kontingent erkända objektet, tar Mardchal
sin utgångspunkt från den intellektuella
aktiviteten själv, vars dynamism är riktad
mot det absoluta som måI. Det synes vara
obestridligt att sådana betraktelser före-
kommer i S:t Thomas' skrifter och *t Le
tbomistne deuant la f hilosopbie critique
fört detta oomkullstötligt i bevis. Man be-
höver för övrigt efter vår mening inte i
Mar6chal's thomism se en motsättning till
den traditionella; de kompletterår varandra,
såsom framgår t. ex. av sådana arbeten som

Karl Rahner's Geist in Velt, Hörer des

Vortes, H. Robbers' Vejsbegeerte en

openbaring och många andra, där infly-
tandet från Mar6chal är märkbart. Mar6-
chal's uppfattning om S:t Thomas kun-
skapslära måste, synes oss, registreras som

en definitiv vinst för det thomistiska
tänkandet.

Louuain-skolan

Inte så olikt som det kan synas vid första
anblicken, men likväl annorlunda än hos

Mardchal framställes thomismen i Louvain-
skolan. Av professorer vid det berömda
Institut Supdrieur de Philosophie, som
grundlagts av professor, sedermera kardinal
Mercier, har nyligen inte mindre än tre
arbeten över thomistisk metafysik utgivits:
Ontologie av F. Va n S te enbe r ghen,
Mon Moi d.ans I'Etre av N. J. J. B a l-
thasar och La mätaPhysique de I'Etre
av De Raeymacker. (Antwerpen och
Nijmegen 1947, Stendaard-Boekhandel resp.

Dekker). De lärda i Louvain synes mig
överensstämma med Mardchal i den upp-
fattningen att thomismens metafysiska be-
tydelse inte så mycket står i samband med
det abstrakta, begreppsmässiga tänkandet

- 
dit lägger den traditionella thomismen

hela accenten 
- 

utan med ett djupare
intellektuellt moment. Men medan Mard-
chal kommer till det transcendenta eller
absoluta genom analysen av omdömes-akten,
utgår Louvain-skolan från ett intuitivt mo-
ment, som är inneslutet i varje kunskaps-
akt. Och tydligen söker man detta intuitiva
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i det omedelbara fattandet av jaget som ett
varande, och det som ett relativt, parti-
ciperande sådant. Denna utgångspunkt
tjänar klart som grundval för De Raey-
macker's Metaf ysik, som å andra sidan ut-
märker sig genom en stram uppbyggnad
av och en djup filosofisk insikt i den tradi-
tionella problematiken av essens och exi-
stens, substans och accidens, vara och
handla. Som sig bör krönes denna meta-
fysik med en naturlig gudslära.

Inte blott i Louvain-skolan utan också

annorstädes finner man hos äkta thomister
en tydlig strävan ^tt läta det abstrakta
och begreppsmässiga tänkandet stöta på ett
intuitivt moment, som sätter anden direkt
i kontakt rned det metafysiska varandet.

Jag tänker här t. ex. på en artikel av
dominikanpatern De Petter över Zin
en grond. aan bet oordeet (Mening och
grundval av omdömet) i den kända, ge-

digna tidskriften Tijdscbrift loor Philo-
soblrie (17 (1949) sid. 3 ff). Också i denna
riktning ser vi ett berikande av den äkta
thomismen.

T homisl iska u lfl äcktsresande

Slutligen finns det också tänkare som

står ännu friare från den traditionella tho-
mismens skolastiska metod. Vanligen har de

intensivt upplevt den moderna filosofiens
problem. Men de har dock inte som så

många andra låtit sig förblindas av de nya
terminologierna, utan upptäckt att varje
äkta filosofi till slut förblir filosofi, näm-
ligen ett sökande efter det sista varför hos

tingen och särskilt hos människan. De
kommer till slutsatsen, att hela oron, det
moderna tänkandets dramatik slutligen
pekar på thomismens till synes så lugna
och abstrakta formuleringar. Vi måste utan
tvivel räkna även dessa författare till de

thomistiska tänkarna; de är thomister som

på egen hand ger sig ut på främmande
mark och kommer tillbaka med >byte från
Egypten>.

Så vågar en schweizare, Hans IJrs
von Balthasar, i sin bok Vabrbeit
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(Einsiedeln-Zörich 1949, Benzinger) sig på

att göra thomismens eviga kärna tillgänglig
genom att kla den i moderna tankar. Mo-
dern är dennr bok genom sin tydliga
tendens att ge de klassiska formuleringarna
ett meningsfyllt, existentiellt innehåll,
vidare genom sina fenomenologiska beskriv-
ningar och slutligen genom en terminologi
som stöder sig på den tyska existentialis-
mens uttryckssätt. Sanningen definieras här
preliminärt som varandets avtäckande, av-
slöjande, vilket omedelbart påminner om
Heidegger, som likaledes förklarar det
grekiska ordet e-let/seia etymologiskt som

det det icke-gömcla, ilet auslöjade. Yata,n-
det avslöjar sig allcså i och genom att bli
synligt, och det avslöjar eller visar sig
nödvändigtvis för ett subjekt, som liksom
är ett mottagande andligt rum, vari varan-
det når sitt mål: att visa sig, att bli sanning.
Sanningen förutsätter således ett objekt,
som gör sig självt synligt, och ett kun-
skapande subjekt, som aktivt mottager
varandets uppenbarelse. Och på så sätt
kommer man fram till ett slags dramatisk
omskrivning av den klassiska definitionen:
sanningen är >>överensstämmelsen mellan
förståndet och tinget>>.

I den första delen av sin bok undersöker
Balthasar, under vilka villkor oblektet, som

uppenbarar sig, och subjektet, som mot-
tager denna uppenbarelse, kommer till den
fullkomliga samstämmighet som är själva
sanningen, >>Sanningen som natur>. Den
andra delen: >Sanningen som frihet> och
den tredje: >>Sanningen som hemlighet>> ut-
gör mittstycket, som omfattar märkliga
fenomenologiska beskrivningar bl. a. av
kunskapen om jaget, av kunskapen om de

andra, av de tre momenten av tiden: det
förflutna, det närvarande och det till-
kommande, av sökandet och finnandet, av
kärleken. Här fram{ör allt bryter fram
vad vi skulle kunna kalla tänkandets patos,

varigenom denna thomistiska bok så mar-
kant skiljer sig från den traditionella sko-
lastikens litteratur. Som exempel må föl-
jande anföras ( förvisso en klimax! ) : >Så

snart den tänkande människan nalkas den

glödande mitten av varandets hemlighet,
håller hon andan och hennes hjirta
sväller...> (sid. 21a).

I sista delen: >Sanning som deltagande>>

tillämpar författaren analogiskt sanningens
tredubbla aspekt som bild, som mening och
som ord på forhållandet mellan Gud och
skapelsen. Gud uppenbarar sig fritt i ska-
pelsen. Han uttalar sig själv i den och ger
människan förmåga att begripa hans uppen-
barelse, hans ord. I allt är människan den
mottagande; det andliga rum, där sanningen
mottages, har även det mottagits. Så ändar
denne ursprungliga ontologi, buren av de
thomistiska grundprinciperna, i längtan
efter det Mysterium som är Kärlek och
bländande Sanning.

SIeciella Iroblem

Ett stort antal nutida thomistiska ar-
beten handlar antingen om ett eller annat
bestämt filosofiskt problem eller tillämpar
thomismen på något särskilt område. Då
det här rör sig om mera specialiserade verk,
kan vi nöja oss med några antydningar.

Bland de inom thomismen omstridda
punkterna är nu för tiden hylemorfismen
nog den mest aktuella. Den så kallade
moderna fysiken har starkt modifierat den

vetenskapliga världsbilden. Hur kan hyle-
morfismens teori, baserad som den synes
på en naiv metafysik, då ännu hålla stånd
mot denna? Omkullkastas inte alla de argu-
menc, som anföres för hylemorfismen
(substantiell förvandling, kropparnas passi-

vitet och aktivitet) radikalt genom de nya
insikterna i naturskeendet och göres där-
med inte själva teorien överflödig?

Julius Seiler skrev över detta pro-
blem ett monumentalt verk med titeln
Pbilosopbie iler unbelabten Natur (Olten
i Schweiz 1948, Valter), som på den

modetna fysikens alla områden (rum, tid,
kvantitet, energi, materia, naturlag, sub-
stantiell förvandling m, m.) konfronterar
den exakta vetenskrpen med hylemorfismen
i dess skolastiska och i synnerhet tho-
mistiska gestalt. Förf attaren har genom-
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arbetat och systematiskt behandlat en

enorm litteratur, både av vetenskaplig och
filosofisk art. Flans verk utmärker sig

dessutom genom en klar argumentering.
Dock synes han vara bättre insatt på den
positiva vetenskapens område, medan han
känner den aristoteliskt-thomistiska natur-
filosofien mera från visserligen, dllförlirlig
men dock andra hands litteratur. Man
saknar i denna för övrigt märkliga bok
intrycket av intellektuell säkerhet, något
som blott kan vinnas i direkt kontakt med
källorna. Kanske att vi här har att söka

orsaken till författarens negativa utlåtande
om hylemorfismen, som han synes anse vara
föråldrad vad förklaringen av det rent
{ysiska naturskeendet beträffar. Han kom-
mer rill följande slutsats: >Vår förbehåll-
samhet gentemot hylemorfismen gäller hu-
vudsakligen den livlösa naturens område.
Materia-form-läran behåller däremot sin
betydelse på det biologiska området. Där
framträder på påfallande sätt ett av ända-
målet betingat skeende, som vars bärare
man måste betrakta den substantiella for-
men, d, v. s. livsprincipen> (s. 448). Många
thomister har nog svårt att bifalla denna
slutsats, då den, logiskt genomtänkt, helt
enkelt förvisar den livlösa naturen ur det
filosofiska betraktelsesättet och restlöst hän-
visar den till den positiva vetenskapen.

Till samma slutsats synes också 
- 

fast
med en viss tvekan 

- 
E. Lowijck

komma i sin avhandling om Substantiele
uerand.ering en Hyletnorpbisme (Lo:uvain
1948, Namverlaerts) med undertiteln Ea
kritisk studie öuer ny-skolastiken, Denna
avhandling, som författaren försvarade vid
Institut Supdrieur de Philosophie i Louvain,
är mera blygsam till omfånget. Den går
inte in på vetenskapliga detal;'er utan in-
skränker sig huvudsakligen till den filoso-
fiska sidan av problemet. Författaren un-
dersöker med mycket tålamod bevisföringen
beträffande hylemorfismen hos ett stort
x11xl 

- 
mest thomistiska 

- 
ny-skolastiker

och underkastar deras metod en ingående
kritik. Mycket synes honom väga för lätt,
och han evslutar sin studie med en väl
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grundad lösning på grundval av Louvain-
skolans metafysik, i synnerhet av De
Raeymackers Meta|hysieh- uan bet zijn.
Även Lowijck inskränker bestämt hylemor-
fismens tillämpning beträffande den mate-
riella naturen frånsett den mänskliga
kroppen. >I många ny-thomistiska miljöer>,
skriver han, >entager man med ritta, att
vår filosofiska kunskap om substanserna

i den organiska världen är ytterst ringa
(och då kanske lika med noll i den an-
organiska?). Därför måste vi också fast-
ställa, att denna kunskap är lika inskränkt
vad vår materiella kropp beträffar.>

Detta viktiga problem synes oss härmed
långtifrån vara löst. I vilken utsträckning
det för ögonblicket uppmärksammas av

de thomistiska kretsarna, framgår av de

talrika publikationerna i facktidskrifterna,
Vi anför här blott M a s s i: L'ilemorfisno
d.i fronte alla fisica di oggi i Diaus Tbontas
(t2 (1949) sid. +t ff) och B. T h u n:
Scholastiscl:e Kosnologie and Naturuissen-
schaften i Diuus Tbontas (27 Q9a\ sid.
t7 fr).

Som alltomfattande filosofi tar thomis-
men inte blott ställning till de naturveten-
skapliga resultaten, utan också, på värde-
skalans andra ända, till de moderna teorierna
om människans religiösa liv.

På detta område utkom nyligen två be-
tydande arbeten, nämligen lnleiding tot cle

natuurlijke godsdienstuetenscba! (Ant-
werpen och Nijmegen 1948, Standaard-
Boekhandel resp. Dekker) av K. L. B e I I o n,
professor i Nijmegen, och Philoso|hie cle Ia

religion (2 del*. Gembloux 1948, Duculot)
av P. Ortegrt SJ, professor vid den

filosofiska och humanistiska fakulteten i
Namur. Det rör sig i båda fallen om om-
arbetade och betydligt utökade upplagor,
som kompletterar varandra. Ty det första
arbetet framställer särskilt de problem som

står i samband med den positiva forsk-
ningen om religionen som fenomen, och
där i synnerhet problemet om gudstankens

empiriska ursprung, medan det andra sär-
skilt utreder och granskar de olika teo-
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rierna om religionens väsen. Medan i det
första de av Tylor, Durkheim, Vundt,
Schmidt, Feuerbach och Marx uppställda
teorierna grundligt undersökes, behandlar
det andra i synnerhet Kant, Hegel, Nietz-
sche, James, Jaspers och Barth. Men resul-
tatet av denna undersökning över så många
sinsemellan avvikande och inte så sällan
motstridiga uppfattningar om religionens
ursprung och väsen blir dock inte någon
relativistisk skepticism. Båda författarna
äger ju i thomismen ett mäktigt kriterium,
som i de olika systemen skiljer det sanna

från det osanna och förenar det värdefulla
i dem till en syntes. Men där finns dock
en anmärkningsvärd skillnad: Bellon anslu-
ter sig i kapitlet om >Den thomistiska
förklaringen av gudstankens ursprung>>

avgjort till den traditionella thomismens
uppfattning och framhäver, att människans
ande spontant sluter sig till Guds existens

genom sin abstraktionsförmåga och genom
principen av den tillräckliga grunden,
Ortdgat däremot går mera i Marichals rikt-
ning, fastän han går längre än denne genom

att antega bakom förståndets och viljans
dynamiska enhet personens enhet som andlig
subsistens såsom den andliga aktens yttersta
fundament.

Specialister i religionsvetenskaperna är
nog t4cksamme mot prof. Bellon för hans

>Försök till en allmän bibliografi>, som
omfattar inte mindre än 46 sidor, och mot
P. Ort6get för bihanget med korta an-
teckningar och bibliografiska uppgifter om
ett stort antal nutida religionsfilosofer.

Ett mera inskränkt område av den tho-
mistiska religionsfilosofien beträdes i prof.
Darquennes' arbete över De juridisclte
structuur tan d.e Kerk uolgens Sint Tbomas
e'an Aquhto (Louvain, De Vlaamse). Som

bekant har S:t Thomas inte skrivit en

traktat över Kyrkan, men det finns, spridda
över alla hans verk, talrika mer eller
mindre utförliga texter, där hans uppfatt-
ning om Kyrkan implicite eller explicite
kommer fram. Prof. Darquennes har samlat
dessa texter och därav byggt en syntes,
som visserligen inte kan göra anspråk på att

vara den första i sitt slag men likväl
den mest fullständiga. Som lärjunge till
prof. Lousse, som hedrade denna bok med
ett intressant förord, belyser författaren
den medeltida korporativa tanken, med dess

juristiska indelning i stånd och dess repre-
sentationsfunktioner, som utan tvivel haft
inflytande på S:t Thomas, när han skrev
om Kyrkan som en synlig, juridisk struktur.
Att Aquinaten förresten ansåg denna juri-
diska struktur som underordnad den pneu-

matiska, d. v. s, Kyrkans inre, övernaturliga
finalitet som Kristi mystiska kropp, finns
rikliga bevis på. Ett viktigt kapitel i denna
intressanta bok är det fjärde, som handlar
om >>Kyrkans bonum commune>. Här berör
författaren ett av de wåraste och mest
väsentliga thomistiska begreppen. Om, så-

som han med rätta menar, enligt S:t Tho-
mas det allmänna bästa är något väsentligt
annat och något >gudomligare>> än blott
summtrn av de välmående enskilda, då upp-
står frågan, huruvida människan i sin per-
sonliga relation till Gud är underordnad
det allmänna religiösa bästa, som förverk-
ligas i och genom Kyrkan såsom gemenskap.

Härpå svarar förf attaren: >>Den enskilde
som person lever för Kyrkan såsom helhet,
liksom Kyrkan i sin tur'är till för var
och en av sina medlemmar.> Detta är utan
tvivel sant, men en fordrande läsare skulle
kanske önskat vidare upplysning om det
ömsesidiga farhållander mellan person och
gemenskap.

Beträ{fande detta innu omstridda pro-
blem finns en grundlig studie i ett arbete
av den tragiskt omhomne kapucinpatern
An gelinus: nZl1sgerige gemeenscbaps-

leere (4rc uppl. Nijmegen 1946, Dekker).
Denna djupt genomränkta och även klart
skrivna bok omfattar rvå stora ktpitel,
som handlar om gemenskapen i sig själv
och om gemenskapen i förhållande till sina
medlemmar. Den första gemenskap, efter
vilken enligt S:t Thomas alla andra gemen-
skaper blott analogiskt kan kallas så, är
gemenskapen av allt varande, av universum,
i välawägd rangordning uppstigande till
Gud som det högsta >bonum commune>:
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det gemensamma måI, till vilket hela ska-

pelsen strävar. Varje individ och varje
enskild gemenskap är fullkomlig i den mån
som den i allt varandets stora gemenskap

harmoniskt medsträvar till det högsta All-
männa bästa, I detta perspektiv måste man
betrakta den mänskliga samlevnadcn och

den cnskilda personen i samhället, ty >det

bästa i de skapade tingen är världsalltets
fullkomlighet> (Contra Gentes 2: 44).
P. Angelinus tillämpar denna stotartade
thomistiska syn på alla problem inom sam-

hällslivet. FIan undersöker bl. a. i detta
ljus, i vilken mån den individuella personen

kan betraktas som en >del> av gemenskapen

och hur det gemenskapliga och det person-

liga bästa förhåller sig till varandra.

Vi avslutar denna överblick över den
thomistiska litteraturen med att rekom-
mendera våra läsare det posthuma verket
av en av de mest kända och förtjänta tho-
misterna: P. Sertillanges, som avled

1948. Hans bidrag till thomismens upp-
blomstring vid sekelskiftet kan knappast

överskattas. Som en ytterst produktiv för-
fattare har han bland annat efterlämnat ett
stort verk om det ondas problem. Dess

första del: Le Problåme du mal. I. L'histoire
har nyligen utkommit (Paris 1949, Ed.

Montaigne). Mortuus adhuc loquitur!
Författaren går igenom hela filosofien,

ja hela det mänskliga tänkandet från forn-
tiden dll och med existentialismen, I
centrum står S:t Thomas'lära om det onda

- 
sn fö1s32 skiss åtminstone, ty vi förmodar

att andra delen kommer att vara ägnad åt
lärans systematik. Det onda, så lär vår
Doctor communis, är en brist (privatio)'
som nödvändigtvis förutsätter ett subjekt
som är gott. Denna lära har sin nödvändiga
plats i helheten av den thomistiska varan-
des-metafysiken och ger, utan att beröva

det onda dess hemlighetsfulla karaktär, en

sällsynr belysande förklaring till en mängd
problem.

Sertillanges' verk har faktiskt vuxit ut
till en filosofiens historia, eftresom det i
varje systcm är omöjligt att definiera det
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ondas mening utan att skissera hela systemet
i stora drag. P. Sertillanges har en mycket
säregen talang att på ett tydligt, skarpt
och 

- 
där det passar 

- 
humoristiskt sätt

ur ett filosofiskt system skala fram dess

kärna. Och - 
ett thomistiskt fenomen i

denna tid! 
- 

här en bok, som handlar om
det onda utan att låta pessimistisk. Varje
allmänt bildad läsare kan lära mycket av

denna intressanta filosofiska lektyr, inte
blott om det onda utan också om filosofien
i allmänhet.

F. De Raeilernaeker SJ

(Ur Katholiek Cullureel Tijdscbrif t
Streuen, Amsterdam-Lowain.2 (f 9a9) sid.
1189 fi)

Nils Johansson: Bibelns
uärld. och uår, 212 s. Lund 1949,

Gleerup. Kr. 9: i0.

Kyrkoherden i Borrby har i flera år varit
docent i nytestamentlig exegetik samt

direktor för den praktiska kursen vid Lunds
teologiska f akultet. Denna dubbla linje
framträder också här, när han förenar
bibelkritik och även systematik med för-
samlingsintressen.

Flans bok, som utgöres av tio uppsatser,
vztav flera redan tidigare publicerats i
Suensk Teologisk Kuartalskrift, hänger
samman med andra biblislia nyorienteringar
inom Svenska Kyrkan. Den har, i enlighet
med den ovannämnda dubbla linjen, som

första syfte att bana en hållbar väg igenom
det nuvarande läget inom bibelvetenskapen,
mitt emellan två irrvägar: fundamentalis-
men och liberalismen, för att sedan visa hur
man i predikan och undervisning kan le-
vandegöra den på så sätt vunna uppfatt-
ningen för våra dagars människor. En sådan

dubbel strävan uttryckes i titeln Bibelns
uärld och uår (fast med det förbehåIl att
GT förblir helt och hållet utanför ämnet)
och återfinnes i de flesta artiklarnas tanke-
gång. Dessa ge alltså anvisningar, hur
kyrkfolket kan göras delaktigt i de allmänt
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erkända kritiska rönen beträffande Kristi
person, sakramenten och Kyrkans liv,

Den första uppsatsen om Den kritiska
bibelforskningens betydelse för tro och för-
kunnelse torde betraktas som en nyckel till
de andra. Förf. åberopar >människans krav
på intellektuell klarhet och ärlighet> (s,

12). Nutidsmänniskan, säger han, vet att
en mängd frågor ställas och lösas av veten-
skapen, och vill konfrontera Bibeln med

den yttre vlrlden. Detta innebär inget
hot mot Bibelns auktoritet. >Den historiska
bibelsynen behöver ingalunda stå såsom ett
hinder för den religiösa>> (s. 21). Bibeln
såväl som Jesus-traditionen är blott hjälp-
medel till en personlig gemenskap med
Kristus och få då aldrig göras till >tros-
föremål bredvid honom med anspråk på

ofelbarhet och gudomlighet>> (s. 30).
En sådan inställning stannar på halva

vägen. Om vi med Urkyrkan vidhåller vid
Bibelns totala inspiration sker det ej >>för

bekvämlighetens skull>, som om vi kunde
>hålla fast vid sådant, som vi sett vara
oriktigt>> (s. 31). Vår ärlighet syftar högre.
Bibeln är ju på samma gång Guds och
många förf attares verk. Det senare be-

rittiget till en verklig kritisk forskning,
vilken dock inte blir en avgörande norm
för Guds ord. Guds ord förblir stående

ovanför Lritikens läge på l9JO-talet och
>>vetenskapliga påtagligheter>, som sakta
eller brutalt skifta från det ena årtiondet
till det andra. Bakom allehanda historiska
företeelser ligger någonting i Skriften >som

man icke ser>> (Hebr. 11: 1), och i det
avseendet är Bibeln föremål för vår tro,
ty den hänger ihop med den gudomliga
sanningen, med Guds och Kristi mysterium,
och utgör med detta ett enda trosföremåI,
inte flera bredvid varandra. Ingen >>be-

kväm> uppgift är det att bibehålla forsk-
ning och tro fastbundna till varandra,
Andens ledning blir där ej överflödig. Men
om forskningen kan lyckas att göra NT
aktuellt och levande för vår tid, är det
möjligt emedan 

- 
icke fastän 

- 
det är

evigt.
L^M Deruailly OP

t6-5o3o73 Credo. 3r:a årg. Nr.3. r95o

J. M, Oll6n: Slaueri under
Bibeh. 226 s. Sthlm 1948, Norlin,
Kr. 7: 7J.

Förf. som i egenskap av frikyrklig
redaLtör vet, varthän en biblisk >bokstavs-
tro>, sådan den flerstädes råder på frikyrk-
li8't håll, kan leda, vill inte kränka Bibeln
och frikyrkorna med sin uppgörelse, utan
bringa någon hjälp åt dem, särskilt de unga,
som känner sig förvirrade och nedslagna
inför fundamentalismen. Boken verkar fri-
modig och livlig. Ett sådant debattinlägg
innebär visserligen en hel del familjeären-
den, som vi självfallet inte få lägga oss i.
Vi tänka blott i vårt stilla hjärta, arr förf.,
när han begråter den sektsplittring som

råder inom frikyrkolägret just på grund
av olika bibeltolkningar, står sanningen
ännu närmare än han tror: det kommer
just därav att reformationen hävdar Skrif-
tens övervälde i stället för Kyrkans.

Vi kan här inte heller i detalj diskutera
alla de punkter han berör. För katolska
ögon finns det i hans framställning många
grova fel. För att begränsa oss till ett fall:
han >förandligar> nattvarden till den grad

att den inte längre kan på nåsot sätt
innefrtta Kristi lekamen och blod.

Vad hans grundproblem beträffar, så

tillfredsställas vi säkert heller inte av de

bibelkritiska utsagor som han angriper,
men heller inte mera av hans >andliga>
tolkning. Också för oss katoliker är Bibeln
inspirerad >med alla sina delar>, och vi
'tdgta att tala om inspirationsgrader, om
bibelmisstag o, s. v, Men Bibelns gudomliga
auktoritet krossar inte det mänskliga
momentet. Inspirationen upptager till Guds
tjänst tankeförmä,gan hos den mänskliga
författaren, som behåller sin verksamhet
obehindrad inte blott före utan även under
inspirationen, Bibelns ofelbarhet (inerran-
tia: frihet från villfarelse) utgör en av
inspirationens följder, så att Bibeln inte
kan lära något som Gud inte velat 

- 
vill-

farelse får man aldrig tillskriva Gud 
-och i samma mån som författaren talar

å Guds vägnar begår han ingen egentlig
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villfarelse. Eftersom den oändliga sanningen
underkastar sig det begränsade mänskliga
uttryckssättet, nödgas den katolske exegeten

inte att ge avkall på sin vetenskapliga fri-
het, när han böjer sig inför Guds ord.
Han blir ingen slav under bokstaven. f{ans
uppgift består just däri att ur Bibeln ösa

både det relativa och absoluta, såväl

historisk verklighet som andligt budskap.

L-M Deuailly OP

Dom G. Bdlorgey: Sous le
regard de Diezr. P*is 1946.

-: 

Pratique de l'oraison. men-
tale; l: L'oraison ordin.aire; II: Les

oraisons ttlstiques. Paris 1946.
L'Hillnilitö binidictin.e,

Paris 1948.

-: 

Dieu nous aince. Paris 1949,
Ed. du Cerf.

Dom Bdlorgey 
- 

abbot av Citeaux -hör till de författare på det inre livets om-
råde som efter kriget blivit mest lästa och
uppskattade i Frankrike. FIan försvarar väl
sin plats i den trilogi av cisccrsienser-

abbotar, vilhas verk intar en betydande
plats i våra dagars fromhetsliv och i vilken
de båda andra namnen är Dom Lehodey
och Dom Chautard, Iörfatt*e till respek-
tive Le saint Abandon och L'äme de tout
altostolat.

De fyra arbeten som Dom Bdlorgey hit-
tills utgivit ht flera gemensamma drag.
Dels utgöres de (liksom de flesta av Dom
Marmions böcker) av upptecknade före-
drag, hållna inför klostrets munkar, i
åtskilliga fall far noviserna. Men därför
äger de inte mindre värde för den som

lever ute i världen, vilket >stånd>> han än

må tillhöra. Bdlorgeys källor är framför
allt Evangelierna, Benedictus' regel och
Bernards skrifter. Benedictus' regel äger
ju sin styrka främst däri att den ingenting
annat vill vara än en iscensättning av

Evangeliernas livsideal, utan särskild ton-
vikt på någon enskild yttre aspekt. Och
Bernard är f ramför allt den gudomliga
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kärlekens härold och som sådan helt all-
mängiltig. Därför kan den cisterciensiska
spiritualiteten kanske bättre än någon
annan tillämpas på det andliga livet över
huvud taget.

Dom B6lorgey kommer framför alit till
sin rätt på det asketisk-mystiska området.
Där har han stora rikedomar att erbjuda
sina läsare: en djup personlig erfarenhet
först och främst, men dessutom och icke
mindre en sällsynt rik erfarenhet som själa-
sörjare och andlig fostrare. Gäller det att
visa den Helige Andes verk i själarna, så

får hans framställning det upplevdas hela
karaktär 

- 
man är här oändligt fjd'rta:n

frin de asketisk-mystiska handböckerna
med deras stelbenta schematiseringar. Dom
Bdlorgey är sedan länge fader för själar,
och han har haft mångfaldiga tillfallen
att konstatera att Guds nåd inte låter sig
bindas av några en gång för alla fastlagda
>utvecklingslagar>. De båda volymerna
Oraisons ordinaries och Oraisons nystiques,
som tillsammans utgör ett arbete: Pratique
de I'oraison mentale bär ett tydligt vittnes-
börd om detta. De utgör fortsättningen på

och utvecklingen av etc första arbete: Soas

le regard de Dicu med undertiteh lnitia-
tion å la Vie itttårieu.re.

Även när det gäller de konkreta medlen
i strävan efter helighet är Dom Bdlorgey
en mästare. Hans bok L'Humilitä bönö-
dictine äget ett uromordentligt värde, inte
minst praktiskt. Den är ingenting annat
än en kommentar av s.junde kapitlet i
Benedictus' regel, om ödmjukheten, samt
av Bernards lilla utsökta tra,ktat om samma

imne, L!Hunilitö bin;lictine framställer
ett fuilkomlighetsideal av allra allmängil-
tigaste och samtidigt allra absolutaste slag,

och den ger därtill, så långr det är möjligt
i bokform, de vapen sorn erfordras för att
nå fram dit.

Dom B6lorgeys sista arbete: Dieu nous

aime iger de föregåendes förtjänster, om
än i mindre hOg grad. ladr ägntr han be-
tydligt större utrymme åt doktrinala aspeh-

ter, och man måste erkänna att hans teo-
logiska kapacitct inte mäter sig med hans
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asketisk-mystiska. Hans teologiskr fram-
ställning är helt elementär såväl till inne-
håll som form och berikas knappast av

några utbiickar. Framför allt saknar man

den patristiska inspiration som man brukar
kunna vänta sig hos en monastisk för-
fattare. Dessutom innehåller kapitlen om

Jungfru Maria mer än en formulering sonr

lätt kunde ge stoff åt beskyllningar för
>Mariolatri>>, Men överallt där den per-

sonliga erfarenheten gör sig gällande är
läsningen synnerligen berikande.

Gunnel Yallquist

J. Juglar OSB: Canticum
ltouu1n. 206 s. Paris 19t0, Ed. de

la Source.

Det är de grekiska kyrkofäderna som

(näst efter Skriften) varit dom Juglars
huvudkälla. Ingenstans finner man läran
om människans gudomliggörande i Kris-
tus så starkt betonad som hos dem 

- 
en

tradition som för övrigt till stor del allt
intill våra dagar bättre bevarats i den

österländska kristenheten än i den väster-
Iändska, Johannes av Korset till trots.

Detta gudomliggörande är temat i Dom

Juglars bok 
- 

gudomliggörandet i Sonen,

genom vilken den kristne vinner barna-
skap. Författaren visar 

- 
fortfarande

stödd på fäderna 
- 

hur människans del-
aktighet i den gudomliga naturen karak-
teriscras av hennes egenskap av Sonens

avbild, så atr Sonens forhållande till Fa-
dern i Treenigheten blir mönstret för vårt
eget barnaskap. Liksom Sonens person kan
sägrs vara en >ren relation>> till Fadern, si
får männishan genom tron på Sonen kraft
att höja sig till efterlihnande av detta rela-
tionsförhållxnde; hennes liv blir helt riktat
mot Gud, bort ifrån henne själv.

Målet för vårt gudomliggörande liksom
uttrycker för vår kärlek till Gud är lov-
sången. Sonen är av evighet Faderns fuil-
komliga lov; genom honom syftar hela

skapelsen till samma lovsång, och i den

f inner människan sin slutgiltiga salighet.
Formen för Kyrkans doxologi var tidigare:

Gloria Patri fer Filiunt. in Sfirita Sancto,
vilket onekligen ger ett både klarare och
djupare uttryck för människans relation
till de olika personerna i Treenigheten.

Ett av bokens finaste avsnitt är det ka-
pitel som i nära anslutning till Gregorius'
av Nyssa lära om epectasis behandlar män-
niskosjälens dynamiska inriktning mot
Gud, den strävan som ständigt sträcker
sig framåt mot ett mål som alltid, även i
evigheten, drar själen med ökad styrka i
en aldrig avstannande rörelse uppåt 

- 
ty

målet är Gud, och Gud är oändlig, och

intet skapat kan någonsin uttömma hans

rikedom.
En bok som leder in på de högsta mys-

tiska perspektiven 
- 

men vad är detta
annat än kristendomens sublimt enkla
kärna, framställd av Johannes och Paulus

och den givna näringen för fornkyrkans
kristna. Man måste vara de författare tack-
sam som på nytt öppnar dessa perspektiv för
den kristna allmänheten. Ty att leva i dem

är ingenting annat än att ta konsekvcnserna

av sitt dop.
Skall någon reservation göras mot dom

Juglars framställning, så gäller den stilen'
Denna tyngs å ena sidan ner av en ibland
onödigt invecklad skolastisk appa'tat le
filosofiska definitioner; å andra sidan bär
den mindre lyckliga spår av en ursprung-
ligen muntlig framställning, sorn borde ha

omarbetats före trycket,

Gunnel Vallquist

Joseph Pas cher: Euclcari-
stia. Gestalt und Yollzu.g. 302 s.

Miinster 194V, Aschendorfr. DM
8.-.

-; 
Tbeologie dcs Kreu'res. Ein

Yersucls. 302 s. Mönster 1948. Dlvt
8' 

-.

-t 

Forffi und Fornrcnuandel
sakrantentaler Feier. 95 s. Miinster
1949. DM 3: 80.

Professor Joseph Paschers Eucbaristin
lägger tyngdpunkten pi ett visst momen!
av den katolska uppfattningen av mässan:
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mässan som en Herrens måltid. Boken
genomgår mässans historiska utveckling.
Särskilt utförligt behandlas kanonbönerna,
där primära element urskiljas från sekun-
dära. Avsikten är att påvisa kanons ur-
sprungliga struktur av lovsång och tack-
sägelse i förening med brödsbrytelse. Likaså
betonas, att mässoffret frambäres av hela
församlingen 

- 
i enlighet med de liturgiska

reformsträvandenas allmänna intentioner.
Större delen av boken utgöres av en genom-
gång i tur och ordning av mässans delar
med särskild uppmärksamhet f äst vid
mässans andra huvuddel, >den eukaristiska
bordsbönen>>. I ett inledande kapitel, >>det

nya förbundets påskalamm>, framlägges
särskilt parallelliteten mellan det gamla
och det nya förblrndets ofrermåltider, ocb,

påpekas den i båda fallen oupplösliga en-
heten mellan offer och måltid: apostlarna
behövde ej uteslutande hänföra Herrens ord
>detta är min lekamen, sorr-tr.tgiues>,>de:ta
är mitt blod, som utgjutes,> till den

kommande dagens offer på Golgata; orden
kommo tvärtom i deras föreställning
faktiskt ^tt isyft^ det oblodiga offer, som

Kristus just i det ögonblicket frambar åt
Fadern 

- 
ett offer, som dock så intimt

sammanhängde med själva njutandet av
offergåvorna, att den, som ej är förtrogen
med judisk föreställningsvärld, ej skulle
utläsa annat än en måltid därur. För-
hållandet offer-måltid bildar i själva
verket centralspörsmålet i såväl Eucbari-
stia sornTbeologie des Kreuzes, ehuru i den

senare snarare, med bokens eget uttryck,
>of[er-svar>. Om det bl. a, genom be-
tonandet av bordsgemenskapen vidlåder den

förra boken en tendens till sekterism, som

ofta utmärker modern liturgisk reform-
litteratur, kan denna tendens sägas ha över-
vunnits genom den senare boken, vilkens
synfält, trots att förfacaren själv blygsamt
kallat den >ett försök>, är betydligt vidare
och mer allmänmänskligt än den förras.
Eucharistia torde i stället ha mest att be-
tyda. lör dem som professor Pascher som

föreståndare för Gregorianum i Miinchen
står särskilt n^r^ 

- 
de blivande prästerna,
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Den tredje, en skrift av samme för-
fattare, ger en klar sammanfattning av de

sju sakramentens formella gestaltning från
urkyrkan genom kyrkans historia och söker
begrunda Kyrkans rätt 

^tt 
medverka till

förändring av sakramentens formgestalt-
ning. Relativt ny som den är tar den också
upp några spörsmål ur den i Sverige väl
ännu föga studerade encyklikan i den
liturgiska fr|gan Mediator Dei. Professor
Paschers till omfånget anspråkslösa skrift
förtj'inrt att läsas, ty den för genasr in i
de just nu på det sakramentala området
aktuella teologiska frågeställningarna.

Tore Nyberg

Gösta Nelson. För busan-
dakten. 184 s. Lund 1949, Gleerup.
Kr. l: 80.

Det blåser en frisk vind genom denna
bok. Varje betraktelse kommer fram med
några praktiska förslag, och fast man som

katolik ibland ttäfrar pL en tanke som är
främmande för en, kan man inte göra
annat än att anbefalla denna bok.

l. E. Burger

Ronald Knox: The Mass in
slout motion. 139 s. London 1948,
Sheed. 6/-.

-2 
T he Crecd in slou motion.

128 s. Ib. 1949. 8/6.

För min del tycker jag *t det är två
roliga böcker som man läser med små-
leenden. Förf. har ett säreget sätt att
konfrontera oss med synpunkter som man
kanske aldrig har tänkt på tidigare. Han
gör inte alls anspråk på att ha skrivit två
vetenskapliga böcker, och det är inte någon
förlust, utan tvärtom en förtjänst. Här har
vi litteratur som borde läsas av varje
katolik, som inte hinner med vidlyftiga
böcker. Han kommer att säga som jag:
Förf. är en god vän, som talar om den

stora glädje som vår katolska tro innebär
för oss' 

l. E. Barger
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Christopher Dawson:
Religion and Culture.22i s. London
1948, Sheed. t0 s/6 d.

-: 
Religion and tbe Rise ol

'Vestern Culture. 286 s. London
1910, Sheed. 1l s.

De här föreliggande arbetena av den

berömde engelske kulturfilosofen och histo-
rikern utgöres av två serier av Gifford
Lectures (1947 tesp. 1948). De belysa var
på sitt sätt den sats som alltid varit huvud-
tanken i Dawsons författarskap: >>Religion

is the dynamic element in Culture.> I den
första ges till att börja med en inledande
översikt över den naturliga teologiens pro-
blem ur historisk 

- 
ej systematisk 

- 
syn-

punkt. Dlrefter diskuteras de tre viktigaste
typerna av samhällets religiösa organ: pro-
feten, prästen och konungen, och deras

enorma inflytande på kulturlivet, betraktat
under synpunkterna: Sacred Science, Sacred

Law och The \flay of Perfection. Av hög-
aktuellt intresse är sista kapitlet: Religion
and Cultural Change. Dawson förfäktar
här religionens nödvändighet som enandc

band i vår moderna blandkultur. Han be-

skriver också dess dilemma, att å ena sidan
icke till den grad förbinda sig med kultu-
ren, att den förlorar sin egen transcenden-
tala karaktär, men att å andra sidan inte
till den grad emancipera sig, att kulturen
sekulariseras.

I detta verk säger sig Dawson ha avstått
ftän *t behandla den kristna kulturens
historia. Denna brist fylles i stället på ett
ypperligt sätt av Religion and tbe P.J,se of
'Vestern Cultare, Här skildras det väster-
ländska samhällets framväxande ur kampen
mellan katolicism och barbari. Munkväsen-
dets, påvedömem och tiggarordnarnas kul-
turhistoriska betydelse skisseras 

- 
det säger

sig självt att det ej kan bli tal om ut-
tömmande framställningar. I tre kapitel
1ämnas därefter en fängslande översikt
över det medeltida samhället. Dawson av-
bryter sin redogörelse ungefär vid b0rjan
av påvarnas babyloniska fångenskap. Sedan

vidtar för honom renässansen, >the time

when Vestern man sets out with uncertain
and hesitating steps on his great adventure
for the discovery of a new world>. Han
understryker dock med skärpa den moderna
forskningens syn på denna period med
orden: >'rtr7'hen he started on his new journey

his mind was still dominated by medieval
ideals and he was seeking new channels for
their realisation.>

Leif Carlsson

Jacques Ma ritain; Paulus.
186 s. Sthm 1949, Bonniers. Kr.
a. a<

Robert Sencourt: Saint
Paul, Enuoy of Gruce.2J6 s. London
1948, Hollis. 16 s.

Få saker kan väl vara viktigare för den

som önskar fordjupa sina katolska kun-
skaper, än att försöka tränga in i den
helige Paulus tankevärld. Var på sitt sätt
utmärkta hjälprnedel utgöra de här i ett
sammanhang anmälda böckerna. I serien

De stora filosoferna har Bonniers glädjande

nog publicerat Maritrlns La pensöe

de Saint Paal, i en ypperlig tolkning av
Gunnel Vallquist. Efter en översikt över
apostelns liv får vi ett fylligt utval av

systematiskt ordnade paulinska texter med
forclöpande kommentar av den franske
filosofen. På protestantiskt håll har ju
Paulus brukat framställas som en förelöpare
till Luther, och det har ansetts att hans

budskap skulle ha förfalskats eller åt-
minstone skjutits undan av den katolska

teologien. Kapitlet Lagen och nåden borde
vara ägnat att skingra sådana vanförställ-
ningar. Kanske vågar man hoppas, att mer
än en protestant med glädje skall finna, att
hans uppfattning om syndafördärvet och
rättfärdiggörelsen genom tron i över-
raskande stor utsträckning helt enkelt är
identisk med den katolska läran. 

- 
För

övrigt fäster man sig kanske mest vid
kapitlet Israels mysterium, ett ämne som ju
alltid intresserat Maritain.

Den som anser Maritains biografiska in-
lednin.g väl kortfattad hänvisas till S e n-

24'
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c o u r t s bok. Han kommer där att finna
en utförlig shildring av apostelns liv i
kronologisk ordning, parallellt med en

framställning av tankarna i hans skrifter.
Stilen är ledig och fängslande, men en

kritisk läsare kan stundom ha anledning
att undra om inte författaren svävar ut
något mer än det knappa biografiska ma-
terialet strängt tl3et berättigar till. De
första kapitlen ger en värdefull teckning
av den millö i vilken Kyrkan växte fram,
Är man intresserad av exegetik, finner man

i ett antal kompakta appendices sådana

frågor som föfattarskapet till Hebreer-
brevet, dateringen av Galaterbrevet m. m.

diskuterade. Boken har en vidlyftig not-

^ppara't, 
som ger intryck av respektin-

jagande lärdom' 
Leif ca,sson'

Philibert Schmitz: Ge-
schicbte des Benediktinerordens. ll.
i07 s. Einsiedeln 1948, Benziger.

SFr. 32:40.

För tre år sedan recenserades i denna

tidskrift ( Credo 1947 200 ff) första delen

av dom Philibert Schmitz' stora historie-
verk över benediktinorden, som då nyligen
utkommit i tysk översättning på ett schv/ei-

ziskt förlag. Denna del innehöll en över-
sikt av ordens yttre utveckling intill det
tolvte seklet. Nu föreligger även den andra

delen sedan något år i bokhandeln. Den är
ägnad ordens kulturella insats under mot-
svarande tidsperiod. översättare ir fort-
farande pater Ludwig Räber, som till-
semmans med förf. även arbetat med att
utvidga både själva texten och bibliografin.

Den andra delen infriar tiil fullo de far-
hoppningar man efter genomläsandet av

den första delen var färdig att ställa.

Boken är intet mindre än ett mästerverk
av lärdom och syntetisk överblick. Utan
kännedom om benediktinernas insats kan
ingen göra sig en bild av den europeiska

kulturutvecklingens första årtusende, från
Romarrikets fall till högmedeltidens för-
nyade blomstring.

Pater Schmitz fördelar sitt material på
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fyra väsentliga avsnitt, i vilka han be-
handlar benediktinernas ekonomiska histo-
ria, deras vetenskapliga och konstnärliga
insats och deras spiritualitet. Det sista av-
snittet är rätt kortfattat, men så är boken
ju icke heller avsedd att behandla ordens
andliga liv och atmosfär som sådana, utan
dess historiska utveckling. Desto utförligare
äro avsnitten som röra vetenskap och konst.
Också den katolskt bildade häpnar vid
genomläsningen av dessa sidor icke blott
över benediktinernas kulturgärning, som
räddat åt västerlandet arvet från Flellas
och Rom, utan också över förf:s kunskaps-
rikedom och över hans förmåga att för-
vandla överflödet av detaljer och notiser
till en överskådlig och n.jutbar historisk
läsning. Att denna läsning är aktuell både

för vetenskapsmannen av facket och för
lekmennen är klart i en tid, då det rör sig

om Europas vara eller icke-vara. I pater
Schmitz' arbete föras vi tillbaka till den

europeiska kulturens kallor, till den tid då

västerlandet kom till, :-rll Tbe making of
Eurofe föt att använda Christopher Daw-
sons uttryck.

Ora et labora * benediktinernas val-
språk. Pater Schmitz' bok är en hyllning
till det uppbyggande arbetet och till arbetet
som förutsättning för den kristna kulturen.
Volymens värde förhöjes av den förträffliga
bibliografin, som kompletterats med de

nyaste arbeten, ay ordens fullständiga
kalendarium och av de utmärkta person-,

ort- och sakregistren. Dessutom åskådlig-
göres framställningen av en serie goda hel-
sidesillustrationer och planskisser, ägnade

att framför allt belysa munkarnas konst-
närliga gärning. Kort sagt, det är en bok
föt varje historiskt bibliotek.

lan Gallön

Yngve Brilioth: Medelti-
den. 267 s. Sthlm 1948, Diakoni-
styrelsen, Kr. 12: i0.

Första delen av Handbok i Suensk

Kyrkohistoria, som handlar om medel-

tiden, hade knappast kunnat få en lämp-
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ligare författare än nuvarande ärkebiskopen
Srilioth, som redan i det år 1941 utkomna
andra bandet av sammelverket Suenska

kyrkans bistoria bevisat, att han inte blott
suveränt behärskar materialet utan även
förfogar över ett tilltalande framställnings-
sätt,

Föreliggande bok är >i första hand av-
sedd för den akademiska undervisningen>,
men kan varmt rekommenderas även för
alla intresserade, inte minst för de lärare
i historia och kristendom, som under sina

akademiska år inte hade tillgång till en

sådan väl avvägd och sober skildring av
Sveriges medeltid.

Vad man från katolsk synpunkt sär-
skilt fäster sig vid är det mycket sympa-
tiska sätt varmed f örf. bemödar sig atr
så objektivt och rättvist som möjligt fram-
ställa det specifikt katolska i kristen tro
och fromhet. I synnerhet gäller detta
framställningen av Sveriges stora dotter,
S:ta Birgitta. Hon >framstår som en av
medeltidens mest fängslande religiösa per-
sonligheter såväl genom djupet och all-
varet i hennes fromhetsliv, som genom
den skapande fantasi, som framträder i
uppenbarelsernas innehåll och även i deras

språkliga dräkt>>. FIon rentvås från de be-
skyllningar, som hon hos en del andra
historieskrivare utsatts för: >>Man har
stundom med stöd särskilt av de politiska
och personligt aggressiva uppenbarelserna
tecknat Birgitta som en maktlysten och
dominerande kvinna, som dolde sina själ-
viska syften under fromhetens täckmantel.
Denna bild stämmer dock icke med andra
drag, som tydiigen omvittnas av materialet.
Hennes stora inflytande över människor
berodde sannolikt icke på ett anspråksfullt
framträdande, utan på makten av en säll-
synt personlighets väsen. Magister Mattias
kallar henne i sin inledning till revela-
tionerna'simplicissima et mansuetissima',
'mycket enkel och mild'. Utan tvivel fanns
i hennes väsen ett drag av stolt sjilvmed-
vetande, liksom den politiska inställningen
ett arv från adliga förfäder. Men denna
sida har tuktats och undanträngts av

hennes religiösa fostran och hölis troligen
under kontroll i den dagliga umgängel-
sen . . .)> Hon gjorde missbruken inom
kyrkan till föremål för kritik, och >fi,
om någon, ha överträffat henne i bister
frispråkighet. . . . Men Birgitta vände sig

städse endast mot missbruken inom kyrkan,
ej mot dess fastställda ordning. FIon kan
icke betecknas som en 'reformationens för-
löpare'.>>

>Birgittas fromhetsliv rörde sig helt inom
den medeltida kyrkans vedertagna former>>

konstaterar förf. vidare. Men han finner
hos henne också >>vissa 'evangeliska'drag>:
som t. ex. >>, . , ehuru askesen präglade
hennes personliga livsföring fick den för
henne aldrig betydelse sdm salighetsgrund>>

... >en förtrogenhet med bibelns värld
och uttryckssätt, som man knappast skulle
väntat sig i en så 'katolsk' omgivning> . . .
>betraktelsen av Frälsarens lidande är an-
daktlivets djupaste källsprång för henne>>

... m. m.
Om därmed skulle sägas att Birgitta i

detta avseende inte var äkta katolik, är
det ett beklagligt misstag, och det 'fu föt-
vånansvärt att även en sådan kunnig för-
fattare inte lyckats frigöra sig från denna
uppenbarligen av Luther inspirerade upp-
fattning. Det är just dessa finaste och
ädlaste, äkta katolska drag, som Birgitta
har gemensam med alla sanna katolska
helgon och som ingen sann katolik står
främmande för. 

- 
S:ta Birgitta och de

andra stora medeltida helgongestalter, som

så levande framtridet i denna utmärkta
handbok i svensk kyrkohistoria och alit-
mera vinner även de icke-katolska kristnas
vördnad och intresse, har en stor eku-
menisk uppgift 

- 
och de kommer också

att fylla den med allt större framgång.

Jos. Gerlacb

Axel Hägerström: Reli-
gionsfilosofi. 260 s. Sthlm 1949,
Natur och Kultur. Kr. 8: 

-.
För envar, som försöker följa med den

moderna svenska religionsdebatten, måste
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det vara av intresse att studera den reli-
gionsfilosofi, som förkunnades av Upsala-
filosofiens grundläggare. Hägerström själv
utgav aldrig något arbete på detta område,
men den oerhörda becydelse hans kritik av

metafysiken fått i båda lägren är ju all-
mänt känt. Det är därför med största in-
tresse man tar del av det arbete, som här
utgivits av den kände Hägerström-spe-
cialisten, Docent Martin Fries. I en smak-
full volym presenteras fyra längre upp-
satser efter föreläsningsmanuskript. I den
första behandlas Primitiu och tnodern
kraftförställning. Begreppet kraft anser

Hägerström sakna mening, eftersom det
förutsätter, att det som kraften är kraft
till måste på något sätt finnas hos den.

Vi skulle alltså f å den motsägelsen att
något existerade innan det existerade. Det
förefaller som om man åtminstone bort
diskutera skillnaden mellan esse in actu
och essa in fuotentia, Kraftföreställningen
förklaras genom att känslor och spännings-
förnimmelser överförts på föremåI. Från
sådana utgångspunkter upplöses sedan även
viljan och jaget. Föreställningar om gudom-
liga makter, kategoriska imperativ e. d,,
allt finner Hägerström återgå till den
primitivaste magi.

I en annan uppsats behandlx Andlig
religion, Man noterår här med intresse

undersökningen av Schleiermachers filosofi.
Hägerström fastslår, att den protestantiska
teologien genom att upptaga S. till sin läro-
fader dömt sig själv till döden, FIan under-
stryker ett den kristna religionens livsnerv
är tron pi en objektiu makt., och att
Schleiermachers teologi konsekvent endast
låter sig förenas med en >indisk, världs-
f rånvarande Brahmavishet>>.

Sedan fölier en undersökning *v Meta-

lysish- religiositet. Som representanter för
denna upptagas skolastiken och mysticis-
men, vars nära samband med varandra upp-
visas. I sin analys av skolastiken påstår

Hägerström, att denna är inkonsekvent

genom att å ena sidan uppfatta realiteten
som identisk med medvetandet därom, å

andra sidan såsom existerande i förhållande
till andra verkligheter, vare sig vi uppfatta
den så eller inte (s, 89). Beskyllningen
förefaller ganska obegriplig, såvida inte
skolastik användes som beteckning för den
medeltida filosofien överhuvud med alla
dess riktningar, vilket ej synes vara me-
ningen. Vid diskussionen av det >rena
varat> påstår Flägerström, atc denna idd
skulle medföra, att tingen fattades som

endast föreställningar hos jaget, något som
ju på det mest iögonenfallande sätt strider
mot den thomistiska spekulationen över
denna fråga.

Boken avslutas med en avhandling om
vår tids religiösa problem i historisk och
psykologisk belysning. Hägerström anser,

att vår tids verkliga religiösa problem är,
om rcligiositeten ken bevaras tillsammans
med en rent materialistisk livsåskådning.
FIan finner, att så mycket väl kan vara
fallet. Tendensen att objektivera guden

anses icke ha den minsta religiösa betydelse

- 
religionen har då först bestämts som

väsentligen känsla 
-, 

och den moraliska
religiositeten kan uppehållas utan Gud,
Moralföreställningarna vila nämligen på så

starka instinkter att de i sig själva framstå
som ofrånkomliga. I Kristusgestalten se vi
det moraiiska ideaiet konkretiserat med
djup psykologisk sanning, även om de

evangeliska berättelserna skulle vara osanna,

och tron på dess framtida relativa förverk-
ligande behöver enligt Hägerström för
ingen del motvägas av en materialistisk
världsåskådning. 

- 
Anmälaren har inte

kunnat ingå på någon kritik av Häger-
ströms id6er. Det ligger i öppen dag, att
de på nästan alla punkter radikalt skiljer
sig från katolsk filosofi. En utförlig gransk-
ning av dem från vårt håll synes vara en

synnerligen angelägen uppgift, som man
vore tacksam om någon ville försöka sig på

så snart som möjligt' 
Leit' carlsson
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