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REDÄKTIONEN

MÄRIÄ ÄSSUMPTÄ
>. . . För att förhärliga den allsmäktige Guden, som skänkt Jungfru
Maria sin särskilda nåd och välvilja
till ära för hans Son, den odödlige
Konungen över tidevarven och Segerherren
över synden och döden,
till förökande av hans upphojda Moders ära och till hela Kyrkans gladje
och jubel, förkunna Vi, förklara Vi och stadfästa Vi, möd vår Herres
Jesu Kristi, de heliga apostlarnas Petri och Pauli och vår egen myndighet,
det vara en av Gud uppenbarad troslära:
Maria, den utan arusynd undfångna Gudsfödersket , sotn. alltil farbl;ult
lungfru., bar, efter att baua slutat sitt jordi;ka leunailslopp,.rneil kropp'
och sjöl wpptagits i hitnwelsens bärligbet.,
Med dessa högtidliga ord ger Kyrkans högste lärare det slutgiltiga svaret
pä frägan, vaÅfrän den katolska tron genom århundraden hämtat sin
visshet om, att Maria, Herrens moder, med kropp och själ upptagits i
himmelens härlighetl: denna visshet, som fått ett mångfaldigt, allt klarare
uttryck i den katolska traditionen, har inte sin grund i någon legend, inte
enbart i en teologisk slutledning, ej heller i någon rent historisk bevis-

föring, utan

i

Guds uppenbarelse, lämnad åt Kyrkan

i

den apostoliska

tiden.
,rÄven om en eller flera apostlar>, skriver pater J. Ternus med rätta2,
>eller till och med alla tillsammans med sina kroppsliga ögon hade sett
Gudsmodern lekamligen sväva upp mot himmelen
siss6 apostlarna
med sina kroppars sinnen verkligen iakttog och blev -vittnen till en sådan
händelse vid Jesu himmelsfärd
skulle det därmed ännu inte oveder-,
jungfruliga
sägligt vara bevisat, att Marie
kropp i förklarad gestalt har
andel i den himmelska gloria och harlighet, som uppfyller hennes själ vid
Guds åskådande.r> Visshet om detta övernaturliga faktum kan blott nås
genom Guds särskilda meddelande; och upptagen som en del av den
kristna Kyrkans trosarv kan denna sanning blott ha blivit därigenom, arr

t

Pius

XII:

Bt.Jlan ilIunificentissimus Deus, dogmatiseringsbullan av den 1 nov. 19!0;
2/ll 19t0,nt 2J7. Jfr även R. Vehner: Marie uPptagning i binme-

Osseruatore Romano

len, Fullöndad frölsning. (Stockholm 19i0, Ansgariusförlaget. Kr. 1:20), som ger en
sammanfattning av troslärans historia, av dogmens innebörd och svar på olika angrepp.
' Josef Ternus Der gegentuärtige Stanil der Assanptafrage. Regensburg 7948, sid.2l.
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-

So3o74 Credo. 3r:a

årg. Nr 4.

r95o

249

J. Gerlacb

detta Guds meddelande lämnats på något sätt till åtminstone ett av de
första officiella trosvittnena: apostlarna.
>Vittnesbörd, indicier och spår> för övertygelsen att så har skett och
således >för denna allmänna tro inom Kyrkan föreligga av olika art sedan
forna tider, och denna tro blir uppenbar i dagligen rikare ljus>, säger
dogmatiseringsbullan, som lämnar också en översikt över traditionens vittnesbörd i ord och skrift, i liturgi, folkfromhet och konst. Där visas vidare,
hur denna vittnenas katolska mångfald såväl som enhet kröntes och bekräftades av det ordinarie läroämbetets, biskoparnas, överensstämmelse.
På så sätt hade varje katolik redan före den högtidliga dogmatiseringen >>i
den allmänna överensstämmelsen hos Kyrkans ordinarie läroämbete ett
säkert och fast bevis för att Jungfru Marias upptagelse i himmelen även
till kroppen är en av Gud uppenbarad sanning och således måste fast och

troget tros av alla Kyrkans barn. Ty så har ju Vatikanska kyrkomötet
framhållit: 'med gudomlig och katolsk tro måste man tro allt som innefattas i Guds skriva eller (muntligen) traderade ord och som av Kyrkan,
vare sig genom högtidligt domslut eller genom det ordinarie och allmänna
läroämbetet, förelägges att tro'>.
Med rätta kunde derfOr redan i den katolska motreformationens dagar
S:t Petrus Canisius (t lt97) dra dårav den slutsatsen: >Denna uppfattning (att Maria till kroppen upptagits i himmelen) finnes redan sedan
några århundraden tillbaka, den har slagit rot i de frommas hjärtan och
är så ansedd hos Kyrkan att de, som förneka att Marie kropp har upptagits i himmelen, icke ens möta tåliga lyssnare, utan bli överallt utvisslade som alltfor stridslystna eller ytterst djårva, ja, såsom mera uppfyllda
av den heretiska andan än av den katolska> (De Maria Virgi.ne).
>Bland de skolastiska teologerna>>, säger dogmatiseringsbullan, >>fattades
det icke sådana som djupare ville tånga in i de gudomligt uppenbarade
sanningarna, för att konstatera harmonien som råder mellan den teologiska slutledningen (ratio theologica) och den katolska tron. De ansågo
det tillb<;rligt att påpeka, hur Jungfru Marias privilegium, att bli upptagen i himmelen, på underbart sätt överensstämmer med gudomliga sanningar, som överlämnats oss av de heliga Skrifterna>. Dessa teologiska
slutledningar tar sin utgångspunkt framför allt i Kristi pietet mot sin
moder; i hennes ofOrlikneliga värdighet som Gudsföderska och i alla de
nådegåvor som där har sitt ursprung: hennes enastående helighet, hennes
innerliga farbindelse med sin Son; och slutligen i den utmärkta kärlek,
varmed Sonen omgiver sin högt vördade moder.
>Alla dessa argument och överväganden hos de heliga fäderna och hos
teologerna ha sin sista grund i den Heliga Skrift. Den ställer oss den heliga
Gudsmodern liksom för ögonen som på det innerligaste förenad med sin
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gudomlige Son och som alltid delande hans lott. Det synes darf.ar liksom
som undfått Kristus, fött honom, närt hoomöjligt att tånka sig henne
i sina armar och tryckt honom vid sitt
nom med sin mjölk, burit honom
skild från honom efter sitt jordeliv, må vara icke till själen men
bröst
väl till- kroppen. Han, som år vät Frälsare, är Marie Son. Hur skulle han
han som på det fullkomligaste uppfyllt Guds bud
då kunnat annat
- den evige Fadern hedra också sin högt älskade moder.
ån att vid sidan om
Då han nu var i stånd till att kunna smycka henne med denna stora heder:
attbeyara henne frän att multna i graven, bör man tro att han också verkligen har gjort det.>
>Men särskilt bor man komma ihåg, att sedan 1OO-talet Jungfru Maria
framställes som den nya Eva, vissedigen stående under den nye Adam,
men på det innerligast förbunden med honorn i den strid mot avgrundsmakten, som i enlighet med protoevangeliets förutsägelse (t Mos. 3: 1I )
skulle komma att leda till den fullkomligaste segern över synd såväl
som död, vilka två alltid sättas i samband med varandra i världsapostelns
skrifter (jfr Rom. J-6; I Kor. 15 2L-26, t4-t7). Eftersom nu Kristi
ärorika uppståndelse utgjort en väsentlig del av och den sista triumfen i
denna strid, var det tillborligt att den heliga Jungfruns strid, som hon
fört gemensamt med sin Son, ändade med hennes jungfruliga kropps
forharligande (glorifi.catio); ty så säger samme apostel: 'När ... detta
dödliga iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet:
Döden är uppslukad i segern'>> (1 Kor. 1l:34).
>Den upphöjda Gudsmodern har därför>, fortsätter dogmatiseringsbullan, ,>frän evighet förbundits med Jesus Kristus i förutbestämmelsens 'ett
och samma rådslut' (Pius IX: Bulla lnefabi.lis Deus): obefläckad i sin
avlelse,

helt orörd jungfru i sin Gudsmoderskap, storsint ledsagerska av

den gudomlige Frälsaren, som vunnit en full seger över synden och dess
följd,er, har hon till slut, såsom den högsta kröningen av sina privilegier,
bevarats frän att multna i graven och efter segern över döden, i likhet
med sin Son, upphöjts med kropp och själ till himmelens höga gloria, där
hon som Drottning strålar vid sin Sons högra sida, hans, sorn är evigheternas oförgänglige Konung>> (jfr 1 Tim. l: L7).

Men alla dessa >tillbörlighets-skäl>> som sådana är inte utslagsgivande:
tron kommer av den allmänna Kyrkans förkunnelse. Det är inte teologerna som har att normera denna förkunnelse, utan tvärtom: >det heliga
läroämbetet måste i tros- och sedefrågor för varje teolog vara den försra
åt läroämbetet har Herren Kristus anoch allmänna sanningsnormen
förtrott hela trosarvet, den Heliga Skrift såväl som den gudomliga traditionen, att utläggas och skyddas>. De teologiska läroämnena förnyas vis-
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alltid genom studium av dessa heliga källor, men >tillsammans
med dessa heliga kallor gav Gud sin Kyrka ett levande läroämbete, till
att belysa och framdraga vad som blott dunkelt och liksom underförstått
inrymmes i trosinnehållet>.3 >Lltan tvivel ledes Kyrkans läroämbete av den
uppenbarelse som inrymmes i Skriften och i traditionens dokumenr. Men
det ledes som Väktare, Lärare, Domare vad trosarvet beträfrar. Det särskiljer det uppenbarade frän det som icke är uppenbarat. Det kan lära
oss (teologer), som kan fara vilse och bli osäkra vid våra forskningar.
En erfaren alpinist leder den oerfarne ynglingen säkert upp till toppen.
Båda är vid bestigningen hänvisade till förefintliga vägar och srigar, men
båda på olika sätt: den oerfarne litar på den erfarne och når under hans
ledning det efterlängtade målet.>a
Kyrkan utövar detta sitt heliga uppdrag i ordinarie eller extraordinarie
form, på vardagligt eller utomordentligt sätt, alltid under den Helige
Andes ledning. Och det * i kraft av ofelbarhetens särskilda ämbetsnåd,
ay Kristus utlovad och av den Helige Ande skänkt åt Kyrkans läroämbete,
som Petri, Klippans, efterträdare på biskopsstolen i Rom, nu har talat.
Det är den katolska tron på den av Kristi Ande levande Kyrkan och på
det genom denne Helige Ande, Sanningens Ande, levande läroämbetet,
som åter strålar fuam i förnyad glans.
Ännu ett: med förnyad glans framstrålar också den katolska, apostoliska tron på >köttets uppstånd€lse>, dvs, tron på den pånyttfödande,
heliggörande, omskapande och upphöjande nådens allmakt; tron att frälsningen genom Jesus Kristus inte blott betyder någon slags juridisk syndaförlåtelse, inte blott någon form av tillräknande av Kristi rättfärdighet
och av hans seger över synd och död, utan delaktighet i Kristi, den Smordes, andliga fullhet, upptagning i hans, Livets, seger över döden och i
Segerherrens, Människosonens, eviga härlighet. >Ty om vi hava vuxit
samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse> (Rom, 6: I). Människoanden, som just i vära dagar är uppfylld av ångest Iör att. allt mera bli
tvingad till träldom under den dOda materian, har åter {ått Kristi löfte:
alla, som tager emot Livet, kommer att erfara i sig själva Andens seger
över all materia. Men >också skapelsen skall en gång bliva frigjord ifrån
sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör
Guds barns herlighet> (ib. 8: 2l).
Och till slut: åter har Maria, Herrens moder, blivit till >Vår fröjds
serligen

" Pius XII: Encyklika Humani generis, 12 a:ug. 19I0. Se översättningen av hela denna
ytterst viktiga rundskrivelsen i föreliggande nummer av Credo under Katolska perspektiu.
En kommentar därtill kommer att införas i nästa nummer.
n
J. Filograssi SJ: Tbeologia Catholica et Assumptio B.M.V. i Gregorianum Y. 3l
(1950): 323 fr.
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upphov>: underpanten för vår katolska frälsningsoptirnism. Den fulländade segern över synd och död är inte blott for Kristus evig besittning
som
och hans löfte åt dem som tror på honom, utan även redan nu
- hos
oförstörbar verklighet
fullbordad frälsning hos hans heliga moder
åtminstone en av de återlösta.

-

J. Gerlach

MARIE UPPTÄGELSE I
HIMMELEN ENLIGT KATOLSK
TRÄDITION
atikanconciliet fastställer, att allt det bör omfattas med katolsk, övernaturlig tro, som är inneslutet i Guds ord, vare sig det är nedskrivet
eller muntli gt traderat, och som Kyrkan med högtidligt beslut och genom
sitt rättmätiga och allmänna läroämbete bjuder oss att tro såsom uppenbarat av Gud (De Fide cath, cap.3). Konciliet säger därutöver, atr Perri
efterträdare icke besitter auktoritet att päbjuda nyaläror, men väl att med
den Helige Andes bistånd oantastligt bevara och med trogen omsorg urlägga den av apostlarna överantvardade uppenbarelsen (Const. De Ecclesia Cbristi).
Den nya dogmen om Marie upptagelse i himmelen, som av Pius XII förkunnades den i november 1910, tillför Kyrkan alltså intet nytt till det
samlade trosarvet. Denna låra har endast upph<;jts från Kyrkans vanliga
undervisning till en ovedersäglig sådan.
Tron på Maria upptagelse i himmelen med själ och kropp har sedan
äldsta tider varit allmän i den katolska Kyrkan. Avsikten med denna
artikel är att framlägga de förnämsta vittnesbörden, antydningar och
spår, som bestyrka denna tro, vilken under århundradenas lopp allt tydligare framträtt och klarlagts.
Trons förkunnare använder sig ofta, följande kyrkofädernas exempel,
av texter ur den Heliga Skrift för att belysa sin tro på Marie upptagelse.
(Så hänvisa de t.ex. med en viss fri tolkning till Ps. 131: 8; 44: 10. Höga
Visan 3:6; 4;8; 6:9. Luk. t:28. Uppb. l2z | fr). Dock må sägas att
läran om Marie upptagelse mera överförts genom den muntliga traditionen och bevarats inom Kyrkans läroämbete, som med den Helige Andes
bistånd, och sålunda ofelbart, fyller sin uppgift att ständigt bevara de
uppenbarade sanningarna rena och odelade, samt övedämna dem oförvan-
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skade, utan vare sig tillägg eller inskränkningar (Pius
ficentissimus Deus,
Från apostlarnas

XII: Bullan Mu.ni-

l/ll 19t0).

tid intill 4:e århundradet sakna vi tills vidare kännedom om något dokument som uttryckligen talar om Marie kroppsliga
upptagelse. Om man godtager kättaren Leucius Encratita's vittnesbörd,
som daterar sig från början av andra århundradet (ett eko av evangelisten

Johannes'lära), kan man med någon grund finna ett slags ledtråd, som
utvisar en uttrycklig tradition om Marie upptagelse redan under apostlarnas tid.1 Enligt vissa teologer finner man även i de apokryfiska skrifterna >en gemensam kärna>, som hänför sig till apostlarnas tid. För övrigt
vet man, att även i antikens myter och legender en >historisk kärna> har
kunnat påvisas, såsom t. ex. i den babylonska legenden om syndafloden.
Det är alltså ej förvånansvärt, om en >historisk kärna> sökes också i de
apokryfiska skrifterna. En sådan skulle även förklara den uppskattning
som dessa åtnjöto hos dåtidens troende och hos en del kyrkofäder. >>Tron
gav upphov till dessa legender,r, skriver darfor F. Mattiussi, >och icke
tvärtom legender upphov till tron.>2
Även om man utesluter dylika vittnesbörd kvarstår alltid den underförstådda traditionen. Läran om Marie upptagelse inneslöts i de andra
marianska sanningarna: Guds-moderskapet, den bevarade jungfrudomen,
moderns och Sonens förening i frälsningsverket, motsättningen mellan
Maria och Eva.3
Under det fjärde seklet tala Efrem, Ambrosius, Gregorios av Nyssa
klart om Marias kroppsliga återuppväckande.a
I början av femte seklet, före kyrkomötet i Efesos, säger Timotheus av
Jerusalem, att >han, som bodde i Marias sköte, upphöjde henne till himmelen> och man förstår av textsammanhanget, atthan menar även Marias
kropp (Migne P. G. 86:24i). Inom det femte århundradet förekommer
vittnesbörd även i Epiphanos och i den syriska skriften Obsequia B. Yirginis, som lämna inget tvivel om Marie upptagelse till himmelen med själ
och kropp.5

' Jfr Capelle: La f öte ile I'AssomPtion i Ephem, theol. Louan, 1926.
" F. Matiussi: (Jtrwn corporis Virginis Assumfitio ad fidel catholicae ilefiositum sfectat. Aqtipendri 1922.
" O. Faller: De primorum. saeculorum silentio circa assutnftionen B. M. V. i Anal.
Några teologer förklara kyrkofädernas tystnad om Marie upptagelse
Greg. 1946.
tiden med att deras uppmärksamhet var riktad på att kämpa mot
under den första
kärteriet. Det gällde att förklara grundsanningarna om Treeningheten och Kristi person. Andra teologer hänvisa till lex arcani, lagen om det som skall hållas hemligt, som
förbjöd att tala för mycket om Maria, då det var fan f& att de nyss omvända hedningarna skulle falla tillbaka i avgudadyrkan.
n Efrem: Hymni (Ricciotti: S, Efrem Siro. Roma 1939), Ambrosius: De Institutione
Yirgintnn c. 7. Gregorios av Nyssa: De Virginitate. Migne PL 16:46.
" St. Epiph.tros: Migne PG +t: 7778. Vrightr Contributions of the apocryfbal
literature, London 186i.
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Säkra historiska källor bekräfta förekomsten av Marie upptagelses-fest
i Syrien, vid tidpunkten för kyrkomötet i Efesos (431) och från Syrien
utsträcktes den så småningom till hela Kyrkan.6 Marie upptagelses-fest
benämnes ocksä Dortnitio, pausatio, depositio (sömn, vila, bisättning),
grekerna kalla den mötastasis (utvandring), armenierna asfasasi,nr' (.tppstigning). Från början firades inte festen överallt på samma dag. I en
gammal martyrlista står den på 18 januari, i en annan på den 23 septem-

ber. Det förefaller som om Gregorius den store vore den som fastställt
firandet till den I i augusti, vilket datum kvarstod i västerlandet såväl
som i orienten på grund av ett dekret av kejsar Mauritius (t82-602).7
Med tiden upphajdes festen till en av de högtidligaste i den liturgiska cykeln. Påven Sergius I (687-701) fastställde att upptagelses fest skulle,
liksom Marie födelse, Marie bebådelse och kyndelmässodagen, inledas med
en högtidlig procession, med sång av litanior, från kyrkan S:t Giovanni
in Laterano till kyrkan S. Maria Maggiore (Benedictus XIY: Tractatus de
festis). Leo IV införde (847) firandet av oktaven. I Nicolaus I:s (8i8862) skrifter antydes den fastan varmed de trogna voro förpliktade att
förbereda sig till högtiden, och där läser man att denna sed >ärvde den
katolska Kyrkan från äldsta tiders Kyrka,>.8 Även i vära dagar bibehålla
de orientaliska kyrkorna den s.k. >lilla fastanr>, dvs. den heliga Jungfruns
fasta, från den 1 till den 14 augusti.
De för högtiden använda äldsta liturgiska texterna innehålla uttryck,
som samfällt vittna om att när Guds Moder lämnade denna förvisningsort, medgav Gud att hennes kropp undfick den behandling som tillkom
hennes höga värdighet. Sålunda läser vi i Sacramentarium Gregorianu.m:
>Värd all vördnad är, o Herre, denna dags fest, då Guds heliga Moder
dog den timliga d<;den men icke kunde hon som fött din Son, vår Gud, i
henne människobliven, utstå forAdmjukelsen av dödens fjättrar.> Och i
det av Mabillon publicerade Sacraruentarium, såger prefationen: >Med
rätta, o Jungfru, har du upptagits av honom som du mottog i avlelsens
stund, på det att du, som ej var besmittad av världen, ej heller kunde
hållas fången i jorden.> Även prefationen i Missale gothicunr. säger >. . . den
dag då Guds Moder varken fick känna upplösningen eller förmultning i
graven>.e

Vi vet att liturgien inte skapar tron, utan utgår ifrån densamma och
därur framväxer gudst.y'änsten. Om den tar sig ovanstående uttryck, betyder detta attlåran om Marie upptagelse var allmänt godtagen av folket.
u

Jfr A. Baumstark: Oriens christianus, 1901.

' Jfr Nicephoros

"

ResPonsa

Roma 19J0.

' Muratori:

Callistos. Migne PG 1472 292,
I:i ad consulta Bulgaroruw,

Nicolai lafae

Missale gotbicum. Rerum

ltal

Jft

Enciclopedia cattolica bd 2,

Scrifitores, Venetiis 1740,
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Piero Damiani

De vid traditionen så bundna och inför alla nymodigheter så motsträviga, orientaliska kyrkorna, kunna yvas över en äldre, både historisk och
liturgisk dokumentering, än västerlandet. Syriern Jakob av Sarug's (451l2I) text. De transitu Dei Genitricis Mariae är ryktbar.lo Mycket skön är
den bön som återfinnes i den bysantinska kyrkans liturgiska handbok: >Till
dig gav Gud, universums konung, ting som övergå den mänskliga naturen,
såsom han vid förlOsningen bevarade din jungfrudom, bibehöll han även
din kropp oförgänglig i graven och fOrharligade den med den himmelska
upptagelsen.r>1l Ända sedan patriarken Theodosios tid (död 16Z) godkande även den koptiska kyrkan Marie ärorika uppståndelse, vilken skulle
ägt rum ?06 dagar efter gravläggningen. Samme Theodosios har kvarlämnat en predikan rörande Marias död och upptagelse.lz Slutligen läser
man i Synaxariu.no Aetbiopicuw, den etiopiska kyrkans liturgiska kalender,
den 16 i Nebasi.e månad: >>Denna dag ägde Vår Frus, den heliga Jungfruns, Guds moders upptagelse med kroppen rum.> Åtföljd av bönen:
>Hälsad vare din kropp, som Gud upptog och i vilken din själ kvarblev.>13
De 14 föregående dagarna sjunga de trogna >kärlekens lov> (Sebhatö
Fecur) till Marie åra: >>Jag hyllar din kroppsliga återuppståndelse, upprepning av Kristi återuppståndelse, o Maria!
Jag hyllar din upptagelse,
begynnelse till patriarkernas uppståndelse! - Gud upph<;jde din kropp
utöver Elias och välsignade den mer än Flenoks.>>1a
I Frankrike vittnar Gregorius av Tours (död t93) om Jungfruns upptagelse med en noggrann och nykter skildring (De gloria Beat. nr.artyrum,
cap.5. Migne PLTl:708). Senare är det just i Frankrike, som mest tvivel
och kritik uppstår mot denna tradition.lö
Under det sjunde århundradet bli dock kyrkofädernas skrifter, bekräftande Jungfruns kroppsliga upptagelse, allt talrikare och tydligare både i
orienten och västerlandet. De tala om denna lära såsom om något känt och
bestyrkt, förklara den ytterligare, förtydliga dess mening och forska i
upphovet till dylik sällsam utmärkelse.
Så skriver Modestus från Jerusalem (död 614): >Huru Jesu Kristi, vår
Frälsares allra saligaste moder Maria av honom, livets och odödlighetens
'o P. Bedlau: S. Martyrii etc, Leipzig 1902.

Jft Dufourcq: Etudes de Science relig.
Menaei totius anni. Jfr Gordillo: I-?Assunzione corporale ili Maria nei teologi bizan-

IV, Paris 1946.
o

tini* i Marianurz, Roma 1947': 9.
M. Caine: Le tliscours de Töodose etc. i Reuue de l'or. chret. 1933/4.
" I. Guidi-S. Grebaut: Patres orientales 79131 9.
"* Jfr Osseruatore Romano 3/ll 1910: L'Assunta nella tradizione etiopica.
Se Epist. atl Paulatn et Eustocbiarn, Migne PL 30:122; Pseudo Alcuinus i Reaue
bened. 1892:497; Pseudo Augustinus, Migne PL 39:2129; Martyrologia Adonis Viennensis, Migne PL 724:'36r,
Se ävenledes de spanska författarna från Asturien, Migne
PL 96:1231, och Ildefonsus- av Toledo, Migne PL 96:216, samt Isidorus av Ispanien
m. m.
r M. Jugie: I-a. mort et I'assomption de Ia S. Yierge, Citti del Vaticano 1944.
- Jf
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Marie död, upptagelse och kröning
Detalj av altarskåp, Lofta kyrka, Småland
Statens Hist. Mus. Foto ATA

Marie upptagelse

i

bimmelen enligt katolsk tradition

givare, levandegjorts, iklädd en kropp i evig oförgänglighet, tillsammans
med honom, som återuppväckte henne ur graven och tog henne till sig,
på ett sätt bekant för honom allena.>lo Ander av Kreta (död720) säger:
>>Det var svårt att fatta denna alldeles nya syn på den heliga kvinnan, vars
kropp kom till himmelen!> (Oratio 2 :a in dorur'i'ti'onetn S. Deiparae. Migne
ML 97: i082.) Germanos från Konstantinopel (död 783): >Du, o Maria,
strålar av skönhet, och din jungfruliga kropp är helt helig, helt kysk,
helt av Gud, så att den även av denna orsak blev immun för stoftets
upplösning, förvandlad likväI, såsom varande mänsklig för att. göras oförgänglig, men likväl levande, förklarad, helbrägda och begåvad med livets
fullkomning > (In dorncitionenr. B. M. V. Migne PL 98: 345 ). Johannes av
Damaskus (död760): >Nödvändigt var, att den som vid födandet oskadd
bibeh<;ll sin jungfrudom, även efter döden bibeholl kroppen oupplaslig.

Nödvändigt var, att Faderns utvalda fann en fristad i de timmelska boningarna. . . Nödvändigt var, att hon fick skåda Sonen sittande vid Faderns högra sida> (Homilia l:a in. dorruitionem B. M. V. Migne PL 96:
7t6, 720).
På samma sätt uttrycka sig Hippolytos från Tebe, Epiphanios, Cosmas
av Jerusalem (död 74J), Teodoros Abou-Kurra (död 820), Teodoros
Studita (död s26), Joseph Hymnographos (död 883) m. m.17
Särskilt omnämnande förtjånar författaren till Liber de Assum'ptiotce
B.M.V,, felaktigt tillskriven S:t Augustinus, troligen av Paschasius Radbertus, som gav oss den första djupgående teologiska avhandlingen rörande
denna lära (Migne PL 40: ll42).
Sålunda kommer man till skolastikens tid, vars lärare äro utförligt omnämnda i Pius XII Bulla Munificentissimu's Deus: Amedus från Lausanne,
Hildebertus av Tours, Abelardus, Hugo av S. Victor, Bernardus, Albertus
Magnus, Thomas av Aquino, Antonius av Padua, Bonaventura etc.
Till dessa bör man tillärgga senare tiders stora teologer: Bellarmino,
FranEois de Sales, Alfonso di Liguori, Petrus Canisius, Suarez och otaliga
andra ända fram till den tidpunkt, under 17:e århundradets mitt, då man
borjade att hos den Heliga Stolen anhålla om en dogmatisk definition av
Marie upptagelse till himmelen med själ och kropp.l8
Vi utelämna har de teologiska argumenten som bevisa, att läran om Marie
upptagelse är en följd av hennes obefläckade avlelse och hennes medverkan
i frälsningsverket. Vi avstå även från att utlägga de bibliska texter' som
ligga till grund f<;r dylika tankegångar, dårför att det ligger utanför ämnet

vi förelagt

oss.

'u Carli: L'Encomium ili S. Modesto di Gerusalemttr'e i Marianum 7940:2.
" Se texterna i G. Roschini: Mariologia, Roma 1948, bd l: Zge.
'* Den första ansökan är av Cesar Shguanin OSM (1692-1769)' Jfu Roschini 1. c'
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Vi vill här i stallet

peka på ett annat säkert tecken på den uppenbara
tron på den heliga Jungfruns upptagelse inom den katolska
Kyrkan, nämligen de katolska kristnas b<;n till den upptagna Jungfrun
t. ex. i den så of.ta av påvarna och särskilt av Leo XIII påbjudna Rosenkransbönen.1e Den nuvarande uppräkningen av Rosenkrans-mysterierna
hänför sig till den salige Alano della Rupe (li:e årh.), vilken dock inte
gjorde något annat ån att. fastslå vad som redan länge varit i bruk. I den
fjarde årorika hemligheten betrakta vi Marie upptagelse till himmelen och
i den femte Marie kröning i himmelen. När en bön är offentlig och allmän, godkänd av den lagstadgande auktoriteten, så kan den ej innehålla
misstag, enligt den teologiska regeln: lex orandi,lex cred,endi.
En ej mindre viktig faktor är de till Marie upptagelse helgade basilikorna
och templen. På många håll i den katolska världen äro de äldsta till Maria
helgade kyrkorna kanda under benämningen: änglarnas drottning eller
ärorika Jungfru Maria.
Lika intressanta äro de bilder, uttryck för konstnärers begåvning och
fromhet, som föreställer Marie upptagelse till himmelen och vilka de
troende städse omgivit med stor vördnad. För den som ville studera Marie
upptagelse's historia i konsten, är materialet rikligt i hela världen, såväl
inom bildsnidarkonsten som i målningar, föreställande Guds heliga Moder i det ögonblick då hon upptages till himmelen eller när hon krönes av
Sonen till himmelens drottning, eller bönfallande vid den Högstes tron.2o
Sammanfattningsvis kan sägas, att genom seklerna och i alla uttryck för
katolsk andlighet återfinnes det ovedersägliga beviset för den katolska
traditionen rörande Marie upptagelse med själ och kropp till himmelen.
En lära som under Kyrkans tidigaste skede endast är underförstådd, men
undan för undan blir alltmera förtydligad och klarlagd. Enligt vad P.
Filograssi yttrade vid öppnandet av det nya akademiska året vid Roms
Gregorianska universitet: >ett anmärkningsvärt prov på den katolska lärans helt legitima framsteg ad extra>.
.och allmänna

Piero Darniani
tn

J. Bittremieux: Doctrina Mariana Leonis XIil, Brugis 1928.
t Jft Migne:
Dictionnaire d'iconograpbie. Maurice Denls: Historie d.e I'afi
;fr
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religieux,

JESUS KRISTUS, GUDS ORD'
GUDS ORD OCH SAKRAME,NTEN

Tron ocb trons sakraneent
Jag har genom tron på det gudomliga Ordet blivit Jesu vän; jag har

fått

del

av Guds nåd. Men denna levande tro och alla de dygder, som det återuppståndna
livet med Kristus {ör med sig, räcka inte till för att jag helt skall tillhöra honom.

>Sannerligen>>, förklarar Jesus för Nikodemus, >>sannerligen säger jag dig: Om en
människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds
rike>> (Joh. 3: I). När Jesus litet senare för dem, som lyssna till honom i Kapernaum,
uppenbarar mysteriet om det levande brödet, få de först höra honom säga att >>den

som tror, han har evigt liv> och sedan strax efter, >om någon äter w brödet, så
skall han leva till evig tid> (Joh. 6: 47, ,l). Och då Jesus, alldeles innan han återvänder till sin Fader, ger apostlarna sina sista förmaningar, säger han dem inte blott:
>Den som tror skall bliva frälst>> men väl >>den som tror och bliver döpt bliver

frälst> (Mark. 16:76, jfr Matt. 28:19),
intressera
Vårt rättesnöre bör här v^ta

oss för det sätt, på vilket Jesus har
^tt
velat meddela oss sin nåd. Varje Jesu åtbörd, varje uttalat ord innebar en nåd. Det
kommer atr förhålla sig på samma sätt efter hans död, ty såsom han velat, *.t vir
tro skall upplysas av de mänskliga ordens fönimbara tecken, så har han också velat,
att det gudomliga livet skall komma till oss genom andra förnimbara tecken.
Saul, omvänd av Kristus, lät döpa sig i Damaskus (ApS. 9:18). Denna nya födelse sker genom dopets vatten liksom det nya livets tillväxt inte kan ske annat

än genom livets bröd.
Den kristna frälsningen fullbordas i den kristna trons sakrament. Sakramenten
äro mänskliga åtbörder eller ord, uttalade av människor, genorn vilka Jesus verkar
i oss och upplåter sin vänskap för oss. Symboliska åtbörder som påminna oss om hans
mysterier, helgande åtbörder genom vilka Kristus verkar den nåd, som de framställa.
Tillvaron av sådana verksamma tecken på Kristi nåd förutsätter en materia underordnad anden. Gud, herre över alla ting, kan verka i skapelsen, alla hans andliga och
materiella varelser stå till hans förfogande för människornas {rälsning.
Den gudomliga visheten finner det säkra medlet att helga hela människan, kropp
och sjäI. Liksom sanningen når förståndet genom den förnimbara erfarenheten, så
skall också den gudomliga nåden vidröra själen genom det yttre tecknet,
Då Kristus träder in i hela skapelsen för att där fullborda den nya skapelsen,
erbjuder han människan de kristna verkligheternas fullständiga ordning, där hon
skall finna näring och stöd, en mänsklig miljö för andligt liv. Men var finnes Guds
Ord i detta vatten, i detta bröd, i alla dessa yttre verkligheter?

Gud; Ord i sakrartenten
För det första för oss Guds ord genom tron in i denna värld av sakramentala tecken. Varje Guds närvaro i mänskligheten är ett mysterium
som vädjar till vår tro. Sakramenten, instiftade av Jesus Kristus, utgöra
' Med denna artikel avslutas återgivandet av dominikanpatern L.-M. Dewailly's skrift
Jisus-Chri.st, Parole d.e Dieu (jfr Credo 1949: 9 fr, lt4 ft;1950: 16 fr).
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inte något undantag. Enligt sina forntida namn äro de mysterier, emedan
den gudomliga nådens verkan endast uppenbarar sig i det förnimbara, och
emedan de förnya andra mysterier sådana som inkarnationen och Jesu liv.
De räknas sålunda bland de uppenbarade tingen och sätta vår tro på
prov.
De äro kristna mysterier, väsentligt och rent kristna. (Vi utesluta här
inte äktenskapet, trots att det som naturlig institution funnits till före
Kristus, har det av Kristus fått mottaga hela sin symbolism.) Deras beskaffenhet, deras sätt att verka, deras verkningar ha inte någon betydelse
för den som inte mött Jesus och inte vet, att han är Guds människoblivna
Son, för den som är okunnig om hans livs, hans lidandes och hans förhärligandes mysterier. De äro ihåliga symboler, tomma kärl. Bokstavligen
>beteckna> de ingenting. Men för den sorn i sin själ emottagit Jesu mysterium äro de handlingar av den alltid levande Kristus. Vem kunde
hindra den etiopiske mannen från att bli döpt, när han en gång blivit
undervisad om Messias (ApS. 8: 35)?
Sakramenten förutsätta alltså, att ordet blivit framställt och att det
genom tron godtagits. Katekumenskapet har förlorat sin institutionella
prägel i den kristna församlingen, men en vuxen kan fortfarande inte bli
upptagen i Kyrkan genom dopet förrän efter en tillräcklig undervisning.
Och så är det med de övriga sakramenten. Endast tron känner de riters
mening och värde, som den underkastar sig, de mysterier, som dessa riter
göra närvarande och de verkningar som den bör räkna med. Tron ensam
frambringar genom brinnande karlek och ett liv vigt åt sanningen de
dispositioner, som erbjuda en gynnsam jordmån för nåden att spira upp
ur. Vilken själens förberedelse skulle vara möjlig utanför tron?
Låt oss ändå inte tro att Guds ord f<;rblir utanför sakramenten, atr det
efter att ha visat oss vägen dit själv stannar utanför. Det väntar redan
på oss fastän i en annan form i sakramentets inre. I själva sakramentet är
Guds ord den verksamma kraft, som är upphovet till nåden inom oss.
Det är genom sitt eviga Ord, som Gud skapar alla ting, >synliga och
osynliga>>, materia och ande, vilka stå till hans tjänst. Jesus Kristus, det
människoblivna Ordet, har givit dem sin befallningar. Genom ord från
sin mun, vilka vi inte alltid ha ordagrant bevarat, har han instiftat sina
sakrament. Även om han inte själv har i detalj fastställt varje rits förnimbara element utan lämnat denna omsorg till sin Kyrka, så har han genom
sin tanke och sin vilja bestämt betydelsen och den hälsosamma verkan, som
varje rit skulle innehålla. Hans tanke och hans vilja, som sålunda förenats
med användandet av en materia, med en åtbörd, med ord, skola alltid
förbli denna rits enda orsak, den enda källan för dess andliga fruktbarhet260
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Denna Kristi gudomliga tanke har Kyrkan behållit. Hon har tillämpat
dess mening, om det inte redan gjorts av Mästaren, på en mänsklig handling eller på bruket ay en bestämd materia; hon har översatt den i en
formel, som närmare bestämmer handlingens värde. Det väsentliga i allt
detta f<;rblir Krisri tanke, sådan han fordom har uttryckt den vid sakramentets instiftelse och som Kyrkan har bevarat; det är denna tanke som
ger såväl formeln som åtbörden ett värde och vilken i den sakramentala
riten ensam äger verkande kraft. Även hos människan beledsagas ordet
förövrigt spontant av gester, som ge det rycm och nyanser, som knyta
ett band mellan tanken och verksamheten; men ordet kan avvara ätbörderna under det att dessa utav ordet få sin bestämda mening och
knappast kunna ersätta det.

Det är till exempel inte dopvattnet, varken det >vanligar> vattner eller
vattnet som vigts i dopfunten på påskafton, som helgar den döptes själ;
det är inte ens utgjutandet av det vatten, genom vilket hans panna blir
tvagen, även om det åtföljes av den exakta formeln, som ger det dess
mening. Allt detta: materier, åtbörder och ord, skulle inte ha något kristet
värde om inte den döpte och den som döper ödmjukt på sig tillämpa, utan
att allt{ör mycket veta det, Jesu tanke, som har instiftat riten och i Kyrkan bibehåller sin kraf.t.
>Vad människan beträffar öppnar tron, som ger de kristna riterna deras
gudomliga betydelse, själen för Kristi verkan, men denna verkan bringas
till resultat genom sakramentet självt, som är Kristi redskap> (H. Dondaine). Det är genom att underkasta mig Ordet, som jag bcinfaller Frälsaren em att på mig utöva den ofelbara och gudomliga kraf.t, som ligger
i hans tecken. Att mottaga ett ay den kristna trons sakrament, det är att
ta sin tillflykt till ett av Jesu gudomliga ord och till Jesus själv, som fortsätter att genom sitt ord kalla oss till sin nåd,
Guds ord flätar ännu på annat sätt in sig i den sakramentala ordningen. Ord såväl som ting kunna utgöra tecken för andliga verkligheter som helga oss. Vid sidan
av de sju privilegierade tecken, som Vår Herre har instiftat, innehåller den sakramentala ordningen etc oräkneligt antal av mindre tecken, som vi kalla sakramenralier
eller >>minora sacramenta>>. Sakramentalierna åsidosätta inte något skapat, som vi på
ett kristet och dygdigt sätt kunna använda oss av och som hos oss framkallar någon
verkan av nåd; och som därigenom övar tron och förkovrar kärleken.

Bland de sakramentalier, som den teologiska traditionen gärna omtalar, är bruker

av Guds ord, antingen läsning av bibeln eller ordets förkunnelse, Man bör alltid
närma sig det med tro, tillbedjan och lydnad, liksom någon som ver att Gud här
talar till henne. Alla dct mänskliga ordets tecken, om de uttrycka en gudomlig sanning överför till

oss

något av det gudomliga livet.
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d

s sakranr.ent

:

Eu.haristien..

Låt oss skänka det väsentliga ögonblicket, förvandlingens ögonblick,
vår uppmärksamhet. I den tystnad som omger församlingen uttalar den
tjänstförrättande prästen med låg röst men tydligt (med hög röst, till
och med sjunget i de orientaliska liturgierna) förvandlingsorden, innefattade i en text som mycket nåra följer evangelierna och den helige
Paulus (Matt. 26:26-28; Mark. 14 22-24; Luk. 2z: t9-20; 1 Kor.
7l:23-2f ). Dessa ord frambära brödets och vinets offer förvandlade till
Jesu lekamen och blod. Liksom fordom i nattvardssalen är han som ofrrade
sig på korset
det eviga Ordet som blivit kött
där med hela sin

- hela sin gudomlighet, fortsättande det
- offer, som återlöste
mänsklighet och
människorna. Det är inte mer som i de andra sakramenten en nåd som
härrör från honom, det är han själv, Kristus som har lidit. Under ännu
mer >förödm.1'ukande> gestalter än förr har frälsningens Ord åter genljudit på jorden och kommit och bott ibland oss.
Denna Guds Ords verkliga och substantiella närvaro som person förverkligas genom ett ord, som Jesus förr uttalade, när han fastställde riten
för sitt offer, och som prästen upprepar ord för ord i dess ursprungliga
ordalydelse, när han säger: >>Detta år rrrin lekarnen. Detta år mitt blod>, såsom gudamänniskan sade det. Det år Jesu ord som utför undret, och
prästen är dår blott för att låna sin röst, eftersom han genom Guds nåd
och Kyrkans vigning är Ordets och sakramentens tjänare. Det är Kristi
allsmäktiga tanke som ensam verkar genom dessa ord, som prästen upprepar. Sådan är den mest gudomliga av de prästerliga befogenheterna, den
där prästen helt ser sina personliga medel utplånas; aldrig är han mer
medveten om att vara Kristi ödmjuka redskap och hans verkningsfulla
ords tjänare än vid förvandlingen i den heliga mässan.
Guds Ord intar alltså i det eukaristiska sakramentets hjärta en plats,
som är mycket större än i något annat sakrament, eftersom det är lekamligen närvarande genom sin egen personliga kraft.
Myster'iam fid.ei: Eukaristien

år ett trons mysterium. Mitt under de

sakramentala orden kan Kyrkan inte återhålla ett rop av beundran. F{ur
skulle vi ha kunnat fatta denna Flerrens närvaro, om han inte s;'älv hade

uppenbarat den? Hur skulle vi ha kunnat godkänna den, om han inte
själv hade givit oss trons gåva? Alla sinnen och vårt förstånd ta här miste,
om inte Gud kommer för att undervisa oss. Sad aaditu solo tuto crcd.itu.r;
bakom ordets bestämda betydelse som anger hörselsinnet, rör det sig här
om trons hörsel, om den yttre framställningen till vår ande av de mysterier som vi måste tro. Det mysterium som förvänar mer än andra, som
säkert är hjödpunkten för all Guds barmhärtighet, fordrar all den and262
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liga kraften och hänförelsen hos en tro, som fått näring genom dopet och
den fullständiga kristna undervisningen.
För att befråmjr denna tros innerliga utövande och de dygder som

framgä därur, utvecklar högmässans liturgi omkring förvandlingen den
sakramentala ordningen i hela dess utsträckning. Otaliga underordnade
symboler, underbart anpassade för att inrama det väsentliga ögonblicket,

komma för att frambåra sin hyllning till Gud, vilken på nytt gör sin
närvaro förnimbar bland människorna. De förrättandes åtbörder, deras
majestätiska rörelser, de troendes hållning, sången, ljusen, rökelsen, en
mängd välsignade föremåI, hela naturen firar den genom korset återupprättade ordningen.
Alla Gudsordets särskilda former mötas här, av Kyrkan kallade till
forhärliga den verkan, som Jesus
denna högtid, dit de komma för
^tt
Kristus genom den tjänstförråttande prästen utövar på människorna.
För att vånda sig till Gud har Kyrkan författat underbara och substantiella formler, rika i sitt språk och sin religiösa innebörd. Hela mässans
oföränderliga ordning består i dem. Den dyrbaraste juvelen i detta smycke
är kanon, som omedelbart inramar mässoffret. Kyrkan har även författat
många olika texter som variera med de olika festerna, i synnerhet vad vi
kalla kyrkobönerna, som äro en sådan säker och stark läromästare i
kristen bön; hon har lagt till lovsånger och böner tagna ur de inspirerade
böckerna, särskilt psalmerna. Samma böner av bibliskt och kyrkligt ursprung forma en annan ordning, det gudomliga officiet, tidegärden, vars
recitation helgar alla dagens och nattens timmar och grupperar dem kring
morgonens mässa.
I den förberedande mässan, som i egentlig bemärkelse är en förberedelse

till

handlingen och vid vars slut katekumenerna fordom fingo avlägsna
sig, har Kyrkan fått i arv synagogans kult, som hon sedan gjort rikare.
Hon samlar här en undervisning som är avsedd att styrka de kristnas tro.
Episteln ger ordet till profeterna eller apostlarna, evangeliet lämnar det
till den ende Mästaren. Allt låter oss förstå att ett av de högtidligaste
ögonblicken år når evangeliet sjunges. Dessa läsnin gar ur bibeln äro Guds
ord, som växla varje dag, och varje dag anpassas efter vära behov. När
de kristna ha hört dem förena de sig för att bekänna sin fasta tro genom
att sjunga Credo, varpå mässoffret omedelbart följer.
Läsningen av dessa vördnadsvärda ord får vanligtvis en fortsättning i
den levande predikan, i homelior som kommentera det sjungna evangeliet.
Till sitt ursprung är predikan nära förbunden med altarets offer. Den
skulle inte kunna förneka, inte ens glömma, detta sitt ursprung. Den
förblir alltid till sitt innersta liturgisk och eukaristisk, även om den hålles
utanför mässan och om den tyckes tala om något helt annat än dagens
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evangelium, ty även di talar den som predikar endast i kraft av sin prästerliga sändning och för att ge själarna den näring, som leder dem till frälsningens mysterium.
I mässan, denna Guds Ords glada och triumferande högtid, visar sig
det människoblivna ordet som ett bröd, som livnär själarna i den levande
tron. I sanning, när det rör sig om själens föda, i motsats till kroppens
(Matt. 4: 4), blir brödet ett med ordet, som utgår från Guds mun. Det
är Guds Ord ensamt, som är det kristna livets näring och dryck.
Mysteriutn fidei: Eukaristien är trons mysterium. Den här gången inte
endast en tro som lär känna Jesus, men en tro som livnär sig för atr växa
och bära frukt genom kärleken. Guds Ord är trons och kärlekens bröd.
Sedan länge har den kristna tanken närmat Guds ord och eukaristien.
Kristi efterfAlielse talar om två bord uppställda i den heliga Kyrkan:
altarbordet som bär Jesu lekamen; den gudomliga lagens bord som innehåller den heliga ltuan (De lmit. Christi IV, lL 4-5). Längt. tidigare
skrev den helige Hieronymus, att skrifterna såväl som det eukaristiska
sakramentet livnärde själarna med ett himmelskt bröd och en himmelsk
dryck (Kommentar till Pred.). Hos Origenes utvecklar sig begreppet
mysterion, förenat med Ordets inkarnation i de två riktningarna.
Men gjorde detta närmande sig inte gällande alltifrån sjätte kapitlet
hos den helige Johannes? Man vet att från början till slutet av >ralet om
livets bröd> (Joh. 6: 26-18) rör sig tanken mellan dessa två poler. Maten
som förblir för det eviga liver (6:27), brödet som kommer ned från
himlen och ger världen liv (6:33), det är först och främst kunskapen
om Sonen som Faderns utsände, men det är också, först dunkelt uttryckt
men sedan allt klarare, Sonens kött, som man måste äta, och hans blod som
man måste dricka med risk att eljest inte ha livet i sig (6: i3). Det är
genom tron, osm man tillägnar sig det liv som Kristus ger dem som
förena sig med honom i hans eukaristi. Eukaristien kommer här för att
underbart kröna tron och lägga den lekamliga närvaron till den andliga.
Dessa båda näringar tillsammans, Ordet som rränger in i vår kropp och
vår
i
ande är det dagliga bröd, som den kristna själen var dag begär av
den himmelske Fadern. >Den som äter mig skall ock leva genom mig>>
(Joh.6: i7). Jordisk näring skulle inte kunna tillfredsställa de kristna, de
bedja himlen om bröd. Då de närma sig för att i kommunionen förena sig
med sin Frälsares offer mottaga de det bröd, som är livets Ord, vilket
förvandlar dem till sig.
Om eukaristien i sig koncentrerar allt som kan nära den kristnes andliga liv blir man inte förvånad över att. alltifrän den tiden den alltid har
betraktats som det förnämsta sakramentet, det allra heligaste sakramentet,
medelpunkten för den kristna kulten och de troendes helgelse.
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De övriga sakramenten rikta sig mot eukaristien och finna i den sin
fullandning. Utan att i detalj förklara det kunna vi här blott nämna, att
denna idd hjälper oss att bättre fatta prästvigningens sakrament.
Högmässans olika riter låta oss redan känna det, eftersom det är den
enda liturgiska funktion, där prästvigningens alla olika grader ha att utöva
sin hierarkiska uppgift. Men alla dessa olika tjänster fördelas omkring
altaret och den eukaristiska förvandlingen och var och en innebär på en
gång en tjänst vid altret och en tjänst om hänf<;r sig till de troendes
förberedelse genom ordet.
Prästvigningen viger ordets tjänare, emedan det viger eukaristiens tjänare. De två tjänsterna äro beroende av yarandra; altarets förberedes av
ordet och den förstärker dess verkan. Det skulle v^ra att utsätta det
kristna livet för fara om man lät den ena eller den andra av dessa två
komma i skymundan, även om man erkänner att vissa praktiska hänsyn
kunna föra till att i själva verket mer tid och flera ansträngningar användes till den ena tjänsten än till den andra. Men varför jåmf&a, vafiör
föredraga? Den katolska tankens jämvikt tillåter inte, att man framställer frägan i exklusiva termer och att man tror sig kunna tjäna Kristus
på det ena sättet genom att sluta upp att göra det på det andra. Om man
vågade att avlägsna sig litet från den bokstavliga meningen, välkand och
ofta missförstådd, i berättelsen om de sju männens förordnande (Apg.
6: 2-4) skulle man säga att i verkligheten bordens tjänst och ordets
förkunnelse endast kunna förutsättas ömsesidigt, om man tänker på det
heliga Bordet och det levande Ordet, som är Kristus. Kyrkan och dess
prästämbete kunna inte ha att vålja mellan det ena och det andra, avsrå
från eller hålla fast vid det ena till förmån för det andra; den heliga
eukaristien är själv på en gång det ena och det andra, och alla de övriga
sakramenten på sina respektive platser omkring eukaristien bero av båda.
>Ordet blev kött> (Joh. t: 14). Det är omöjligt att frigöra sig från
inkarnationen, som har skänkt oss återlösningen och nåden. Varken vår
kropp eller de materiella tingen äro främmande för den kristna vädden
eller föraktade av en ande oförmögen att helga dem. Gud som har skapat
allting tar allt i den karleks tjänst, som är grundad på tron och närd av
Guds Ord. I centrum av alla dessa andliga tecken visar oss eukaristiens
sol Gud, som talar i Jesus Kristus, sanning som uppenbarar sig och liv som
meddelar sig. Må vi förstå att lyssna till det gudomliga Ordet i alla de
tecken, som det värdigas använda för att överlämna sig åt oss.
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LYSSNA TILL GUDS ORD OCH BEVARA DET

Ett dubbelt ursprung
Man drar sig till minnes den kända scenen i evangeliet. Jesus håller på
att predika, när plötsligt en röst avbryter honom. En kvinna i hopen beundrar hans lugn och fasthet och i det att hon säger sig själv, att hon
skulle vara stolt över att ha en sådan son, utropar hon: >Saligt är det moderssköte som har burit dig och det bröst som du har diat.> Jesus hade av
hela sitt hjårta och utan försiktighetsmått kunnat förena sig i denna hyllning till den som satt honom till världen, men han föredrar att lyfta
tankarna ovan alla personliga aspekter upp till sin höga gudomliga sändning. Samtidigt som han tillerkänner Maria hennes verkliga storhet ställer
han vid sidan om henne all dem som ha god vilja, både dem som befinna
sig där och dem som skola komma sedan (>Visserligen är min moder
salig men) saliga äro de som höra Guds Ord och gömma det> (Luk. 11:

27-28).
På samma spontana sätt som denna präktiga kvinna ha alla släkten
fortsatt att prisa det inkarnerade Ordets moder salig (Luk. 1:48), men
de komma också ihåg Jesu lärdom. >>Maria blev lyckligare>, förklarar den
helige Augustinus, >>genom att ta emot Kristi tro än genom att föda Kristus i köttet. Hennes moderskap skulle inte ha tjånat henne till någonting,
om hon inte hade känt en större lycka i att båra Jesus i sitt hjärta än i
sitt sköte> (De sancta uirginitate 3).
Vad som får oss att tråda in i Jesu sanna andliga familj som ))en broder,
en syster och till och med en moder>, det är den trofasthet vi visat, när vi
emottagit och förverkligat Guds Ord, dvs. gjort Faderns vilja, som är i
himlen (Matt. 12:50; Mark. 3:35; jfr Luk. t: zt).
Lyssna till Guds ord och besvara det, det är frarnlör allt att låta det påverka
vår livsföring (Luk. 8: li) och låta der slå rot i vä*hjärtt (Jak. 1:21). Den helige
Paulus vänder på bilden i denna liknelse, då han säger att vi skola vara >>rotade och
uppbyggda i honom>> (Kol. 2:7), Ty det är inte nog med ett bestämt ja, vi måste
alltid mer och mer bli rotfästa i Jesus och växa till i hans vänskap (Joh. 1l: 2,8,16).
Vi leva i Kristus och Kristus lever i oss. I en sådan gemenskap mellan två vänner,
som inte är likställda, är det alltid Kristus som tar initiativet, V bevara Guds ord,
men i grund och botten är det det som bevarar oss. Låt oss förbli i Jesus Kristus i
den mån han själv, Guds utsäde, förblir i oss (l Joh. 3:9).
Liknelsen om såningsmannen låter oss förstå på vilka villkor Guds ord kan slå rot
i vår sjäI. En mängd röster förklara oupphörligt omkring oss Guds ord, men för
^tt
tppfatta dem måste vi anpassa vår själ efter dem.
Att lyssna till Guds ord, det är att känna hunger och törst efter sanningen, det
är att uppväcka en stor ödmjukhet i vår sjäI, det är åter att sträva efter tystnad,
efter försakelse, efter renhet för att kunna förnimma Kristi minsta viskning, sorn
många andra röster söka kväva.
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Ty att lyssna till Guds ord, det är inte att tanksprict höra på det, utan det är
att vilja vara >>ordets görare>>, att utföra der och att >göra gärningar> (J"k.
7:22-21). Att bevara Guds ord det är att odla det, att utveckla det så att det
kan bära mycken frukt. Det blir då i oss levande och verksamt (Ef. 6:12; Hebr.
4z 72).

I den mån vårt liv är enformigt eller växlande älskar Jesus att genom sina ord,
vilka äro ande och liv, uppehålla, stärka, mångfaliga de personliga vänskapsband, som
han tillåcer oss att ha med sig.
Den kristne vandrar sålunda i det ljus som Jesus tänder i honom och som inifrån
leder alla hans steg. Vad han än gör, om han lyssnar till Jesu ord och bevarar det,
går han med Jesus allt längre fram på vägen.
Kallelsen till missionär och apostel är innesluten i den kristna kallelsen. Det ir
somliga som Gud kallar och avskiljer för sin tjänst, men varje kristen som verkligen
lever av Guds ord är så ivrig, att han inte kan förtiga det. På sin plats och i den
mån han kan dct vittnar han om sanningen och lånar Ordet sin röst.

Jesu Kristi helige Ande lär den kristne inte blott ett förnimma ljudet
av de röster som han hör, han garanterar verkligen denna harmoniska
samstämmighet genom enheten och sambandet i de mångfaldiga nådegåvor, som han gjuter däri. Genom att inspirera alla Kristi språkrör ger
han åt Guds ords verk en ofelbar samstämmighet, Genom hans handling
är det hela Kyrkans liv och inte endast vissa krisrnas liv, som är Ordets
verk och frukt. Det är i Kyrkan och hos de kristna i den mån de äro
verkligt förenade med Kyrkan, som de vackrasre andliga frukterna mogna
i kärlekens sol, dessa stora tanke- och dygdegärningar, framkallade av
Ordet vilket slagit rot i vår jordmån. över allt annat älskar Jesu Ande
att ävägabringa själarnas gemenskap, de kristnas enhet i den Kyrkas tro

och ordning, som betyder Jesu ständiga närvaro bland sina lärjungar och
den beständiga utstrålningen från hans Ord och hans ofier.
På detta sätt är det Kyrkans €ger liv, som från skilda synpunkter bär
vittnesbörd om evangeliets sanning. Det glada budskapet om frälsningen
är inte mer endast något nytt, som för tjugo århundraden sedan. Det förblir visserligen ännu lika nytt, men sedan den tiden har det blivit verklighet i olika bedrifter och upptecknats i en lång historia. Kyrkans liv som
är de kristnas liv har fogats till för att illustrera det.
Evangeliet, med etr ord, har blivit och blir förkunnat endast för att
efterlevas. sanningens ord i Kristi evangelium har förblivit närvarande
och verksamt bland människorna och har där burit frukt i OverflOd 1Kol.
l: 5-6). Den bokstav som skrivits av Gud (2 Kor. 3: 3) har utökats med
många sidor och bättre än förr tillkännage de underbara ting, som man
där kan läsa, sin upphovsman.
>Bedjen för att F{errens ord må ha framgång och komma till ära>,
skrev den helige Paulus till de kristna i Tessalonika (2 Tess. 3:1), och
Kyrkan har återtagit denna bild i kollektivbönen i votivmässan för trons
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utbredande. Många gånger ha apostlagärningarna i närliggande termer
beskrivit hur förkunnelsen haft framgång och hur Kyrkan gjort framsteg. >Guds ord hade framgångr>, upprepa de, ,>och utbredde sig (Apg.
12 24; jfr 6: 7) och visade sin kraft> (Apg. 19 20). De inge därigenom
den tanken, att ökningen av de troendes antal berodde på den expansiva
inre kraften hos Guds ord, mottaget och bevarat i själarna. Detta sätt att
beteckna den kristna tankens och Kyrkans livs helhet med namnet Guds
ord har gätt, förlorat i vårt moderna språk. Men det behåller sitt berättigande och har en

tillräckligt djup mening för att alltjämt användas

av

de kristna.
Människan har ingen annan orsak att vara till härnere på jorden an att
rätta sig efter den tanke, som Gud har gjort sig om hennes öde och det ord
helt genomsyrat av skapande och frälsande kärlek, där han inbjuder
henne att förverkliga sin Sons bild. När Gud talar till oss, riktar han
till oss detta ord, som innebär hela vårt jordiska och eviga öde, vi höra det,
vi svara på det, vi följa det steg för steg i vårt liv.
Det är den kallelse som genom tron låter oss få insteg i den rättfärdiggörande nåden, det är alla de ord som komma oss att bättre lära känna
Frälsaren. Det är Ordet, riktat till oss, som renar oss och gör oss lika Gud.
Det är det levande och verksamma ordet, som tränger igenom >så att
det åtskiljer själ och ander> särskiljande värt hjårtas uppsåt och tankar,
så att allt ligger blottat och uppenbart inför hans ögon, och inför honom
skola vi göra räkenskap (Hebr. 4z 12-13).
Detta ord är närvarande som en förebild och ett rättesnöre vid alla
vära göranden och låtanden, vid våra obestämda önskningar, vid våra
dolda tankar. Det står framför oss, så att vi betrakta det och rätta oss efter
det. I varje ögonblick dömer det oss, ty endast dess närvaro gör vår lovsång eller vår förvirring påtaglig, allteftersom vi äro trogna eller avlägsna

oss.

Och liksom vårt jordiska liv i varje ögonblick kan genom döden mynna
rätt ut i evigheten, på samma sätt är den slutgiltiga domen i varje ögonblick redo att bryta in över oss för att visa oss om vi äro värdiga eller

inte att gå in i Mästarens glädje.
När vårt livs slut kommer, och vi veta att det kommer som en tjuv
om natten ( I Tess. 5: 2) vid en oviss timme och att tjänarna böra vara
skall detta Ord uttala vår dom till belöredo att avlågga räkenskap
- inte göra något annat än fastslå för evigning eller fördömelse. Det skall
heten den grad av trohet, som det finner hos oss vid tiden för sitt besök.
Vi bli domda emedan vi i varje ögonblick dömas under Guds närvarande
blick.
>Om någon hör mina ord men icke håller dem, så dömer icke jag
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honom . . . det ord som jaghar talat, det skall döma honom på den yttersta
dagen,> (Joh. 12: 47-48). Men de andra, de som alltid ha lyssnat till och
bevarat Jesu ord, de som ha känt Jesus, som ha undflytt världens besmittelser (2 Petr. 2: 20), dessa skola förklaras saliga f<;r alltid med Maria
och alla hennes Sons vänner (jfr Luk. 11: 28). >Sannerligen, sannerligen
säger jag eder; den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han
har det eviga livet> (Joh. ! : 24). >Den som håller mitt ord, han skall
aldrig någonsin se döden, (Joh. 8: I1).
Vi skola gå vårt eviga öde tillmötes för att där mottaga Guds lycka.
Den belöning, som skall beviljas oss, kommer att vara hans barmhärtighets
yttersta gåva, som kröner alla de gåvor genom vilka Gud har fört oss till

att evigt f<;rbli enligt hans plan. Gud skall meddela oss sin mening med
vårt liv, och denna kommer slutligen att blända oss. Varför ha vi haft så
svårt att höra vårt namn uttalas? Varför ha vi så ofta klagat över den
skugga, där vi ha måst kämpa? I den heliga Treenighetens ljus, som kommer att eftertråda trons mörker skall allt belysas. Guds vägledning i de
minsta tillfällena i vårt liv tyckes oss helt enkel och självklar. Alla de
ord som lärt oss något om honom få sitt fulla ljus. Vi tolka äntligen det
nya eviga namn, som endast Gud och vi känna (Uppb. 2: 17) och varav
vi i detta livet blott kunnat stamma fram några ljud och som plötsligt
ger vår hanförda ande lösenordet till hela vårt liv.
Måste vi ännu en gång säga, att detta gudomliga Ord är vår Flerre
Jesus Kristus, som bestämmer hela vårt levnadslopp, som för oss ut i det,
som oavlåtligt dömer det, som slutligen uttalar sig om dess värde. Guds
levande och personliga Ord bär inom sig alla själars öde. Det är efter
hans förebild, som vi alla böra vara Guds avbilder; det är hans liv som den
Eviges blick inte upphör att ställa oss inför. Krisrus, Guds Ord, vet och
förklarar för oss vid varje nytt vägskäI, om vi följa hans ord. Vi äro och
skola inte bli dömda efter en opersonlig lag, men av denne Domare som
är klarseende och mäktig.
Detta Guds Ord som blivit kott och som bott ibland oss äger inte mer någon
boning bland oss: i närvarande stund bor Kristus i sakramentet i våra kyrkor, men
han själv med sin kropp sitter i härlighet på Faderns högra sida (Kol. l: l;2 Petr.
3:22), diÅfrån han skall igenkomma för att döma de levande och de döda. I ett
ljungande ord, som alla skola höra i dess fullhet, skall nya skapelsen skåda Guds
barns uppenbarelse (Rom. 8: 19). Frälsningens ord blir rättvisans ord, fåren skiljas
{rån getterna. De själar som vunnits av Ordet och dess vittnen befolka den himmelska Kyrkan, det nya Jerusalem. Kristi kropp har uppnått sin fullkomlighet
katolicitet utan gränser och en härlighet utan skugge.

i

en

Guds Ord skall då ha slutat sin bana, samlat alla sina frukter, vunnir
alla sina segrar. Och var och en av de utvalda skall beundra de under som
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Ordet förmått förverkliga, skall se, hur var och en har svarat på
kallelser och kommer att lova Gud, som har sått en så fruktbar sådd
så

dess

i

bördig jordmån.

>Ty liksom regnet och snön faller ifrån himmelen
och inte vänder tillbaka dit igen,
förrän det har vattnat jorden
och gjort den fruktsam och bärande,
så att den giver säd till att så
och bröd till att äta,
så skall det ock vara med ordet
som utgår ur min mun:
det skall icke vända tillbaka till mig fäfångt
utan att hava verkat vad jag vill
och utfört det vartill jaghad.e sänr ur det.> (Jes. lI:

10-11.)
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GILBERT KEITH CHESTERTON
T\e närmaste decennierna efter en författares dad ar ofta en period
L) ^u glömska och underskattning för även i livstiden uppburna diktare.

G. K. Chesterton har inte helt undgått samma öde. Hans läsare är mest
folk. T. o. m. i de katolska universitetsbiblioteken har hans
fätt. stå olästa på
utom kanske Father Brown-historierna
verk
hyllorna.
Men nu fjorton är efter hans död tycks vinden begynna vända sig. Nya
upplagor av hans främsta verk utkomma, framför allt i England och
Amerika men även i andra länder. Valet av dem ger vid handen att det
skett en omvärdering av Chestertons produktion, som tränger djupare
in till hans innersta kärna än den under hans levnad medt gängse uppfattningen av honom som en paradox- och spektakelmakare. Denna omsom visar sig i att' nyt'rycken oftare t. ex. är av The Euerlastvärdering
- St. Francis of Assisi. ån av Det flygand.e uärdsbuset ochThe
ingMan och
tar sikte, inte baru p& Chestertons
innocence of Father Brotun o. s. v.
egenskap av en sällsynt fantasibegåvad stilist, vilken genom att sätta mot
varandra tvenne överdrifter ofta kom fram till en slående sanning. Den
framhäver framför allt hans egenskap av en moralfilosof av stora mått.
Samma omvärdering visat' sig i de biografier och essayer över honom, som
kommit duggande under åren i ett regn, som ta.tnat alltmera: från Patrick
Braybrookes T he Visdont. of Cbesterton eller Gerald Bulletts T be lnnocence
of Cbesterton till Hilaire Bellocs The Place of Cbesterton in Englisb
Li,teratttre och Tbe Laughing Propbet av Emile Cammaerts, m. fl.
Bland dessa böcker intar Chestertons goda väns och födäggares, Maisie
'Vards biografi G. K. Cbesterton (utkommen 1944), en särskild plats.
Läser man den
speciellt i förening med Chestertons egen självbiogr'afi
(utgiven efter hans död 1936)
tär man en ytterst fängslande bild av
författaren, sådan han rullade omkring
Fleet Streets tavernor och redaktioner. Han fyllde dem med sin jättelika livsglädje och lika gigantiska indignation, kladda i den paradoxala form hans tankar liksom av sig själva
antog, så att, säger han själv i en av sina essayer: rjag alltid ser saker
och ting sådana de verkligen är, om jag tittar på dem, medan jag står på
huvudet>.
Men man fär mera än en bild av ett dogmatiskt kvickt och dominerande
original i stil med lZO0-talslexikografen, dr Samuel Johnson
om vilken
han inte så litet påminner!
Man får särskilt i mrs Vards- skildring
mera än i hans egen återhållsammare
självbiografi
en gripande historia
om den sjä1, som animerade den yttre gestalten och dess pilgrimsfärd från
medelålders
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briljant yta ned till allt mera helgade och stilla djup, där, fast paradoxerna
fortsatte att rvnga, tankarna få en alltmera vägande sanningstyngd.
IJtom dessa större biografier utkommer numera ofta sådana kortare eller
längre essayer som t. ex. Hugh Kenners är 1948 utgivna arbete Paradox
in Chesterton. I företalet till denna bok säger Marshall Mcluan sant, att
>det är på tiden att vi fä [ram den verklige Chesterton, befriad från
anhopningen av de tillfälliga litteråra mandr och anekdoter, varmed
traditionen belastat honom, så att vi ser honom sådan han är: en mästare
av analoga perceptioner och argument, vilka han med en hög grad av
moralisk visdom aldrig upphörde att applicera på nutidens svåraste och
mest kaotiska problem>.
>>Han kunde ha blivit en stor filosof>, säger
- att som praktisk mystiker ställa sin metaKenner, >men han föredrog
fysiska intuition till tjänst som vägledare Iör de små och ödmjuka)),
vilka han aldrig upphörde att med bibelns ord kalla för jordens salt. Flans
starka känsla av kristen demokrati bidrar säkert främst till att i en tid,
under vilken hans samtida: en Galsworthy, en Conrad, en Vells bli mer
eller mindre daterade, Chesterton tenderar att bli alltmera aktuell. Ty de
problem han uppställde: Människans själsliga frihet gentemot Statens fordran pä hennes underkastelse är ju en av vår egen tids mest brännande
frägor. Monsignor Knox' yttrande strax efter hans död är därför ännu
sannare idag: >I en tid av många falska profeter var Chesterton en sann
profet.r> Det är hans storhet och styrka. Han ägde geniets slagruta.
För att något gå in på det svenska intresset för honom, så har detta varit föga iögonfallande men tycks numera öka. Det har framför allt varit hans >>Fader Brown-historier>>
och hans fantastiska romaner som sipprat genom vår protestantiska provinsialisms tjocka
murar. August Brunius översatte fu 1922 den från fu 1908 stammande romanen Mannen
so?r, ldr Torsdag, vars förbryllande blandning av moralisk allegori och rena rama äventyret den svenska publiken knappast torde ha fullt uppskattat, Chestertons betagande
helgonskildring St. Francis au Assisi översattes av Hugo Hultenberg så tidigt som rre år
sedan den kommit ut i England 1923. Hans lika, fast på ett helt annat sätr, fascinerande
biografi över Dickens fick en tolkare i Karl Ragnar Gierow först år 1933. I England hade
den utkommit är 1906
ei xs6 oftast tog de svenska tolkarna god tid pä sig, 1948
utgav Gebers förlag Ortodoxl
skriven 40 år tidigare. Norlins förlag gav samma år ut
St. Thomas Aquinas, som i England utkom 1913. I Tbonas au Aqui.no har dr Erik Hj.
Linder i ett företal lämnat några, dock rätt ofullständiga uppgifter om författarens
bandrförare i Sverige. Bl. a. är Hultenberg bortglömd. Som den främste av Chestertonpionjärerna nämner Linder Gustaf Hellström, dock utan att ge närmare belägg för
sin åsikt att denne redar 1907 skulle ha fängslats av den märklige skribent, som på
den tiden regelbundet skrev essayer i Daily Mail och Tbe Booktnan, m.fl. tidningar
och tidskrifter. Vidare talar Linder om en essay av Olle Holmberg, som är medtagen
i den senares samling Litterärt (1924), samt undrar om inre Frans G. Bengtsson, Ludvig
Nordström och den tidige Sven Lidman influerats av Chesterton.
S.iälv har jag inte någon av dessa eventuella förmedlare att tacka för det intensiva
intresse för Chesterton, jag fick srrax efter första världskriget och som rog sig uttryck
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bl. a. i två stora artiklar i A. B. F:s skönlitterära skriftserie it 1921
vilket gör att
- i folkbildningsjag måhända också får räkna mig till Chesterton-pionjärerna, åtminstone
då mera isolerade från akademiska dito än nu?
cirklar
Skulle någon skandinav ha influerat mig (vilket jag inte tror), så måste det i så
fall ha varit den man, vilken sedan många år var och förblev Sveriges ekonomiske
diktator, nämJigen Ernst \lzigforss. År 1913 publicerade han i en Laboremusskrift ett
två år förut hållet föredrag om Chesterton kallat Tuå radikaler, ty det handlade också
om H. G. Vells. Samma Lr, l9ll, hade emellertid den berömde konservative danskc
kritikern Harald Nielsen i en essaysamling Af Ticlens Trek ägnat Cl-resterton en lång
skildring betitlad >>En moderne Reaktionrr>>.
>>Böjande mig i blind auktoritetstro, som min vana är>>, säger Chescerton i sin självbiografi, >>och vidskepligt accepterande en teori, vars sanning jag vid den tidpunkten
inte kunde kontrollera, tror jag absolut att jag föddes der' 29 ma,j 1874 på Camden
Hill, Kensington mitt emot det stora vattenverket som dominerar trakten. Jag avvisar
däremot indignerat att det låg någon symbolik i dess grannskap till den lilla St. Georgeskyrkan, dfu jag döptes enligt engelska Kyrkans ritual
som om det skulle behövts
hela västra Londons samlade vattenkraft för att göra mig-till kristen!>>

Pä 7}-talet hade världen begynt få bevittna vad Chesterton själv sedan
skulle komma att kalla >nedbrytandet av den stora victorianska kompromissen>. Med U.S.A. växande likt en ung jätte på andra sidan Atlanten
skulle Storbritanniens ekonomiska hegemoni snart vara ett minne blott.
Människor, vars ögon hittills varit bländade av den kommersiella epokens
guldglans över landet skulle inom kort begynna att, med förfäran se
följderna av samma aeras mekanisering. Samtidigt följde med naturvetenskapernas segertåg, vilken fick människor att
att den kunde lösa alla
^nta
livets gåtor, en allmän expansion och popularisation, framför allt av vad
engelskan kallar >the applied science>. I samma rastlöst experimenterande
anda började allmänna opinionen ifrågasätta den styva victorianska sedeoch moralkodexens ofelbarhet. Inom litteratur och vetenskap följde med
detta ett större intresse för psykologi och sociala problem. Socialismen var
en faktor av allt större betydelse inom samhällslivet; Shaw och Vells bl. a.
uppenbarade sig som dess propagandörer. För att citera en essayist, John
Guest i en artikel om Chesterton, så >blev reaktionen mot det gångna
personifierad i tvenne litterära rörelser, varvid det nya seklets början markerade den ena rörelsens avtynande och den andras seger. Chesterton föddes
under den första riktningens hOgflodstid för att bli den andras främsta
propagandör.>> Oscar Vilde hade varit den estetiska reaktionens överstepräst på 90-talet; efter hans debacle vid sekelskiftet drog den sig ännu mer
in i verklighetsfrämmande romanticism, medan den senare litteraturriktningen med det nya seklets inbrott >kulminerade i doktriner om optimistisk och djärv handlingsanda som i och med boerkriget, i synnerhet under
dess första skede av nederlag och tvivel, kom nationens humör att hårdna
och dess stolthet att bli allt nackstyvare>. Eller för att istället för Guest's
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eller mina egna tamare ord använda Chestertons egna pittoreska vändningar om denna epok: >The world was full of trampling of totally new
forces. Gold was sighted from far in a sort of cynical romanticism: the
guns opened across Africa and the great queen died.>
I den skrytsamma imperialismens nästan hysteriska och helt oengelska
mentalitet, som väl ingen författare uttryckt så fullständigt som den
unge Kipling, trampades inte bara den stela konventionalismens utan
många andra större värden ned i stoftet. Galsworthy, Shaw, Vells m. fl.
författare strävade att finna en rättfärdigare och fastare grund för en
ny moral, ett nytt rättsmedvetande
men de kom inte överens med
- liksom överallt annars i världen,
varandra vari den skulle bestå. I England,
fc;rde de överdrivna anspråk på allvetenhet den moderna naturvetenskapens propagandörer predikade, endast med sig en inre osäkerhet på botten
av människosjälen. På djupet av dessa själar hade väldiga krafter släppts
lösa från all samvetskontroll. Krafter vilka snart skulle visa sig vara
Hur destruktiva har först atombombens tidevarv uppendestruktiva!
baratt

-

För att tala med Dickens i Pickuickkltr.bben och kalla Chesterton för
>tjocka pojken>
en person som han redan i sin ungdom ganska mycket
liknade
så hade han liksom i sömnen gått genom St. Paulsskolan i
London -och vaknade knappast upp

riktigt förrän kanonerna begynte

däna.

Ar 7892 hade han efter avslutad fostran i tidens klassiska engelska
anda skrivit in sig som elev vid Slades konstskola i London. Om denna
tid skriver han:
>>Jag kände det som om hela tillvaron mycket väl kunde varit en dröm. Då dumma
ateister, som det då var modernt att gör^, berättade för mig att det inte trodde atr
det fanns en Gud, lyssnade jag med ett slags lugn fasa, därför atr jag ibland knappast
kunde tro att det existerade några ateister. Sådana brukade ju tala om att det bara fanns
rrrateria. Med samma lugna skräck misstänkte jag att det bara fanns ande.>
>>Jag hade
liksom tänkt mig tillbaka till själva tanken>, säger han om detta skede.

Som hjälp mot detta tillstånd, uppfann han en rudimentär metafysik:
nämligen iddn om att. bara att existero var så märkvärdigt att det räckte
till att exitera en människa! >Allra längst bort i våra hjärnor>>, skriver
han om denna tid, >finns en glömd explosion av förvåning över vår egen
existens och det är den det gäller att gråva fram.r>
Det var under denna tid i Slades konstskola han gjorde en annan stor
upptäckt: han kunde måla större och sannare tavlor med penna och bläck
än med färger och penslar. I en sådan tid av omvärderingar som den han
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varit berusande. Titeln på hans
första diktsamling The ViId. Knight (1900) var typisk för detta tilllika typisk som titeln på hans första essaysamling (1901) The
stånd
Ty han var sannerligen en riddare som blev mycket vild då
Defendant.
någon sökte beröva de små och fattiga i samhället deras mänskliga värdighet. Och lika säkert var han livet igenom en försvarare, som aldrig uppgenomlevde måste denna upptäckt ha

hörde att söka skydda denna deras värdighet,emedan den var värdigheten hos

GUDS BARN.
Då folk frägar om Chesterton var radikal eller reaktionär, måste jag
.dirför i bästa Chestertonstil svara: bägge delarna! Ty som en radikal
måste man väl beteckna en man, vilken, likt G. K. Chesterton under
boerkriget är 1898-1900 skrev artiklar i Daily Mail, vars anti-imperialistiska skärpa skar som en stålblank kniv genom den hysteriskt uppjagade
nationalism, vars dansande derwischer anfördes av Rudyard'Kipling. Lika
radikalt var Chestertons vitglödgade hat till tidningslorder och bankirer,
betitlade mutkolvar och aristokratiska demagoger.
Men fastän Ernst \Tigforss alltså måste anses ha rätt., har inte Nielsen
orätt för det! Ty lika hett som Chesterton hatade bankirer och tidningslorder, hatade han en viss sorts liberala och radikala samhällsreformatorer,
nykterhetskämpar och kvinnosakskvinnor. Det sista kom sig av att de
enligt hans mening genom en falsk jämlikhetssträvan berövade sig själva
sitt köns värdighet och höghet. ,>De sade att hädanefter skulle ingen man
f.ä dikten för dem och sedan rusade de allihop ut och blev stenograferr,
skämtade han. Men likaväl som ett gott skämt, år ett sådant yttrande
ett gott exempel på Chestertons sätt att ibland använda sin paradoxteknik för att med ett slagord bokstavligen slå bort eftertanken med ett
skratt.
alltså strax
För en person, vilken likt undertecknad dä f.u tiden
e{ter första världskriget
var fylld av tro på utvecklingen som en sorts
,deterministisk rulltrappa,- automatiskt förande människor upp till högre
andligahojder,baradenmateriellastandardenförstblevsäkrad
ju Chestertons tankebrygd, fastän frestande genom sin fylliga smak, dock
då och då en smula motbjudande. Särskilt gällde denna motvilja hans sätt
att behandla kvinnokönet som en sorts specialkomplex, uttaget ur den
j^g kan fortfarande ej bemänskliga helheten. Jag kunde icke förstå
gripa
hur han, som hatade de samhällsreformatorer, vilka samtidigt
- gav folket bättre materiella villkor, berövade det dess andliga
som de
frihet, inte ansåg att kvinnorna också rrar en del av folket. Blev männen
understödshjon och slavar, blev kvinnorna det i ännu högre grad, också
derför att de på den tiden saknade rätt att. yttra sig i samhällsangelägenheter. De v* dårf.ör mer än männen underkastade det subtila, anonyma
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tyranni från samhällets sida, han rasade emot då det gällde det manliga
könet.
Jag har också sedermera haft den tillfredsställelsen att se, att ingenting
hos Chesterton blivit så fort förlegat som hans egendomligt kontudösa
och anemiska kvinnogestalter, Alltid försedda med rött hår stå de, avsides
från handlingens gång, milt och moderligt betraktande männen
frärr
behtirigt avstånd. Kritikerna har påpekat hur tydligt de visa hän på att
de är fallna efter den berömde prerafaelitiske målaren Dante Gabriel
Rossettis lungsiktiga modeller.

Det dröjde inte länge förrän min motvilja alldeles upplöstes i beundran,
ehuru jag för det inte var alldeles okritisk. Ty i en så väldig produktion
som Chestertons
han skrev väl över 90 böcker och företal till nära nog
dubbelt så många
aeåste det finnas partier och hela verk av mindre
värde. Det finns böcker
av Chesterton, speciellt från hans äldre medelålder, som man inte orkar läsa om, därför att hans tanke och fantasi i dem
mal tomning och hans figurer, som alltid i grunden är symboler, där blivit
krumelurer utan mening.
Men trots de många olika skrudar Chesterton under olika perioder av
sitt liv anlagt, så har läsaren inte kunnat undgå att varsebli att, vare sig
Chestercon iklätt sig gycklarens kåpa, detektivens mask eller samhäflskritikerns mörka glasögon, så har han hela tiden gått fram under en och
samma stjärna.
fass för min del dröjde det en del år innan jag förstod
att det var den stjärna, som en gång stod över Bethlehem.
Det var i dess ljus världen för honom, enligt det srora gamla löftet,
blev ny och evigt ung
nfua pä lika ny och ung, som den var {ör >Guds
lille fattige>, sådan Chesterton
äret efter sin omvändelse skildrade honom
i den av skirt innerlig trubadurpoesi formligen tindrande boken om Den
belige Frans

au

Assisi.

Innan jag begrep detta drogs jag främst till Chesterton av tvenne orsaker. För det första bestod hans dragningskraft av hans breda folklighet,
Dickens, vilken, liksom Chesterbredare till och med än Dickens egen
ton, hatade alla dem, vilka i samhällsförbättrandets
namn skapade sådana
centraler för förtryck som t. ex. familjen Barnacles berömda >>Circumlocution Office> i Dickens Li.ttle Dorrit (>Förhalningsverket>> har Gierow
kallat det i sin översättning, >Undvikandet-departementet> skulle kanske
varit lika bra, inte minst emedan det för tanken till Ibsens ))den store
Böjgen> i Peer Gynt
den, som man >gaar udenom>).
- Chestertons lika breda livsglädje; jag förstod då
Det andra skälet var
ännu inte den vemodiga indignation och melankoli han tidvis måste kämpa
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Ty han hörde själv till de människor, han pät tal om sin hustru, den
fromma anglokatoliken Frances Blogg kallade >de goda som sällsamt sörja>.
Jag såg honom då ännu bara i bredaste Falstaffstil våltra sin väldiga lekamen genom tidningskvarteren eller sitta som medelpunkten bland sina
vänner hemma i sitt eget hem,
vänner som han berusade lika mycket
-yttrad med den pipiga lilla röst, som kom
med sin magiska vältalighet
som med ol och vin. Ty
ur hans kroppshydda likt en-mus ur ett berg
- sista sakernas inspirerande
trots allt tal i hans dikter och essayer om de båda
inverkan var Chesterton ingen drinkare; han drack lika mycket te och
för mycket te och vatten
som öl och vin. Vad han skrev
vatten
- vilket det glada gamla Englands
- >>Ffan är som ett rör genom
om Dickens
vin rinner ned till det tjugonde århundradet>, tycktes mig passa bättre
med.

in på honom själv. Mer än över Dickens, dock trots allt victorianskt
ansade drag, vilar över Chestertons breda anlete, det stora leendet från
mera spaciösa dagar, då människorna hade mer smak för, kände mer väl-

behag över själva tillvaron som sådan. Det var förlusten av >the great
Gustor>, han kallade den, han sörjde över och arbetade

för att få tillbaka.

Det är något så sällsamt att det lr"ln", som ett Guds under att Chesterton, trots all denna forcerade verksamhet och de ekonomiska bekymmer,
som föijde honom högt upp i åren kunde bibehålla de friska barnaögon,
varmed han var morgon såg dagen daggfriskt ny.
F{an har blivit kallad en skrattande filosof. FIan var inte något så
stillsamt. F{an var en storskrattande filosof, sändande ut rungande läten
av glädje över att solen gick upp var morgon och över alla de andra underbara upptäckter han gjorde
bl. a. i sin egen ficka.
glömde han aldrig att det var upp i
Då han gick uppför en trappa
rymden han steg. Då han såg en bit vit krita gick en annan stor sanning
upp för honom. Det år bäst att låta honom beråtta den själv.
>Jrg ritar med kritor för en shilling>>, skriver han i Alarms and Discursions (1910),
>Cherubim och Seraphim och djävlar och blinda gamla gudar, tillbedda innan ännu
rätren dagats på jorden. Jag ritrt helgon i kläder av vredgad karmosin och sällsamma
gröna sjöar och alla de heliga och fruktansvärda symboler, vilka ta sig bra ut i bjirtt
I'irger pL ett stycke brunt omslagspapper. De är mycket mera värda att rita av än
vanliga föremål och mycket lättare också. Därför ritade jag inte av den ko, som betade
i gräset framför mig. Jag avbildade istället kons själ som jag såg drömma framför mig
i solskenet. Och själen var av purpur och silver och hade sju horn och en gloria av
den mystär, 6om omSer ilIa d,jtt. Jag hade slutat målningen av kon och skulle bara
sätta litet vitt i den, då jag upptäckte att jag tapprt min krita och försjönk i djupt
vemod. Ty utan vitt skulle min absurda lilla tavla vara lika meningslös som en värld
utan goda människor. Ty dygden är inte, som somliga tro, bara frånvaron av last.
Dygden är något alldeles livslevande och bestämt ungefär som smärta eller rosendoft,
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Med barmhärtighet menas inte att någon inte är grym. Nej, därmed menas något i
stil med solen, vilken man antingen har sett eller inte sett. Kyskhet betyder inte bara
avhållsamhet från utsvävningar. Kyskhet är något flammande vitt, likt Jeanne d'Arc.
Gud målar med många färger, men han målar aldrig så strålande som då han målar
med vitt.>>

Då han kommit så långt i sina betraktelser gjorde han en upptäckt; han satt på
en bit krita! >Jag bröt av ett stycke av kritklippan jag satt på och nu fanns det vitt

i min tavla. Och mitt hjitta 'tar fullt av glädje över min upptäckt att dettr södra
England inte bara var en stor ö och ett heligt arv och en gammal kulturbygd utan
något ännu mera beundransvärt
ett stycke vit krita.>>
Som man ser av detta var Chesterton en målare i ord vilken lik Villiam
Blake också var en mystiker. Men en mystiker av det påtagliga dagsklara

inte blott i mörkret och natten utan framför allt i
gryningen och ljuset, en mystiker, vilken inte bara svärmar och dör för
den mystär som omger allt (ty han kunde lika gärna skrivit det som
>alla djur>)
utan hanterar, äter och dricker undret.
Därmed är- han också ett av de bästa bevisen för ohållbarheten av den
moderna anklagelsen mot katolicismen, att den är mörk, asketisk och
livsfientlig. Han påminner istället om att den är den mest optimistiska
av alla religioner enligt det heliga gamla ordet: >IJtan att I bliven såsom
barn,>, på vilket vår religion bl. a. grundar sin dogm om att människorna
icke äro helt onda. Och normala barn är ju aldrig dystra. I en alldeles
förträfflig bild ställer Chesterton i en av sina essayer bredvid varandra ä
ena sidan den vuxna vanemänniskan, som, emedan allt upprepar sig, tror
att tillvaron bara år en enda stor mekanism, och på den andra barnet, vilket
aldrig tröttnar pä att förundra sig. Det 'ar barnet som ropar till den vuxne,
som kastar boll med det: Gör om det igen! Gör om det igen! tills den
vuxne håller på att digna av trötthet. >Men det är omöjligt>, säger Chesterton, >att Gud är stark nog att göra vad. en vanlig människa inte kan,
fröjda sig över enformigheten? Det är möjligt att Gud var morgon säger
till solen: Gör om det igen! och var kväll till månen: gör om det igen!
Ty vi ha syndat och blivit gamla och vår Fader är yngre än vi.>>
Chesterton själv har något av detta barnsligt friska sinne, varmed barnet ropar på bollen och häpnar över att den alltid kommer igen
solens
gyllene boll, månens silverklot, hans egen lilla röda boll! Men -därjämte
har Chesterton en ynglings, en förälskad ung mans flammande karlek till
slag som ser undret

sin älskades renhet.
det långa citat jag ovan meddelat talar ju alldeles särskilt starkt diktarens hera krigiska karlek till det vita i livet: Gud, godheten, hjältemodet

I

hans flammande nitälskan om att det vita skall få förbli vitt. >Att
och bekämpa det positivt onda>>, lyder hans muntra krigsrop, >är
den absoluta förutsättningen för all glädje, ja, för alla verkliga skämr.)>

-finna
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Därför kan man våga påståendet: av vad än Chesterton skrev
romaner, detektivhistorier, biografier, poesi, teaterstycken, moraliska och
en gång blev det
filosofiska avhandlingar
oft^ fyra böcker per år
- I dem gick han
si v21 det stridsskÅftert
åtta böcker pä ett enda -år
med evigt lika gott humör -och paradoxal slagfärdighet till storms mot
gråmålarna, som ville sudda ut skiljelinjerna mellan rätt och orätt, vitt
och svart, pessimisterna, de intellektuella snobbarna men framför allt
byråkrater och sociologer med deras benägenhet för att. göta levande
>dessa personer>>, säger han, >för vilka en
varelser till abstraktioner
- utan något som inte bör utsättas för vivihund inte främst är en hund,
sektion eller gå lös utan munkorg>>.
Med all rätt ansåg han, att den stigande tendensen att förvandla konde fattiga till >det
kreta saker och ting till >s.k. frågor och problem>>
gick
sociala problemet>, öl- och vindrickandet till >nykterhetsfrågan>
ut över livet självt och berövade det dess saft och kärna.
Även hans romaner är stridsskri U)r., Mannen so?n uar torsd.ag(1908)
gäller striden ännu Chestertons egen utveckling från vag panteism till
hoppfull religiositet. Den gåtfulle jätten Söndag är menad att symbolisera
slult
naturens slumpvisa väsen, växlande mellan välvilja och brutalitsl
läsaren i själva slutkapitlet tycker sig skönja en annan mening med honom
en glimt hos författaren själv av plötslig insikt om skillnaden mellan
-en sådan natur och en natur besjälad av Guds ande. I Napoleon of Notting
Hill (1904) år det en av Londons forna >boroughs,>, som i erinran om
sitt ärorika förflutna som en självständig stad, under en Napoleonsk ung
mans befäI, går till strid mot storstaden. lManaliue (1911) låter Chesterton oss följa en notorisk ung brottsling med namnet Innocent Smith,
vilken dock slutligen avslöjar sig som en mycket oskyldig person, väl värd
sitt namn. Han bryter sig in i ett hus, men huset visar sig vara hans eget.
Han gör sin kur till en gift kvinna, men det är till sin egen hustru. Ledmotivet i romanen är Chestertons eget yttrande till en person, som frågade
Battersea, naturhonom vart han vid ett givet tillfälle skulle resa.
->Till>Till Battersea via
ligtvis>, svarade han (som då bodde i denna stadsdel).
Paris, Belfort, Heidelberg och Frankfurt. Jag skall vandra över hela värlett
den tills jag återser Battersea. Ty j^S kan inte längre se Battersea
moln av vana har forblindat mig. Och det enda sättet att komma tillbaka
till något år att. gå någon annanstans.> I Tbe Flying lnn (1914), sonl
innehåller en mångfald muntra visor och dryckessånger
ibland dock
- ^v
föga litterärt värde
sx6i1is.t"r Chesterton guvernantsamhällets
restrik- vilken omedvetet utgår från den puritanska printioner över individen,
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cipen om människan som en
ligt ta vara pä sig själv.

i

grund fördärvad varelse ur stånd att verk-

Framför allt vilar emellertid hans skönlitterära produktions värde på
hans Fader Brown-historier. Inalles publicerade han fem volymer sådana
historier. Den första samlingen var Tbe Innocence of Fatber Broun
(1911), den sista Tbe Scandal of Fatber Brown kom så sent som året före
hans död. I hans ovannämnda fantastiska romaner, av vilka The BalI and
tbe Cross (1910) kanske är den sämsta ochTbe Return of Don Qaijote
(1927) den bästa, snubblar läsaren ständigt över hans figurers egenskap
att yara symboler och t. o, m, ibland bara krumelurer istället för individualiserade gestalter. Hans bästa figurer påminner framför allt om
de heraldiska figurerna på en medeltida hjältes brokiga sköld eller om
de små gestalter i kanten av medeltidsmissaler, ur vars munnar långa
sentenser flyga i luften, lika brokiga baner för en evig trosidds starka
vind.
I Father Brown-historierna har emellertid Chesterton verkligen skapat
en individuell gestalt. Ty den lille lantprästen med hans fullmånsansikte
och trassliga paraply har förankring i verkligheten, ehuru prototypen för
figuren
en irlandsk präst Fader O'Connor, sedermera Monsignor
O'Connorfast han hade samma djupa kunskap om människohjärtats
hemska djup, dock knappast ägde samma enfaldiga uppsyn.
Alla Chestertons hjälhr är Dumbommar, som vinna prinsessan. Men
ingen av dem övertygar läsaren så som den lille välmenande tomte, Chesterton skapat i Fader Brown, där han fumlar sig fram i en fantastisk vädd,
vari dock barahan hittar rätt. Chesterton har själv beråttat om den episod,
vilken gav honom uppslaget till Fader Brownfiguren. Ett par Oxfordeller Cambridgestudenter hade, sedan Fader O'Connor lämnat rummet,
beklagat hans ovetenhet om livets verkliga problem och människans mörkare sidor: >Så synd det var om en människa som av sitt kall blev så
skyddad från kontakt med den verkliga världen!> Men nu ville det sig
inte bättre ån att Fader O'Connor en gång under Chestertons och hans
första bekantskap just kommit in på detta kapitel och låtit den förre
blicka ned i djup av mänsklig skuld och synd, för vilka t. o. m. en Chicagogangster skulle ryggat tillbaka i fasa, medan prästen där vandrade oskydbakom sitt kors.
dad men tygg

-

Bland de Chestertons verk, .,itt

komma att bestå for lång

"''r"rrrrolikt
hans biografier i
tid framåt, är hans essayer, speciellt

essayform.

Dickensbiograf.ien 1906har jag vidrört men skulle önska mera utrymme,
att närmare ingå på den. Men i brist pi detta måste jag inskränka mig till
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att tala något mera om två av de andra biografier som denna publik torde
ha speciellt intresse av, nämligen Chestertons skildringar av Den Helige
Frans au Asslsl (1923) samt av S:/ Thorr.as au Aquino (1933). I den
är det som öppnade
första boken
den ojamfc;rligt bästa av de två
- oss en tavla av skir
- av medeltidens triptyker och visade
författaren en
gyllenglans där bakom. Hänförelsen från hans egen konversion tycks
ännu andas över sidorna. Han målar med snabba säkra drag den bakgrund
en bakgrund av gyllene sol och
den Helige Frans' liv utspelades mot
och torn, sträckande sig mot
himmelskt blått över en stad med tinnar
medeltidens Gudsstad. Men i förgrunden på en grön äng går
rymden
en liten -grå gestalt omgiven av alla jordens djur och himmelens fäglar,
likaväl som ar' sina ordensbröder. Den punkt Chesterton ttgär frän är,
att helgonet själv intill sin asketism sista kval var en trubadur, som själv
sagt ifrån att han kommit i världen för att sjunga en ny och'ädlare romans
än de gamla.
>Han förstod sig själv bärtre än de lärda förstått honom. FIan var en trubadur.
Han var en älskare. Men liksom han inte älskade mänskligheten utan människan, så
älskade han

inte kristenheten utan

Kristus.>>

Med en {yndig liknelse pekar Chesterton på ett sätt varpå nutidsmängenom att tänka på
niskan kan förstå helgonen och deras asketism
människor, som är verkligt allt uppslukande kära- i någon:
>>I en sådan romans skulle det inte kännas som en motsägelse att poeten plockade
blommor i solen men också uthärdade fruktansvärd köld under sin käras fönster, mellan
hans lovprisande av jordisk och kroppslig skönhet och hans vägran att äta, mellan
hans lovsjungande av guld och purpur medan han siälv går omkring i trasor. För att
ära sin älskade gav helgonet de fruktansvärdaste offer av sig själv med den mest

barnsliga glädje.>>

Sålunda, genom att sätta läsaren in i, att för den Helige Frans var
hans religion inte en teori eller en teologi, utan en kärlekshistoria, skapar
Chesterton den rätta sinnesstämningen hos en modern läsare för förståelse av den krönika han berättar
en historia sjungande av helig

-

gladje.

I S:t

Tboncas au Aquino är stämningen en helt annan, men även där har

Chesterton på få sidor skapat en förunderligt övertygande bakgrund till
historien om >>den stumme oxen på Sicilien>. Man ser manikeismens mörka
åskmoln, dräktiga av orientalisk fatalism, virvla upp likt en het ökenvind.
Men mot den åskmörka bakgrunden tecknar sig tvenne ensamma gestalter

i svartvita dominikanerdräkter:

Thomas av Aquino och Albertus Magnus,

hans lärare och stridskamrat.
Genom Chestertons biograf, Maisie
f9-So3o74 Credo. 3r:a årg. Nr 4,

r95o

Vard, vet man, att författaren
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i ett svep, så att säga från levern. översättaren av boken
svenska, Sven Stolpe,har förfarit synnedigen strängt, man skulle vilja
säga nästan uäl suveränt med originalet. Det bör dock ihågkommas, att

skrev hela boken

till

då verket först kom ut, uttryckte samtidens främsta thomister sin beundran för Chestertons sätt, att intuitivt fl fram tankegången i S:t Thomas'
filosofi, ehuru detta sker i största korthet. Med dennes teologi säger Ches-

terton uttryckligen, att han inte vågar befatta sig (sid. 207 i den sv.
översättn.). Men Sankt Thomas' personlighet tråder levande fram i skildringen: >hans moraliska hållning, hans medfödda temperament>, för att
tala med Iöfi.attaren själv, >vad han önskade för världen och vad som blev
hans insats i vädden
nämligen att slå ett slag och definitivt avgöra
frågan om manikeismen)>.
Denna dodliga hedendom, som åter och åter
smyger sig in i religionen- och som på Thomas' tid fått rot också hos
nyplatonikerna och t. o. m. augustinianerna, rrien sedan kommit igen, om
i kalvinism och andra ismsl
och om igen
läran om naturen som ett
ont. Men, som Chesterton skriver i sin bok: >Ensam på jorden, lyftad över och befriad från alla jordens virvlar och hjul står
Thomas' tro stödd på en hållfastare metafysik än de orientaliska systemens. Ty vårt
liv har sin rot i Guds skaparglädje, det blommar i människans lycka och öppnar sig mot
det väldiga kor, där Guds barn uppstämmer jubelsånger och slutligen fullbordas det i den
hemlighetsfulla gemenskap som förebådas av de skriftens ord, vilka förmedla en rytm
av dansande glädje: 'När han fastställde jordens grundvalar, dä, var jag hos honom,
ordnande allt, och jag fröjdade mig var dag, lekande alltid inför honom, Jag lekte på
jordens krets och hade min lust i att vara bland människors barn.'>>
tl

Dr Linder har i det redan nämnda företalet till Stolpes översättning
av S:t Thomas av Aquino ansett sig urskilja tre religiösa perioder i Chestertons liv. Han skulle först ha varit en allmänt liberal och radikal romantiker
utan större kristen förankring. Senare kom, enligt L., ett mellanskede,
under vilket han ansåg sig som medlem av engelska högkyrkan
som

-inte 23
en anglokatolik med andra ord. Slutligen blev han är 1922
som Linder har det
n i den I(atolska apostoliska Kyrkan. Moc
kan
denna indelning
invändas att Chesterton, som vi sett, hela sitt fullj^, mer än
vuxna och medvetna liv haft en klar kristen inställning
det
att han faktiskt alltid var mera romersk katolik än anglokatolik,
- gällde den Heliga Jungfrun. ,Jag kan>>, säger han i The VelI
då det
- ihåg någon tid, då Vår Frus gestalt
and the Shallotus (193r), >inte komma
inte stått för mitt inre öga, som den förkroppsligade nåden och tron
själv.>

Vad Chestertons sociala åskådning beträffar, ansåg han sig under sin
ungdom vara socialist, men en socialist av den fabianska engelska typen som
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aldrig godkänt Marx. Han var dock inte mer än 26 fu gammal, då han
gjorde bekantskap med den man, vilken mer än någon annan skulle komma
att influera hans sociala tänkande: Hilaire Belloc, en engelsk författare
med en fransk fader och en engelsk moder. Efter detta mognade snart det
vaga missnöje han redan länge känt med sin egen ungdoms socialistiska
åskådning på grund av dess diffusa karaktär. Hilaire Belloc, den blivande
författaren till det stora verket Tbe Seraile State (1912) och andra betydande verk i samma anda, gav honom en inblick i det historiska kristna
nämligen en
alternativet till socialismen men också till kapitalismen
- intim vän till
rättvis fördelning av egendomen. Belloc var inte bara en så
Chesterton, att Bernard Shaw för att karakterisera dem hittade på ett
utan han var också vän
mytiskt monster vid namn >Chesterbelles>
med Gilberts yngre broder, Cecil Chesterton,- vilken tidigare än brodern
1sd11 L974,övergått till katolicismen. I Cecils tidskrift Tbe Eyeuitness,
'Vitness
-

senare

omdöpt

till

The Neut

medarbetade den äldre Chesterton

flitigt

tillsammans med Hilaire Belloc men även andra författare: Bernard Shaw, H. G. Vells, Maurice Baring m. fl. Senare, då Cecil fallit i det
första världskriget, vari han gått ut som frivillig, skulle det så småningom

komma att betyda en stor uppoffring och en tung plikt för den äldre
brodern att upprätthålla tidskriften, som efter broderns död utkom under
namnet G. K:s Veekly. Men han ansåg det som sin plikt mot broderns
minne att hålla den vid makt, efter de linjer Cecil lagt ned. Dessa omfattade framför allt predikandet av den s. k. distributismen. Distributismen gick ut på att söka skapa ett England av små jordågare och hantverkare, vilka själva skulle tillverka allt vad landet behavde.
Behöver jag såga att pä dåvarande stadium vi socialdemokrater ansåg
ett lika
denna lära som ett ömkligt försök att vrida klockan tillbaka
-$0rilliam
dodfott försök som
Morris' gillessocialism? Fastän distributismen
hade, sant nog, dock i sitt tidiga skede drag av dennes gillessocialism,
likaväl som Chestertons smak för retoriska överdrifter, ibland banala rytmer och medeltida brokigheter delvis går tillbaka på inflytande från
denne, numera rätt så bortglömde f.örfattare och samhällsreformator. 1926
fick distributismen till resultat >The Distributist League>, som till motto
hade Francis Bacons målande ord: >Egendom är som dynga, den gör ingen
nytta om den inte sprids.> I England fick distributismen dock knappasc
större inflytande, men däremot i Australien , Canada och trakter av U. S. A.
och Amerika, i synnerhet där katolikerna är i majoritet. Om distributismen
påminnande rörelser ligger ju till grund för många katolska, sociala och
ekonomiska organisationer och rörelser även i Europa, vilka inspirerats
av de påvliga encyklikorna i dessa fÅgor frän Rerurn' Nouaruw och
framät i tiden.
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Då det sista världskriget slutade, finner läsaren en i viss mån förändrad
Chesterton, en så att säga rnörkare och mera sammanbiten man. 79L4 hade
han gått genorn en mycket svår sjukdom men hämtade sig och jublade
under kriget på sitt gamla sätt, då Englands folk, som han misströstat om
då de belönade korrumperade män med höga poster, gick ut i det krig,
Chesterton ansåg var en strid

för rättvisa och frihet gentemot den tyska

statshedendomens slaveri.
>>Det engelska folket, de fattiga, som trampats ned i stoftet i varje uppror de försökt,
som berövats egendom och frihet>>, skriver han i Sbort History of England, 1917, >trädde

fu 1974 återigen in i historien under pukors och trumpeters ljud, Och då kritikerna
inom politik och litteratur i en dunkel känsla av att deras insats varit en hjältesaga
fann de bara en mobb.>> >Men en mobb>>, säger Chesterton på
såg sig om efter hjälten
- bok, >som under två år utvecklat sig till en av världens
ett annat ställe i samrna
iärnarmder,>>

Men då åren gick och allt kom tillbaka in i sina gamla slentrianfåror,
folk visade sig vara det gamla England av slöhet och cynicism,
nöjt att regeras av vilka män som helst
det var då det mörknade på
allvar i Chestertons sjäI.
Därför kunde han inte, uågade han inte efter Cecils bortgång trots alla
sina vänner och även sin hustrus övertalningar låmna tidskriften, där
han nu var den ende ansvarige för att uppflamma hos småfolket deras
känsla av sitt eget värde, deras ansvar för sitt liv och sin egendom. År
1926 kånner han sig dock återigen slagen av den hemska rnisstanken att
detta folk inte längre brydde sig om allt det dar. Fackforeningarnas strid
mot monopol och kapitalism var inte längre en kamp för äganderäcten
till industrierna eller kontroll över landets resurser. Nej, den koncentrerade
sig mer och mer endast på goda arbetsvillkor, löner och timmar.
>Skulle det>>, frågade han sig, >>av brist på verkliga ledare och verkligt levande
idder inom Labour, detta parti en dag verLligen kunna komma att accepteru en centraliserad stat i stil med kejsar Vilhelms id6er av är l9l4
'The Servile State' (i Hilaire
Bellocs mardröm) ?>> >Samhället>>, skriver han vid denna tid, >håller på att bli ett
hemligt sällskap. Den moderne tyrannen är virte än forna tiders tyrann därför atc
då Englands

man inte kommer åt honom. Han är mera namnlös än sin slav, Det invecklade samhällsmaskineri som fordom användes för att göra en enda man ansvarig för allt, användes
nu för att fördela ansvaret på så många händer att det slutligen försvinner och blir
osynligt.>>

Ingen må tro att denna karakteristik av kollektividealet och den totalitära staten är inspirerad av senare års händelser. Jag hade redan citatet
med i en artikel i A. B. F:s skriftserie L921. Ännu tidigare spådde Chesterton, att Versaillesfreden bara skulle bli >ett intermezzo>
det nya kriget
på
skulle komma >då Tyskland begynte tugga
Polens gränser>.
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Dock, åter och åter kämpade sig Chesterton upp ur misströstans dy.
den mänskliga viljans stora
Åter lyste för honom undret i solskenet
- oändligheten och är mänmirakel, >denna Guds vind som blåser från
niskans enda ursäkt på jorden>. Även om med mera dämpad, så dock lika
trosviss och snart ännu innerligare, sannare och årligare förkunnar han
sin tro på tillvaron efter det stora året 1922 dä han övergick till katolicismen.

Redan under och efter sin dödliga sjukdom 1974 hade han talat om
sin önskan att konvertera. Men trots detta skulle det ännu komma att
dröja hela ätta är innan han tog steget fullt ut.
Under besöket i Jerusalem, på den Palestinafärd han och hans maka
gjorde är 1920 och om vilken han samma år skrev boken Tbe Neu Jerusaleru,intrafrade, berättar han i ett brev till en förtrogen vän, >>en explosion
av tro i min själ>. Denna bok, som är bättre och mera balanserat skriven
än det senare verket The Catholic Cburcb and Conuersion (19?6) ger
rnänga glimtar av den visshet han skulle komma att ge så fulltonigt högstämda uttryck ät. i The Euerlastircg Man (1925).
Man brukar kalla detta verk för den äldre Chestertons komplettering
ay den yngre Chestertons bak Ortbodoxy (1908). Men Tbe Euerlasting
Man är mycket mer än så. Där Ortbodoxy är en samling argument är
den senare boken helgjuten vision: En vision av mänsklighetens drömmar
om gudar och om den man som var sann Gud. I breda, vinglikt svepande
drag för skildringen oss med på den sällsamma resan mot ett oerhört mål:
Kristi liv. >Från det ögonblick, då stjärnan steg över Betlehem likt en
raket på ett barns födelsedagskalas till då solen släcktes likt en fackla man
släcker vid en grav, rör sig historien om denna resa framåt med hastigheten
och målmedvetenheten hos ett drama som slutar i en akt bortom alla ord.>>
Man skulle om detta verk, som är hörnstenen till Chestertons l'rela produktion, vilja applicera hans egna ord; hastigheten och målmedvetenheten
förlänar något flygande snabbt, ilande latt åt stilen. Chesterton återberåttar icke Kristi liv. Med rätta säger han: >>Den malande kraften i Skriftens ord är som kvarnstenar. Läser man den med det rätta enkla sinnet
år det som om klippblock föll aver en.>> Chesterton måste ha läst den på
d,etta råtta enkla sätt, annars skulle han inte kunna skriva de ord genom
vilka han ger oss visionen av Kristus ätande med tullnärer vid en tidpunkt
Iitet senare blott än den tid då Horatius bjöd sina vänner till måltid.
Det högsta den primitiva myten nått till>, skriver han, >är att Skaparen var
närvarande vid skapelsen. Men att Skaparen talade med judiska skattemasar och romerska ämbetsmän under romarrikets vardagsrutin
det ät något fullkomligt unikt
i världsl-ristorien . . . Det är det enda verkligt häpnadsväckande
människan sagt sedan
hon begynte tala som en människa istället för att skälla som en hund.> Och så
minuren efteråt
innan visionen förbleknat kommer, likt ett blankt knivhugg
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av logik, orden: >Man kan ta detta fenomen som ett isolerat fall av vanvett. Men
så förvandlar det till skräp och nonsens allt tal om jämförande

hur som helst

-

religionsforskning.>

I en liten bok Fatber Brown on Cbesterton har Monseignor O'Connor
skildrat de tre sista dagarna 6öre Chestertons upptagande i Kyrkan och
den frid och glädje som sänkte sig ned över denne då steget väl var taget.
>FIan konverterade>, sade han till den dåvarande Fader O'Connor, >för
att fä igen sin skuldlöshet.r;
;[121 var mycket upptagen av frågan
- för honom en stor realitet>>, skriver Monom skuld och synd. Synden var
signor O'Connor, >och han blev katolik på grund av sin kunskap om
Kyrkans stora förutsättningar och stora förmåga att handskas med
synden.r>

I ett brev efter Chestertons konyersion har Hilaire Belloc, från födelsen
katolik, skrivit några gripande satser: >I am alone and underfed, but the
more do I affirm the Sanctity, the Unity, the Infallibility of the Catholic Church. By -y very isolation (han menade från känslan av tro) do I
the more affirm it, as a man in a desert knows that water is rigth for Man.>
Chesterton skulle komma att leva fjorton hela år efter sin konversion,
ständigt nya böcker och ständigt
är fyllda av arbete, vänskap, böcker
mera betydelsefulla, det har eftervärlden
begynt märka. Han hade gett
ut 48 böcker intill 1922, under åren mellan 1922 och hans död L936 utgav
han nära nog lika många. Flera av dem
egentligen på sätt och vis alla
aspekter
på
religion
ge oss
hans
och det nya liv han fann i den. Framför
-allt är det i hans lyrik som de renaste och innerligaste uttrycken för vad
han kände kommer fram, som t. ex. i de bekanta raderna:
>>I

of

live in an age of varied power and knowledge,
steam, science, democracy, journalism, art.

But qrhen my love rises like a sea
I have to go back to an obscure tribe and a slain Man
to formulate a blessing,>>

För Madonnan hade han ju haft en stor veneration även innan han blev
katolik; den blommar nu fram i hans många dikter till hennes ära t.ex.
Tlce Vbite Vitcb, vari han besjunger henne som Guds moder, vilken också
är vär moder:
>I found One hidden in every home
A voice that sings about the house,
A nurse that scares the nightmares off
A Mother nerrer than a spouse
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'V'hose picture once

I saw; and there
Vild as of old and weird and sweet,
In sevenfold splendor blazed the moon,
Not on her brow, beneath her feet.>
Han, som i sin helgonbiografi över den helige Frans skildrat denne som
Guds trubadur, var, skulle man kunna säga, själv en Madonnans gycklare.
Han påminner en om den gamla legenden om munken, som varit akrobat och då han inte kunde finna på något bättre

till vår Frus ära, gick

genom hela sitt program framför hennes altare. Chesterton påminner oss
om att också atleter är asketer, och en akrobat är en sorts atlet. Trots sin

livsföring var han ju själv en andlig atlet, som aldrig tröttnade
att uppmana människorna att uilja. >Lät oss)>, säger han, >förmera vär
vilja, tills vi förmå göra underverk. Låt oss öka våra rikedomar, så att
själen får mer att råda över och anden större besittningar.>>
generösa

Han levde som han lärde, han utökade sina besittningar och gränser så
länge det fanns en pust av liv kvar i hans stora kropp. Flans föredragsverksamhet hade ju varit kolossal i kvantitet, ehuru inte alltid i kvalitet,
beroende på bland annat hans svaghet .att fastna för ett eller två drag i
det fenomen han behandlade och förstora upp dem så att hela bilden blev
sned. Men då radion gjorde sitt segertåg över världen befanns det att
G, K:s stämma, som i större lokaler aldrig räckt till, passade precis för
mikrofonen. Med undantag för sina många stora föredragsresor
ty
vid denna tid hade han blivit en internationell figur, trots eller kanske
snarare genom sin >britishness>> (sin >engelskhet>), fungerade han i flera
år som radioförsäljare för en stor och trogen publik. Hans biograf Maisie

Vard skriver om denna yerksamhet: >Det finns flera sätt än ett att
vinna ett slag. Ni kan vinna mannen istället för argumentet, och Chesterton vann många människor.>> Och man kan också ta till ett vapen, som
irreligionens och cynicismens män hittills gjort till sitt speciella, och vrida
det ur deras händer: skrattet. Då en protestant gjorde mänga katoliker
högtidligt förbittrade med sitt yttrande, att St. Francis of Assisi var en
tiggare, som antagligen hade ohyra, skrev Chesterton bara en liten versrad, som gjorde att han fick skrattarna på sin sida.
>>If brother Francis pardoned brother Flea,
there stiil seems need of such strange charity,
seeing he is, for all his gay goodwill,
bitten by funny little creatures still.>>

Ett av Chestertons egendomligaste drag år att han, som hela sitt liv
gav sig in i strider och gav upphov till polemiker, sällan skaffade sig
fiender och ända till sitt livs slut uppehöll varm vänskap med sådana
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honom helt olika män som t. ex. Bernard Shaw, med vilken han inte hade
en enda åsikt gemensam. Men detta berodde på hans naturs värme och
stora godhet, den egendomliga barnslighet, som avväpnade många annars
hårda människor. Men naturligtvis hade han som alla andra Adams barn,
sina belackare! Speciellt i Amerika, dår han gjorde två föredragsturfanns det många av hans åhörare, som
n{s1
den sista är 1930-31
ja,
stördes,
repellerades av hans yttre gestalt, speciellt av hans fantastiska
fetma. Många ansåg också hans föredrag alltfar ytliga. De engelska egenskaperna >flippancy> och >whimsicality> är varor, svårare än några andra
att exportera! Den historiska fakulteten vid några amerikanska universitet,
där han talade om >Frihet>, ansåg också att föredragets hela tes var >a
gigantic legpulling>. Det kan så vara att Chestertons skolpojkshumör
ibland sprang iväg med honom och att hans ovan antydda låttja, då det
gällde att ordentligt verifiera sina källor, ofta'störde även hans närmaste
vänner. Men det är utom all fåga, att det, var en uerklig fiende som en
gång gjorde gällande att Chestertons religiösa livsåskådning helt enkelt
var resultatet av en så grundlig skepticism, att han kunde omfatta vilken
åskådning som helst och därfor valde den som föreföll honom behagligast!
I så fall skulle Gilbert Keith Chesterton varit ett monster också i förmågan att hela sitt liv igenom konsekvent genomföra en enorm
förfalsk-

ning. Detta liv säger motsatsen!

Är 193i

hade han begynt skriva sin självbiografi, men lade den åt
sidan rätt snart i en sorts vidskeplig känsla, att om han gjorde den färdig
skulle också hans liv vara det, På sina vänners begäran tog han dock åter
upp arbetet på självbiogrufin äret dårpä, och tidigt fu 7936 talade han
om att den var avslutad.
Han säger i den på näst sista sidan något om sitt livsverk varmed jag
vill sluta denna ofullständiga skildring a.'r en stor och god man med en
originell ja genial begåvning:
>Den som orkat så långt i min bok måste ha insett att min instinkt ifråga om
rättvisa, frihet och jämlikhet differerade åtskilligt från den allmänna opinionens riktning i vårt tidevarv
en riktning som framför allt gick fram mot koncentration
- instinkt var tvärtom att försvara små nationer och fattiga
och centralisering. Min
familjer, d. v. s. att försvara människans rättigheter, bland dem människans rätt till
egendom, särskilt den fattiges rätt till egendom. Jag förstod knappast själv vad jag
menade med frihet innan jag fick höra den kallas med ett nytt namn: Mänsklig
värdighet
ett nytt namn på en tvåtusen år gammal dogm! Därför var det liksom
bara helt blint
och instinktmässigt jag strävade eftet att en man skulle besitta något,
om det så vore bara sin egen kropp. Men går den materialistiska koncentrationen och
centraliseringen i vår tid endast helt litet längre, så kommer en man snart inte ens att
besitta sin egen kropp, Allaredan ser vi stiga upp vid horisonten fenomen av sterilisation
och social hygien, användbara på alla, men använda av anonyma och oansvariga kttltet
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bakom folkens rygg. Jag skall inte strida med vetenskapliga auktoriteter, för jag har
funnit en auktoritet på min sida. Där har stigit upp framför mig gestalten av €n man,
som går över en brygga och bär en nyckel. Jag vet att han, som kallas Pontifex,
Byggaren av Bryggan, också kallats Claviger, Bäraren av Nyckeln, och att nyckeln att
binda och lösa, att öppna och stänga vart given honom, då han var en fattig fiskare
i en fjärran trakt vid en liten och nästan okänd sjö.>>

I juni 1936, söndagen inom

Corpus Christi-oktaven, dog Chesterron.
Salue Regina, den hymn
vilken sjunges inom dominikanorden över varje döende broder och som
passade synnerligen väl för skildraren av S:t Thomas av Aquino och för
den Heliga Jungfruns ödmjuke besjungare.
Den nuvarande påven, då kardinal Pacelli, telegraferade i den Helige
Faderns namn för att kondolera Chestertons änka, hans vänner och alla
Englands katoliker. I detta telegram hade om Chesterton'använts orden
,The Defender of the Faith>
en benämning, som de sekulära tidningarna måste undertrycka, eftersom
det gav den dOde en kunglig titel.
Sympatibevis strömmade in över änkan och vännerna från hela världen,
men av dem alla valde hon för makens >memorial card> en diktares ord
den geniale, alltför bortglömde författaren \lralter de la Mare's:

Vid hans dödsbädd sjöng en dominikanerpater

-

>Knight of the Holy Ghost, he goes his way,

'$Tisdom his motley, Truth his
loving jest
The mills of Satan keeps his lance in plal',

Pity and

innocence his heart

at

rest.>

Anna Lenah Elgström
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PETRUS DE DÄCIA OCH KRISTINÄ
AV STOMMELN
Petrus de D rcie:. Otn den saliga Kristina au Stommeln. I översättning och
TrySgve Lund6n.293 s. Stockholm 19i0, Bonniers. Kr.

med inledning av
I 1: J0.

f)etrus de Dacia är icke obekant för oss. Genom Schiicks bok står han
I
o- man gör undantag för runskrifterna
utan gensaga som en
portalfigur till den litteratur som skapats av -svenskar. Inte heller är
huvudinnehållet av hans verk okänt sedan Sivar Arn6r, och krönikespelet
i Visby håller minnet arr Gotlands store son levande.
Men ändå betecknar kritiken det som en )>sror litteraturhistorisk händelse> (Knut Hagberg, Su. D. 3/4 1950), att Tryggve Lunddn, som ju
icke är obekant för denna tidskrifts läsare, nu för första gången på
svenska har utgivit Petrus de Dacias huvudverk i dess helhet. Detta har
skett i en översättning, som
f<;r att genast nämna det
rosas såsom

- liksom hans
>konstnärligt god> (Margit -Abenius BLM maj/juni 19i0),
>utomordentliga tolkningar av gammalsvenska officier> (Knut Hagberg
l.c.). Vi ansluter oss gärna till den önskan som uttryckts av en kritiker
i samband med ett tack för vad som redan gjorts: art Tryggve Lunddn
>skall fortsätta sitt väsentliga verk att fä vär katolska medeltid atr leva
även för protestanter och avkristnade> (Uppsala N.T. 12/6 19t0).
Här föreliggande bok omfattar andra delen av Legenda et passio sanctae
cbristinae uirginis, den heliga jungfrun Kristinas liv och lidande. originalet ingår i den s. k. codex juliacensis, som bevarats i Mariakyrkans arkiv
i staden Julich. Ä'r 7896 utgavs den latinska originaltexten av Johannes
Paulsen under titeln Petri d.e Dacia tlita Cbristinae stu.nr.belensisDominikanen Petrus de Dacia var gotlänning och inträdde under 12i0talet i Visbys svartbrödrakonvent. För studiers skull vistades han 1267 I
Köln, där han träffade Albertus Magnus. 1269 satt han vid Thomas, ab
Aquino fötter i Paris. så blev han en man av europeisk bildning, väl
skickad att i sitt hemland, i ordensprovinsen Dacia, som omfartade Skandinaviens alla dominikankloster, undervisa som lector i filosofi och teologi.
Han dog 1289 som prior för kloscret i Visby.
Under sin vistelse i Köln fick Petrus tillfälle att besöka den unga
bondflickan Kristina, som levde i en liten by i närheten, tidvis också i
en begin-gård inne i staden. FIan mottog starka intryck av denna fromma
unga kvinna, av hennes extaser och icke mindre av hennes fruktansvärda
djävulsanfäktelser. Han beundrade henne. Bekantskapen och samtalen med
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för honom starka religiösa upplevelser, och detta i så hög grad
att hela hans inre liv väsentligen kom att präglas av dessa händelser. Under
ende år han vistades i Köln besökte han henne tretton gånger, alltid
- eller
som följeslagare åt äldre medbröder
ligt regelns föreskrifter
- ville lära känna Kristina. En fjortonde gång
själv åtf<iljd av andra som
besökte han henne på återvägen från Paris, ännu en gång under en senare
resa till Tyskland, och slutligen en sista gång på återresa från ordens
generalkapitel i Bourdeaux 1287.
I föreliggande bok ingår skildringarna av dessa besök (utom det sista)
och 67 brev ur korrespondensen mellan Petrus och Kristina samt några
henne blev

andra brev tillsammans med en av kyrkoherden Johannes i Stommeln fOrfattad beskrivning av Kristinas tidigare liv. Den svenske översättarens
koncisa men mycket lärorika inledning och sakkunniga förklaringar av

obekanta uttryck och begrepp gör boken lätt tillgänglig också fOr sådana läsare, som står främmande för medeltidens kulturvärld och den
katolska kyrkans religiösa liv.
översättningen har fått ett mycket gynnsamt mottagande i en rad utf<;rliga recensioner. Därvid har huvudsakligen litceratur- och kulturhistoriska synpunkter varit bestämmande, och detta verk ger ju också en god
inblick i kulturlivet under 1200-talets sista decennier. Vi får bilder ur
böndernas liv i Stommeln, från en andligt intresserad krets av adliga damer i Köln, och lär slutligen känna dominikankonventet i Köln och hela
'ordens inre och yttre gestalt, i synnerhet i de skandinaviska länderna.
Också om de hinder som vid denna tid försvårade kommunikationer och
korrespondens får man en god föreställning. Dessa och många andra yttre
detaljer skildras på ett levande, konkret sätt, men de fcirblir dock alltid
blott en yttre ram kring det väsentliga, nämligen det religiösa innehållet.
Häri ligger bokens största värde, att den ger en förstahandsskildring av
'det religiösa livet och tänkandet vid ifrägavarande tid, ett knappt århundrade före den heliga Birgitta. Bokens egentliga tema är och fOrblir
,den saliga jungfrun Kristina med hennes nådegåvor och anfäktelser, och
Petrus' farhållande till henne.
Detta tema, som Petrus de Dacia behandlar klart och pregnant, utgående från sin innersta upplevelse, framställes med ett språk som om{attar hela känsloskalan från realistisk naturalism till en översinnlig mystiks kärleksglöd. Men detta faktum medför att bokens innehåll förefatler
.oss moderna människor sä fjårran och otillgängligt, att vi endast med
svårighet når fram till en verklig förståelse för vad den vill säga oss. Och
ändå är det väl inte så mycket denna konstrastverkan som gör boken
aktuell för oss, såsom dr Margit Abenius i BLM (1. c.) menar, utan fastmer det faktum att bokens ämne så starkt anknyter till vår egen mänsk-
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liga grundsituation att vi inte kan forbli ointresserade. I Kristinas gestalt
för vära ögon en människa som verkligen är liksom spänd mellan
himmel och helvete, och som själv i eminent h<;g grad är ett stridsobjekt
i den stora kampen mellan andarna,ja, som själv med all energi kämpar
med i denna kamp. Vi ser också en annan människa, för vilken åsynen och
upplevandet av dessa anfäktelser och nådegåvor blir till en stor nåd, därför att det ger honom anledning att prisa Flerren och att växa i kärleken
till Gud genom kärleken till föremålen för hans barmhärtighet.
Men nu är varken den rena kulturhistorien eller djuppsykologien och
inte heller psykoanalysen tillräckliga hjälpmedel för att kunna förstå och
bedöma dessa frågor. Vad Knut Hagberg säger (1. c.) gäller som grundförutsättning för att riktigt kunna ta ställning till denna bok: >Vi böra
åtminstone blja vära huvuden som till bön.> Men detta betyder alls inte
att vi skall kritiklöst tro på alla bokens berättelser om underbara eller
skrämmande händelser, och inte heller att vi i varje enskilt fall genast ser
Gud själv eller djävulen stå bakom det som sker. Den katolska kritiken
f<;rhåller sig ytterst reserverad vid bedömandet av Petrus de Dacias skildringar. Ingen mindre än Joseph Görres ägnar pä flera ställen i sin
Mystik, ett stort verk i fyra band, utrymme åt den saliga Kristina av
Stommeln. Också i den senare litteraturen nämnes hon ständigt på nytt.
Men därvid behandlas saken allt försiktigare, och Perrus' berättelser och
brev betecknas som >visserligen helt okritiska>. Samma inställning må
också en katolik ha, som i dag läser boken
den år fylld av ett sådant
religiöst allvar, av sådant själsligt djup och sådan
äkther, att en sund och
öppen kritik blott kan vara den till nytta.
Ty det vore utan tvivel ett beklagligt felslut, om man efter att ha fallr
omdömet >helt okritisk>>, utan vidare lade boken åt sidan. Naturligtvis
kan vi i dag inte mer fastställa vad som var verklighet, vad som var
fantasi, vad som i god tro har tillagts av Kristinas fromma omgivning.
Men därigenom att de händelser som skildras ibland överskrider gränsen
för det trovärdiga
och ofta för det estetiskt tillåtna
har de dock
- omedveter,
icke visat sig vara hallucinationer
eller utslag av ett, om också
bedrägeri. Extaser och besatthet hör inte nödvändigtvis till patologiens
område. Man måste alltid medgiva mö jligheten ay att Kristina av
Stommeln k a n f<;rklaras på annat sätt än endast som ett offer för medeltidens religiösa föreställningar eller för en hysterisk drift att göra sig
gällande. Om det verkligen var så, är en annan fråga. Att det ifråga om
Kristina i hög grad rörde sig om sjukliga tillstånd skall icke bestridas. Men
ändå kan man, efter ett studium av den föreliggande redogörelsen, i detta
fall knappast förneka förhandenvaron ay äkta >IJmsessenheitr> med starka
infestationer. En man som Petrus de Dacia, vars begåvning och gedigna
ställes
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bildning inte kan förnekas, må ha varit lättrogen i sitt bedömande av en
del uppgifter son han fått i andra hand. Han kan också ibland, då han
sökt förklara orsakerna till fenomen som han själv iakttagit, låtit forleda
sig till en okritisk, för den tidens uppfattning nära till hands liggande
interpretation. Men då det gäller helheten av de händelser som han själv
iakttagit, kan en förklaring ur rent psykogena orsaker inte yara tillfredsställande. Och om parapsykologien här kanske skulle tala om medialt
>>spökeri>, så upphör den med sin förklaring, just där en verklig sådan
skulle b<;rja. Man måste dock åtminstone allvarligt räkna med möjligheten av en helt annan, övernaturlig förklaring.
och också verkTy att något sådant som besatthet kan förekomma
- betraktande av
står utom allt tvivel. Ett realistiskt
ligen förekommer
världen och världshistorien
borde övertyga därom, i synnerhet om man
anställer denna analys mot bakgrunden av Uppenbarelsebokens tolfte kapitel. Ignatius av Loyola griper tillbaka på det största och bästa i kristen
tradition, när han i Exerci:tiernct ger sin syn på vädden och världshändelserna. Meditationen om de två standaren skall icke uppfattas som relikt
av medeltida föreställningar, utan som en helt saklig och nykter handledning till ett klarare förstående av de egentligt drivande krafterna såväl
i världshistorien som i den enskildes liv. I sina >Regler för särskiljande av
andarna> gör han med stor klokhet dessa insikter fruktbärande för den
praktiska själavården.
Inte heller i vära dagar saknas det människor som sysselsätter sig med
dessa frågor
kanske just med anledning av de konkreta historiska händelserna i vår tid. Bortsett från skonlitterära framställningar som hos
Graham Greene eller Stef an Andres, finnes också åtskilliga
{ackvetenskapliga studier och undersökningar i detta ämne. I oktober 1948
publicerades en utmärkt artikel, skriven av en framstående psykiatriker,
i tidskriften Euangeliscbe Tbeologie. Vid samma tid ägnade en katolsk
teologisk månadstidskrift i Schweiz ett specialnummer helt åt derta problem. Det omfångsrikaste och mest uttömande som publicerats på detta
område torde vara samlingsverket. Satan (Etudes carmölitaines, Bruges
1948, Descl6e), i vilket en rad framstående fackmän på teologiens, filosofiens, psykologiens och medicinens område ingående behandlar hithOrande frågor.
Av egen 20-årig erfarenhet som exorcist och aumonier
vid flera nervkliniker
talar pater Josef de Tonquddec i sitt arbete
rnaladies
neruextses ou rnentales et les manif estations diaboliques (Paris
Les
1938, Beauchesne). Här ställes och preciseras just gränsfrågorna med all
skärpa, och med stor försiktighet framställes de allmänna principerna för
ett både teoretiskt och praktiskt bedömande. Pater de Tonqu6dec skriver
bl. a. (i översättning):
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>Just därför att den diaboliska besattheten existerar är det av betydelse att kunne
igenkänna den och särskilja den från allt som den inte är. Det skulle i själva verket
såsom någon gång händer
vara alltför bekvämt att
beskylla för skepticism
- undviha hopblandningar
eller rationalistisk fördom -bemödandet att på denna punkt
oih misstag>> (s, 19).
>Mellan bilden av besatthet och vissa kliniska bilder råder frapperande likheter.
Vissa symptom förefinnes hos båda delarna, identiska till sin apparition, så att man
är frestad till slutledningen art substansen av de faktiska händelserna överallt är
densamma och blott färgläggningen olika, vilket för övrigt får sin förhlaring på det
naturligaste sättet i världen genom de beträffandes mentalitet, övertygelser, uppfostran och den andliga miljö vari de lever.
Men det är av betydelse för både
teologen och läkaren att inte sammanblanda de två artcrna av fenomen. Det skulle

vara ett misstag att tro, att Kyrkan inte bryr sig om detta, utan att hon blind
rubricerar som besatthet vad som kan få en medicinsk förklaring. Hon skiljer tvärtom
formellt och uttryckligen dessa olika arter av händelser. . . Och hon ger åt exorcisten
för att säkert igenkänna dessa senare (nämligen de besatta)
tecken som
- å ena sidan
inte -föreligger vid den kliniska observationen. . . På så sätt går Kyrkan
helt med på att det finns fall av verklig besatthet, men hon vågr* i andra sidan
att inregistrera dem utan kontroll. Om än de berättelser om besatthet som finns
i de inspirerade skrifterna, i synerhet i Evangelierna och Apostlagärningarna, kräver
tro från de troendes sida, så gäller dock inte detsamma beträffande sådana som förekommer i en vanlig bok, också om det skulle vara ett verk av ett helgon eller
en kyrkolärare. Likaså lämnas vårt omdöme och vår förklaring full frihet i vad som
angår samtida händelser, som vi till äventyrs blir vittnen till. Kyrkan har aldrig
engagerat sin auktoritet för att förplikta de troende till tron att det i något dylikt
fall har rört sig om verklig besatthet> (s. f 1-11).

I åtta kapitel behandlas de olika nervsjukdomarna och psykoserna, för
att mot denna bakgrund teckna bilden av äkta besatthet. Därvid fäster
författaren särskild vikt vid am, gentemot en alltför överspänd djävulstro, påvisa de fall då det i c k e rör sig om besatthet.
>Vi har i denna bok blott velat tygla överdrifter hos den motsatta meningen och
hos dem som går till det motsatta extremet: att ta till andarna och särskilt djävulen
för att förklara allt som synes främmande i det mänskliga beteendet>> (s.203).

Genom ett sådant

kritiskt förf arande

visas desto tydligare och obestrid-

ligare existensen av äkta besatthet.
>Vi har varit angelägna om, så ofta det var nödvändigt, att uttryckligen lämna
rum för antagandet av verklig besatthet där de fenomen som kan få en medicinsk
förklaring inte täcker allt>> (s. 202).

Hur mycket än i vfut fall en sund kritik fordras och är på sin plats
(den katolska kyrkans Rituale ställer i avsnittet >De exorcizandis obsessis
a daemonio
över besvärjandet av de av djävulen besatta>> som första
krav på exorcisten:
>ne facile credat aliquem a daemonio obsessum esse
han skall icke lätt tro att någon är besatt av djävulen> ), bör alltså läs294
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ningen av Petrus de Dacia väcka oss och få oss att se den verklighet som
är verksam runt omkring oss. Enligt katolsk troslära finns det ju onda
andar, fallna änglar, som giyets en viss makt över människorna, och deras
verksamhetsområde sträcker sig på många sätt utöver vad vi kallar >frestelser>.
>Kyrkan>>, skriver de Tonquddec, >>känner en annan sorts demonisk aktion, även
den extraordinär och ovanlig, som låter sig rent särskiljas från den beträdandes personliga aktivitet och som står i motsats till denna, Här behärskar den onde anden
även kroppen, han bemäktigar sig dess organ och begagnar dem som om de vore
hans egna, genom att sätta nervsyscemet i funktion, genom att bringa lemmarna
att röra, sig och att gestikulera, genom rtt trh genom den angripnes mun osv.: här
har vi besattheten> (s, 9).

Visserligen skall vi inte överallt och vid allt som sker se djävulen i verksamhet, men kanske är det större fara för att vi inte alls'tar hans målmedvetet planlagda och bedrivna verksamhet med i räkningen. Om boken
om Kristina av Stommeln kan hjäLpa oss art pä nytt ta andarnas kamp
om oss människor på allvar, har den gjort oss moderna människor en stor

tjänst.

Liksom det är svårt för en människa av i dag att ta möjligheten av
äkta extas och också äkta besatthet på fullt allvar, är det också svårt för
henne att inte missförstå förhållandet mellan Perrus och Kristina. Der
finns verkligen >ingen anledning att bakom orden spåra ett sexuellt förhållande> (Upsala N.7. l.c.) mellan de båda. Men att därur vilja dra
den slutsatsen, >att det sinnliga underlaget år i det. närmaste omedveter
för honom själv och i varje fall hårt undertryckt> (Margit Abenius),
innebär en godtycklig tolkning, för vilken de föreliggande källorna i själva
verket inte ger det ringaste stöd. Att en modern kritikers tankar så lätt
går i den riktningen, torde till en del ha sin fArklaring i att Freud och
hans skola placerat sexualdriften som det mänskliga livets centrala handlingsmotiv och att denna åskådning i så hög grad har slagit igenom hos
alla >moderna> människor. På många håIl betraktas detta sätt att se, trots
den skarpa vetenskapliga kritik det utsatts för, som det enda >>vetenskapliga>, det enda som anstår en nutidsmänniska. Liksom man under medel- |
tiden i alltfor hög grad spårade djävulens ingripande bakom yttre hän-,
delser, är man nu för tiden i alltför hOg grad benägen arc se sexuella motiv som medvetna eller omedvetna drivkrafter till människans handlingari
Den ena överdriften torde inte v^rabåttre än den andra.
I själva verket är förhållandet mellan Petrus och Kristina fOr båda fyllt
av en sådan renhet och gudsnärhet, att andra tankar inte bara saknas, utan
över huvud taget saknar varje anknycningspunkt. Detta ger också för:
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klaringen till språkets kraft och glOd. Motet mellan Gud och människa,
upplevt med en stark känsla av vördnad inför det oerhörda, en vördnad
som bränner själen ren från allt ovidkommande, ger berättelserna, breven
och de personligt präglade bekännelserna deras egenartade spännvidd och
formar dem med överjordisk kraft och skönhet. Icke med orätt har språket karaktäriserats med uttrycket >dantesk strålglans> (Margit Abenius).
Så är boken ett stycke äkta religiös litteratur och vittnar för oss om det
religiösa livet i en stor och heterogen krets av människor, om det åkta
religiösa livet i all dess enkelhet, djup och kraft till stora ofier. Det är
gör boken
som Knut Hagberg påvisar
också det grundackord, vilket
beslektad med den bästa senare svenska litteraturen, med den heliga Birgittas, Swedenborgs och Linnds verk.
Petrus de Dacias inre upplevelser är verkligen äkta. Det är verkligen
Gud som han söker och finner. Och hans hela inre liv, som för all framtid
präglades av upplevelserna i Stommeln, är intet annat än en enda lång
tacksägelse för >den Allsmäktiges makt, vishet och godhet, (Petrus de
Dacia. . . s. 2f ). För honom blev de underbara och skräckinjagande händelserna till en allt annat överskyggande upplevelse av den Gud, som ger
all nåd. Och hans kerlek till Gud får sitt uttryck och sin form i karlek
och vördnad gentemot den människa som så benådats av Gud. Så må
hos läsaren, genom mötet med den rena gudskärleken hos dessa båda, som
ständigt tar sig uttryck i den medeltida brudmystikens innerliga språk,
framväxa en aning om det liv, i vilket man är >övergiven av världen, men
av Gud upptagen i en särskild gemenskap>>
p. Hornung sf
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Pius XII:s encyklika llumani generis
Människosläktets oenighet i religiöse och
moraliska frågor och dess avlägsnande från
sanningen har alltid varit en källa och en
orsak till stor smärta för alla rättskaffens
människor, i första hand för Kyrkans trogna
och uppriktiga barn. Framför allt är detta
emellertid fallet i dag, när vi se t, o. m. den

erkännas av alla med

lätther och säker viss-

het och utan att vara inmängt med vill{arelse (Conc. Vaticanum, Constitutio ile Fitle
cat/solice, crp. 2, De reuelatione. Denz.
17 86) .

Ja, människans tanke kan ibland även erfara svårigheter att bilda ett säkert omdöme
om trovärdigheten i fråga om den katolska
tron, trots de många och underbara yttre

kristna kulturens grundvalar överallt satta

tecken, som den gudomliga skickelsen anord-

i

nat (med dem kunde den kristna religionens

fara.
Men det är ej underligt, att oenighet och
förvirring av detta slag alltid härskat utanför Kristi hjord, Ty visserligen är det sant,

att det mänskliga förnuftet i och för

sig

med sina naturliga krafter och det naturliga
ljusets hjälp verkligen kan nå fram till en

sann och säker kunskap om en personlig

Gud, som i sin försyn skyddar och styr
världen, liksom om den naturliga sedelagen,
som Gud lagt in i våra själar. Icke desto

mindre stå icke obetydliga hinder i vägen
för förnuftet att framgångsrikt och fruktbart använda sin inneboende förmåga. Ty
vad Gud beträfi* och de förhållanden, som
råda mellan människorna och Gud, så finns
det sanningar, som helt och hållet övergå de
sinnliga tingens ordning; när de föras in i
praktiska livet och gestalta detsamma, kräva
de hängivelse och siälvförnekelse. Att förvärva sådana sanninger kostar dock det
mänskliga intellektet svår möda, vare sig nu
på grund av impulser från sinnena och fantasin eller på grund av de förvända böjelser,
som ha sin rot i arvsynden. Därav kommer
det sig, att människorna i sådana ting in-

gudomliga ursprung rentav ledas i bevis med

det naturliga förnuftets ljus allena). Ty
genom förutfattade memänniskan kan
- onde begärelser och ond
ningar eller genom
vilja .- awisa och stå emor icke blotr evidensen, som föreligger i de yttre tecknen,
utan även ingivelserna ovanifrån, som Gud
sänder i våra hjärtan.
För var och en, som vänder blichen till
dem, som äro utanför Kristi hjord, framstå
de huvudsakliga vägar klart, som icke så få
lärda män beträtt. Det finnes ju sådana,
som utan vett och blygsamhet tagit upp den
ännu ej ens på naturvetenskapernas område
ovederläggligt bevisade s. k. evolutionsläran
och som nu sträva att utsträcka den till att
gälla alla tings ursprung; förmätet gynna
de en monistisk och panteistisk uppfattning
av ett universum, underkastat ständig förändring. Denna åsikt dra kommunismens anhängare gärna nytta av för att effekrivare
kunna driva fram sin dialektiska materialism under avlägsnande av varje teistisk idd
ur hjärtana.
Denna evolutions hjärnspöken, varigenom
allt, som är absolut, fast, oföränderligt, till-

billa sig att det är falskt eller åtminstone
tvivelaktigt, vad de själva icke uill anse som

bakavisas,

sant,

aktig filosofi, som i tävlan med

Därför måste den gudomliga uppenbarelsen sägas vara moraliskt

nödvändig (morali-

ter necessaria), föt *t det, som i religiösa
och moraliska frågor icke i och för sig är
otillgängligt för förnuftet, även under människosläktets nuvarande villkor skall kunna

20-

5o3o74 Credo. 3r:a

årg. Nr 4.

r95o

ha berett vägen för en ny felidealism,

immantentism och pragmatism fått namnet
existentialism, då den med åsidosättande av
tingens oföränderliga beskaff enherer ( e sens

tiae),

endast bekymrar sig

om de enskilda

tingens existens,

Därtill kommer en

viss falsk historicism,
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som blott hänger sig åt det mänskliga livets
händelser och vänder upp och ned på grund-

valarnr till vilken absolut sanning och vilken absolut lag som helst, såväl vad till filosofin som till de kristna troslärorna hör.
I denna stora åsiktsförvirring är det Oss
en viss tröst att kunna konstatera, att sådana,
som tidigare uppfostrats i rationalismen, i
dag icke sällan längta att återvända från
dennas grundsatser till källorna för den gudomligt uppenbarade sanningenl med iver
vilja de lära känna och bekänna det i den

Heliga Skrift bevarande Gudsordet, teologiens grundval. Men på samma gång är det
beklagligt, att icke så få av dem, som allt
fastare växa samman med Guds ord,

i stället

mycket mer försvaga det mänskliga förnuftet: ju hellre de upphaja den uppenbarande Gudens auktoritet, desto häftigare avböja de Kyrkans läroämbete, som är insatt
av Flerren Kristus för att bevara och tolka
de gudomligt uppenbarade sanningarna.
Detta strider förvisso icke blott öppet mot
den Heliga Skrift, utan även erfarenheten
så

visar, att det är felaktigt. Ty ofta beklaga
sig de, som äro skilda från den sanna Kyrkan,
sfäiva över sin oenighet i trosfrågor, så att
de mot sin vilja bekänna nödvändigheten av
ett levande läroämbete.

De katolska teologerna och

filosoferna

vilka den mödosamma uppgiften åligger

-att skydda

den gudomliga och den mänskliga
sanningen och inplanta den i människornas
hjärtan
få emellertid nu ej vara okunniga

-

om eller likgiltiga för dessa från den rätta
vägen mer eller mindre avvikande meningar.
Tvärtom, de måste själva ha prövat dem, och

detta dels emedan sjukdomar ej rätt
om man icke

botas

i förväg

vederbörligen skaffat
sig kännedom om dem; dels emedan ibland
någon sanning är fördold även i de oriktiga
åsikterna; dels slutligen emedan de ge anledning till att sorgfälligare utforska och undersöka vissa sanningar av filosofisk eller
teologisk art.
Om det endast vore detta, som våra filoso-

ämbete att ingripa. Nu är det förvisso Oss
bekant, att de katolska lit*nr i allmänhet
ta sig i akt för villomeningar. Likväl är det
ett faktum, att det i dag, liksom på apostlarnas tid, icke saknas sådana, som mer än rimligt syssla med nymodigheter; av fruktan för
att anses okunniga i fråga, som vår framåtskridande tids vetenskap infört, söka de undandraga sig det heliga läroämbetets ledning
och sväva därigenom i f*r att så småningom
oförmärkt avlägsna sig just från den gudomIigt uppenbarade sanningen och draga andra
med sig i villfarelse.
Ja, även en annan fta hottr, och den är
så mycket större, ju mer den döljer sig under dygdens täckmantel, Ty många, som beklaga människosläktets oenighet och sinnenas förvirring, låta, sig i oklok själaiver förledas av någon sla.gs entusiasm och brinnande
iver att bryta ned de murar, som skilja är-

liga och rättskaflens människor från varandra. Härunder omhulda de en sådan >>ireatt de bortse från frågor som skilja
människor åt, icke blott för att med Semensamma krafter aavårja- den framstormande
ateismen, utan även för att förena motsatser
i dogmatiska cing. Det har ju tidigare funnits
sådana, som ifrågasatt om icke den hävdvunna formen för Kyrkans apologetik snarare vore ett hinder än en hjälp att vinna
själarna för Kristus. I dag saknas icke sådana,
som drista sig att gå så långt, att de på allvar framställa frågan om icke teologien och
dess metod
sådan den med den kyrkliga
auktoritens godkännande utövas i skolorna
borde, icke blott fullkomnas utan helt
och hållet omformas, för att Kristi rike med
större framgång skall kunna utbredas övernism>>,

allt på jorden, bland människor av vilken
kultur och vilken religiös uppfattning

som

helst.

Om nu

dessa

filosofer och teologer icke

hade någon annan avsikt än

att

anpassa den

kyrkliga utbildningen och dess metod till
dagens villkor och behov genom att införa
vissa nya synpunkter, så funnes det knappast

fer och teologer ville vinna ur lärorna i

någon orsak

fråga, sedan de omsorgsfullt prövat dem, så
funnes det ingen anledning för Kyrkans 1äro-

oklok irenism tyckas somliga anse det som
ett hinder för återställandet av den broder-
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Iiga gemenskapen, som stöder sig pi lagar
och principer, dem Kristus själv givit, och
på anordningar, som Kristus s.iälv grundat,
eller som framträda, som skydd och stöd för
trons integritet. Deras bortfall skulle förvisso
ena allt, men blott till fördärv.
Dessa nya meningar
de må framspringa
ur en klandervärd önskan efter nyheter eller
ur vällovliga motiv
framställas icke all-

tid i

-

samma grad, med samma klarhet och
med samma termer, icke heller alltid under
enhälligt instämmande från deras upphovsmän. Ty vad som idag mer förtäckt läres av

några under iakttagande av tämligen bety-

dande försiktighetsmått och distinktioner,
det läres i morgon öppet och ohejdat av andra
och djärvare, icke utan förfäng, för mänga,
speciellt bland de yngre teologerna, och icke

utan skada för den kyrkliga auktoriteten.
Går man i allmänhet försiktigare tillväga i
offentliga böcker, så rör man sig så mycket
friare på privat väg utbredda skrifter och
i föredrag och sammankomster. Icke blott
bland världs- och ordenspräster, i seminarier och ordensinstitut utbredas dessa åsikter, utan även bland lekmän, särskilt bland
dem som äro verksamma i ungdomens under-

visning.
Vad teologien beträffar, så gå vissa personers strävanden ut på att tunna ut dogmernas innebörd så mycket som möjligt, och be-

fria dogmat självt från sedon länge i Kyrkan
unt^Bna uttryckssätt och från de hos katolska lärare gängse filosofiska begreppen,
för att vid utläggandet av den katolska läran återvända till den Heliga Skrifts och
kyrkofädernas uttryckssätt. De hysa den
förhoppningen, att ett dogma, som sålunda
befriats från den gudomliga uppenbarelsens
enligt deras mening yttre element, på etr
fruktbärande sätt skall kunna ställas bred-

vid de dogmatiska uppfattningarna hos dem,
som äro skilda från Kyrkans enhet, och att
man på denna väg steg för steg skall kunna
närma det katolska dogmat och dissidenternas uppfattningar till varandra.
Därtill kommer, atr de, när de försatt den
katolska läran i detta läge, tro sig kunna
jämna vägen till att tillmötesgå dagens be-

hov genom att uttrycka dogmat i begrepp
hämtade frin vära, dagars filosofi, från immanentismen, idealismen, existentialismen
eller något annat system. Vissa oförvägna
mena även att detta kan och bör ske, därför
att trons mysterier enligt deras åsikt aldrig
kunna uttryckas i adekvata begrepp, utan
blott i vad de kalla approximativa och alltid föränderliga termer, genom vilka sanningen visserligen på något sätt uttryckes,
men med nödvändighet även förvanskas.
Därför anse de det inte vara absurt, utan
fullt ut nödvändigt, att teologien alltefter
de olika filosofier, som den under tidernas
lopp brukar som sina redskap, ersätter de
gamla begreppen med nya. Således skulle
teologien inför människorne återge srmma
gudomliga sanningar på visserligen olika och
kanske även på sätt och vis motsatta, men
efter deras mening dock likbetydande sätt.
De tillägga också, att dogmhistorien skulle
bestå i att påvisa de olika varandra avlösande
former, vilka den uppenbarade sanningen
iklätt sig i enlighet med de olika läror och
åsikter, som uppstått under århundradenas
lopp.
Av vad Vi ovan sxgt framgår, att sådana
strävanden icke blott leda till en s. k. dogmatisk relativism. Ne;', den dogmatiska relativismen ligger redan innesluten i dem, och den
underblåses dessutom mer än nog av föraktet
för den allmänt överlämnade läran och de
termer, med vilka den uttryckes, Var och en

inser naturligtvis, att termcrna för ifrågavarande begrepp, sådana de användas såväl
i skolor som av Kyrkans läroämbete självt,

kunna fullkomnas och förfinrs, och dessutom är det bekant att Kyrkan icke alltid

varit konstant vid

användningen av dessa
uttryck. Det ligger också i öppen dag, atc

Kyrkan icke kan förbinda sig med vilkec
filosofiskt system som helst, som blott varar'
en kort tid. Vad katolska lärare däremot under århundraden enhälligt arbetat ut till någon förståelse av troslärxn, det stöder sig
icke på ett så bräckligt fundament. Det stö-.
der sig nämligen på principer och begrepp,
vunna ur en sann kunskap om de skapade
tingen, Dessa kunskaper i sin tur ha härletts
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från den gudomligt uppenbarade sanningen.
som lyst fram genom Kyrkan som en stjärna

för människoanden. Därför är det icke underligt att några av dessa begrepp icke bara
använts, utan även sanktionerats av de allmänna kyrkomötena; dem vore det otillbör-

Iigt att

avlägsna sig från.
Dec är av män med tämligen enastående
intellektuell utrustning och ovanlig helighet, som allt detta blivit avfattat, uttryckt

och förfinat genom många århundradens ar!s1s
under läroämbetets uppsikt och sä- också den Helige Andens ljus och
kerligen
i avsikt att framställa trons sanledning
ningar allt mera exakt. Att nu ringakta, {örkasta eller göra det värdelöst, blott för att
i dess ställe sätta begrepp grundade på antaganden och på vissa uttryck från en flyktig
och vag ny filosofi, vilka likt blomstren på
marken i dag stå och i morgon kastas i
det är icke blott högsta oklokhet.
ugnen
Det gör själva dogmat likt ett rör, som drives
hit och dit av vinden. Än mer: föraktet för
de termer och begrepp, som de skolastiska
teologerna bruka använda, för av sig självt
till att den s, k. speLulativa teologien försvagas; den anse de sakna säker visshet, efcersom den stöder sig på teologisk motivering.
Under alla forhållanden är det tyvärr så,

att nyhetsivrarna från sin ringaktning

av

den skolastiska teologien lätt övergå till likgiltighet eller t. o. m. förakt för själva Kyrkans läroämbete, som i så hög grad stadfäster denna teologi med sin auktoritet. Läroämbetet framställes av dem som en hämsko
på utvecklingen och ett hinder för vetenskapen; det betraktas redan av några ickekatoliker som ett orättmätigt tvång, som avhåller vissa högre bildade teologer från att
förnya sitt fack, Det heliga läroämbetet
måste i tros- och sedefrågor för varje teolog
vara den första och allmänna sanningsnoråt läroämbetet har Flerren Kristus
anförtrott hela trosarvet (depositum fidei),
den Heliga Skrift och den gudomliga traditionen, att utläg8as och skyddas. Men alla
troende bindas av plikten att undfly även
de falska meningar, som mer eller mindre
närma sig heresien, alltså att >även iakttaga
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de författningar och bestämmelser,

i vilka

sådana falska meningar påtalas och förbjudas

av den Heliga Stolen> (CIC can. 1324 jft
Conc. Vat. Const. De Fide catb. cap, 4; De
fide et ralione, post canones. Denz. 7820).
Likväl försummas denna plikt ibland som
om den ej funnes till. Vad som framställes
i de romerska påvarnas encyklikor om Kyrkans väsen och författning, brukas av somliga medvetet lämnas obeaktat; orsaken är
helt enkelt, att de föredraga någon mera vag
uppfattning, som de säga sig ha hämtat ur
de gamla kyrko{äderna, särskilt de grekiska.
De framföra ofte den åsikten, att eftersom
påvarna icke ville uttala sig över vad teologerna disputera om, måste man återvända

till

de ursprungliga källorna och förklara läro-

ämbetets författningar och bestämmelser
med ledning av de gamles skrifter. Det kan
tyckas vara lärt sagt, men är icke fritt från
villfarelse. Sant är, att påvarna i allmänhet
lämnar teologerna fria händer i frågor,
varom diskussion ännu råder mellan teologerna av bättre märke; men historien lär,
att mångt och mycket, som förr var överlåtet åt fri diskussion, senare ej längre kan
medges någon diskussion.
Man kan heller icke företräda der, ,rpp)l
fattningen, att det, som läres i encyklikorna, \
i och för sig ej krävcr bifall, då påvarna här I
icke utöva sitt läroämbetes högsta makt. Ty I

i encyklikorna möta vi det ordinarie liiro- |
ämbetet; också om detta är ,rgt, ,rD"., ,o- |
hör eder, han hör mig>> (Luk. 10: 16). Det I
mesta, som framhålles och inpräntas i en- |
cyklikorna, hör redan från annat håll till I
den katolska läran. Men om påvarna i sina I
aktstycken uttryckligen ta ställning i en ti- |
digare omstridd fråga, då står det klart for I
alla, att denna fråga enligt påvens vilia och I
avsikt icke längre han betraktas som stående I
under fri diskussion bland teologerna, /
Sant är också, att teologerna alltid måste
återvända till källorna för den gudomliga
uppenbarelsen; deras

uppgift är ju att visa,

hur det som läres av det levande läroämbetet,

uttryckligen eller underförstitt (si.ue explicitc, siue implicite) innehålles i den Heliga
Skrift eller den gudomliga traditionen (Pius
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lXt Inter grauissimas,2S/10 f 870). Därdll
kommer, att båda källorna till den av Gud
uppenbarade läran innehåller så många och
stora skatter av sanning, att de aldrig kunna
helt uttömmas. Därför förnyas de teologiska
läroämnena alltid genom studium av de heliga källorna, medan vi å andra sidan veta av
erfarenheten, att en spekulation, som försummar att vidare utforska det heliga trosarvet, i längden blir ofruktbar. Ändå kan
av denna orsak ej ens den s. k. positiva teologien likställas med de rent historiska vetenskaperna. Ty tillsammans med dessa heliga
källor gav Gud sin Kyrka ett levande läroämbete, till att belysa och framdraga vad

mänskligt sätt av exegeren
i stället för
den Heliga Skrift utlägges enligt Kyrkans mening. Ty hon är insatt av F{erren
Kristus till att skydda och uttolka hela innehållet i den av Gud uppenbarade sanningen.
Och vidare: enligt dessa mäns fantastiska
uppfattningar måste den Heliga Skrifts bokstavliga mening jämte den utläggning därav,

blott dunkelt och liksom underförstått

som så många och betydande exegeter under

som

trosinnehållet. Att på rätt sätt
uttolka troservet har Frälsaren icke anförtrott vare sig de enskilda kristna eller ens
tcologerna, utan endast Kyrkans läroämbete.
inrymmes

i

Om då Kyrkan

i ordinarie eller extta-

- utövar sitt uppdrag, som
ordinarie form
så ofta under århundradenans lopp, så är det
klart, att den metod är fullkomligt felaktig,
enligt vilken det klara skall framställas med
h;'älp av det dunkla. Tvärtom, i motsatt ordning måste alla gå. Därför lärde vår föregångare Pius IX, oförgätlig i åminnelse, att
en teologs förnämste uppgift är att visa, huru
den av Kyrkan de{inierade läran innehålles
i källorna, och det var ej utan skäl som han
tillfogade orden: >i den mening, i vilken de
definierats av Kyrkan>.
Men vi återvända till de nya meningar, Vi
ovan berört. Av några framställas och ingjutas i hj'irta,na. många ting, som skada den
Heliga Skrifts gudomliga auktoritet. Innebörden i Vatikanska kyrkomötets definition
om Gud som den Heliga Skrifts upphov förvanskas oförväget: den redan gång på gång
awisade uppfattningen, att den Heliga
Skrifts frihet från villfarelser endast avser
det den lär om Gud och religiösa och moraliska ting, dyker den på nytt. Man talar
t. o. m, falskeligen om en de heliga böckernas mänskliga innebörd, i vilken deras gudomliga skulle vara förborgad; blott den
gudomliga meningen håller man för ofelbar.
Vid utläggningen av den Heliga Skrift vill

man icke tillmäta trons analogi (analogia
tolkning i överensstämmelse med

fidei :

Kyrkans troslära) och Kyrkans tradition någon betydelse; sålunda borde, mena de, de
heliga kyrkofädernas och det heliga ämbetets
lära s. a. s. mätas efter den Heliga Skrifts
måttstock, och den i sin tur förklaras på rent

att

Kyrkans uppsikt arbetat sig fram till, vika
för en ny exeges, som de kalla symbolisk och
andlig. Genom den skulle Gamla Testamen-

tets heliga böcker
förborgade i Kyrkan
som en tillsluten källa!
äntligen en gång
öpnas för alla. På dette sätt, försäkra de,
skulle alla de svårigheter försvinna, som
kanske kunde stå i vägen för sådana, som
hänga fast vid Skriftens bokstavliga mening.
I hur hög grad allt detta strider mot de
hermeneutiska (tolknings-)grundsatser och
riktlinjer, som våra föregångare, saliga i
åminnelse, Leo XIII i encyklikan Prouidertissimus och Benediktus XV i encyklikanSpiritus Paraclitus samt Vi själva i encyklikan
Diuino afflante Spiritu angiviq står klart för
var och en,
Det är heller icke underligt, am dessa nymodigheter redan inom nästan alla delar av
teologien burit fördärvliga frukter. Man drar
i tvivelsmåI, att det mänskliga förnuftet,
utan den gudomliga upenbarelsens och den
gudomliga nådens hjälp, kan ådagalägga
(d.emonstrare) existensen av en personlig
Gud med argumenr hämtade från de skapade

tingen. Man förnekar att världen haft en
begynnelse och menar att världens skapelse
var nödvändig, då den skulle ha framgått
ur den med nödvändighet frikostiga gudomliga kärleken. Man förnekar att Gud av evighet och ofelbarr på förhand äger kunskap om
människornas fria handlingar, Allt det sagda

strider dock mot Vatikanska kyrkomötets
301

Katolska perspektiu
förklaringar (jfr Const. De Fide cath.

l: De Deo rerutn otnnium

ca,p.

Creatore. Denz,

1783).
Somliga framkasta även den frågan, om
änglarna äro personliga väsenden, och om
det är någon väsentlig skillnad mellan materia och ande. Andra förfuska den övernaturliga ordningens sanna oförskyldhet (gratuitas) dä de tro, att Gud icke kunde skapa
några förnuftiga väsenden utan att bestämma och kalla dem till det saliggörande
åskådandet. Icke nog därmed: under åsido-

sättande av den tridentinska definitionen
vänder man upp och ned på arvsyndens begrepp, och i samband därmed på begreppet
synd i allmänhet, i den mån den är en förolämpning mot Gud; detsamma gäller Kristi

i vårt

ställe erbjudna gottgörelse. Det finns

t. o. m. några, som ense läran om transsubstantiationen
emedan den efter deras mening stöder sig- på en foråldrad substansupp{attning
färdig att förbä*ras så, att Kristi
verkliga närvaro i den allraheligaste Eukaristien reduceras till någon slags symbolism, så
att de konsekrerade gestalterna endast äro
verksamma tecken på Kristi andliga när-

varo och hans innerliga förening med de
troende lemmarna i sin mystiska lekamen,
Somliga åter tro sig ej vara bundna vid
den lära, Vi för några år sedan framställt i
Vår encyklika Mystici Corporis Christi
läran, som stöder sig på uppenbarelsens källor, att Kristi mystiska lekamen och den romersk-katolska kyrkan är ett och detsamma.
Några reducera nödvändigheten att tillhöre
den sanna Kyrkan för att uppnå den eviga
saligheten, till en tom formel. Andra slutligen göra den rationala karaktären, som den
kristna trons trovärdighet (credibilitas) besitter, orättvisa,
Detta och annat av samma slag smyger
,sig redan, som bekant, in bland somliga av
Våra söner, vilka vilseletts av en oförsiktig
själaiver eller av något, som erhållit den felaktiga benämningen vetenskap. Med sorg i
hjärtat se Vi Oss nödsakade såväl att upprepa välbekanta sanningar för dem som att
icke utan ängslan påpeka irrläror och risker

därfor.
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Det är allom bekant, huru högt Kyrkan
skattar det mänskliga förnuftet beträffande
ett säkert bevis för existensen av en personovedersäglig bevisföring för

lig Gud och en

den kristna trons fundament genom övernaritt
turliga tecken; likaså när det gäller
^tt
uttyda sedelagen, som Skaparen lagt i människornas hjärtan, och slutligen till att vinna
en viss och i verklighet högst fruktbar förståelse av mysterierna (Conc. Yat.. Denz.

1796). Denna uppgift kan emellertid förnuftet på lämpligt och tryggat sätt blott
fylla, nit det vederbörligt fostrats, dvs. när
det genomtränges av den sunda filosofi, som
liksom ett fädernearv redan sedan länge är
överlämnat från forna tider. Den filosofien
åtnjuter daitill en auktoritet av högre ordning, emedan just Kyrkans läroämbete ställt
dess principer och huvudteser, långsamt
formade och utarbetade av framstående tänkare, inför den gudomliga uppenbarelsens
måttstock. Denna i Kyrkan erkända och antagna filosofi skyddar både den mänskliga
kunskapens sanna och äkta värde, de oförytterliga metafysiska principerna
den tillräckliga grundens, kausalitetens och finalitetens
och uppnåendet av en säker och
oföränderlig sanning.
I denna filosofi finnes förvisso mycket,
som varken direkt eller indirekt angår trosoch sedefrågor och som Kyrkan därför över-

låter åt fri diskussion bland fackmännen.
I mycket annat, framför ailt i de principer
och huvudteser, Vi ovan erinrat om, finnes
denna frihet ej. Även i de väsentlige frågorna är det tillåtet att kläda filosofien i en
mera passande och rikare dräkt, trygga den

med effektivare uttryck, befria den från
försiktigt berika den med ett och annat av den

vissa mindre lämpliga skolpåhäng, också

fortskridande mänskliga forskningens element. Däremot är det aldrig tillåtet att helt
förgift^ den med
ändra denna filosofi,
^tt
felaktiga principer eller att betrakta den som
ett visserligen storartat, men föråldrat minnesmärke.

Ty sanningen och alla

hennes

filo-

sofiska bevis kan icke förvandlas från den
ena dagen till den andra, särskilt icke när det
rör sig om principer, som av sig själva äro
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bekanta för människoanden, eller om teser,
som äro fast grundade i århundradens vishet eller ochså i dcn gudomliga uppenbarelsens stöd och bifall. Vad den ärligt sökande
människoanden kan finna av sanningen, kan
säkerligen ej strida mot tedan vunnen sanning. Ty Gud, den högsta sanningen, har ju

skapat det mänskliga förnuftet, och han
styr det, icke för att dagligen ställa vad nytt
är mot rätteligen uppnådda resultat, utan
för att med undanröjande av misstag, som
kunna ha insmugit sig, bygga upp sanning
på sanning, i sammr ordning och med samma

rang, som vi finna nedlagda i siälva de tings
väsen, ur vilka sanningen öses. Därför skall
en kristen, teolog eller filosof, icke skyndsamt och lättsinnigt omfatta alla nyheter,
som var dag tänkas ut, utan han skall överväga dem på det sorgfälligaste och väga dem

på rätr våg, för att icke förlora eller fördärva den vunna sanningen, något som utån
minsta tvivel bleve till stor skada och nackdel för själva tron.
Den som väl tänkt igenom detta, inser
lätt, varför Kyrkan kräver att de blivande
prästerna undervisas i det filosofiska läroämnec >enligt den änglalike lärarens metod,

lära och principer> (CIC can. 1366:2).
Hon vet nämligen av många århundradens
erfarenhet vä1,

att S:t Thomas' tillvägai enastående grad åger

gångssätt och metod

företräde, i nybörjarnas undervisning liksom

vid utforskandet av förborgade sanningar.
Hans lära står i viss harmonisk överensstämmelse med den gudomliga uppenbarelsen, och

är synnerligen effektiv för att betrygga trons
grundvalar, liksom för att hopsamla de goda

frukterna av framåtskridandet, till nytta
och trygghet (AAS 1946:187).
Av denna orsak är det i högsta grad beklagligt, att den i Kyrkan antagna och erkända filosofin röner förakt från många, och
den skulle
oblygt fästes vid skampålen
vara föråldrad till formen och, som man säger, rationalistisk till tankeprocessen, Ofta
säga de, att denna vår filosofi med orätt
företräder den meningen, att en absolut srnn
metafysik kan finnas. I stället insistera de
på att i synnerhet transcendenta ting icke

kunna uttryckas på bättre sätt än genom
disparata läror, som ömsesidigt komplettera

varandra, även om de i viss utsträckning
äro varandra motsatta. Visserligen erkänna
de, att den filosofi, som läres i våra skolor,
genom sin otvetydiga avfattning och lösning

på problemen, sin noggranna

begreppsbe-

stämning och sina klara distinktioner kan

vara nyttig för den skolastiska teologiens
propedeutik, ypperligt anpassad som den är

till

medeltidsmänniskans mentalitet; men någon metod att bedriva filosofi, som svarar
mot den nutida kulturens och dagens behov,
erbjuder den icke. Mot f bilosopbia perennis
framhålla de, att den intet annat är än en
de oföränderlige essensernås filosofi, under
det att tanken idag må3te rikta sig på de
enskilda tingens existens och livets ständiga
flöde. Medan de förakta denna filosofi upphöia de andra system, antika eller moderna,
österländska eller västerländska, som om de

ville låta påskina, att vilken filosofi

eller

åsikt som helst kan bringas i överensstämmelse med det katolska dogmat, undcr tillfogande av vissa beriktiganden eller kompletteringar om så skulle behövas. Ingen katolik kan råka i tvivelsmål om att icke dette
är en fullständigt felaktig åsikt; i synnerhet
gäller detta de påhict, som immanentismen
eller idealismen eller den historiska eller dialektiska materiaiismen kaila till liv, eller
t, o. m, existentialismen, antingen den bekänner sig till ateismen eller blott avböjer värdet
av den metafysiska slutledningen.
Slurligen lägga de våra skolors filosofi titl
last, att den i tankeprocessen blott tar hänsyn till förståndet, medan viljans uppgift
och känslorna negligeras. Detta är emellertid ej sant. Den kristna filosofin har aldrig
förnekac nyttan och verkan av hela själens
goda anlag för att fullt lära känna och omfatta religiösa och moraliska ting; tvärtom
har den alltid liirt, att frånvaron av sådana
anlag kan bli orsaken till att förnuftet fördunklas av begärelser och benägenhet till
det onda, så att det icke ser klart. Ja, den
allmänne lätarcn (Doctor cotntnu.nis : S:t
Thomas) håller före att förståndet (intellectta) pä något sätt kan fatta högre värden
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tillhörande såväl den naturliga och den övernaturliga moraliska ordningen genom en viss
rv naturen eller nåden given, känslomässig
släktskap ( af ectiuam quamdarn connaturolitaten), som det erfar inom sig med ifrågavarande värden (jfr Summa theol. 2 ll: l,
4 ad 3 och 4s, 2c), Även en blott dunkel
sådan kunskap kan naturligtvis i hög grad
vara det forskande förnuftet behjälplig.
Men en sak är att tillerkänna dessa medfödda
känslomässiga element i viljan förmågan att
bidraga till en säkrare och vissare kunskap
i moraliska ting, en annan är att medge, vad
nyhetsivrarna förfäkta: de tillskriva näm-

ligen känslo- och viljesträvandena

någon

intuitiv förmåga och mena, att då människan genom förnuftets slutledningar icke
slags

med säkerhet kan avgöra, vad som måste erkännas som sant, så blir hon benägen *tlitl-

viljan dominera, vilken då själv trå.frar ett

fritt val mellan olika åsikter. Kunskaps- och
viljeakter blandas alltså ihop i en ofantlig
oreda.

Det är ej att undra på, att två filosofiska
discipliner, som nära sammanhänga med tros-

låren, genom dessa nya uppfattningar
komma i fara: teodicien och etiken. Enligt
deras mening ha dessa två discipliner icke
uppgiften att lämna säkra insikter om Gud
och andra transcendenta realiteter, utan de
skola snarare påvisa, att det som tron lär om
den personlige Guden och hans bud, står i
full överensstämmelse med livets krav, och
därför borde omfattas av alla för att undgå
förtvivlan och uppnå den eviga saligheten.
Liksom detta allt uppenbart står emor våra
föregångare Leo XIII:s och Pius X:s utlåtanden, så kan det icke heller förenas med det
Vatikanska kyrkomötets dekret. Sådana beklagliga avvikelser från sanningen behövde
egentligen aldrig förekomma, om alla, även
i filosofiska spörsmåI, med vederbörlig vördnad skulle uppmärksamt lyssna till Kyrkans
läroämbete; läroämberet åligger genom gu-

domlig instiftelse tvivelsutan uppgiften att
icke blott bevara och uttolka den nedärvda,
gudomligt uppenbarade sanningen, utan även
att vaka över de filosofiska disciplinerna, så
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att de katolska dogmerna ej lida någon skada
av oriktiga uppfattningar.
Det återstår Oss att säga några ord om
frågor, som visserligen höra till de s. k, positiva (: empiriska) fackämnena, men som
ändå mer eller mindre hänga samman med de

kristna trossanningarna. Ty icke så få kräva
enträget, att den katolska religionen tar den
största hänsyn

till

dessa ämnen.

Där det rör

sig om redan bevisade sakförhållanden, är
detta givetvis berömvärt; men försiktighet
är av nöden i fråga om hypoteser
de må
vara grundade i mänskligt vetandesom
-,
tangera den Heliga Skrifts och traditionens
lära. Men om sådana på antaganden baserade
äsikter (coniectarales o|iniones) direkt eller
indirekt mötsäga den av Gud uppenbarade
läran, då kan ett sådant krav på intet sätt
godtagas.

Därför har Kyrkans läroämbete ingenting
emot att evolutionsläran utforskas och diskuteras igenom i enlighet med vetenskapernas
och den heliga teologiens nuvarande sråndpunkt av de lärda inom båda dessa grupper.
Men förutsättningen är: att evolutionsläran
söker efter urspnrnget till den mänskliga
kroppen, som säges härstamma från den redan existerande levande materian
ty sjä- bjuder
larna skapas omedelbart av Gud, det
oss den katolska tron att hålla fast vid
vidare att skälen för och emot vägas och -;
bedömas med tillbörligt allvar, måttfullhet och
återhållsamhet; slutligen att alla äro beredda
att rätta sig efter den dom, Kyrkan fäller,

åt vilken Kristus anförtrott uppdraget att
autentiskt uttolka de heliga Skrifterna och
försvara trosläran

(jft

AAS vol.

llltl+t;:

06). Denna frihet till diskussion missbrukas
likväl av somliga alltfor djärvt, då de uppf

träda som om ursprunget

till

den mänskliga

kroppen ur en redan existerande levande
materia på grund av hittills förhandenvarande bevismaterial och slutledningar därav
redan vore säkert faststälk och bevisat och
som om den gudomliga uppenbarelsen icke
innehölle något som i den frågan kräver
största måttfullhet och försiktighet,
I en annan av dessa på antaganden grundade uppfattningar, den s. k. polygenismen,
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frihet för Kyrkans barn ej, Ty
de troende kunna icke omfatta deras åsikt
som påstå, atr efter Adam har det funnits
verkliga människor som icke med naturlig
fortplantning härstammat från honom såsom
allas stamfader, eller att med Adam skulle
menas en män8d förfäder. Man kan icke se
någon möjlighet, att en sådan åsikt kunde

liknande, som mer har sin rot i en överflödande inbillningskraft än i den strävan efter sanning och enkelhet, som i så hög grad
lyser fram ur såväl Gamla som Nya Testamentets heliga böcker: våra heliga författare
måste anses vida överträffa antikens profana

förenas med vad den uppenbarade sanningens

Vi veta visserligen, att de flesta katolska
lärare, som framlägga sina studieresultat på
universitet, i prästseminarier och ordens-

består denna

källa och det kyrkliga läroämbetets aktstycken framlägga om arvsynden, som framgår ur den av endast Adam begångna synden,
genom härstamning överförts till alla och
bor i var och en som hans egen synd.
Liksom i de biologisha och antropologiska
vetenskxperna finnas även i de historiska så-

dana som oförsynt överskrida av Kyrkan
fastlagda gränser och normer. Och särskilt
måste man beklaga en alltför fri tolkning
av Gamla Testamentets historiska böcker.
Till sitt försvar hänvisa anhängarna därav
till ett brev, som icke för länge sedan riktats
rill ärkebiskopcn av Paris, men med orärt.
Ty detta brev erinrar klart om att de första
elva kapitlen i Genesis
som visserligen i
egentli8 mening ej överensstämma
med den
art av hiscorieskrivning, framscående grekiska och latinska historieskrivare eller fackmän i vår tid hava använt sig av
ändå

i

i

en sann mening höra

till

-

historiens områdei
vad mån måste dock närmare utforskas

och bestämmas. Nämnda kapitel berätta i
en enkel och

bildlik framställning,

anpassad

till ett föga bildat folks uppfattning,

dels

om de r'äsendigaste sanningar, som bilda
grunden för vinnandet av vlrt eviga väI,
dels giva de en folklig beskrivning av människosläktets ursprung och det utvalda folkets uppkomst. Men om de gamla heliga för-

fattarna hava öst något ur folkliga traditioner (vilket gärna kan medges), så får man
dock aldrig glömma, att de ha handlat så
under inflytande av den gudomliga inspirationen, genom vilken de bevarades fria frin
alla villfarelse vid utväljandet och bedömandet av källmaterialet,

Dock, vad som upptagits av de heliga
Skrifterna av folkliga berättelser, kan på
intec sätt jämställas med mytologier och

skriftställare.

kollegier, äro främmande

för

sådana

vill-

farelser, som idag öppet eller fördolt spridas
av nyhetsbegär eller av otyglad apostolisk
iver. Men Vi veta också, att sådana nya teo-

rier kunna locke oförsiktiga; dårföt vilja
Vi hellre förebygga sjukdomen än bota den

i framskridet

stadium.

När Vi nu hava moget inför Herren prövat och genomtänkt saken, befalla Vi därför

för att icke svika Vårt heliga

-biskoparna och ordenssamfundens

ämbete

-

ledare på

det allvarligaste och ålägga dem som en sam-

vetsplikt att med största omsorg vaka över

att sådana åsikter icke framföras i skolor, i
studiegrupper och i alla slags skrifter, icke
heller på något sätt föreläggas teologerna
och de troende.
De som undervisa i kyrkliga läroanstalter
skola veta, att de icke kunna utöva det dem
anförtrodda uppdraget med gott samvete,
om de icke samvetsgrant upptaga de normer
för läran, som Vi angivit, och bevara dem
med största noggrannhet vid elevernas undervisning. Den tillbörliga vördnad och lydnad,
som de oavlåtligen böra erbjuda Kyrkans
läroämbete i sitt arbete, må de även helhjärtat bibringa sina elever.
Alla må alltså bemöda sig om att med
all kraft främia det läroämne, de undervisa i.
Dock må de ta sig i akt för att överskrida
de gränser, Vi fixerat, till skydd för trons
och den katolska lärans sanning. De nya
frågor, som den moderna kulturen och tidens
framåtskridande fört fram i blickpunkten,
må de skänka den sorgfälligaste uppmärksamhet, men med nödig klokhet och försiktighet. Slutligen skola de ej tro, att de, i det
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de gynna en oriktig irenism, skall

kunna

lyckligt återbörda dissidenter och villfarande
till Kyrkans gemenskap, om inte hela den i
Kyrkan gällande sanningen ärligen överlämåt alla utan varje förvanskning och förkortning.
I hopp och förlitan härpå
och Vårt
hopp stärkes än mer av edra herdeomsorger
meddela Vi såväl eder alla, var och en
- sig, ärevördiga bröder, som edert prästerför
.skap och folket den apostoliska välsignelsen
nas

som underpant på himmelska nådegåvor och
som ett tecken på Vår faderliga välvilja.
Givet i Rom vid S:t Peter, den 12 augusti
19t0, i Vårt pontifikats 72ze är.

Pius P. P.

Katolskt roo-åtsiubileum
land

i

Xfi

Eng-

tid var

visserligen

förbi,

men

den lilla katolska minoriteten trakasserades
på många sätt, även av myndigheterna;
man behöver blott erinra om att katoliker
ända till fu 7829 var utesrängda från prrlamentet och flertalet statsämbeten. Men
trots alla svårigheter ökade dock antalet

ständigt. Flyktingar kom från Frankrike
och andra länder på kontinenten, många
irlindare flyttade över och den gamla oxfordrörelsen medförde en våg av honvertiter, bland dem en av den engelska katolicismens största företrädare, John Henry
Newman. Ä,r 1847 uppgick antalet katoliker till ungefär I miljon, och man {ann på

engelskt katolskt håll tiden vara inne för
den stabilisering som ett ofriciellt återupprättande av hierarkien skulle innebära. Biskop Viseman i London reste till Rom för
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i det protestantiska England och framkallade en
storm av protester, viseman, som utnämnts
till den första kardinalärkebiskopen i Vestminister, mottogs vid sin årerkomst från
en resa t. o. m. med stenkastning av den
delsen väckte våldsamt uppseende

uppretade londonpöbeln.

Men utvecklingen gick trots allt motstånd vidare, och på hundra år har antalet

katoliker i England stigit till omkring 3
miljoner. Kardinal Griffin skriver: >>År
l8J0 fanns det inte ens 1 000 präster; nu

är deres antal sex gånger så stort. 18t0
hade katolikerna blott 694 kyrkor; nu har

Den katolska kyrkan i England firade
under tiden 2i sept. till l0 okt. högtidligt
hundraårsminnet av hierarkiens återupprättande. I ett herdabrev tecknar kardinal
Griffin en minnesbild av läget före hierarkiens återinförande och gör en jämförelse
med situationen av i dag. Vid slutet av
1700-talet fanns ringa grund till optimism
för Englands få katoliker. De blodiga förföljelsernas

att såsom representant för de 8 apostoliska
vikarierna upptaga diskussioner i fr|gan.
Rom förhastar sig inte, och först sedan
problemet noga prövats under tre år utfärdade Pius IX år 18i0 ett apostoliskt
btev, Uniuersalis Ecclesiae, i vilket hierarkiens återupprättande proklamerades. Hän-

vi nära 2 900. Katolikerna förfogade 18i0
över 200 skolor; antalet har nu stigit till
över 2 000. Medan det 18J0 endast fanns

7 manliga och t3 kvinnliga ordenshus,
dq 472 manliga och inte mindre

finns det i

än 1 07I kvinnliga.>> Det är lätt ett konsta-

tera att en8elske katoliker intar en promi-

nent plats i nationens kulturella liv; man
behöver blott erinra om namn sådana som
Chesterton, Hilaire Belloc, Knox, Martindale, Graham Greene, Evelyn Vaugh och
många andra.
Särskilt anmärkningsvärd är den av kardinal Griffin sLisserade utvecklingen mot

bakgrunden av vad som samtidigt skett i
Av en folkmängd
på lz miljoner över 14 år i England och
Vales tillhör endast 6,i miljoner något
kristet samfund. Medan för hundra år sedan enligt officiella statistiska beräkningar
ca 42 /6 av befolkningen inte mer besökte
någon kyrka, är sifrran i drg 79 'i/a. 7,ndast en elftedel av landets helr befolkning
hör numera till den anglikanske statskyrden engelska statskyrkan.

kan. Ett typiskt utslag av den allmänna
sekulariseringen är den tilltagande svårigheten för statskyrkan att fylla de vakanser
som uppstår, Under de sista trettiofem åren
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har antalet präster sjunkit med 10 000, och
redan står ca 4 000 befattningar obesatta.
Mot denna dystra bakgrund ter sig det
blomstrande katolska livet så mycket mer
påfallande, och även om också den katolska
kyrkan indirekt f&r lida, av den genomgripande sekulariseringen, är dock utvecklingen

i

sin helhet ett nytt bevis på kyrkans

obetvingliga livskraft.

Två katolska vätldskongresser
Den 79-26 augusti samlades Pax Romana,
de katolska akademikernas internationella
förening, för första gången till en gemensam kongress för sina båda självständiga sek-

tionet': Mouuenent lnternational cles Etuiliands Catboliques (MIEC), alltså studenterna, och Mouuement lnternational des
Intellectaels Catboliques (MIIC), de äldre
akademikerna eller de >>graduerade>>. Mer en
tusen deltagare från nästan femtio nationer

hade infunnir sig, däribland även nägra
representanter från Danmark, Finland och
Sverige.
Kongressens ämne var >de intellektuellas
medverkan i frälsningens verk>
en uppgift
som av den Helige Fadern Pius XII preciserades i hans budskap till kongressen som >de1tagande i tidens andliga liv i Kyrkans t.iänst>.
Denna dubbla synpunkt framträdde i nästan
alla tal och diskussioner. Genast det första

stora föredrag, som hölls av prof. i naturfilosofi vid Universitä Gregoriana i Rom,
P. Hoenen SJ, visade att man inte tänkte gå
ur vägen för vår tids stora frågor. P, Floenen
talade om >den katolska akademikern inför
den moderna vetenskapen>>. På eftermiddagen utvidgades detta ämne inom diskussionsgrupper i olika riktningar: Positivismens inflytande på vår tids tänkande (prof, de Raymacker, Louvain), evolutionismen och människans ursprung (prof. Kälin, Fribourg),
ansvarsbegreppets kris (prof. Pompe, Utrecht). För måndagskvällen hade den neder-

ländska regeringen och staden Amsterdam

iob.judit till en mottagning i Rijksmuseum
med prins Bernhard som hedersgäst.

Tisdagen behärskades av Frank Sheed,
grundaren av det kända engelska förlagshuset, med sitt föredrag över >den katolska
akademikerns kallelse och ansvar i sitt yrkesliv>, Som en andre Paulus
som sådan figrep- Sheed åhörarna
rades han i pressen
genom

sitt djupt religiösa samvete. På efter-

middagen talade bl. a. Roger Millot (Paris)
över ingenjörens sociala ansvar, Rudi Salat
över akademikernas apostolat bland sina
kolleger och M. Vatkin (Torquay) över
konstnären som nådens verktyg,
Onsdagen reserverades helt for utflykter,
som tillfredsställde de mest skilda intressena.
Dessa utflykter, som förde långt in i gästlandet, likaså olika evenemang på kvällarna
förmedlade en god inbliik i det katolska

Hollands liv.
Föredraget på torsdagen: >den katolska
akademikern och den politiska ordningen>>
(V. Veronese, Rom) ställde diskussionsgrupperna omedelbart inför de frågor som
berört det offentliga livet. Den mänskliga
personens rättigheter inför staten, kristen
patriotism och hednisk nationalism, det
kristna samvetet vid utövandet av offentliga
tjänster var de ämnen, som den eftermiddagen livligt diskuterades.
Fredagen hölls det enda srora föredraget
på tyska av prof, Guido Fischer (Miinchen)
över >den katolske akademikern och den
socialekonomiska ordningen>. Hans och det
anslutna föredraget över samma ämne av
prof. Asselberg (Amsterdam) bjöd rikligt
och intressant stoff för diskussionen. Likväl sökte sig hälften av alla deltagare till
föredraget av M. Douglas Hyde (London)
förre chefredaktören för den kommunis-tiska tidningen Tbe Daily Vorker och konvertit sedan jan. 1949.I sitt tal om >>kommunismen som frälsningslära> betonade Hyde,
att svaret på kommunismen blott kan ges på
andligt sätt, men varnade på samma gång
för föregivna gemensamma måI. Ty, så sade

han, Kyrkans auktoritet och katolicismens
styrka missbrukas i varie fall for bolsjevismens syften. Ur sin egen tidigare verksamhet kunde Hyde berätta, hur de bolsjevistiska
funktionärerna noga beräknar hur långt de
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kan begagna sådant samarbete för att vid
liigligt tillf?ille vika in på sin egen linje. Förutom Hyde's föredrag fann de anföranden,
som hölls av prof. Jouguelet (Lyon) över
människans situation i den moderna litteraturen och av P Sundaram SJ (Madras) över

kulturernas växlande inflytande, särskiid
beaktning.

I

slutsessionen

på lördagen den 26

a.ug.

sammanfattade filosofieprofessorn Guitton
(Diion) kongressens tankar i en sann kristen
summa: Kristus, den dolda källan för vår

tids strömmningar, men också den dolda
källan for vår kallelse och vår insats i den
nuvarande stunden.
Den som var med i kongressen hade intrycket av en väldig trupparad av katolicismens andliga krafter. Vid sidan av allt detta

for många det

enastående tillfallet
eller dock det första efter sista kriget

bjöds

-,
-att få kontakt inom eller utanför det egna

apostlar på sin arbetsplats. Kardinalerna från
Mecheln, Lille och Mozambique, den Apostoliske Nuntien i Belgien, omkring 40 biskopar
och flera medlemmar av den belgiska rege-

ringen var närvarande: ett klart bevis för
/OC:s stora betydelse.
Högmässan, vars fasta sångdelar sjöngs
av den väldiga församlingen unisont i gregoriansk koral, var en gripande tacksägelse- och
offergudstjänst. En till det yttre ännu mera

storartad manifestation följde på eftermiddagen. Ännu fler deltagare hade infunnit sig,
nästan alla unga arbetare och arbetarefamil-

jer. I ett symboliskr

skådespel med 2 400
agerande framställdes först faran som hotar
den unga människan, som ifrån skolbänken
slungas in-i fabrikernas värid. I den andra

delen visade spelet lösningen genom /OC:
tro på barnaskapet hos Gud och på arbetarens av Gud givna plats och uppgift samt

dess

dess strävan

att erövra sin omgivning för

facket, utöver det egna landets och det egna
språkets gränser. Kanske att arbetet på kongressen hade blivit mera fruktbärande, om
antalet deltagare varit mindre, ämnesvalet
mera begränsat och det personliga tankeutbytec lättare. I alla fall kvarstår upplevelsen av en världsomfattande katolsk, and-

kristendomen. Därmed nådde spelet sin religiösa höjdpunkt och alla i stadion närvarande
var förberedda att lyssna till den Helige
Faderns radiotal. Hans Helighet vände sig
kort på flamländska och mera urforligt på

lig front, som sammanhålles inte

genom
en rastlös aktivism eller en intellektuell iso-

för Kyrkan, och betecknade grundsatserna
i dess arbetsmetod som ett mycket verk-

lering av de bildade, utan genom insikten,
att alla har plikten att insätta sina bästa
krafter för den moderna världens omvandling till Kristi rike.

samt instrument. De uppmuntrande ord som
kristenhetens gemensxmme Fader talat fick

franska

till

kongressen

och förklarade, att

/OC;s mål är en trängande

angelägenhet

ett värdigt eko i Händels Halleluja, som förtydligades genom spelarnas rytmiska åtbörder,

Samma förpliktelse

var det som innedigt

knöt den till det yttre helt annorlunda verkande /OC-dagen i Bryssel (3 sept) samman
rned Pax Romana-kongressen

i

I sitt tacktal framhävde Mgr

Cardijns,

ännu en gång /OC:s program med
hårda fordringar för vardagen.

dess

Amsterdam.

Spelets tredje del visade genom uppropet

Jeunesse Outriöre Cbrötienne, den kristna
arbetareungdomen, firade 2i-årsdagen av sin
första kongress i Belgien. Stiftaren och förkämpen, Mgr, Cardijns, celebrerade i Heysel-

av de olika ländernas delegater och flaggparaden av de Jl nationerna /OC:s världs-

inför ungefär
hundratusen troende. Från J3 nationer,

omfattande utbredning som en verknings-

full

avslutning av denna jubileumskongress..

stadion den heliga mässan

däribland från det fjärran Japan, hade unga
arbetare och arbeterskor kommit för att gemensamt vittna om sin vilja att bygga upp
en kristen arbetarevärld och att vara Kristi
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Man har blivit misstänksam mot manifestationer, desto mer ju större de är, Men
likväl behåller sådana kongresser sitt värde'
som framställning av och uttryck för vad
de församlade är och vill, i synnerhet om
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det rör sig om mer än blott massdemonstrationer såsom här i Amsrerdam och i Bryssel,
Också i Bryssel låg tonvikten i talen på kraver att komma fram till ett apostolat format
av ikta religiositet. Särskilda sammankomster för de andliga ledarna (1 200 deltagare)
och för de ledande lekmännen (r00), både
på måndagen och med ringare antal deltagare
veckan igenom, gjorde detta ännu tydligare
och visade, att det här rör sig om en levnadsoch apostolatsform hos Kyrkan, som man

sine hpieste evner vilde han fra nu av
bruke til å efterstrebe en hpiere personlig
fulltommenhet og til å forsvare kristendommens sak. Han trakk sig tilbake til
Port-Royal og tilbragte der en lengere tid
med bpnn, bibelstudium, bot/velser och
samtaler med de fromme eneboere. Det
var der han mer og mer kom under jansenistisk innflydelse, Iser var det Antoine
Arnauld som påvirket ham sterkt. Denne

uppriktigt och beredvilligt får önska en fortsatt sund tillväxt.

ildsjel; på den annen side hadde han ikke
teologisk kultur nok til å innse de uriktige
punkter i jansenistenes lare og i deres holdning overfor Kirken. Han var arlig over-

Peter Hornu.ng Sl

Pascal och jesuiterna
Alltjämt upprepas i tal och skrift det
påståendet, att Loyolas söner, jesuiterna,
menar och lär, att ändamålet helgar medlen, fastän det hundrade gånger bevisats,
att denna beskyllning härstammar inte från
verkligheten utan från Pascals beryktade

provincialbrev, som karikerar jesuiternas

liv och anda på det mest groteska

och

elaka sättet. Det kan d,å,r{öt vtta, nyttigt
att hänvisa till den framställning * förhållandet mellan Pascal och jesuiterna, som
8es i inledningen av dominikanpatern

A. J. Lutz'norska översättning av

manns strenge fromhetsideal

tiltalte

Pascals

bevist om at Jansenius virkelig hadde
gjengitt den hellige Augustinus' tanke.
Efter at Kirken hadde fordpmt de fem
leresetninger hevdet også Pascal med Arnauld og Nicole at de ikke fantes hos
Jansenius. For Pascal hadde aldri den minste
tanke på å bryte hverken med den katolske

tro eller med pavedgmmet. >>Jeg forkaster
av hele mitt hjerte disse ugudelige setninger,> skriver han i sitt syttende provincialbrev, >og selv om Port-Royal holdt
fast ved dem, så erklarer jeg allikevel at
dette ikke beviser noget mot mig, for ved
Guds nåde er jeg ikke knyttet til noget

annet samfund på jorden enn den

ene

Pascals

katolske, apostoliske, romerske Kirke, hvor

Tankar (Blaise Pascal, Tanker om Kristend.omnens sannbet. Til norsk ved A. J. Lutz,
Oslo 1946, Dreyer), en bok som för övrigt

overhode paven, fast overbevist om at det
ikke finnes noen frelse utenom den>. Den

har sin särskilda aktualitet även i den nutida skandinaviska religionsdebatten. Pascal
lägger nämligen särskilt stor vikt på kristendomens sanningsbevis

och är av

den

meningen att tro och förnuft låter sig
förenas med varandra.
Beträffande vår fråga skriver P. Lutz
följande (sid. 20 ff):

Fra den dag (den 23 nov. 16t4, di
det stora religiösa genombrottet i sitt liv) var Pascals geni vigd til
Gud. Han brgt ikke med videnskapen som
efter sin fprste vekkelse, for nu kjente han
sig trygg. Ingenting var lenger i stand til
å forstyrre hans vennskap med Gud. Men
Pascal upplevde

jeg vil leve os dO i samfund med

dens

samme

erklering finnes også i et brev han

sendte

til

Mademoiselle Roannez november

16t6. Når han gjorde jansenistenes sak til
sin egen og uten motstand lot sig overtale

av Arnauld til å dra til felts mot

Sor-

bonnen og jesuittene, var det altså i den
arlige mening at han derved tjente Kirkens

sak mot den semi-pelagianske vranglere
og mot en umoralsk kasuistikk.
Pascal styrtet sig altså inn i kampem
med glpdende iver. Efter det fprste provincialbrev fulgte to andre om de samme
dogmatisLe emner. Med det {jerde gikk
han lps på jesuittenes moral. Jansenismens

kraftigste motstandere var nemlig jesuit309
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tene.

Å

avslpre den umoralske kasuitikk

som jesuittene angivelig hadde ansvaret for,
stod for Arnauld som den beneste vei til

å nedbryte deres makt. Pascal gikk inn
for denne taktikk og kom således til å

stille den

menneskelige egoisme og de
menneskelige lidenskaper uten å gjpre sig

skyldig i synd. De samvittighetskonflikter
som fremfpres av Pascal er ikke annet enn

konflikter mellem den moralske bevissthet
og et syndig begjer. At Pascal fordgmmer
den verdslige klokskap som således lrrer

skrive en rekke brev hvor han fremlegger
for offentligheten jesuittenes såkalte skandalpse imptekommenhet overfor den verste

ä gA

umoral,

Men slikke konflikter er ikke noget egent-

Provincialbrevene blir av venner och
fiender med rette betraktet som noe av det
ypperste i den franske litteratur. Men ser
vi bort fra deres verdi som kunstverk,

IiS

faller vår dom noget anderledes ut. De
tre fgrste latteÅigjgt teologenes kontro-

moralske plikt, når det f. eks. ikke er klart
for oss om en lov i dette eller hint konkrete

verser angående nådens npdvendighet og

tillfelle har gyldighet, eller når vi har plikt
til å overÅolde to moralske bud som synes

virkemåte. Problemet bestod

i å forklare

hvordan Guds virksomhet som er allmektig,
og Guds forutvitenhet som er absolutt,
kan fgrene sig med den menneskelige vilje
som er fri. Dette er et problem som alltid
har både fristet og skremt filosofer og reologer. Molina og hans skole angrep spprsmålet i den rosverdige hensikt å verne om

den frie vilje. For i dette mpttes de med
tomistene at Guds nåde umulig kan frata
oss vår viljefrihet, Jansenistene gjorde sig
saken altfor lett. De fornektet den frie
vilje og skaffet nok således for sitt vedkommende problemet ut av verden. F{erunder påberopte de sig St. Augustinus, men
ved en total misforståelse av hans lrre. At
Pascal med sin elegante ironi mener å gjore

ende på konflikter av så alvorlig natur,
er et bevis på hvor lite moden hans teologiske tenkning ennu var, eller også hvor
uoverlagt han hadde gjort Arnaulds sak til
sin egen.
De fplgende brev et bes.ielet av en ekre
iver fot den kristne morals renhet, allikevel

er det

også

her umulig å frikjenne

Pascal

for alvorlige feilgrep. For det fgrste bekjemper han ikke bare de missbruk som
kasuistikken hadde fptt til, men bragde
selve kasuistikken i miskreditt, og her er
lite vel betenkt.
Hvad er egentlig kasuistikkenl Leser vi

hans handlesett

Pascals provincialbrev, får vi inntrykk av
at det ganske enkelt er kunsten å tillfreds-
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akkord med synden, er bare rimelig.

samvittigherssplrsmå1. Vedkommende
kjenner godt sin plikt, det er bare den gode

vilje som svikter. En egentlig >>casus
conscientiae>> opstår når vi er i tvil om vår

å vere uforenlige med hverandre. En soldat

f. eks. skal i krig og har viktige Srunner
til å mene at den krig hans land fprer,
er urettferdig. Han står tvilrådig mellem
plikten til å adlyde sratens pvrighet og
plikten til ä gve rettferd og kjerlighet
medmennesker i et annet land.
Eller en mor opfordres av en invasjonsmakt
til å r6be sin spnn som har gjort sirt fedreland en tjeneste. Enten må hun >>lyve>>
eller sende sin egen s/nn i dgden. Også
angående den sanne kasuistikk var Pascals
personlige dpmmekraft blitt fordunklet av
de jansenistiske villfarelser. Jansenistene
hevdet nemlig at en troende gudselskende

mot sine

kristen umulig kunne vare i tvil om sin
plikt. Bibelen, kirkefedrene og

moralske

Kirkens dekreter skulde gi uttpmende
moralsk oplysning for alle tilfelle. Den
rasjonelle etikk, som jansenistene pL forhånd hadde imot, skulde vike plassen for en

troende intuisjon. En tanke som denne
rlber en sprgelig mangel på virklighetssans.
Moralen kan aldri undvare kasuistikken,
likeså litt som rettssvidenskapen eller medisinen kan undvrre den, og det av den
enkle grunn at forholdene stadig skifter
i livet. De menneskelige handlinger foregår ikke i den abstrakte, men i den konkrete verden og er beringet av en mengde
individuelle omstendigheter som det vilde
vere umoralsk ikke å ta hensyn til. >>Men-
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til for sabbatens skyld, men
sabbaten for menneskets skyld> (Mark.
2,27), Meningen med dette Herrens ord
er den samme som også vår medfpdte
nesket er ikke

rimelighetssans belarer oss om, nemlig at

loven bpr tolkes efter lovens ånd. Det
lovens ånd å vere til hjelp for
makt som vil opdra
det til godhet og rcttsinn. Loven skal ikke
vrre en mekanisme som tynger oss ned.
Pascal var ennu ikke opmerksom på dette
da han drog til felts mot kasuistikken,
men senere blev han det nok. Det han
kaller >>esprit de finesse>, dvs. den kloke
fintmerkende sans for livets mangfoldige
nyanser, er nettop kasuistikkens viktigaste

ligger da

i

mennesket, en vennlig

egenskap.

Det er sant at enkelte

kasuister

hadde fremsatt meningen som på en skan-

dalps måte imltekom den menneskelige
svakhet. Kirken hadde ikke ventet på
Arnauld eller på Pascal for å fordgmme
dem. Kasuistiske verker av Emmanuel Sa,
Henrique og Bauny stod alt på indeks for
forbudte bpker lenge fpr Pascal gikk til
angrep på dem. Det var hans rett å si sin
mening også om andre som ennu ikke var
censurert. Han gjorde det i en edel indignasjon og stort sett med videnskapelig
erlighet. Det finnes nok en ti-tolv sitater
av kasuistiske verker som er for fritt oversatt, andre som blir misvisende fordi Pascal
river dem ut av sammenhengen, men det
er undtagelser. Mer ille blir vi til mote når
den ennu anonyme forfatter av provincialbrevene flere ganger erklerer at han ikke
tilhprer Port-Royal under påskudd av at
han ikke var fast medlem av eneboernes
gruppe. Hadde han da helt glemt hvor
skarpt han hadde fordpmt mentalrestriks.jonen? Men Pascals store feiltrin, bortsett

fra hans ufornuftige iver mot kasuistikken

i almindelighet, var hans urettferdighet
mot Jesu Selskap. Ikke alle daddelverdige
kasuister var y'esuitter. Jesu Selskap kunde

heller ikke i sin helhet gjpres ansvarlig for
enkelte jesuitters feilgrep eller for dårlige
censorers feilsyn når de tillet at kasustiske

verker med forkastelige pistander blev
trykt. Enda mindre kan Pascal undskyldes

for uten videre å ha godtatt

jansenistenes

lpgnaktige påstand at jesuittenes moral var
bestemt av deres politikk og at denne gikk
ut på for enhver pris
også for moralen
i det politiske
å tilrane sig makten
-samfund. Chateaubriand kaller provincialbrevene for >un mensogne immortel>, La

vere at også denne dom er overdreven
streng. Det finnes meget i disse brev sorn
måtte bli sagt. Kirken selv har godkjent
Pascals kritikk ved å ford6mme en rekke
setninger av de kasuister som Pascal drog
til felts mot. Men hans beskyldninger mot
Jesu Selskap som sådant er i hpi grad etekrenkende og urettferdige. Pascal visste.
hvem Ignatius fra Loyola var. Han kjente
også Frans Xavier og andre hpisinnede
menn xv Jesu Selskap, og kunne umulig

vere uvitende om deres store fortjenester
av Kirkens sak. At en klar og skarp ånd
som Pascal i den grad kunne la sig forblinde av partilidenskap er en illustrasjon
til hvad han senere skrev om >le puissances.
trompeuses>, de forfpriske makter som for--

dunkler menneskets omdgmme.
I lengden kunde emidlertid den geniale
tenker, den dypttroende og gudseiskende
kristen ikke finne sig
og heller ikke

i

til rette i

jansenismen'

sin jansenistiske vennekrets..

Der m/tte han nemlig, efter hvert

som'

striden gikk sin gang, det samma spissfindige ordklpveri og de samme mentalrestriksjoner han hadde fordpmt hos de verste
kasuister, forbundet med en stivnakket og
lumsk oprprsånd mot Kirkens autoritet.

Henimot slutten av sitt altfor korte liv
fplte Pascal mer og mer at han var i ferd
med å fjerne sig fra Kirken. Katolikk ville
han vrre

i liv

og d,gd,

og,

han var overbevist

om at hans kamp mot jesuittene bare var
en kamp mot en falsk moral. Da hans,
provincialbrev blev censurert av Rom,
kjente han nok et pieblikks opprOr. >Ad
tuum Domine Jesu tribunal appello,> skrev

han, og en del bitre bemerkninger om

Paven undslapp ham. Å
den Kirke han med hele

bli -irbilliget av
sitt hjerte mente
å tjene, det var uforståelig for ham den-

gang. Men hans ånd modnedes med hver
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SMÄRRE HAGIOGRAFISKA BIDRAG
Till kännedomen om S:t Erasmus
i uppländsk helgonikonografi

livrock, som är uppslitsad till höften och
har korta ärmar med blå uppslag. Under-

På den översiktskarta rörande utbredningen av S:t Erasmi kult i Uppland, som
lämnades i Sarkt Erasmu.sstudier I, Cred.o

I övrigt

1944:97, redovisades bl. a. far en kalkmålning i Tolfta kyrka i norra delen av

byxor med gula revärer. Med höger hand
för han hammaren, som har relativt kort
skaft i förhållande till den långa hammar-

landskapet föreställande den helige Erasmus.

Jag hade då icke anledning att närmare
beröra denna särskilda bildvariant utöver
de båda problemkomplex, som det dubbla
helgonmartyriet erbjuder, Denna variant
förtjänar emellertid ett särskilt omnämnande, då den för svensk S:t Erasmusikonogtafi 'it så pass sällsynt. Tolftamålningen

år tyvir ytterst fragmentarisk, i synnerhet gäller detta framställningen av helgonets egen gestalt, men någon tvekan om

identiteten föreligger icke, ty inskriften
målningen är bevarad på ett språkband:
SANCTUS ERASMUS MARTYR.
Denna sällsynta bildvariant upptager en

till

scen föreställande, huru helgonet marteras

med spolformade nålar eller prylar, som
drivits in under naglarne på honom. Av
helgonets gestalt återstår blott delar av
glorian kring huvudet, mitran, pannan och
resten av ansiktet saknas
och
- hanav kroppen finnes endast den vänstra
den, där dessa prylar borrats in. Insidan är
vänd utåt, och kring handloven kan man
se rester av en ärm, vilket skulle tyd:. pL,
att helgonet har varit ifört något slag av
livplagg mot den eljest gängse ländgördeln.
Tre prylar med spolformiga huvuden ha
redan drivits in, och bödeln synes just vara
i färd att slå in ytterligare en med tillhjälp
av en hammare. Bödeln är skägglös och
barhuvad, hans rika brunröda hår flödar
över axlarne. FIan är klädd i en grönaktig
ögonen

dag ved bpnn, botspvelse, nestekjerlighet
og et h/isinnet tålmod under sykdommen.
En tredje omvendelse foregikk
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i

ham,

klädnaden

är ljus och har lär.gr ärlr'ar.

är bödeln iförd svarta sandaler och

i linningen äro
i blå, gul och röd färg, och

långa röda strumpor, som
uppslitsade

huvudet med dess åt ena sidan avsmalnande

kluvna egg. Bödeln har placerat sig på

fyrfotad pall, gul till färgen, och
honom ståi

en

bakom

fullt synlig en äldre man, tro-

ligen domaren att döma av den
kompositionen

gängse

vid

helgonets martyrscener,
Denne har huvudet täckt av en 1åg grön
turbanliknande mössa med brunröd slits och
bär en vid fotsid ljusbrun kappa med smalare vita uppslag kring ärmar och kjortelfåll. Håret är gråvitt och hänger ned över
axlarne, partiet kring munnen är slätrakat,
men från haka,n fä,r det vita skägget fritt
falla ned över hals och bröst. I höger hand
håller domaren två prylar av samma typ

som de, varmed bödeln arbetar, och med
vänstra handens pekfinger visar han mot
helgonet. Målaren har icke återgivit någon
bakgrund i form av ett landskap e. d, Hela
scenen synes tilldraga sig på ett öppet grönt

fall.
Kortfattat har Otto Sylwan beskrivit
denna målning i sitt arbete Kalkrnålningar
i Uppland från medeltidens slat (: Antiquarisk tidskrilt för Saerige 14:1, 1899:

lI8), men lämnar ingen identifiering

av

helgongestalten. Troligen kände han icke
till denna bildvarianc (cf. a.a,, s. 141).
Målningen upptager ett fält på södra kyrk-

väggen under mittvalvet, strax till höger
om mittfönstret, Ursprungligen var fönstret betydligt mindre och satt högre upp.
Tydliga spår härefter finnas kvar, och det
smalare fönstret torde ha funnits ännu på
Hadorphs tid (1681) att döma av hans
teckning (Joban Haclorpbs resor: Afrit-

Sruärre bagiograliska bidrag

af kTrhor och kyrkouapen i UPp6-168 i, del 1, uts. av Erik
Vennberg, : Arkia lör saensk kon.st- ocb
kulturbistoria, vol.l, 1917, pl. rt;. Det

i

nhrgar

stav

Iand

turbanliknande mössan på huvudet. En

157

nya fönstret har emellertid förstört mål-

ningen med Erasmusmartyriet, och vi
kunna därför icke veta, om helgonets kropp
semtidigt utsattes för andra marteringar,
t. ex. genom grytan eller tarmvindan. Möj-

ligen skulle den livklädnad, som helgonet
torde ha burit, kunna tyda på, att så icke
varit faliet. Hans vanliga klädnad i martyrscenerna är endast ländgördeln, och
oftast omgives han av flere bödlar, domare
och bisittare.
I komposition och stilhistoria förefalla
Tolfta kyrkas målningar vara nära befryndade med Edebo kyrkas i Uppland, och
även här möta oss de båda Erasmusmartyrierna. De ha beskrivits av Karl Asplund
(Edebo klrkas målningar, Studier i UbPland.s kyrkliga konst, ilel 1, 1918:134 fr.).
Erasmusscenerna

äro tre till antalet

och

målede på södra väggen under det andra
valvet. De framställa förhöret med helgonet, martyriet med grytan och martyriet
med vindan (a. a., s. 1I3 ff.). I detta
sammanhang är endast marteringen med

den kokande grytan av intresse {ör oss,
och Asplund beskriver scenen sålunda:
>T. v. Erasmus i biskopsmössa och casula,
stående i en rödbrun gryta. En gosse pustar

på kolen under grytan med en bäls. En
bödelsdräng

i grön rock och brokiga byxor

slår spikar under helgonets naglar. En
annan häller kol ur en säck. T. h. en gul-

handen och den typiska toppformade

hund 1l; synes likaså i bakgrunden, S:t
Erasmus ligger under vindan, som saknar
underrede (i motsats till t. ex. Tenstaframställningen av samma martyrscen), iförd
endast mitra och en ländgördel, och av

särskilt intresse är att iakttaga de spolformade prylar, som drivits in under naglarne på helgonet (dock med undentag för
vänstra handens tumme). Denna bildvariant skiljer sig naturligtvis i komposition på flere sätt från vad som återstår av
Tolftamålningen, men den företer likväl
flere gemensamma drag med den gängse
uppländska martyrieframställningen (.f.
t.

ex. vindspelsmartyriet i Tierps kyrka,

mil från Tolfta).
Men vägen från antaganden till bevisning är lång. I diskussionen om Tolftabelägen ungefär en

scenens ursprungliga

innehåll måste hänsyn

till både

Edebomålningen och det
östschwabiska träsnittet. Den fragmenta-

taSas

riska Tolftavarianten omöjliggör

närmare

analys av kompositionen, men likväl står
frågan öppen i vad mån den östschwabiska
varianten skulle ha tjänat som förebilden
eller en av förebilderna för den fragmen-

tariska uppländska, tillkommen knappa
hundra år senare, enligt Sylwan målad
senast

It14

(a. a.,

s.1ll).

Edebomålningen

är jämgammal med denna; Asplund anser,
att den exakt kan dateras till åren omkring
l5l4 (a,a., s.136,142). Som ett gemensamt särdrag för målningarne i Tolfta och
Edebo är den livklädnad eller casula, som

i

martyrscenerna (naken över-

klädd man, som övervakar arbetet. överst:
Guds hand inom korsgloria.>>

helgonet bär

M. Geisberg har i Die Formenscbnitte
des fiinfzehnten Jal:rbunderts im k4l.
Kupferstichh-abinett zu Dresden (: Eitt-

Tierp och dubbelmarteringen i Husby-Sju-

blattdrucke des fiinfzebnten Jahrhund.erts,

von Paul Heitz, bd 22, 797I,
s. 12 f.) återgivit ett träsnitt,
som dateras till tiden strax efter 1437.
Det anses ha utförts i östra Schwaben och
herausgeg.
pl. Z+, äv.

föreställer S:t Erasmi martyrdöd. Två bödIar vinda upp tarmarne, och i bakgrunden
synas tre män, en av dem är domaren med
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kropp i marteringen med grytan i t.

ex.

likaså naken överkropp i marteringen
i t. ex. Risinge i östergötland och Tierp, undantag vid båda marteringsformerna i Edebo). I gängse uppländsL komposition synes S:t Erasmus såsom redan framhållits blott ha burit mitra
och ländgördel.
Ännu ett gemensamt drag mellan målningarne i Tolfta och Edebo fört.jänar att
påpekas. Man kan pä fl ärr när mycket

tolft,

med vindspelet
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exakt datera dem. I Edebo finnas på murpelaren i norr mellan andra och tredje
travin två vapensköldar, den ena ärkebiskop Jakob Ulfssons och den andra ärkebiskop Gustaf Trolles, och på östra kor-

väggen i Tolfta kyrka återfinner man
IJlfssons vapensköld och Uppsala domkyrkas. Detta kan vara ett maner hos en kyrkmålarskola, men det kan också vara ett uttryck för särskilda relationer mellan ärke-

biskop och sockenkyrka. I närheten av
Tolfta ligger Tierps stora och rika kyrka,
en gång häradskyrka, och där äro S:t
Erasmi båda martyrier företrädda på två
kalkmålningar. Kulten kring detta helgon

förefaller icke minst på grund härav ha

varit stark, och av särskilt ikonografiskt
intresse ät
helgonets gestaltning i
^tt
kyrkorummet i denna upplendska bygd
uppenbarligen varit rikt fasetterad.
S:t Erasmus synes först relativt sent ha
identifierats med martering med prylar,

och litteraturuppgifter härom äro ännu
sparsamma. Denna form av martering är
emellertid icke okänd på kontinenten, när
det gäller detta helgon, och särskilt synes
den förekomma i Mellaneuropas syddelar.

Rudolf Pfleiderer känner den visserligen
icke (Dle Attribute der Heiligen, 7920),
ej heller Baudot (Dictionnaire tl'hagiographie, 1925:221) och Franz von Sales
Doy6 gör ingen reservation varken i fÅga
om förekomst och frekvens eller inverkan
på patronatsbildningen (Heilige und. Selige

der röm.iscb-lzatholischen Kirche, bd l,
1926-7930:322 f.), men både Karl
Könstle (Ikonografrhie der Heiligen, 19262
213) och Joseph Braun (Tracht und Attribute der Heiligen in der cleutscben Kunst,
1943:22J f.) upptaga marteringen med

>Pfriemen>, den förre drager särskilt fram
nederösterrikiskt material, den senare företrädesvis senmedeltida bildframställningar

från Tyrolen och österrike men har också
ett belägg så pass långt upp i norr som i
Erfurt. Braun har vid diskussionen om S:t
Erasmi martyrier framför allt gjort sig
känd som målsman för den uppfattningen,
att de alla uppstått i helgonets gravort
Gaeta (cf. Sankt Erasmusstudier ll, Credo
1948:192 fr. och Ett tidigt fall du tdrrnuinclning t,id strafexekution, Creclo 1949:
13i). Även marterandet med prylar, som
borras in under naglarne, känner han i
bildvariant från denna plats, och rubriken
till denna bildframställning meddelas: Prznis subiectis assatur ac postea unguibus
,nanuurn eias acutissimi claai infigantur
(a. a., sp. 226). Lingre upp i norr torde
marteringsformen vara mindre känd. Den
synes sålunda vara okänd i England (Francis Bond: Dedications tl Patron Saints of
English Cburclses, 79142 760 jämte not 1,
s. 160 f.; R. L. P. Milburn: Saints and. tbeir
ernblens in English churcbes, 1949:88),
iikaså i Finland (Olga Alice Nygren: Halgonen

i

Finlands medeltidskonst, 7945:.107

ff.). Antonius Gallonius uttalar

sig med

för-

siktighet om tortering med nageiprylar och
relaterar blott ett enda exempel härpå
(Traitä d.es instruments de martltre, 7904:
179 f. Cf. Fig XXXVII. Gallonii martyrhistoria, som första gången utkom 159l,ht
upplevt flere upplagor. I den latinska upplrgtn De Sanctorum Martyrun cruciatibus,
1602 saknas illustration till marteringsformen, däremot finnes dylik i en senare upplaga
7668
Fig. XXXV, vilken nära
ansluter sig till den citerade franska editionen).

Oloph Odenius
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LITTERATUR
Nya upplagor och översättningar

August

Brunner

SJ en särställning. Den

är en systematisk framställning, som omH e r d e r-förlaget, som under förra kriget gjorde stora förluster vid den tragiska
bombningen av staden Freiburg (Tyskland)
bemödar sig med stor framgång att åter
komma upp i raden av de stora katolska bokförlagen och att inhämta den förlorade tiden. Det gäller också med avseende på nya
upplagor av böcker som länge varit borta
från bokhandeln, men allmänt är eftersökta,
som t. ex. pater Lipperts böcker. Hans framställning i sex små band av den katolska trosläran har nu åter utkommit, men i en enda
volum: Peter Lippe rt.SJt Credo (450 s,
Freiburg 19f 0, Herder. DM l2: 80). Vidare
har utkommit 39:e upplagan ev Von Seele
zuSeele (?72 s.7950), pater Lipperts kanske
bästa och mest lästa bok, som med sina 30
>brev till goda människor)> utan tvivel hör
till det bästa som överhuvud taget skrivits
i den katolska litteraturen.

Herder har nu också fullbordat 7:e upplagan av ärkeabboten i Beuron, Benedikt
'Verde
Licht
B a u r's liturgiska betraktelser
genom att utgiva även tredje delen: Os/erf esthreis. Die Nachfif ingstzeit (708 s. 19i0.

DM 12: 80).
En av de mest anlitade handböckerna i
liturgik
och mycket svårt att anskaffa
- Eisenhof er's Grundriss der
är Ludwig
glädjande
kath. Liturgik Det är därför
att
efter hans död (29/3 1941) prof. Joseph
L e c h n e r, Eichstadt erbjudit sig att utgiva en ny upplaga (i:e), grundligt bearbetad med hänsyn till de många forskningsresultaten på liturgiens område under de senaste tio åren, så att både framställningen
och litteraturf örteckningen motsvarar forskningens närvarande ståndpunkt. Även själva

boktiteln har preciserats till Grundriss des
römiscben Ritus, ty det är i själva verket
bara den som framställes.
Bland alla handböcker i skolastisk filosofi
intar Die Grtuedfragen der Philosofihie av
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fattar rlla. väsentliga frägor, ät ytterst koncentrerad men på samma gång klar och relativt lätt tillgänglig. Den hör till de böcker,
som en gemmal skolastiker inte vill undvara
i sitt bibliotek, så utmärkt skickad att uppfriska minnet som den är, och studiekretsar
kan heller knappast finna en bättre ledning
(3:e uppl. 332 s.1949. DM 8:80).
Den välkända och uppskattade översättLoningen till tyskan av Ignatius'av

yola Andliga öuningar, som utgivits av
Alfred Feder SJ, har utkommit i 10:e
upplagan, ferdigstalld av Emmerich R a i t z
v, F r e n t z SJ (Ignatius von Loyola: Gelsl-

licbe Uebungen. 209 s. 1910. DM l: 20).
Denne, som redan utgivit tidigare upplagor,
har bemödat sig att anpassa översättningen
så noggrant som möjligt till den spanska urtexten. >Stilen har därmed utan tvivel blivit ännu sämre, Men för ett klassiskt verk
som Exercitierna torde noggrannheten vara
att föredra framför skönheten, i synnerhet
som originalet självt Iångt ifrån visar vackert språk.> Det är just detta mål som nu
har nåtts med hjälp av två spanska patres,
vilket gör denna upplaga särskilt värdefull
för dem som inte själva kan läsa urtexten.

Hueber-förlaget, Miinchen, har utgivit 3-4:e omarbetade upplagan av Michael
S c h m arrs: Katholische Dogrtdtik (Bd l.
Gott der Dreieinige. 648 s. Bd ll.Gott iler

Schapfer und. Erlöser. 962 s. 1948/49. DM
17:- resp. 26:80).
Prof. Schmaus hade satt sig som mål att
skriva en dogmatik, som mera omedelbart
än de stora standardverken kunde tjäna det
kristna livet. Därför ville han framställa
uppenbarelsen inte blott begreppsmässigt
utan som en osynlig men ändock påtaglig
verklighet, som en stor helhet både i lära
och liv med Kristus som medelpunkt. Därtill ville han ta särskild hänsyn till vår egen
tids tänkende och strävande.
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Att förf. lyckats med allt detta bevisas
av efterfrågan: två upplagor av verket är
sedan länge slutsålda och en

ny upplaga häl-

allmänt välkommen. Trots de fortfarande
svåra förhållandena på den tyska bokmarknaden har den nu också kommit. Den >>innehåller knappast någon sida som inte är fullständigt omarbetad>. Framför allt har bevisföringen ur Skriften och traditionen samt
det dogmahistoriska materialet utvidgats.
Formuleringarna har givits större pregnans.
sas

Särskilt glädjande är att de senaste årens
dogmatiska encyklikor om Kyrkan, Skriften
och liturgien blivit beaktade.
Prof. Schmaus' dogmatik kan varmt rekommenderas även till icke-fackteologer och
den kan med fördel läggas till grund för ekusåmeniska samtal. Synnerligt värdefulla
väl i allmänhet som just under den- sist-

nämnda synpunkten
är de utmärkta inledande avsnitten i första bandet om Teologien i allmänhet och Den dogmatiska teologien.
R e x-förlaget i Luzern (Schweiz) har
bl. a. gjort det som sin uppgift ett genom

översättningar göra den aktuella katolska,
engelska litteraturen tillgänglig även för

'Vahrtysktalande. Under titeln FeIs iler
heit (312 s. 19i0. Sfr. 9: l0) har där nu

också utkommit den engelska konvertiten
Arnold Lunn's självbiografi Notu i See,
vars andra, till norska översatta del, recen.seras på annat ställe i detta nummer. Där
presenteras också kort själve författaren.
Den tyska översättningen återger hela boken, som fängslande skildrar vägen till och
rnotiven för förf:s konversion: hur han kom
att allt skarpare se skillnaden mellan protestantismen och Kyrkan och hur han till
sist träffade sitt val.
Det schweiziska förlaget

Räber i Luzern h* utgivit i tysk översättning ett
värdefullt franskt verk av den i teologiska
kretsar uppskattade dominikanpatern och
professorn vid universitetet i Fribourg, F.-M.
B r a u n: Jösas, Histoire et Critique trnder titeln lesus Chrhtus in Gescbicbte uncl

Kritik (230 s. 19t0). Här finner man klart
och koncist vad som är önskvärt att veta
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och deras värde för
detsamma. Även från
icke-katolskt håll har boken mötts med erkännande och uppskattning lika som förf:s
tidigare verk Aspects nouaeaux d.u problhne
cle I'Eglise, på tyska Neues Licht auf die
Kircbe (se Credo 1948:219).
Den smått sensationella självbiografien
av den amerikanske trappistmunken Thomas
om källorna av Jesu

att nå kunskap om

M

e
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Story Mountain (ameri-

kansk uppl.) eller Elected. Silence (engelsk
uppl.) har nu utkommit i dansk översätt-

ning av Kay Nielsen hos Arne F r o s tH a n s e n s förlag i Köpenhamn (Den store
Stilbed.3l3 s. 1910. Dkr. l8:75),ettrnycket välkommet tillskott till vår skandinaviska katolska litteratur. Närmare anmälan
se Cred.o 1950: 26 fr.
Dr Robert B r a u n's utmärkta bok om
vår katolska drottning Josefine, vars originalupplaga på tyska: losephine aon Scbueden anmilts av Jarl Gall6n i Creclo (19492
138), har nu glädjande nog utgivits på sven-

ska av Norlin-Förlag, Stockholm, förträffligt översatt av Alf Ahlberg (Siluertronen. En bok om tlrottning Joseline au
Suerige-Norge, 32J s. 19J0. Kr, 12:.75).
Födaget förtjänar en särskild honnör för
den rika, mycket tilltalande och intressante
illustreringen. Alla katoliker här i landet
bör läsa denna biografi och hjälpa till dess

i icke-katolska kretsar.
Katolsk Studentlag, Oslo, har
utgivit en norsk översättning av en tysk

spridning även

broschyr Die Yersöhnung d.er Herzen, som
återger huvudämnet i den genom Europa
vandrande predikanten pater Lombardi's SJ
korstågspredikan. Det är >>kärlekens Lorståg>> som där predikas i enkla ord och lätc
förståeliga bilder, men med inträngande
värme och övertygande kraft (Pater L o mb a r d i: Hjertenes Forsoning, 16 s, 1910.

Nkr.
-:71).
lilla kateketiska skriften av
Den
J e r 1o

Essi

v De 7

sakramenten, samtal om det
kristna livets heliga källor (6i s. 19i0, eget
förlag) har utkommit i andra reviderade
upplagan. Den rekommenderas framför allt

för läsning och

kristendomsundervisning

i
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de katolska hemmen. En rätt kunskap om de
heliga sakramenten är ju av största vikt för
det katolska livet.

apostoliska fåderna ått göra, såsom de apoheter
också >og andre urkirkelige Dokumenter

Det om katolsk litteratur högt förtjänra
förlaget Dreyer, Oslo, har utkommit
med en norsk översättning av Romano

inledede, fordanskede og forklarede. . .>,
varigenom dock samlingsrubriken De APostoliske Fedre b\r något missvisande. Hade
man inte kunnat samla fäderna i ett band
för sig och ll,tr andra bandet få en helr
annan titel? Som det nu är återfinner man

G u a r d ) n|s Vorscbule des Betens (Bgnnens Forskole. 216 s. 19J0. Nkr. l0: f0).

Guardini behöver ingen rekommendation,
han hör till de stora katolska författarna och
hans andliga inflytande inom Tyskland och
utöver dess gränscr är stort. Även i denna
bok visar han sig som mästare i att grundligt och dock enkelt, med stor erfarenher
som bakgrund ge handledning i bönens så
viktiga konst. >Hver tid trenger klar och
sterk b6nn, og ganske s€rlig vor egen. Måtte
denne lille bok bidra litt til at vi larte det.>>

].

Gerlacb

Peter Schin dle r: Antiqaitates Christianae: De Apostoliske
Fedre l-ll. Köpenhamn 1948, H,agerup. Dkr,4J:-.

III och IV

av Schindlers serie Aaliquitates Cbristianae, som här blir föremål
för en tyvärr alltför senkommen anmälan
har kallats
böckerna är tryckta 7948
De Apostoliske Fedre. Det är mycket glädjande att man nu i dessa båda digra band
Band

har tillgång till en komplctt serie av de
äldsta fornkyrkliga texterna på ett skandinaviskt språk.
Författarens syfte med dessa volymer är,
som han s.iälv meddelar, att utöka de kunskaper, som den bildade allmänheten eventuellt redan har om fornkyrkan genom Nya
Testamenret. Han vil[ föra läsaren bakom

bibeln för att genom en vidare överblick

över de första kristna skrifteroa

delge

vidgad förståelse för fornkyrkan och den
miljö, i vilken Nya Tesramenters skrifter
uppkommit, Schindler har därför i dessa
båda volymer samlat alla kända krisrna tex-

ter utanför Nya Testamenter före år lJ0.

Därför återfinner man i andra bandet huvudsakligen material, som inte har med de

kryfiska evangelierna. Undertiteln

der apokryfiska

Thomasevangeliets föga

uppbyggliga berättelse om de minst sagt
vanartiga Jesusbarnet sida vid sida med s. k.
apostoliska texter, såsom Ignatius' brev, vilket har ett ojämförligt hö.gr värde som
kristet dokument. Dec samma gäller vissa
skrifter med mer eller mindre tydliga an-

knytningar till gnosticism och andra för
kristendomen främmande filosofier. Å andra
sidan får onekligen de äkta kristna tex-

terna mer relief genom denna kontrastverkan, och det är kanske vad Schindler
velat uppnå,
Av utomordentligt värde är att här med-

tagits en studie över

trosbekännelsernas

uppkomst och de äldsta kända versionerna

av

dessa, som jämföras

med

varandra.

Likaså finns en samling av rexcer ur de
äldsta kända liturgierna, såsom apostlamässan och Justinianus' skildring av mässan,

samt en samling texter till studium

av

kristendomsf örföl jelserna.

Varje text är försedd med en inledning,
där Schindler redogör för skrifternas historia och tradition, dvs. vad man ver om de.
äldsta versionerna osv. Därefter uppges författaren, om han är känd, och ges en datering. Likaså ges uppgifter om adressaten
och anledningen till skriftens tillkomst och
slutligen behandlas problem rörande de käl-

lor den fornkristne författaren eventuellc
har byggt på, vidare språkformen och omstridda och svårförståeliga passager. Man
skulle ibland ha velat vera mer om just
dessa saker. Kommentaren tili texten är
nämligen så gott som uteslutande språklig.
Kanske hade det också varit smidigare, om
Schindler meddelat dessa kommenta.ret i
fotnoter i stället för att som nu sönderdela
texten. Ofta saknar man även analyser av
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texternes teologiska innehåll. Schindler med-

riska eller skönlitterära betydelse som bre-

delar emellertid själv att det inte bara är
på grund av platsbrist som han uteslutit

viariet eller missalet, dels ha relativt få ri-

förklaringar, utan också därför att
om inte läsaren själv kan skapa sig ett insådana

tryck och dra konsekvenserna av det läsra,
så kommer heller inte en förklaring att
ha större nytta. Detta är väl snarast att
överskatta läsarnas teologiska bildning och
underskatta sin egen förmåga att förklara.
I en del fall är verkligen frånvaron av en
fackteologs analys att beklaga, såsom vid
läsningen av Didake, där det inte alltid är
Iätt för mindre initierade, till vilka anmälaren räknar sig, att tränga in i de knappa
formuleringarna och förstå textens innebörd.

Studiet av apostoliska fäder och kyrko-

fäder är långt ifrån något

självändamål
eller någon verklighetsfrämmande jakt efter id6-historiska kuriosa. Det är i stället
ett fascinerande studium av en förkunnelse,
som är gammal men ständigt lika frisk och
aktuell. Därför är Schindlers De Apostoliske Fedre ett av de värdefullaste bidragen
till den katolska litteraturen i Skandinavien
på de senaste åren och böckerna anbefalles
på det varmaste till en var. Någon svår Iäsning är det ingalunda och den ger rikt utbyte.
Man får väl hoppas, att ingen
svensk drar sig för att läsa danska.

Torgil

Magnusotr.

Hi I din g Joh a nss on: Hemsjömanualet. En litargi- historis k studie. 1: Samlingar och studier till
24.) 242 s.
Stockholm 1910, Diakonistyrelsen.
svenska kyrkans historia,

Kr.

10:

-.

tualböcker bevarats från vår katolska medeltid. Endast från Uppsala, Linköpings och
Åbo stift äro tryckta ritualen kända, varjämte några handskrifter komplettera vår
kännedom om de sakramentala handlingarnas liturgiska

utformning i

dessa

stift. Det

är

7498 tryckta Skarabreviariet innehåller,
förutom kyrkoårets tidegärdstexter, åtskilliga mässformulär samt formulär för dop,
vigsel och begravning och ger oss alltså möj-

ligheter att rekonstruera ett Skårarituale.

En annan viktig urkund till

kännedomen

om ritualtraditionen i det västligaste av de
dåtida svenska stiften är det handskrivna
manuale från Hernsjö kyrka, som nyligen

utgivits av Hilding

I

Johansson,

inledningen redogöres

för

den på Skara

stifts- och landsbibliotek förvarade handskriftens utseende och innehåll, Med ledning av de i litanian förekommande helgonnamnen torde man kunna datera den till
1300-talets senare hälft. De ymniga skrivfelen visa, att vi ha en avskrift framför

oss.

Handskriften, som blott är fragmentariskt
bevarad, innehåller

formulär för förrättan-

det av dop, vigsel och begravning samt för

vigningen av ljus på kyndelsmässodagen,
aska på askondagen, palmer (dvs. i praktiken
videkvistar) på palmsöndagen, eld, ljus och
dopvatten på påskaftonen m. m. På många
viktiga punkter visar sig Hemsjömanualet
avvika från den romerska traditionen, sådan den fixerats i Missale Romanum och
Rituale Romanum. I dessa fall är den västgötska landskyrkans liturgi beroende av
engelska och tyska liturgiska sedvänjor. I
Skara

stift har, till fOljd

av det geografiska

läget, inflytandet från England gjort sig
starkare gällande än i det övriga Sverige.

Den svenska liturgiforskningen har ägnat
betydligt större uppmärksamhet åt missaloch breviarebeståndet än åt ritualet eller
manualet, den bok, som innehåller formulär
för meddelandet av vissa sakrament och för-

Man kan konstatera det både i den kyrkliga
konsten och i vissa västerifrån härrörande
liturgiska egenheter, som äro gemensamma
för Hemsjömanualet och det tryckta Skarabreviariet men avvika från svensk sedvänja

rättandet av kyrkliga vigningar och väl-

i övrigt.

signelser. Detta

är helt naturligt, ty

dels

har ju ritualet icke alls samma kyrkohisto318

På

ett instruktivt sätt redogör

för ritualets

Johansson

uppkomst och utveckling, för
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de sakramentala riternas historia på kontinenten och i vårt land samt för de liturgiska
särdrag, vilka, enligt Hemsjömanualets och
Skarabreviariets vittnesbörd, hörde hemma i
.Skara stift. Framställningen är överskådlig,
klar och uttömmande. Editionen av själva

handskriften lämnar intet övrigt att önska.
Ett mycket välkommet bidrag till den iiturgihistoriska bibliografien är den förtcckning över senmedeltida tryckta ritualen, som
avslutar arbetet.
När recensenten till sist ger uttryck åt
några funderingar, varmed han ertappat sig
under läsningen, är detta icke avsett som
'ett klander utan fastmer som ett uppslag
för framtida forskning på området. Hilding
.Johansson påpekar, att Hemsjömanualets

formulär för

kyndelsmässodagens, askons-

dagens, palmsöndagens och påskaftonens ce-

:remonier uppvisa en förenkling

i

förhållande
sådana dessa
kodifierats i det tryckta Breviarium Scarense.
I den för den lilla landskyrkan avsedda handboken saknas t. ex, vissa processionshymner'

till domkyrkans föreskrifter,

Man bör dock akta sig för att förutsätta
alltför stor liturgisk förenkling på landsorten. Att en präst i en medeltida svensk
en

landsförsamling icke hade några medhjälpare
.är

ett förhastat

för givet, att
.oss säga

påstående. Man måste taga

de unga bondsöner, som (låt

vid omkring 10 års ålder) skickades

till stiftstadens katedralskola (den tidens
prästseminarium) för att utbildas till präster, redan inhämtat några elementära kunskaper hos kyrkoherden i sin hemförsamling.

Alldeles säkert ha de som korgossar tiänat
eller >>ministrerat>> vid den av kyrkoherden
förrättade mässan i sockenkyrkan. Den katolska kyrkan har nämligen alltid fordrat,
att en mässtjänare eller ministrant (märk
väI, icke en diakon ellcr subdiakon) skail
vara närvarande vid en mässas förrättande
men däremot icke, att denne måste vari en
särskilt kvalificerad person. Ministrentens

uppgifter (till vilka det hör att framsä8x
spiritu tuo>>, >Levate>
etc, att framräcka vin och vatten, hålla

svarsorden ))Et cum

rökelsekar, ljus och processionskors) äro icke
.heller svårare än att vilken normalt begåvad

man eller gosse som helst kan lära sig dem.
Lantprästen har alltså alltid assisterats av
en ministrant, dvs. av klockaren eller någon
gosse; på detta sätt kom han i kontakt med
den manliga ungdomen, och om han där upp-

täckte individer med anlag för bokliga studier, kunde han sedan befordra dem till
stiftsstaden för vidare utbildning. Prästkandidaten har väl även under feriebesök i hemsocknen kunnat assistera vid kyrkliga förrättningar. Och givetvis fanns det icke genast lediga kyrkoherdebefattningar för alla
de unga klerker, som varje år prästvigdes
i katedralen. Medan de väntade på en sådan,
måste de tjänstgöra som kaplaner cller hjälppräster åt kyrkoherden i. någon församling.
Följaktligen har mer än en församling tidvis

haft två,

kanske flera präster.

Hemsjömanualet saknar evangeliet i
palmvigningsliturgien torde kanske icke få
anses som ett bevis för att detta utelämnacs, när menigheten i Hemsiö samlats för
att bevista palmsöndagens gudstiänst. Prästen, som under sin mångåriga utbildningstid i stiftsstaden flera gånger haft tillfalle
deltagl. i denna högtidsdags liturgi, har
^tt
troligen märkt handskriftens brist på denna
punkt och härvidlag kompletterat den med
en korrektare bok, kanske ett missale. Om
aila liturgiska böcker, som använts i Hemsjö, vore bevarade, skulle man med säkerhet
kunna avgöra sakenl nu är det ju omöjligt.
Naturligt nog veta vi mera om de liturgiska regler, som gällde i teorien, än om deras praktiska tillämpande' Teori och praktik äro nu en gång två skilda saker' Någon

Att

allsidig utredning av den liturgiska praxis,
i det medeltida Norden, är hittills icke gjord och kan, såvitt jag förstår,
endast ske på det sättet, att man genomgår
all bevartd litteratur från de skandinaviska
länderna, inhemsk såväl som latinsk, teologisk såväl som profan, och metodiskt samlar alla de spridda uppgiftet om gudstjänstens förrättande, som där förekomma, för
att med detta fullständiga material till grund
göra en jämförande studie. Detta vore en
tidskrävande men säkert tacksam uppgift. På
detta sätt kunde man kanske klarlägga, hur

som rådde
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de liturgiska sångpartierna utförts

-

av

prästen, klockaren, eventuella körsånger eller

hela församlingen.
Tryggae Lundån

Sekaensane

i

Missale Nidrosiense,

på norsk uatl F-rgnhild

Foss.

(: Bokverk frå millomalderen utg.
av Studentmållaget. 8.) 171 s. Oslo
7949, Det norske samlaget.

Medeltidskyrkans

liturgi var i

många

rikare än våra dagars. För de
f lesta kyrkliga fester diktades rimmade

avseenden

officier, avsedda att utföras vid de kanoniska
tidegudstjänsterna, samt sekvenser, avsedda

att sjungas i mässan, mellan gradualpsalmen
och evangeliet. Varje stift hade i regel sitt
eget missale och sitt eget breviarium, inne-

hållande de mäss- och officietexter, som
voro förpliktande för stiftet i fråga. Den
eftertridentinska tiden medförde en oerhörd
reduktion i fåg,a om det liturgiska materialet, i det att Pius Y fu 1570 strök nästan
alla sekvenser ur det missale, som då blev
gällande för hela den romerska kyrkan.
Den nutida Missale Romanum har således
blott fem sekvenser, avsedda för påsk,
pingst, Kristi lekamens och Marie sju smär-

tors fester samt Alla själarc dag. Missale
Nidrosiense, den mässbok, som Nidaros'
kyrkoprovins, d, v. s. den norska kyrkan,
är 7519 lät trycka, har däremot 41 sådana
sånger. Ragnhild Foss har nyligen utgivit
dem alla i översättning till norskt landsmåI.

Den lilla boken är mycket välgjord; förutom den allmänna inledningen om sekvensdiktningens historia lämnas en uttömmande
kommentar till varje enskild sekvens med
redogörelse för dess tillkomst och litterära
karaktär. Rccensenten känner givetvis icke
de stilistiska nyanserna i norskt landsmål

men tror sig dock finna, att översättningarna äro vällyckade. Man får hoppas,
att de komma att öka den allmänna upp-

skattningen av medeltida lyrik. OlovsLux illuxit letabu.nda, som ingår

från Nordens katolska medeltid, värd att
Lilja och Dröm-

jämställas med Solsången,
kuådet.

Tryggc,e Luntlön

J acques Le clercq: Das Leben Cl:risti in der Kirche. 340 s-

Lwzern 1950, Rex. Sfr 9:

-.

Förf. vill mer än att blott ge en apologetisk och grundiäggande framställning av
läran om Kyrkan. Han försöker på grund-

val av sitt mångåriga arbete som teologieprofessor att visa Kyrkan inifrån. Kristi
kyrka kan.i sin konkreta apparition och
fullmakt helt begripas enbart utifrån mandomsanammelsens hemlighet. I likhet med
Kristi människoblivande fortsätter Kyrkan
denna inkarnation i tid och rum genom
århundradena. Mänskligt och gudomligt
framstår även här i en hemlighetsfull förbindelse, svarande mot Kyrkans sakramentala verksamhet, hennes mänskiigt-jordiska
gestalt och hennes svagheter. Kyrkans svagheter och brister är en följd av det mänskIiga elementet och blir, när de konstateras,

till en allvarlig maning: att såsom medlem
i denna Kyrka låta sig alltmera genomträngas av det gudomliga, Kyrkan vill
helga människorna, men människan å sin
sida måste vilja det heliga och kämpe
Kyrkan, som är ställd i den
därom.
mänskliga samlevnadens tid och rum, står
därmed i innerligaste förbindelse med allt
som människan bygger och skapar. Därför
kan Kyrkan aldrig stå helt utanför de övriga mänskliga samfundsordningarna. Stat-

ligt och kulturellt liv har sin relation till
Kyrkan och omvänt hon till dem.
Genom denna framställning blir boken
som är skriven i en lätt och flytande
-stil
till en allvarlig appell, för den ka- 1äsaren att sträva efter helighet i
tolske
Kyrkan och för den icke-katolske att tvärs
igenom detta mänskliga yttre se det gudomliga inre: just >>Kristi liv i

Kyrkan>>>.

sekvensen

i

samlingen, är en av de ståtligaste dikterna
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John A. O'Btien: The

Road

Danascus. 273 s. London 1949,

Allen. i0s.

6d.

Denna bok handlar om femton människors största äventyr

i

deras

liv: de kom

underfund med att den eviga sanningen
förvaras av den katolska kyrkan, och de

berättigad önskan att i ett bihang den
klassiska formuleringen av den katolska
rättfärdiggörelseläran genom der tridentinske kyrkomötet (i dess sjätte session)
gjordes tillgänglig för en större läsekrets,
åtminstone

i

utdrag.

P, Hornung

SJ

skildrar detta sitt äventyr med litterär talang.

Åter kommer man att erfara, att det
är blott Guds nåd som fört dessa män och
kvinnor till Moderkyrkan. Även för dcm
som var katoliker från börjen säger dessa
femton berättelser mycket: de verkar som
en ny stimulans att uppskatta den gåva
man

fått oförskyllt.
f.

Burger

Arnold Lunn: Tro og lorurft. 178 s. Oslo 1949, Dreyer.
Den norska översättningen av en av de
bästa böcker, som skrivits av den som alpi-

nist, skidlöpare och katolsk skriftställare
kände engelske konvertiten Arnold Lunn,
Grundligt och klart beh4ndlas i denna bok
de väsenrliga kontroversfrågorna mellan
kotolicism och protestantism samt

den

kristnr trons fundament

L. van der Burg:. Den bibelske

l-ere om Rettlertliggjörelsen.

En sarctnenligning mellom den katolshe Kirkes og Lutl:ers lere. 92
Oslo 1949, St Olevs Forlag.

s.

En liten teologisk monografi över en av
de viktigaste kontroversfrågorna. I 13 kapitel framställs klart och lättillgängligt frågorna om möjligheten av att förtiäna nåden, nödvändigheten av människans medverkan, frälsningsvissheten osv., och mot
bakgrunden av det förreformatoriska fromhetslivet framlägges och behandlas sedan
ingående Luthers lära på dessa punkter.
Det grundliga och i sig helt avslutade framställningssättet gör den lilla boken till ett
värdefullt bidrag till vår teologiska litter-

tur. Därvid förtjänar att särskilt beaktas
de talrika beläggen för den protestantiska
uppfattningen och det avslutande kapitlet
om det med den augsburgska bekännelsen
begynnande och sedan ständigt fortgående
mildrandet av den genuina lutherska läran,
vilket i praktiken visar sig innebära ett
återvändande till katolsk uppfattning; man
kanske t. o. m. skulle önska att författaren
ville ägna en självständig studie åt detta
lockande ämne, som ju tidigare behandlats

av ex. Denifle. Kanske är det också

en

överhuvudtaget,
och detta på ett modernt och levande språk,
som ännu blr spår av den egna kampen,
av otaliga diskussioner, tidigare som angripare, nu som försvarare. Därvid tränger
på ett välgörande sätt ständigt det varmt
mänskliga och omedelbara igenom. Föreliggande bok är blott andra delen av hela
verket, vars engelska titel Now I see synes
oss vara djupare och lyckligare än den som
valts för denna delöversättning. Dock är vi
översättaren tacksamma för att detta solida,
kraftfulla och friska verk nu har blivit tillgängligt för den stor kretsen av intresserade
i Skandinavien. Den bästa rekommendationen torde bokens motto vara: >Ett vet jag:

jag som var blind, nu kan se> (Joh.

^tt
9:21).

P, Hornung Sl

Olov Hartma nt Helig maskerad. 246 s. Sthlm 1949, Norlin.
Kr. 8:7J.
I Olov Hartmans nya roman övertar

en

prästfru på landet en roll, i vilken man
hellre skulle kunna tänka sig sonen i
pubertetsåldern: hon noterar i sin dagbok
som hemlig och revolutionär spion med
stor indignation. alla tecken av falskhet
och halvhet hos mannens skenreligion. På
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de många kritiserande ställena heter

det: >Albert sa att det inte är alla syner
som kommer från Gud, varpå jag sa att
han helt enkelt inte tror att några syner
kommer från Gud. Han är en humbug,
Han tror i själva verket inte ett dyft på
vad han säger.> Dagboken, som börjar före
askonsdagen

och slutar före den

stilla

veckan (medan själva boken ännu forttill långfredagen) finner sin avslutning i en verklig handling: branden av
kyrktornet, som helt ofrivilligt förorsakats
av prästfrun och som kostar henne själv
livet
som komposition ett grandiost
infall! sätter

att ane
det genomskådas av sin fru Klara intill
sitt innersta och avklädes helt av hennes
obönhörliga blick, iir en modernistisk typ,
som predikar det han själv inte riktigt tror
Kyrkoherden Albert, som utan

på, och hos vilken den salvelsefulla gesten
liksom blivit till hans andra natur. Dessutom
eller just däfiör
är han en i
- avseende tvivelaktig
karaktär,
moraliskt
som bedrar sin hustru och vankar av och
an mellan sin egen inskrinkthet och en
cynism som är ovanlig hos en prästman.
Han kan alltså knappast vinna läsarens
sympatier. Men mig synes det dock som
om denne kyrkoherde skulle tecknas alltför

tendentiöst: hade hustrun i sin dagbok
anfört åtminstone något älskvärt, mänsk-

ligt drag hos

honom, skulle karakteristiken

fått större sannolikhet. Men nu fär romenen en överdrivet disharmonisk ton,
som e.j gagnar ämnet. I den värld som där
tecknas kan man varken vila ut eller finna
det lätt att instämma i hustruns kritik,
som ständigr dömer sin man och därmed
uppenbarligen stämplar honom till ett särfall, medan författaren synes vilja presentera
honom som ett symtomatiskt fall. Vilken
kristendom är eller var utan fläck, utan
falsk gest, utan ytlighet?
Därmed skall förvisso ej uttalas någon
negativ dom över romanen, som är ett
betydande verk. Olov Hartman har sedan
sin debut för två år sedan gjort förvånande
framsteg: här märker man en säregen ton
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hos honom. Egentligen är denna bekännelse
av den hedniska prästfrun en dokumentarisk

bikt av författaren själv, och som sådan
måste nog denna roman också bedömas-

Den visar den tragiska kampen av en
religiöst gripen själ med en religiositet,
som har blivit utan substans och gått
linan ut.
Men frånsett detta uppstår frågan, om
den kristna romanen, som skildrar en sådan
position, skall stanna vid en huvudsakligen
negativ kritik, som dessutom i detta särskilda fall synes föras alltför teologiskt för
att komma från en kvinna. Hur långt kan

med andra ord polemik och demaskering

drivas på kristen grund utan att man
sviker det ursprungliga syftet: den evange-

liska bekännelscn?
Robert Braun

Olov Hartm
i rött.

a

n:

Människor

307 s. Stockholm l9 i 0,

Norlin.

Kr. 9: 7J.
OIov Hartmans tredje roman har samma
förtjänster som de båda föregående: en stil
som samtidigt är koncis och lättflycande; en
utpräglad humorisdskt underton som, det
kan aldrig nog betonas, är synnerligen välgörande i skönlitteratur med religiös syftning;
samt sist men inte minst

ett frcjdlgt sätt att

göra upp med religiositetens averter.
Miljon ar här frälsningsarmdn, men det
är uppenbart för varje någorlunda klart reflekterande läsare att flertalet av de andliga
företeelser som skildras i boken är i hög grad

allmängiltiga över hela den kristna lin.ien.
Det är framför allt två slags kristna som

-förf,

velat komma åt: den habile, framgångs-

rike predikanten (vilken dräkt han

sedan

bär) vars privatliv står i bedrövlig kontrast
med hans förkunnelse, och den

rikt utrus-

tade, >religiösa begåvningen> vars intensiva
andliga liv ingalunda utesluter högmod och
förljugenhet. Mot dessa kontrasterar bl. a. en
ung kvinnlig frälsningssoldat som slites mellan realiteterna >>kött och blod> och >blod
en sympatisk och äkta gestalt
och eld>

mitt i all- sin ofullkomlighet

-

samt den

Litteratur
gamle vaktmästaren som varken är någon
>religiös begåvning> eller lyckats bli fri från
sin ödesdigra ovana att snusa, men som äger
kärlek och den mest autentiska ödmjukhet
och alltså är bokens >>helgon>. Till deras båtnad som ängslades över att man i de tidigare
böckerna inte allrid fick veta >hur det gick>

för de olika personerna i frälsningsavseende
h* författaten här låtit såväl strebern som
faris€en omvändas i slutec av boken, vilket
för övrigt i detta fall måste betraktas som
en lycklig lösning även litterärt. Enhetligheten i komposition är väl genomförd.

Gunnel Yallquisl

Nils Bååthe: FoIk

med t'örg.

Sthlm 1910, Natur och Kultur.
Bååthe har vistats tjugo år

i

Sydamerika

som svensk legations- och sjömanspräst. Ffans

reseskildring är väldokumenterad och väl-

skriven. Bildning och vett har här möjliggiort ovanligt säkra och instruktiva bilder
från

de

olika sydamerikanska länderna. Själv-

got av religiös innerlighet och finstämd
mänsklighet, när den inte längre ansåg sig
behöva Guds heliga moder som religiös symbol.>>

Slutkapitlet behandlar >>Religionsproblemet i Sydamerika> och ger många kusliga
interiörer, välbekanta för var och en som
sysslat med dessa ting. Men där finns också
glädjande symptom. Bl. a. citerar författaren
som tecken på en modern katolsk inställning
den amerikanske jesuiten Dunne, som i sin
viktiga bok A Padre aieuts Soutls Atnerica

bl. a. skriver:
>>Om protestanterna

har en bra

radio-

station, nåväI, låt då oss katoliker skaffa
en ännu bättre. I stället för att göra av
med t0 000 dollars till en juvelkrona åt en
Mariabild, låt oss lägga pengarnå i kristligt
socialt arbete! Låt församlingens präster vid
jul i stället för att köpa kandelabrar till
altaret i kyrkan använda juloffret till mat
och gåvor åt församlingens fattiga barn!>
Författaren säger själv om den protestan-

tiska kyrkans arbete i Sydamerika:

fallet tar författaren också ställning till

>Den har behövts och behövs alltfort som

katolicismen. Flans omdöme är
tro$ enstaka småfel
moget och vänligt. Han får
- hur Guds moder i Bolivia
t. ex. bevittna,
>blir general>> dvs. hur landets armd hyllar

en stimulxns åt den romerska kyrkan, den
skall komplettera och skapa större rikedom
och variation i det religiösa livet, inte rivalisera. Fältet är också så stort, att det finns
rum för alla ärliga arbetare i Vår Herres
vingård. Jag tror inte, att Latinamerika någonsin kommer att bli övervägande pro-

henne. Han citerar utan
F{ertzogs vackra

ironi

president

ord: Vi ta >himmelen och

jorden till vittne, att Bolivia, vårt älskade
fosterland, av tradirion och övertygelse är
katolskt, apostoliskt och romerskt, am vi
på denna dag helga våra liv och våra hem, vår
nutid och vår framtid, vin filt och berg,
dalar och sjöar, vår historia och vår ära åt
Marias, Guds Moders och vår Moders obefläckade hjärta>>. Den protestantiske prästen
lyssnar gripen till detta tal. Han finner det
>>främmande>> men övertygande och han antecknar stillsamt: >>Mer än en gång, nlit jag

sett katoliker försjunkna i andaktsfull tillbed.jan inför den heliga jungfrun, har jry
undrat, om inte vi protestanter förlorade nå-

got vackert och för den religiösa
väsentligt, när vi gjorde Maria

till

känslan
en andra-

plansfigur i vår gudsdyrkan... Jag frägar
mig, om inte protestantismen förlorade nå-

testantiskt, men vad 1ag tror och hoppas är,

att procestantisk verhsamhet skall bringa den
katolska kyrkan
reagert positivt och livs^tt
befrämjande i en motreformation i S:ta
Teresas och Juan de Valdes' anda.>>
Sten Stolfe

Josef Schmid:

drei ersten

Synopse der

mit

Euangelien

Beif

it-

gung der Jol:annesparallelen. 214 s.
Regensburg 1949,Pustet.DM 11: t0.
Schmid's synopse är uppställd med beröm-

värd sakkunskap och akribi. Både överensstämmelserna och skillnaderna

i

de grekiska

parallelltexterna återges med stor omsorg,
trycket har ordnats så att de motsvarande
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Litteratur
orden står

i

samma parallellspalt, och ändå

kan vartenda av de tre evangelierna läsas
i sitt sammanhang från första till sista versen, Med stor tillfredsställelse läses den i inledningen uppställda principen, som i bibelöversättningar så ofta ignorerats och ignoreras: >'S7'as im griechischen Originaltext
gleichlautet, soll das auch im Deutschen tun,
und was dort verschieden lautet, muss es
auch in der ijbersetzung.> Boken inledes med
två tabeller: >>Parallelenverzeichnis zur Syn-

gat vore att säga 'riktigare'. Det finns tyvärr
inte så litet Maria-litteratur som är minder-

värdig därför att den inte tillräckligt är
genomlyst av de djupa trostankar som har
uppenbarats om Jesu Moder. Att få dem in

i blickfältet har Semmelroth lyckats

bra

med, Han fastställer en stor skillnad mellan
Marias gestalt i den urkristna traditionen
och den roll som hon intar i den senare litte-

raturen >in einem vielfach unerträglich gewordenen Ausmass
in den literarischen
Erzeugnissen einer vom Rationalismus und

och >>Stellenregister> samt avslutas
med >Anmerkungen)> dvs. korta textför-

seinen individualisierenden und zerspaltenden

klaringar.

Tendenzen getragenen Frömmigkeit>>.

opse>>

R. Vebner

Otto Semmelroth, SJ: Urbild der Ktucbe. 116 s. \fiirzburg
19i0, Echter. DM 3:80.
Semmelroths bok har på sina håll i det
katolska lägret rönt motstånd men är onekligen ett banbrytande verk. Vad förf. här
på dessa 116 sidor i stora linjer sammanfattningsvis skisserar, kommer han om något
år att utförligt behandla, med den fullständiga vetenskapliga apparaten. Arbetet förefaller oss just i denna sin korta form vara
oumbärlig för envar som djupare vill förstå

trosläran om Maria, från Immaculata intill
Assumpta. Jag säger 'djupare', lika berätti-

324

R. Vehner
E. Gasser: Das Geheitnnis iler
Gnade, Miniaturen

lon

ewigen Stät-

ten. 42 s. Luzern 19i0, Rex. Sfr
2:80.

Det är förvånansvärt hur mycket förf.
på få sidor får med av sina Miniaturer:
Ars i Frankrike, ölenberg
trappistkloster

i Elsass, Nevers
Bernadette Soubirous,
Altötting och Konnersreuth. Det blir en
pilgrimsf ärd till katolska vallf ärdsorter, mitt
in i den nådens hemlighet som där tagit
gestalt i levande människor. Man önskar att
förf. fortsätter med sina miniaturer.
R.'V'ebner

Till CREDO's vänner
i vårt land. Som sådan är
En liten trupp läsare har också lärt

Tidskriften CREDO är katolsk kulturs stämma
den oumbärlig

för

oss svenska katoliker.

utblick över katolsk
andlig odling. Även icke-katoliker har visat sig angelägna att finna näring i
CREDO för det inom vårt land på sistone ökade behovet av kunskap om katolsk
tro och katolsk kultur. Men sedan Credo blivit en helt svensk tidskrift har arbetet för dess fortsatta existens kommit att vila på endast n&gra f.ä personer, av
vilka dess redaktör till sin verksamhet som sådan varit nödgad att lägga även
omsorgen om prenumeration och distribution.
Tiden tycks dårf.öt vara inne att söka vidga basen för CREDO's räckvidd.
Hur så skall ske rcdaktionellt, därom upplyses pL znnat ställe. Det ärende vi, undertecknare av detta upprop har dll läsarna, är av mera praktiskt betonad natur.
Vi inbjuda alla dem som lärt sig skatta CREDO, främst naturligtvis katoliker
sig mer och mer uppskatta CREDO's lödiga innehåll och vida

men även personer, som i allmänhet visa en med den katolska grundsynen nära
besläktad inställning, att tillsammans med oss bilda en krets av CREDOS
VÄNNER. Denna krets' uppgift skulle vari ett. genom ökning av prenumerantantalet ge CREDO en fastare ekonomisk grundval. CREDOS VÄNNER böra
dirför, var och en, förbinda sig att prenumerera på minst två ex. helst flera av
CREDO. Genom att skänka överskottsexemplaren till organisationer, föreningar,
universitetsnationer, bibliotek m. m., men även till enskilda personer, som kunna
tänkas bli intresserade av CREDO, skulle kunskapen om tidskriftens syften och
innehåll ökas i samma takt som prenumerationen.
CREDOS VÄNNER böra mötas en gång om året för att åryf.ta vidarc ätgärder för att stärka intresset för CREDO hos allmänheten, särskilt naturligtvis den katolska. Även icke-katoliker skulle, om de önska, som CREDOS VÄNNER ha tillträde till dessa årsmöten, dock utan rösträtt. Om eventuella f.rägor
och önkemål av redaktionell natur uppkomma på dessa möten böra mötets beslut
framföras till CREDO's huvudredaktör av en av CREDOS VÄNNER u*edd
representant. Men även viktigare expeditionella spörsmåt böra hänskjutas till
honom
detta för att göra den organisatoriska apparaten så litet betungande

som möjligt,
Medlemsaugiften (som samtidigt är prenumerationsavgift), minimum tjugu
kan erläggas genom rtostgiro nr 778 76, Credo Katolsk Tidkronor (kr. 20:
skrift, Stockbolm.-)

Vi

vädja alltså

till

alla CREDO's vänner, evad de varit prenumeranter, lös-

att genom en sådan medlemsavgift ge tidskrifHjälp oss att ge CREDO den praktiska hjälp
som tidskriften kommer att flerfaldigt ätergälda oss, genom att bli ett ännu
vidare forum för katolsk kunskap, katolsk yttrandefrihet och katolsk diskussion.

oummerköpare eller gratisläsare,
ten en fastare ekonomisk basis.

Srcckholm, januari 1911.

Gustaf Armfelt. Eva von Bahr-Bergius. Edward Berggren. Holger Blom. Cecilia
Carlsund. Anna Lenah Elgström*. Bo och Edith Gorthon. llerbert Grevenius.
Hdlöne Massalsky.

*

olof

Moland:;,:::tfl*.åi;#-

Som på begäran åtagit sig

sentanten.

Rootzin. Sven Rynell.

att f0r tillfället tjänstgöra som. den

ovannämnda repre-
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