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BARAtsBAS

OCFI NUTIDSMANNISKAN
framging Pir Lagerkvist, den fordom si exklusive avantgardirt"n, vunnit med berittelsen Barabbas, kraver en forklaring. Ar
trots allt de stora kristna motiven alltlarnt. aktuella for ocksi en mycket
bred allminhet? Forhiller det sig kanske si, att man bara behciver sli undan det strutna, klich6rade spriket och llta stoffet speglas i en diktarsj d,l, for
att det skall framsti lika fascinerande, som nir det fc;rsta gingen berattades av ogonvittnen? Eller 1r det i Lagerkvists behandling nigot moment,

T\."
Jt-/

ir

nytt?
Bida f<;rklaringarna torde gilla. Det nya hos Lagerkvist dr hans aspekt.
Han skulle kanske inte kunna beratta Golgatatragedien frin den heliga
jungfruns synpunkt (han liter henne ocksi stllla sig avvisande till tanken, att hennes son uppstAtt!), men han kan gcira det frin Barabbas'.
Varfor? Varfor kan nutidsminniskan se just genom Barabbas' cigon, icke
sorn

genom de frommas?

Frirmodligen darfor att Barabbas ser undret men icke vill erkdnna det,
darfor att han, som Lagerkvist uttryckligen siger, gdrna ville tro men
pi nlgot
icke kan. Han ar frikcipt, utbytt, utan fott'janst befriad
hon
stir i
att
underligt sitt vet ocksi den laicerade nutidsminniskan,
skuld till Kristus. Han ir nyfiken pi denne man som riddat honom. Han
gcir sitt bista for att sjilv iakttaga honom. Han fors6ker fdrklara bort
och her tycks Lagerkvist ge
de optiska fenomenen sisom illusioner
honom rdtt. Men nir han fors till ynglingen, som uppvickts frln doden
han gcir forst motstand, vill instinktivt undvika att konfronteras med
-sanningen
miste han erkinn a, att han st&r infor ett sannskyldigt
-,
underverk. FIan kan icke slita sig frin detta, han grubblar livet igenorn
pi gitan. Men han behcjver bara komma i nod, Ior att' han skall forhan bara undrar. Nir han
neka sin tro. FIan har ingen tro, ingen Gud
till sist ansluter sig till de kristnas sak, gcir han, vad som f<jr dem alla i
dciden: antender Rom, troende att Kristus skall kornma tillbaka' Och i

il

Barabbas

oc

b

nu.tidsnciinnis kan

slutorden civerlimnar han sig icke till Kristus utan till morkret, till obegripligheten.
Man har mycket diskuterat innebcirden av dessa ord. Fcirmodligen
skulle Lagerkvist svara, att Kristus och mcjrkret ir samma sak.
Att mirka ir nlmligen, att denna hc;ga och idla berittelse, som innehiller si minga oforgl<;mliga sidor, 1r skriven av en man, som star utanfcir mysteriet, lat vara aktningsfullt undrande. Jungfrun Maria ar narmast fornlrmad pi Kristus fot att han liter sig dridas; av hennes livs
stora hemlighet
flat ncihi - har Lagerkvist inte anat mycket; hela
det marianska perspektivet pi minskligheten ir honom frimmande. Han
antyder, som nyss sagts, genomgiende sin misstro mot underverken och
de sillsamma handelserna: templets rimnande, formcirkelsen, ljusskenen.
Allt detta ir optiska villor. Han liter oss rent av se, hur medfingen i
gruvan bygger upp en hel myt pi de illusioner som Barabbas icke har
hjd,rta riva ned, fast han annars vil kunde. Av kyrkotanken finns intet
de kristna ir en skock enfaldiga stackare, lett duperade och rcirande,
-betydligt mer lika en sentida pietistflock i Smiland med ibikerier och
trams an de frjrsta irhundradenas benidade kristna med deras vildiga
ledargestalter. Han tror, att lirjungarna gick omkring och bara vdntade
pi Kristi uppstindelse
det blev som bekant f<ir dem alla en otrolig
<jverraskning. Han betonar pifallande starkt, att de kristnas karlek endast
rlcker till f<ir den egna kretsen; det verkar mera pietistiskt Smiland in
evangeliernas egen virld. Barabbas ir en forbrytare men han har fcirtjdnster: han vill sanningen, han avvisar alla illusioner, han ser pi miraklens virld med en ittiotalists <igon, och han vill >alltid vara sig sjllv och
inget annat>. FIan ir med andra ord den areligiosa sturska minniskan;
ingenting tyder pi att hans hjitrta nigonsin ber6rs, att han ingrar sina
onda gdrningar eller sjllv lingtar till renhet och godhet.
Det ir denna ateistiska, egocentriskt begrinsade, intellektuellt nyfikna,
andligt obercirda och outvuxna minniskotyp, som si vll representerar
den moderna minniskan, att tiotusentals lisare kunnat gota hans aspekt

till

sin.

Egendomligt var att i en fcir civrigt nobelt skriven artikel i DN se,
hur denna tidnings kulturredakt<ir uppfattade Barabbas som bokens enda
religidsa minniska, medan de kristna var sentimentala faris6er. I s.filva
verket fitr.ns ingen annan religiositet in Barabbas', menade forfattarcn:
>>Kan man egentligen tro, att den religiosa verklighetsupplevelsen kan
betyda mer frjr en minniska in for Barabbas, vars hela liv blir inpyrt av
denna verklighet? Vore den moderna rninskligheten som Barabbas, vore
den sannerligen inte andligt fattig. Vad ir en trosupplevelse annat ln
ett uttryck f<jr en minniskas kamp med de h6gsta tingen?>>
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ocb nu.tidsntiinnis han

Denne forfattare avvisar bestlmt Selanders
och flera andras
mening, att Barabbas ir >>mannen utan Gud>. Att Lagerkvist sjilv sagt
det,

ir

bara ett

litterirt

grepp!

Detta ar intressant. Si lingt har det alltsi gitt, att man icke lingre kan
tinka sig nigot annat religiost liv rin Barabbas' undran. Allt annat ir
fromma klich6er. Det moraliska livet riknar man icke ens med. Runt omkring mig stir minniskor, som genom mina brott fcirorsakats livslinga
j"g ber<jrs icke av deras ntid. lv{en jag ir >inpyrd> av en
lidanden
religi<is gestalt; Iven om jag <igonblickligen fcirnekar honom, representerar jag indi ett hcigre andligt och religi<ist stadium ln de kyrkokristna.
Mot detta ville man peka pi historiens och kyrkans erfarenhet
p3,
Katarina av Siena, Birgitta av Sverige, Franciskus, Yves de Paris, Teresa
av Jesus-barnet. Ar deras
och alla vanliga hederliga fromma mlnniskors
frirpliktande, cidmjuka
upplevelse icke mer religion in den
olycklige Barabbas dova undran?
I DN itfoljdes kulturredaktcirens artihel av en serie intervjuer, som i
sanning vat fofi.arande genom den avgrtrnd av andlig ovetskap de fOrridde. Tora Dahl skrev, att de kristna icke forstir nigor annat lidande
in sitt eget, att den ende i boken som illusionslost ville och kunde se
verkligheten var Barabbas. Vad de kristna sig, var fantasier och illusion,
Barabbas anfrirtrodde sitt liv >lt det enda, som ir visst: atr vi ingen-

ting vet>.
Och Olov Hartman instlmde med inledaren:
>Det ir bittre aftllr.a vir Herre sk<trda in sjilv... Det lr visentligare,
oln en mlnniska ir besatt av Kristus, in om hon pi avstind flller riktiga omddmen om honom.>
Det avgcirande ir hir ordet >besatt>. Om det betyder gripen 41', f<irpliktad av, trogen mot
ir resonemanget riktig. Mcn Barabbas ir be- annat sitt: han ir intrigerad, fascinerad och
satt av Kristus pi ett helt
irriterad, psykologiskt fixerad av honom. Icke mer.
Religicist

liv ir nigot

annat.
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Det k"atolska jsterrike mellarc shdldarna
Ferdinand Ebner markerade den fcirsta reaktionen pi det politiska
sammanbrottet 1918. Efter honom har kommit minga andra, vilkas verk
pi olika sitt speglar den oroliga situationen under efterkrigstiden. Man
kunde nimna prelat Seipel, och politikerna Dollf uss och Schuschn i g g, vilka ville tilllmpa sin tros konsekvenser ocksi pi samhillslivet.
Att deras samtliga anstringningar slutligen misslyckades, ir ett tragiskt
faktum.
liturgiska omridet kan nimnas augustinmunken Pius Parsch,
kend ocksi i Sverige, sirskilt inom den hogkyrkliga gruppen av prlsterskapet. Den katolska teologiska litteratur, som f. n. utkommer i 6sterrike, rymmer ett otal viktiga verk; man kunde sirskilt peka pi benediktinen Alois Mager och jesuiten Hugo Rahner. Inom skcinlitteraturen kunde man apostrofera namnen Max Mell, Paula Grogger
och Rudol f Henz.
Naturligtvis har den politiska utvecklingen frin Anschluss till den
nuvarande ockupationen stellt landet och dess kristna infcir en ny svir
situation. Osterrikes katoliker
icke minst ungdomen
har emellertid
i detta lnge mobiliserat en ny, stark front. Den liberala klyschan att
det katolska 6sterrike dr en forglngen angeligenhet, dr alltsi ett pistiende utan verklighetsunderlag.

Pi

dec
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Flcisten 1941, omedelbart fore de fctrsta valen efter kriget, hande i
Vien nigonting sensationellt. En av de mera klnda katolska publicisterna,
Nikolaus Hovorka, vilken 7938 f$ sin kristna hillnings skull
blivit deporterad till Dachau, meddelades ha anslutit sig till det kommunistiska partiet. Visserligen visste man, atr han alltid hyst sympatier f6r
socialismen, men man stod endi undrande infor ett sidant steg. Fcirst
fleru &r senare fick man veta, vilka hans motiv varit.
Nikolaus Hovorka nimner sjilv tre sidana motiv. Det f<irsta var hans
bittra upplevelse av ett nazistiskt koncentrationsliger med dess fornedring. Det andra var hans mote med Sovjetunionen, dit han fcirdes omedelbart efter koncentrationslegertiden:
>Jag sig dlr med egna <igon i detta av Hitler ockuperade, f6rslavade och forintade
land spiren av det gigantiska uppbyggnadsverket under de gingna fredsiren, och jag
llrde framft r allt kinna de beundransvlirda mlnskliga individerna, deras lidanden,
deras fdrhoppningar, deras optimism. Di jag, kom tillsammans med dessa minniskor,
vilkas lidanden och fdrhoppningar ocksi var mina, b<;rjade jag kiinna mig som minniska
igen efter de ir jag mist leva i koncentrationsliger, dlr varje spir av minniskovirde
blev f6rintat,>>

tt

Robert Byawo

Till

tvi motiv, som gir tillbaka pi fruktansvirda

personliga upplevelser, kom ett tredje av intellektuell art. Nikolaus Hovorka hade llnge
sysslat med tanken pi mlnskligheren som en enher. Han kinde sig av
dessa

detta skll mycket kritisk mot vissa kristna liger, dir man aldrig ville ta
avstind frin kapitalismen och de sociala orlrtvisorna. Han kande en mycket stark gemenskap med radikala moderna franska katoliker, sirskilt
Bernanos och kanske ocksi Mounier, han orienterade sig alltmera it detta
hill och kom till slut att experimentera med en farlig konsekvens av sin
stindpunkt
den konsekvens, som inneblr ett isolerat kristet
Denna
- han sig finna legitimerad i Paulus', av Bernanosliv.citerade,
hillning trodde
sats: >Jag <inskar sjilv vara fcirbannad av Kristus: frjr mina brciders
skull . . .>
si tog han till sist steger och blev inte bara medlem utan ocksi vice
ordforande i >Die <isterreichisch-sovjetische Gesellschaftr> och redaktor
f<ir den kommunistiska tidskriften 1sterreicbisclces Tagebucb.
Fyra &r stannade han i detta lrger. Man bcir visserligen understryka,
att han i tvi avseenden intog en sirstillning. F6r det forsta svek han
aldrig sin katolska tro; fdr det andra undvek han att syssla med politik.
Flans tanke .var att forscika forena katolsk kyrklig tro med socialistisk
ideologi.
Hur han personligen upplevde dessa ir, vet vi icke
kanske kommer
han en ging att sjilv skildra det. Men vi vet, att denna epok plotsligt
skakades av en stor hendelse, vilken verkade som ert formligt jordskalv
Pius XII:s dekret i juli 1949,
stdllde alla virldens katoliker
-infcir ett val antht,gen katolsk trovilket
eller kommunism.
under sin -tid i Dachau hade Hovorka en medfinge, som han lirde sig
att skatta hogt, den ungefir tjugo ir ildre doktor F rie drich F un de r,
en velkind katolsk journalist frin vien, som ocksi satt fingen fcjr sin
iivertygelses skull. Han rr numera chefredaktcir for den klnda veckotidskriften Die dsterreicbiscbe Furcbe.
Denne Funder vinde sig nu till Nikolaus Flovorka med ett oppet brev
i sin egen tidskrift. F{an uppmanade sin vin att dra konsekvenserna av
pivens dekret.
Nikolaus Hovorka dr<ijde icke linge med svaret. I sin tidskrift. 6sterreic/ciscbes Tagebucb infdrde han snart en polemik mot Funder. Dir fanns
naturligtvis inga spir av personlig bitterhet.
>Hcigtirade, faderlige vin>>, skrev Hovorka. >>Tack f6r ditt iippna brev! Aven jag
minns vir andliga ddesgemenskap i Dachau, der du f6r oss alla var cn fdrebild av
kristen hillning och lysande tillfarsikt. Efter alla dessa ir lever varje virt samtal fortfarande inorn mig som en gemensam lgodel och sirskilt minns jag ett ord av dig, som
betyder en triumf <jver f6rnedring och lidande
ditt ord om att du aldrig kint dig
nlrmare Gud in i koncentrationsligret . . .>>
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sin polemik understryker Hovorka sirskilt starkt sitt nvss nimnda
tredje motiv. Har man iira fiir nyanser, kan man emellertid ur dessa
resonemang urskilja ett slags osikerhet eller ridvillhet. Hovorka kritiserar alltfiir ensidigt den kristna passiviteten gentemot kapitalismen och
den kapitalistiska imperialism, som han {ramfor allt ser som amerikansk.
Han pekar ocksi pi tendensen att genom smutslitteratur, smtttsfilmer och
skaml<is propaganda av olika slag suggerera minniskorna att
^cceptera
vlldsmetoder som atombombskriget. >Skall denna sinnessjuka kapitalism
trots att kristendomen
riknas som ett skydd och vlrn fiir kristendomen
mycket vil kan existera i en socialistisk virld?> fr&gar han. Att detta
sista verkligen 1r m<ijligt, anser han bevisat genom sin egen existens.
Funder svarade. Han stlllde sig pi Hovorkas sida ifriga om kapitalismen. Kyrkan har alltid ford<imt ett or'attfdrdigt ekonomiskt system.
Den visar klara signaler. Anda frin kyrkofiderna och de munkar, vilka
rned tiggareslck pi ryggen och rep om midjan vandrade omkring fcir att
vittna mot de rika och de mltta, fram till de senaste pivarnas encyklikor om sociala ffigor. Det ir otinkbart, att sann kristendom nigonsin
skall kunna fcirenas med mammonism.
Men
sedan detta medgivits
ger Funder sin gamle vin en varning.
Han iberopar
sig pi Hovorkas -ord om att kristendomen skulle ha existensm<ijligheter i en socialistisk virld. Han piminner om att den materialistiska marxismen till sitt visen ir antireligios. Det skulle betyda att
f6rfalska verkligheten, om man fcirsokte diskutera bort detta faktum.
Ett bevis f<ir den starka antireligiositeten er de nuvarande fruktansvirda
forfOljelserna av de kristna i iister. Kyrkan och samvetsfriheten underordnas den allsmiktiga staten.
Efter denna polemik (i oktober 1949) blev det tyst. Forst 19i0 kom
en ny sensation. Nikolaus Hovorka meddelade den 12 september i ett
<ippet brev till kommunistiska partiet, att han frin och med nu icke
lingre kunde vara dess medlem.
I sin skrivelse pekar han pi de skel, som kommit honom att tatta sitt
och srirskilt efter
viktiga beslut. F{an berittar, att h^n si sminingom
hade insett, att en sampivens dekret och sin polemik med dr Funder
partiet ir utesluten.
verkan mellan en troende katolik och kommunistiska
Ty partiets uppfattning av de >religitisa behoven> ger visserligen religionen en chans, si linge det socialistiska slutmilet annu inte ar uppnitt,
men den fcirutsitter att om socialismen en ging skulle ha nitt sina mil,
skulle >religionen f<jrsvinna av sig sjilv>. De religicisa behoven uppfattas
i sjllva verket som >sjukdomssymptom>, si linge en minniska ekonomiskt utnyttjar en annan. Nikolaus Hovorka hade iakttagit, att denna
partiets grundsyn betydde, att katolikerna inom partiet blev allt mer
t7
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frimmande for sin kyrka och tro och till sist gled ut ur den sakramentala
gemenskapen.

Han kommer fram

till sitt viktigaste skll:

att gi en extraordin'dr
sakramenten sdka sin timliga och eviga frilsning
jag f<irmir det icke. Jag har fdrs<ikt, men jag frirmir icke f6r mitt samvete ieka
-med tanken att mot kyrkans
hogsta auktoritet och i opposition
om inte renr av i
kamp
mot kyrkan hivda min rltt. Nir jag befinner mig i -en kyrka mitt ibland
>>N{i

andra troende kristna klnna sig starka och heliga nog,

vlg och att utanf6r kyrkan, utanf<ir

deras kdtt,

fromma minniskor, som brljer

kni och ber, stir en sak klar f<ir mig: jag ir kott

av

deras svagheter, deras fe1, deras n6d och synder, deras forhoppningar och
trrist och deras tillf<jrsikt lr ocksi mina. Jag kan icke i'dmna denna gemenskap, som
vore jag en avfilling, som stannar pl sjilva troskeln...>>

3

Fcir dsterrikes kristna betyder inte bara kommunismen utan ocksi den
tidigare nazismen ett stort problem. Att genom uppfostran och exempel
vinna de ung , er redan detta en svar uppgift.
Men det finns ocksi andra problem. Framfrir allt ir det faktum, att
landet icke fir en formell fred, ett tryckande rnoment, sorn undergriver
ett sunt nationellt liv och ocksi har sina konsekvenser fdr det religiosa
livet. Man kan icke forundra sig over att undergengsstimningar slAr upp

litet varstides.
En roman, som fdrefaller slrskilt betecknande i detta

avseende, er

Der achte Tag, utkommen hiisten 19i0. Frirfatt^ren ir en kind katolsk
skriftstdllare, dr Friedrich Heer, vilken ocksi tillhor Funders redaktionsstab. Egentligen ir han kulturhistoriker; han har skrivit en bok
Auf gang des Abendlandes, riktad mot Spengler.
Romanen Der acbte Tag i,r en fantasi, en utopi. Handlingen utspelas
ir 2074. Dess huvudperson ir en ung amerikan, John Brown, som kommit resande till Vien for att unders<jka fc;rhillandena i Europa. Han
stannar sju dagar i Vien och skriver dagbok om sina upplevelser; denna
dagbok ir identisk med romanen. Staden Vien har blivit ett av virldens
tekniserade centra, frin vilka virldsstyrelsen, BYR;.N, utdvar sin makt.
6ver hela minskligheten har de nya makthavande kastat ett nat, som
ingen kan undslippa. Alla registreras, alla fcirhcirs, alla utnyttjas som
verktyg f<tr denna allsmlktiga, internationella organisation. Den tidigare
epoken kallas >frirvetenskapligrr; nu lever man i den >vetenskapliga epokenu. Alla religioner ir avskaffade, kristendomen existerar icke lengre.
Man har redan i 109 ir haft en ny tidrikning i stillet fdr den kristna.
Den siste piven var Pius XIV.
Di John Brown kommer till \(rien bl. a. for att tilltrida en anstill-

-
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sk-dldarna

ffu han en kvinnlig kamrat, Tanja. Fcjrst misstinker
ning i nynix
han, att den tilldragande damen ir en spion, som skall utnyttja hans
svagheter for att dess blttre kunna lira klnna honom och direfter skriva
rapport. Men si 1r icke fallet. Tanja tillhor i s.filva verket en hemlig
sekr
hon Ir krisren. Fcir fcirsta gingen i sitt liv fir alltsi John Brown
hcira taias om denna for lengesedan f<jrsvunna religion. nyni.N fOrfoljer
de kristna, som meste leva ett katakombliv. En dag blir han beordrad
att rapportera, vad han skulle ha erfarit under sina kerleksnitter med
Tanja, nimligen att hon dr fiende till nvn.i.w. Han miste s;itta sitr namn
under det falska dokumentet, om han inte vill riskera hela sin egen
karriar. Tanja blir haktad, deporterad och dodad. Genom Tanjas hillning
blir det dock till slut klart far John Brown, att kristendomen 1r en makt,

starkare 'dn alla demonier.
Romanen har vickt stort uppseende lven utanf<ir Osterrikes grlns
men har ocksi ront kritik, bl. a. frin katolskt hill. Det uppstod i sjilva
verket en polemik kring boken, som ir lika belysande som boken sjilv.
I veckotidskriftenDer Volhsbote skrev dr I gn a z Z ange r I e mot boken;
han dr sjllv en kend fdrfattare och sekreterare fcjr den katolska aktionen
i Tyrolen.
I sin artikel Vas uir uns nicht leisten k-dnnen utpekar han som en fara
slrskilt sidana katoliker som han vill beteckna som >>litterira eskatologister>, folk alltsi, vilka fantiserar rjver en framtid, som de inte vet nigot
om. >Ett hinder for oss att fylla de krav, som ogonblicket och framtiden ihgger oss, ir den litterara eskatologism, som inom de litterlra
kretsarna spelar ungeflr samma roll sorn framtidsspidomarna grir ute
bland folket,>> Zangerle varnar de kristna fcir detta slags fatalism och
menar, att Friedrich Heers roman mer ir lgnad att ge niring it ingest
och desperation in att stodja den kristna dygd som heter
hoppet.

-

4

Alla kristna diskussioner, alla polemiker, alla nya institutioner rlcker
inte fdr att hilla de onda makterna stingen. I ett sidant llge ricker till
sist ingenting annat

ln

bcinen.

Det ir di inte att f6rvAna
sig iiver att Viens befolkning pi nytt vlnt
sig till sitt skyddshelgon, Jungfru Maria. Den 12 september skrev Nikolaus Flovorka sitt brev till kommunistiska partiet och anmilde sitt trtkyrkligt firas som >Marie namns fest>>,
betyder sedan mer in tvihundra ir en nationell helgdag i osterrike.
Festen inf<irdes efter \/iens befrielse frin turkarna 1683. Man tackar
tride. Den 12

september, som

Guds moder fcir detta under, som riddade Europa.

t9

Robert Braun'
Den 12 september 1950 igde en stor festlighet rum, en allmin hlnvindelse till jungfru Maria med brjn om fred. Redan den 9 september pi
kvrillen samlades tusentals mdnniskor framfor Votivkirches vildiga fasad.
Dir stod minst 30 000 personer med facklor i hinderna, ordnade efter
staden Viens olika distrikt. En franciskan, pater Petrus, hade upprnanat
wienarna att samlas framfcir kyrkan, dir en bild av Jungfru Maria av
Fatima stod i strilkastarbelysning. Han h<;ll ett kort anforande och foreslog, att man denna kvill icke skulle sjunga, utan endast bedja rosenkransbcjnen. Processionen skulle sedan tiga mot franciskankyrkan, under
oavlitlig rosenkransbcin. Men bcjnen om fred slutade icke med att man
alltsi fram
kom fram till denna kyrka. I sjuttiotvi timmar i strlck
utan
uppehill
rosenkransskulle
dag
och
natt
till den 12 september
bonen bedjas i franciskankyrkan.
Den som kinner det gamla tVien och har nigon kunskap om dess
historia de sista hundrafemtio-tvihundra &ren, miste i denna enastiende
f,<irsoningsprocession och det f6ljande rosenkranskorstiget se nigot av ett
under. \rad hade skett, di pi kvlllen 9 september wienare i alla iidrar i
led pi tjugo drog igenom staden och marscherade kanske tre kilometer
under oavlitlig bon? All trafik var lamslagen. overallt hordes intet annat
In rosenkransbrinen, som ekade genom gatorna. Vad hade skett med denna
stad, som >dansar och lerr, och som sedan kongressdagarna 1814 alltid
riknats som ett slags Capua, en njutningens och littsinnets feakiska stad?
Med en intensitet utan like upprepades rosenkransens smi bciner, som
man ofta hdrde bryta sig mot varandra. Unga min i tjugoirsildern med
grona alprockar bad sida vid sida med en gammal kvinna, som endast
med hjiilp av en kipp kunde folja med i processionens lingsamma marsch.
han hade
En ung moder hade himtat sin lilla gosse frin aftonskolan
- och bad
innu skolviskan pi ryggen. Bida holl rosenkransen i hinderna
har en hel familj med
hogt samma b<in. Har kom en rad ildre damer
sina ljus i hinderna. De som kantade gatorna stod hipna infcir denna syn,
detta nya \flien. Ty p& dessa centrala afrarcgator hade tidigare hcirts masskungcirelser, vildsamma tjut av upphetsade demonstrationstig. Nu var
minga iskidare bcirjade
allt detta undantringt av rosenkransbcinen
stimma in i bonerna frj'n de marscherande tusentals wienarna.
>>Processioner har vi linge haft>, skrev en tidning, >men att samla
massorna pi gatorna och dir gemensamt bedja rosenkransbcjnen
nigot
sidant har staden Vien aldrig tidigare upplevat.>
Robert Braun
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BAKOM DE TATT SLUTNA
PUPILLERNA
Bakom de
Som

titt

slutna pupillerna

innu aldrig oppnat sig mot stolarnas och viggarnas virld

Den syn som blandar, ljusets kella, den allt-utom-hoppl<isa <inskningen.
Di han som bestigit de f<;r oss obestigbara bergen
Vilar sina fotter pi de torra, vardagliga kullarna;
Pi stegens fcirsta pinne faller han
Och ser i spisgallret bakom plitskyddet
Den dunkla och virdande elden.
Och husen dr for honom endast hus,
och minniskorna han mciter ir blinda och stumma,
och firgerna har ingen farg, och hjartat klnner aldrig saknad
till hemmen som inte ir hem.

I fruktens och frostens linga minader, nlr

blomrnorna formas och falla,

mellan en januari och en annan december,
medan hjdrtat forsloas och frukten ruttnar
har han glomt allt.
Det 1r endast helgonen som minnas.

Och karleken kommer som ett minne
Av ett ansikte som inte ar detta ansikte, och en hand
Som inte 1r denna hand,
Fastdn det inte var lcigner han sade henne
Nlr han ropade, >Jag llskar, jag ilskar>,
Nir en skuldras berciring
Ett ogonblick gav liv it en tanke
Om ljuset en ging i det mcirka . . . och han fcjrstir inte
Nlr under hans lippar karlekens rum
Och under hans fingrar brostet
Bjuder ett slags frid och ett slags vila,
Likt en landsforvist som vlljer en stad
For formen pi ett tak och ett trid
Och en flik av himmeln ovanfdr.
6t

OI4 DIKTENS UPPGIFT
(Ur ett

anf6rande

i

Uppsala universitets aula

den 15 februari 1951)

1

enrik Schiick skriver pi tal om Fascal: >Endast som historiker kunna
vi numera lasa 1600-talets ovriga teologi.u Det ir en fras i fcirbimen den liisst tief blicken. Det
farten
kanske inte si illa menad
-,
franska 1600-talets >dvriga> teologi innehiller nd.mligen en minniskokunskap si djupgiende, att den inte bara kommer Pascals egen att forblekna och visat sig vara en outtomlig skattkammare fcir t. o. m. si lysande huvuden som f,ransmannen Charles du Bos och engelsmannen
Aldous Huxley; det finns i virldslitteraturen knappast nigon rninniskoforskning, som kan jamforas med det franska 1600-talets. Var och en
som med ledning av t. ex. Henri Bremonds Histoire littiraire da sentiment
religiewx etc Fratace har fordjupat sig i dess fdrfatt
slrskilt B6rulle
skall finna, att v&r moderna psykologi, den mi kalla sig analytisk eller
nirmast ir vidskepelse vid sidan av den uppmitning av sjilens
icke,
grunderfarenheter som fcireligger i denna litteratur.
>For vir tid iro hans skil fciga overtygande>, skriver Schtick vidare
om Pascal. F<ir vilken tid? For det rnaterialistiska ittiotalet! For alla andra
epoker kommer Pascals argumenteringar att te sig orubbliga som matematikens lagar.
Vinder man sig till Schiicks svenska litteraturhistoria, skall man dir
iterfinna samma tafatthet infcir det kristna. Karakteristiskt ir hans omdcjme om vir medeltids storsta snille. Pi fciljande sltt kommenterar Schiick
den heliga Birgittas uppenbarelser:
>>Ar

ru

denna berittelse endast

ett fromt bedrigeri? Sikerligen icke, och som jag

{6rut visat, hade bide hon och hennes samtid all mojlig predisposition att ansc di.lika
uppenbarelser som fullt naturliga. Den hiftiga nervskakning, som hennes redan fiirut
starkt nerv<isa temperament erhillit vid mannens dod, hade f ramkallat hennes f orsta
hallucination. Det var, sisom vi str<ulie slga, ett sjukdomsf all, som m6jligen kunnat
botas, sri uitla hon iakttagit en. tjiinlig diet, ri,en i stillet gjorde hon allt for att g6ra
denna nervsjukdom til1 permanent,>)

Med >en tj?inlig diet> vill alltsi den svenska litteraturforskningens nestor bota den mystiska upplevelsen, den mest genuina form av kristet liv,
av andlig djuperfarenhet, som existerar.
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Bakom en sidan syn pi vir litteratur ligger en speciell, tidsbetingad
vidskepelse, nlmligen naturalismen. Paul Claudel, vir tids st6rste diktare,
har skildrat sin uppvixttid i positivismens tidsilder. Han talar om >det
rfista Attiotalet, den tid, de den naturalistiska litteraturen stod i sin fuila
blomstring. Aldrig har materiens ok klnts mer orubbligt. Alla, som hade
nitt nigon ryktbarhet i konstens, vetenskapens och litteraturens virld,
var irreligicisa, Alla de (s. k.) stora minnen i det slutande irhundradet
utmlrkte sig framfor allt genom sin fientlighet mot kyrkan. Renan regerade.r>

Claudel delade denna tids vidskepliga f<irestillningar om vdrlden och
dess visen:
>>Det individueilas och det konkretas starka id6 var fcirmdrkad i mig. Jag accepterade den monistiska och mekanistiska hypotesen i hela dess vidd, jag trodde, att allting var underkastat 'lagar', och att verlden var en fast kedja av orsaker och verkningar, som vetenskapen en ging skulle lyckas fullstlndigt reda ut. Allt detta f6refoll
mig f6r dvrigt mycket trist och trikigt.>
Denna naturalism existerar ju icke lingre i Europa som vetenskaplig
teori, den irr for linge sedan s<inderskjuten. Men den lever kvar som arbetshypotes i de humanistiska vetenskaperna. Inom svensk litteraturhistoria fcir detta till rninga underligheter.
Lit mig illustrera detta med ett enkelt exempel.
Minniskans naturliv -_ d. v. s. vad naturalismen kan f<irsti och formciter vid en viss punkt mlnniskans andliga liv' Enklast kan
klara
motet tecknas si:
Mdnniskan klnner vll sin egen vilja' Den vill makt, liv, lust, >lycka>.
Men vid sidan av denna vilja h<ir hon inom sig en annan r6st, en htigre
vilja. Cetria i Eliots Cock-tailpafty skildrar vackert denna primira upplevelse av gryende andligt liv:
>>Det ir inte en k'dnsla av nigot som 1ag giort
och kunde komma ifrin, eller av nigot inom mig
utan av tomhct, av fijrsummelse
sorn jag kunde bli kvitt
mot negon e1ler nigonting utanf6r mig sjilv;
heter det si?>>t
och jag k'dnncr, att jag miste . . . sona
Minniskan kan nu vilja.
Hon kan tysta ned Guds rost och endast lyssna till sin egen. FIon standet ar mlnniskor av den andligt oernar d& inom naturalismens sfir
{arrrl. typ, som fcirekommer i t. ex. Gustaf Hellstr<ims reportageromaner,
t Lirdegren 6versitter >>towards safiTeone outside of myself>> med >>nigol>> i stillet
fdr >>nigoa>> utanf6r mig sjilv! Tryckfel?
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i primitivismens livsskildringar, hos Maupassant, lvar Lo-Johansson,
Artur Lundkvist. Det ir ocksi sidana personer' som i regel skriver litteraturkritik i de flesta av vira tidningar.
, Men hon kan ocksi lyda Guds vilja. Det sker under kamp. Filennes
egen vilja liter sig icke si litt brytas ned. Till sist lyckas hon kanske
emellertid boja sig. I och tned. detta |gonbllck bdriar miintcishans andliga
liu. Ovanfor denna trtiskel avtecknar sig minniskans verkliga kallelse,
som ir av andlig art. Bakom sig har hon scouterfarenheter, omogna och
omkliga smi orienteringsfcirs<ik. FIon visste ingenting om vlrldens sanna
visen, om den andliga sfiren. Nu borjar sjilens stora lventyr. Den
pi den kravlar positivistrappaLn ar tv5" decimeter hog
naturalistisk
^
mens alla minniskokrymplingar. Men det andliga livets stege iir tusen
ev2trfot denna grlns <ippnar sig alla de stora erfarenheter, som
mil hog
livet med Gud,
religionens store och mystikerna talat om och upplevat
livet i sakramenten, personlighetens dod och iterfodelse, den gudomliga
viljans intringande i den egna, iterupptickandet av ett diupare jag inom
mig sjilv, vlrldens bortdciende, alla facetterna av den andliga kerleken,
som icke kriver utan ger, och vars v?isen ir att frivilligt lida och offra sig.
Om denna vildiga sfir vet naturalisten ingenting. Eliot gor det. F{ans
senare stora lyrik och dramatik kretsar oavlitligen kring dessa ting. Han
siger:
>>Hela den moderna litteraturen er fcirdlrvad av vad jag kallar sekularism, den lr
helt enkelt omedveten om, kan helt enkelt inte fatta meningen med, det dvcrnaturliga livets primat 6ver det naturliga, nigot som jag bdller fdr att uara, o-atl sorn friimst
an.gd.r

oss.>>

Dagens Nyheters Ingemar Vizelius skrev nyligen om

mh bok Ande

utan att genom
ocb di/<t. Han citerade mina ord om att minnisk
nndi
sin omvlndelse med nodvdndighet .vara moraliskt forbattrad
kan tjdrna som ett Guds instrument. Detta foref<;ll det uddiga positivistiska snillet varl- refl obegripligheten. Andi antyder jag i de orden en av
mlnsklighetens mest elementlra erfarenheter. Genom Guds viljas ingriofta med en kinsla aY att Yara en statist
pande i mitt liv finner j^S
hur mitt liv anvinds for h<;gre syften. Bakom denna enkla iakttagelse
-,
ligger det stora mysteriet, Kristi mystiska kropp, vir egenskap av lemmar
pi hans kropp, alla andliga mlnniskors mystiska samband, som gcir att vi
kan lida fcir varandra, i klrlek fcirenas med varandra och tillsammans
trots vira egna brister. Aven
hjalpa det stora forsoningsverket vidare
i mycket enkla former av kristendom 1r detta en element?ir, konkret
erfarenhet. Ingemar \Wizelius har tydligen icke ens ryktesvis hort formilas
om mojligheten av nigot annat liv in det som ryms inom den ittiotalistiska naturvetenskapens ram.
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Vi kristna dr for llttduperade av denna naturalistiska vidskepelse. Vir
plikt ir att bide i virt eget liv och i vir vetenskap hevda vir livstolkning
i frirvissning om att naturalismens lr barnslig
mot den naturalistiska
och otillricklig, medan den kristna livssynen ar santc. Jag ville her hanvisa till en lysande essay av dr Erik Petr6n, i Ereuna nr 1 fcjrra iret, kallad
>Mystikens logik, och skall ett ogonblick folja hans tankeging.
Man siger, att vl,ra kristna dogmer ir anstdtliga f<ir f<trnuftet. Det
beror pi vad man har fctr utgingspunkt. Lit oss ta de tvi satserna, att en
kvinna blir havande genom Helig Ande, utan ber<iring med en man,
samt att en d<jd man fir nytt liv och upptrider med en kropp, som 1r pi
en ging si kroppslig, att den kan fortira foda, och si okroppslig, att den
kan gi genom stingda dorrar.
Naturligtvis ir dessa dogmer orimliga, om man accepterar den naturalistiska vidskepelsen och inbillar sig, att det skulle vara bevisat,
fy^tt.
siska verkningar alltid har fysiska orsaker. Men vi kristna utgir frin
en annan virldsbild, vilkens forsta sats lyder: I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord; i relation till denna virldsbild ir de tvi satserna fullkomligt rimliga, sammanhingande och fornuftiga. I vilken mening skulle
naturalismens slappa poesi vara fcirnuftigare ln den kristna liran? Vi har
alltfAr lenge hort naturalisterna klanka pi vira grunderfarenheter, dirfor att. de skulle vara of<irenliga med en ittiotalistisk determinism, en
fysisk vlrldsbild. Naturligtuis ir de ofcirenliga med denna liksom alla
andra former av vidskepelse! Men de ir
sxnna.
Lit oss kasta en blick ocksi pi det bibliska tidsbegreppet!
Tiden ir sjilv en skapelse av Gud. Gud ir skapelsens Flerre, ocksi
tidens, och rir icke som vi bunden av dess former. Men fcjr tidens Flerre
1r allting, frin begynnelsen till iinden, nirvarande: hos Gud finns all tid.
Kanske kan en bild frin geometrin bidraga till att klargcira tankegingen.
I en endimensionell figur, dvs. en riit linje kan varje punkts lige bestimmas endast i relation till de andra ptrnkterna pi samma linje; varje punkts
identitet bestims, endast genom att den avgrinsas frin de andra punkterna pi samma linje. Den som rrir sig framit pi linjen, befinner sig i
varje rigonblick endast pi en punkt, och denna punkt ir identisk med sig
sjilv och icke med nigon annan punkt. Pi detta utpriglat endimensionella sitt upplever vi mlnniskor tiden; vi ir bundna i tiden, vi befinner
oss pi linjen och kan inte limna den.
I en cirkel diremot blir det annorlunda. For det inbiirdes fc;rhillandet
mellan de olika punkterna pi periferin giller samma regler som i den
rita linjen. Men frin cirkelns medelpunkt ir periferins alla punkter lika
j-

5t3o7z Credo. 3z:a tirg. Nr ?. r95r
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nlra, och derifrin kan hela linjen dverblickas. Det senare ir en fciljd
ay att medelpunkten icke lr bunden i periferin, det forra av att den 1r
periferins centrum.
Pi liknande sitt Ir Gud, som skapat tiden och 1r dess Herre, fri och
oberoende av denna och civerblickar, ja, skapar all tid i ett nu. Att vara
till i evighet 1r alltsi inte att existera en oindligt ling tid utan att var^
obunden av den endimensionella tiden. Det ir detta Skriften menar med
orden om att ))tusen 3,r dro i dina <igon sisom den dag, som forgick i gir,
ja, de dro sisom en nattYekt>>.
Frin denna utgingspunkt blir profetian begriplig, ja, naturlig. Ocksi
6ver forhallandet mellan dopet, som innebir dcjd och gravldggning med
Kristus, och den lekamliga doden, pi en ging identisk med dopet och
dettas fullbordan, faller nytt. ljus, di man betlnker, att ur Guds synvinkel de bida akterna 1r samtidiga eller snarare identiska, att der er en
och samma Guds handling, som fcir oss framstir i tvi skilda gestalter, i
dopet och d<iden.
K. G. Hildebrand har nyligen ironiserat river dem som tror, att det
finns en speciellt kristen historieskrivning. Historien miste emellertid bli
olika om man bakom dess skeende ser en personlig skapare, eller om man
ser en blind nodvlndighet. Den kristne miste ligga skapartanken till
grund fcjr ocksi sin historieskrivning.

4

Frin

denna utgingspunkt har vi art, oanfiktade av naturalistiska fordomar, se pi dels diktens uppgift, dels litteraturhistoriens virderingsproblem.

For naturalisten ir historien ett determinerat, ett mekaniskt skeende.
Fcir oss har historien en meningsfull inneb<;rd. Varlden ir fcir oss en
symbol, om man si vill en dikt, ett .t1c6.gnufi1. carln.en Dei, som aldrig kan
tolkas med naturvetenskapliga metoder. En stor krisren tinkare, den
helige Bonaventura, har med skerpa utrett dessa sammanhang.
Nyckeln till den kristna tolkningen av livet och verkligheten 1r analogibegreppet:
>>Om genom skaparakten f6rhillandet mellan virldsailtet och Gud verkligen ir ett
analogif6rhillande, si miste skaparakten obetingat ha efterlirnnar ett intryck pi de
skapade tingen. Antingen finns inte analogien i sjilva skapelsebegreppet, eller ocksi ir
analogien sjilva den lag, som behirskar det skapades substans.>>

Frin kristen synpunkt 1r enligt
mojliga:
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den akt, som frambringar de skapade varelserna, skapades rninga och olikartade analogier och detta inte pi grund av yttre och oviktiga utan pi grund av djupt
visentliga relationer: analogien ir sjilva den lag, efter vilken skapelsen har skett'>>
>>Genom

vilket
creatu.rae possunt considerari ut res uel ut signa. Den som
endast ser skapelsen som res, forstlr den icke. Det
naturalisten gor
iterstir att ocksa se den sorr' si'9na.
Detta sista iir diktens stora u.ppgift!
Diktens uppgift 1r icke bara att forstr<i, att tjusa, att skildra statarkok,
dess uppgif r ar att tolka hela Guds
sexuella nederlag och familjegruff
skapelse. >Vilken varld att uPptecka kan jimforas med den eviga sanningen, som ar stlndigt ung och ny>)' utropar Paul Claudel. >>Fersoner,
som inre kinner den, gor pi mig intryck av att varl-lytta eller evnucker.>>
Ett stort program for den kristna dikten finner man i inledningen till
Paul Claudels Ode jubilaire pour cil6brer le six-centiim'e anniuersLire de
Ia mort de Datr.te, 1927. Det heter dar:
>>Poesiens objekt lr inte, som det ofta pistis, drcimmat, illusioner eller id6er utan
den heliga verkiighet, som 'dr given en ging fi;r alla, och i vilken vi ir inplacerade.
Det ir alltsi de synliga tingens virld, till vilken tron ligger de osynliga tingens. Diktens
uppgift ir att tolka skapelsens signa. Det lr Guds verk, som utg6r dct outt<imliga temat
f6r den stdrste diktares berlttelser och dikter liha vil som f<ir den atmaste lilla figcls
sing. Mot den kristna fhilosophia perennis, som icke uppfinner abstrakta storheter si
som Spinozas och Leibniz' stora romaner, svarar en podsis ferennis, som inte fablar sina
motiv utan evigt griper de imnen, som skapelsen skenker. Poesins mil ir att 'pl det
definierades botten finna det outt<imliga'.>>

ljuset av denna iskidning blir 1800-talspoesien mycket tarvlig; den
har svikit sina uppgifter. Det stora revolttemat hos Byron eller Leconte
de Lisle 1r puerila protestef utslungade i rymden. Lika orimli gt ar ett
minniskans sorg itver naturens
annat tema, som dessa poeter omhuldar
oklnslighet. Vilken grotesk sorg! Claudel ironiserar <iver alla dessa v11vlrlden utan Gud, mlnskkenda temata for 1go0-talets patetiska poesi
ligheten, den ododlighet som icke vira sjdlar men vll materien skulle
bga, det olndliga, utvecklingen. Allt detta at hemmagjorda rnotiv, som
inte har nigonting att skafia med den existerande verkligheten, vilken det
ir diktens uppgift att se och iterskapa. Dante at det lysande exemplet
pi en diktare, som hiller sig till verkligheten, samlar dess disparata d.elar
och pi sa satr hjrilper oss aft fcirsti den. Diktaren skall stilla sig icke pi
iskidarens utan pi skaparens stindpunkt. Dante tycks ha varit ganska
okunnig om sin egen tids vetenskap. Jarnfdrd med dessa vetenskapsmin ir
han emellertid realisten. FIan insig, att diktarens eviga uppgift dr att i
sitt verk arbeta f6r den enhet, mot vilken den splittrande naturen strevar. Denna enhet kan nis, endast om i dess centrum stilles den skapade
Gud.
virldens hjdrta

I

-
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Claudel siger, att m?istaren Mallarm6s storhet var' att han som den
frjrste stallde frigan: >Vad skall detta betyda?, till verkligheten. Mallarm6
larde Claudel, att diktaren skall vara en tolk, icke en spegel. Men fcir
att verkligen kunna tolka verkligheten miste diktaren ha upplevat, vad
Mallarm6 aldrig ville uppleva: han miste ha befriat sig frin >denna andens underdinighet infcir materien, dess fascination av det kvantitativa>.
Det 1r vi, som skall behlrska virlden, icke vcrlden sorn skall behlrska oss'
Mallarm6 drdmde om en subtil konst, en ftirening av ord och musik,
som skulle finga verklighetens innersta hemligheter.
For Claudel blir diktarens uppgift att i ett vildigt, inspirerat grepp
infinga alla verklighetens skiftande foreteelser och gjuta den samman till
enhet. Det hrigsta diktverket ir m:issan, som skildrar och uppenbarar vetk'
Kristi offerglrning, vlrldens iterlosning.
lighetens innersta hemlighet

-

t
Diktens uppgift 1r alltsi framfcir allt att fcirklara det skapade universum. Den strirsta dikten blir foljaktligen den dikt, som nir djupast i
lit rnig som representantet vd\ja Dante och Dostojevskij.
detta imne
likgiltigaste
dikten blir sjllvfallet naturalismen, vilken nirmast kan
Den
jimforas rned smipojkars tivningar med krita och penna i smiskolan: en
allt detta 1r mycket
sprucken vas, en dammig maskros, en liten trabit.
rrirande, men det ir icke sanningen orn rnlnniskan och hennes andeliv.
Gustaf Hellstroms, Erik Asklunds, Rudolf Vlrnlunds, Eyvind Johnsons,
Torsten Jonssons romaner har inte mer att siga om minniskans verkliga ode.
Den naturalistiska psykologi, som m<iter i dessa och liknande lytta ro'
manverk, kan icke intressera en andligt erfaren och mogen lisare. Att
andligt desorienterade eller helt okunniga minniskor drivs av sina drifter
frin nederlag till nederlag, vet vi. Det ir ett fakturn, och det har sin
plats i en vlrldsbild, som vill vara komplett. Men lika litet som en fyta'
irings varldsf<irklaringsfdrsok intresserar oss den naturalistiska romankonstens skildringar av rniljcins, driftslivets och suggestionernas determinerade inverkan pi en rotlds och oerfaren mdnniska. Vad som intresserar oss, ir den dikt och mdnniskoskildring, som lir oss mer' nin vi sid.lva
erfarrt, som i konkret mlnniskoskildring ievandegcir de stora erfarenheter,
vi kinner frin evangeliet, frin mystikerna, frin helgonen.
Man kan t. ex. jlmf<ira skokan i Gustaf Hellstrcims roman Det uar en
tjttsande i.dyll, ett av denne fdrfattares mognaste och mest prisade verk,

i

Dostojevskijs Ras/zolni,koff.
Hellstrom borjar med diverse reflexioner. Jag skall re{erera dem.

och skokan Sonja
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Han var ingen renlevnadsman . . . Slagna soldater brukar icke vildta
kvinnor men diremot segrande . . . De lc;sa f<;rbindelserna var hans enda
resurs, si som samhellet nu var inrattat . . . Prostitutionen ir nodvindig. . . I ungdomen ir for mannen k<insdrift och kerlek tvi olika ting. . .
Efter dessa djupsinnigheter soker hjilten kontakt med en fallen kvinna
i huset mitt emot. Hon har varit llrarinna. Hon dr si oskyldig som aldrig
det. Hon berittar sjilv:
>>Dct var i slutct av augusri. Jag gick i Kungstrldgirden. Jag hade gitt der flera
kvlllar. En vccka kanske. Jag minns inte. Jag hade ingenstans att ta vigen. Dlr var
musik och binkar att sitta pi. Jag hadc inga pengar kvar. De hade tagit slut.>>

Si anholl polisen henne, trots att hon icke nlrmat sig nlgon man. Pi
felaktig misstanke. Och dirmed sjcink hon ned i sitt trista liv som prostituerad. Jagpersonens viktiga reflexion lyder:
>Om hennes historia var sann, om der verkligen i ett fritt land och ett
hogt kultiverat samhille kunde handa, att en kvinna pi fullstindigt lc;sa
antaganden tvingades in i etr sedeslcist liv, si . . .r,
Mirk nu nivin i denna analys. Mannen mdste ha kvinnor. Prostitutionen dr ndd.urindlg. Kvinnan tuingades ned i dyn.
Denna determinism 1r barnslig. Fcirfattaren riknar icke med frihet.
FIan kan varken tinka sig disciplin eller kyskhet eller offer. Han anar
icke, var ett h6gre personlighetsliv bdrjar.
Lis nu Dostojevskijs roman Raskolnikoff, der hjelten till sist beklnner
for sk<;kan Sonja, att han mordat pantlinerskan for att med en napoleonsk
handling vinna sjllvfortroende, skapa sig ert dde. I stSllet fcir att rysa
tillbaka fdr denne man, som kallar den mordade kvinnan en >vidrig lus>,
grips Sonja av den djupaste medkdnsla med honom. Hennes enda tanke
ir: >Vad han miste lida!> Hon vill genast offra sig for honom, f6lja
honom i fingelset, blra hans skuld, utplina den. Nir han till slut i ingest
fritgar henne, vad han skall gcira, svarar hon:
>>'Vad ni skall gdra!'utropade hon och sprang upp frin sin plats, medan hennes iigon,
som dittills varit fulla av tirar pkitsligt blixtrade till.'Stig upp!'Hon vidrdrde hans
axel och han reste sig, under det han bctraktade henne nistan med hlpnad. 'Gi genast
i detta dgonblick ut och stlll dig vid en korsvig, buga dig och kyss jordcn, som du
har befleckat, och buga dig sedan fdr alla minniskor, i.t alla lyra viderstrecken och
sig med h<ig riist: Jag har mrirdat! Di skall Gud gc dig nytt liv.'>>
Och hon tilligger:
>Nir du gir till ditt lidande, skali du verkligcn ta det pi dis. Du ska1l komma till
mig. Jag skall ta det pi mig, vi skall bedja ocl"r gi tillsammans . .
.>>

Dostojevskij ser ocksi grymheten och nriden. Alla utgjuter vi blod, ropar
Raskolnikoff, blodet flyter evigt i virlden som ert vattenfall eller som
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>>och f<jr dess skull bekransar man folk pi Kapitolium och
kallar dem sedan mlnsklighetens vilgorare>. Men han ser djupare in i
denna ncid in naturalisten. FIan ser icke bara ett ncidvindighetens nodste

champagne

utan ocksi ett frihetens trots allt,Han visar en strimrna av andligt liv hos
den prostituerade. Han visar, att etiatn peccata kan bli till vilsignelse, om
mdnniskan ir villig att lida.
Bakom Hellstrcims och Dostojevskijs skiidring av skcikan skall man se
evangeliets bild av den prostituerade, som ljog, och som Friisaren milt
avslojade: en enda rdrelse i hennes torterade sjll av karlek
och hon
var frllst.
Naturalisten ger en lig karikatyr av mlnniskolivet.
Den kristne diktaren tolkar rninniskoliver, visar pi en djupare sanning 1n determinismens och ytans.
Eller man kan jimfcira kdrleken mellan Petrus de Dacia och Kristina av
Stommeln med t. ex. karleken mellan de trista komparserna i Torsten
Jonssons roman Konuoj,
Torsten Jonsson vann stor bercimmelse genom sin skildring av tvi forbrlnda nutidsminniskors samlag ombord pi en konvojbit i krigstid. Hans
skildring ir sinnligt uts<ikt och raffinerad. Det finns ett slags stilfull
melankoli i denna bild av en man, som >hat sein Sach'auf nichts gestellt>.
Men lis efter denna bok Petrus de Dacias brinnande brev till sin ilskade!
FIos Jonsson heter det: >>Man ska inte bry sig si hysteriskt mycket om
varann . . .> >Det kan inte ricka i evighet . . .> >Men det rlckte en
stund . . .>>
FIos Petrus de Dacia heter det:
>>Non deum a te separo in diligendo, sicut nec te a deo in cogitando et senciendo:
fateor enim te sic coniunctam esse dei in corde meo, ut quasi numquam vel raro fit ut
tui mihi occurrat memoria sine dei recordacione intima: sed et dei uix umquam recordor
sine tui memoria dulcissima.>>'
Man skall icke begdra det ena eller det andra. I den stora dikten finns
bida
den trista concupiscentia och den himmelska kerleken. Det stora
mrjnstret ir Dante, som gett oss bide Paolo och Francescas passion och
Beatrices himmelska kerlek, som ir fri frin varje krav.
6

Diktens uppgift ar att frjrklara mlnniskans ode, att tyda skapelsens
signa, att uppenbara och tolka dess figtrae, att uppdaga Kristusandens

' Jag skiljer icke Gud frin dig i min kerlek, liksom jag heller icke skiljer dis frin
Gud i mina tankar och klnslor. Ty j"S tillstir, att du i mitt hjlrta lr si {orbunden
med Gud, att det sillan elier aldrig hender mig, att jag kommer att tinka pi dig utan
den innerligaste erinring om Gud. Men jag kommer heller nistan aldrig att tinka pi
Gud utan att ljuvligen minnas dig.
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minniskornas hjirtan, att med fackla och strilkastare g&
fcire minskligheten pi dess vanskliga vandring och upplysa den om dess
icke att som naturalismen slappt analysera dess nesanna mojligheter
derlag och artikulera endast dess veklagan. Den ryske filosofen Berdjajef
har her framstlllt viktiga tankar.
Den itervunna mlnniskans viktigaste uppgift ar att skapa. Att griva
ned sitt pund f<;rbjudes i evangeliet. Minniskan uppmanas alltsi principiellt att skapa. Att skapa betyder att prestera nigot som tidigare icke
existerade: ingenting blk ndgonting genom en hemlighetsfull akt, som
logiken aldrig kan fatta. Skapandet 1r icke evolution, det Ir snarare dess
lnotsats. Evolution dr nodvlndighet, skapande ir frihet. Mlnniskan skapades av Gud, som sjilv ir skapare, till hans avbild. Mlnniskan ir alltsi
att sl<apa! Skapande 1r i sista hand den andliga mlnniskans
skapad
bruk av- sin frihet. Gcir hon icke bruk av sin frihet, Ir hon icke minniska. Den naturalistiska livssynen kinner icke minniskans skapande, som
1r hennes enda ritta kallelse,
Geni 1r icke ett undantagstillstind. Geni betyder, att menniskan bryter
sig fram till de skapande, primlra livskillorna och liter dem genombrusa
sig: varje stor skapare vet
vad alltsi Vizelius icke vet
att han mitt
- ar ett instrument, ett medium.
-.
i sitt suverina skapande bara
fdrhallandet mellan skapande och
FIir mriter ett svert problem
moral. Det skapande snillet sklnks minniskan gratis och har ingenting
med moralisk eller religi<is kamp att gcira. Skaparen ir legitimerad i och
med sina skapelser. Det skapande geniet bekymrar sig mindre om sin
egen frllsning in om sina skapelser. I sitt skapande glommer geniet sig
sjilv, sin egen personlighet, avstar frin sig sjilv. Skapande betyder offer.
Det innebir sjilvriverskridande, genombrytande av den egna personlighetens grlnser. Det finns ingenting av sjilviskhet i det geniala skapandet.
>De kristna som gcir gillande, att man fcirst miste civa askes och uppni
fullkomlighet och sedan ta upp skaparverket, har ingen aning om vad
skapande inneblr., Sjllva skapandet tyder pi en princip i mlnniskan,
som miste liggas till grund frir ett annat moralsystem in lagetiken och
frilsningsetiken. Skapandet ir mer in nigonting annat en reminiscens av
minniskans kallelse fctre fallet: till sin art er skapandet en kamp mot
synden, bundenheten, nddvindigheten, den dcjda utvecklingen; ingen annan minsklig aktivitet ger oss en si klar forestillning
ett si hinfcirande minne av
menniskans egentliga bestlmmelse:
>Skapandets etik 1r inte utvecklingens utan den mlnskliga sjllens egen
i ungdom och jungfrulighet, och den hirrcir ur den mest flammande av
friheten. Dlrf<ir kan sann moral icke vara hjordens
alla livsknll
verksamhet

socialmoral.r>
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Gud ar icke nojd med att minniskan endast sciker sin frilsning, han
iinskar, att minniskan ocksi skall visa sin skapande fria kerlek till honom
genom att positivt utveckla sin natur. Verklig skapelse kan derfiir aldrig
djupast sett ske i minniskans eget namn, det miste ske i namn av nigonting som ir hogre ln minniskan, i Guds namn. Profetiskt slutar Berdjajef :
>Nu har den stund kommit, di det blivit uppenbart, att det endast Ir i och genom
kristendomen som minniskans bild kan bevaras, ty denna virldens element hotar att
totalt fdrtida den. Minniskans skapande blir m6jligt och fir sin legitimeting, nir det
stllles i Guds och ickc i sin egen tjlnsr, nlr det f<;rbindes med den gudomliga skapelsen.
Detta problem sammanhinger med det slutliga nederlaget fdr de sista resterna av den
manikeiska metafysiska dualismen med dess skarpa mots'dttning mellan Gud och skapelsen, mellan kyrkan och virlden. All genuin existens har sin rot i Gud; utanfor Gud
existerar icke naturenl det finns dlr ingenting annat en ondska, synd och icke-vara.>>

Som det hciga mcinstret f6r den skapande mdnniskan
den heliga Jungfru: Fiat mibi secunduln 1lerbun, tutr.tn.

stir

Guds moder

Den stora dikten 1r ingenting mindre ln ett aktivt deltagande i offer
och lydnad i det gudomliga forsonings- och nyskapelseverket. Johannes
av Korsets lyrik ir icke bara skildringar av sjllens hdgsta erfarenheter
de iir sjilens erfarenheter, de iir Guds andes intringande i och besitt-ningstagande av en lydig, brinnande minniskosjil. Diktens hogsta uppy^r^ en form for minsklighetens identifikation, dess accepgift ir
^tt
terande av Guds ande.
Det ir ddrfor Frankrikes stdrste kritiker i modern tid, abb6 Bremond,
kunnat stilla problemet poesi ocb m.ystik. Den hcigsta poesien rir ingenting
annat in mystik. Francis Thompson skrev:
>>O

world invisible, we view thee,

o world intangible, we touch
o:;":

l*Ji:l1:;;lli Yl' ?' Ji

thee,

*'

"'n

Den finaste utredning av denna diktens gudomliga uppgift jag kinner
finns i fransmannen Charles du Bos' bok Qu'est-ce qxr.e la littdrature?
Han frigar dar forst, vad livet ir. Fcjr en naturalist ir det ett ddtt mamed Keats ord
r>den dal, dir vira
skineri. Frir den kristne ir det
sjllar formas>. Dikten ir ingenting mindre in detta samma liv, som blir
medvetet om sig sjilv, i och med att det fir sitt fullgiltiga uttryck i en
genial minniskas sjll. Vad skulle livet vara utan litteraturen? Ett evigt
vattenfall! Litteraturen har naturligtvis ocksi andra uppgifter. Men
framfor all, ar skaldens ord identiska med hans sjdl. Minskligheten blir
medveten om sitt cide och sin kallelse i den stora dikten. Den vildige
Shakespeare ser minniskan >en tant que donn6>. Den kristna dikten,
Dante och Claudel, ser m:inniskan >>en tant que crid>>. Ddrfcir vigar du
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att >l'histoire de I'ime des grands podtes se trouve 6tre l'histoire
la plus importante de I'ime humaine>. I dikten skall rymmas bide ncjdvindigheten och friheten, hela minniskans <ide, bide vad Vordsworth
kallade >the still sad rnusic of humanity> och vad Claudel kallar >nigon
inom mig som dr mer jag sjilv in jag sjilv>.
Litteraturens uppgift ar att gora minskligheten medveten om dess <ide.
Detta innebir att belysa hennes materiella ode, analysera arten av hennes
bundenhet, makten av hennes fcirnedring, omfinget av hennes synd
men framf<jr allt innebdr det att belysa och mojliggijra hennes befrielse.
Det finns i en predikan av Sankt Augustinus en passage, som just skildrar, hur den i synd bundna och i minga avseenden ofria mlnniskan upptlcker en hemlig ton och gir mot den,
Bos siga,

dum miratur membra tabernaculi, ita perductus est ad domum Dei, quandam
dulcedinem sequendo, interiorem nescio quam et occultam voluptatem, tamquam de
Dco sonaret suaviter aliquid organum, et cum ille ambularct in tabernaculo audito
quodam interiore sono, ductus dulcedine, sequens quod sonabat, abstrahens se omni
strepitu carnis et sanguinis, pervenit ad domum Dci.>>"
>>Tamen

I fortslttningen

heter det:

>In domo Dci festivitas sempiterna est. De illa eterna et perpetua festivitate sonat
nescio quid crnorum et dulce auribus cordis, sed si non perstrepat mundus.>>a
7

Diktens hciga uppgift ir alltsi att tolka skapelsens sigtta, att uppvisa
minniskans gudomliga kallelse, att fortsetta skapelseverket, skapelsens
fcirandligande till fullkomlig identitet med skaparen; dikt ir i sina hiigsta
former andligt liv, mystik.
Med denna syn pi dikten miste man fcirolimpas och krlnkas av den
naturalistiska ligsyn pi litteraturen som socialt reportage, som deterministiska klagoljud, som hesa nederlagssignaler eller monotona kittjeballader,
som er den hos oss f<trherskande. Det iterstir for kristna litteraturforskare och kritiker en stor uppgift: att genomfcira en total omvirdering
av svensk litteraturs historia, att i varje irhundrade, varje generation
tillimpa Jacques Maritains norm:
t Men ner han stod i beundran inf6r templets olika delar, kende han sig frird franr
till Guds hus, lockad av en ljuv makt, en obest'dmd inre, hemlighetsfull tjusning; dct
var, som om frin Guds hus skulle ha tonat en mild melodi frin en lyra; och medan han
gick omkring i dctta tabernakel, lyssnade han till denna inre ton, lockades av dess ljuvhet, fascincrades av dcss klang; han lyssnade inte llngre till bruset av k6tt och blod
utan tringde fram till Guds hus.
nI
Guds hus rider en evig fest. Frin denna eviga aldrig upphtirande fcst tringer
ut en harmoni, som ir ljuv f6r virt hjlrta att lyssna till; men vi f<irnimmer den endast
om virldens brus f<irstummas.
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>>Om

man skulle frirs6ka

icke klassificera konstnirerna inbcirdes, vilket

ir og6rligt,

- efter en vlrdeskala, skulle man frin evangelierna och
ordna konsttyperna
men
liturgien fi gi till mystikernas skrifter och direfter till den vanliga profana lionsten.
Inom den profana konsten stir naturalismen llgst.>>
Jag har

i Ande och dik"t antytt, varfdr jag tycker, att min vin Erik

Hj. Linder har misslyckats med sin uppgift att skildra

svensk litteratur
under de sista decennierna: han hogaktar naturalister, som intet vet orn
minniskans ode och icke har nigot att sega mogna andligt erfarna mdn-

niskor, medan han gir forbi fc;rfattare, vilka i litterir form framstillt
andliga erfarenheter av hogsta rang
som Gierow och Arnold Norlind.
Men jag skall icke har renouare dolorem.
Jag vill peka pi att man 6verallt, i alla tidigare epoker av svensk diktnings historia, stir infor sarnrna
uppgift: vi miste bort frin naturalismens grodperspektiv, vi miste skapa
en motsvarighet till abb6 Bremonds Histoire littdraire du, sentitnent religeu.x, vi miste sdtta reportagenaturalister, subjektiva klagokrikor och
lyriska marskattor pi plats och kriva utrymme fcir den hciga dikt som
formar, gestaltar, ja, i sjilva verket ar minniskans hdgsta andliga erfarenheter.

Suen Stolpe

GERTRUD VON LE FORT

KYRKANS HELIGHET
I
Din stlmma talar:
Annu har jag vildmarksblommor i min famn, Innu bir jag dagg i hiret ifrin minskovirens dalar,
Annu har jag bdner, som marken lyssnar till, lnnu vet jag hur man stillar stormar, hur
man signar vattnet,
ddemarkens hemligheter, innu biir jag pi mitt huvud gria
vismins spindelvivar,
jas ir alla jordevarelsers moder: varfdr smidar du mig, virld, f<jr att jag fit vara

Annu ber jag i mitt sk6te

Ty
I

som min himmelske Fader?
mig knib6ja folk, som sedan linge

vigen till den

iro borta, och i mitt ljus finna minga

hedningar

evige!

i hemlighet i deras gudatempel, osedd var jag i deras vises tinkesprik.
Jag var pi deras stjlrntydares torntak, jag var hos de ensamma kvinnor, som undJag var

fingo anden.
Jag var tidernas lingtan, jag var tidernas ljus, jag
Jag it deras stora summa, ;'ag lr deras eviga enhet.

Jag
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ir tidernas fullbordan.

ir alla vigars vig: pi mig vandra irtusendena fram till

Gud!

Kyrkans hel;ghet
il
Du ir sisom en klippa, som srupar brant mot evigheten, men mina dagars sl'dkte ir
sisom sand, som strilar ned

i intet!

Det 1r sisom stoft, som virvlar runt sig sjilvt.
Det har gjort sitt blod ti1l andens lag och egna folkets namn til1 Gud'
Dirf<ir ligger du som rimfrost 6ver deras dr6mmars skogar och som sn6 pi

deras stolt-

hets granar,

Ty du bojer dig icke under minniskors oh och linar icke din r6st it deras fifnnglighet.
Du kastar nationerna ned infcir dig, att du mi r'ddda dem,
Du bjuder dem sti upp inf6r dig, att de mi itervinna hilsan!
Se, deras grinser lro sisom muraf av skuggor inf6r ditt ansikte, och sisom ett etl$je

ir bruset av

deras hat,

Deras vapen iiro sisom

klirret av glas och deras segrar som smi ljus i skumma stugor!

till kvillen, och dina vingar v?ixa 6ver alia hav,
din andedrikt bliser tiver alla sllkten,
vita,
och
Din farnn omfattar negrer och
grlnser
iiro utan gfenser, ty du bir F{errens
Ingen timma blir din 6destimma, dina

Men din seger varar

medlidande

frin

i ditt

morgonen inda

sk<ite!

III
Du blr en mantel av purpurtrid, som jorden icke har spunnit.
Din pannas smycke lr en sloja, som v'dvts av lngiarnas tirar:
Ty du blr omsorg om aila, som iro dig gramse' du ilskar dem, som hata dig'
Du vilar alltid pi ett leger av t6rnen, ty du kan icke

g16mma deras sjilar'

Ur tusende sir str<jmmar ditt f6rbarmande; du vilsignar alla dina fiender.
Du upphdr icke att vllsigna dem, som alltfort icke veta om det.
virldens barmhlrtighet ir din fdrlupna dotter, och a1l mlnskor'dtt ir av

dig.

A1l minsklig vishet har llrt av dig'
Du ir den f<irborgade skriften bland alla deras tecken. Du lr den fdrborgade str6mmen i deras vattendjup.
Du lr den hemliga kraften i deras fortbestind.
De vigvilla gi ej f6rlorade, di du alltjimt visar vigen, och syndarna skonas, di du

alltfort beder f6r

dem.

lr den sista niden 6ver de f6rstockade.

Din domstol

Om du fcirstummades en dag, skulle de alla slockna, och om du somnade en natt, vole
det ute med dem!
Ty far din skull lita himlarna jordklotet kipa sin bana: alla, som smida dig, leva
allenast av dig!

w
Dina tjinare bira skrudar, som icke bliva gam1a, och ditt tal ir sisom dina klockors
malm,

Dina bdner

Din lira ir

iro

sisom tuseniriga ekar, och dina psalmer
sisom ett feste p& ointagliga berg.

lro fyllda utav

havets brus'

Nir du mottager l<iften, si genljuda de till tidernas inde,
och nir du vllsignar, bygger du boningar i himmelen'
Dina vigningar ero som en eldskrifts tecken pi pannan, dem ingen kan utplina.

7t
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Ty din trohets mitt ir icke mlnniskors trohet, och de ir, du omsplnncr, rymma
nigon

icke

h,iist.

Du ir som en bestindig {lamma ,ijver virvlande aska!
Du ir sisom ett torn mitt ibland brusande vatten!
Dirfdr ir din tystnad si djup, nlr dagarna larma, ty om aftonen tillfalla de iindi din
misskund:

Det Ir du, som beder 6ver alla grifter!

Dir i dag en trldgird blommar ir i morgon vildmark, och dir dct bor ett folk on-r
morgonen, der bor f<;rdarv, nar natrcn bryter in
- du fdrvandlar, omgestaltar
Du lr den eviges enda tecken pi vir jord: allt, vad icke
ddden!

V
Dina heliga iro sisom hjiltar frin frimmande land och deras syner sisom en oliind
skrift.
Du stlller dem utanf6r glngsc lagar, som villc du fcirgora dem.
De lro sisom vatten, som flyta uppfor bergen.
De iro sisom eldar, som brinna utan eldstad.
De iro som ett glidjerop till d,ijden, de iro sisom fackelsken bland mijrka marter.
De iro sisom boner i natten, de iro sisom stora offer i djupa skogars stillhet.
Du utgjuter deras kraft sesom ett vederkvickelsens keril och deras blod slsom en bigare
ful1 av vin.
Ty du griver fram varje eg€nxrt sisom killor och liter dem gllnsa som idelstenar.
Ut ur riknen leder du oss in i kirleken och ut ur tystnaden till milids fcirundranr
Dir finns inga hjiilplost dvergivna i dina portar sisom ibland m'dnnishorna.
Dina utblottade 6verf16da, och dina egendomslisa bira {rarn furstliga givor,
Dina fjittrade befria, och dina offerbrinda g<!ra levandc,
Dina ensrmma forkunna frihet ifrin ensamhet: du lr segern 6ver sjilarnas fingenshap!
6pers. au Folke Gjerulf

)KOI\TST OCH SKOLASTIK)
Oster Sjdstrznd;

lnuigelse. Dikter. Stockholm 19i0, Bonniers.

Kr.4:7J.

ung och okend lyriker i Gciteborg en
J]or etr par ir scdan utgav en (Jnio.
I diktsamling som han kallade
Den uppmerksammades bl. a. av
Lechard Johannesson och behandlades utforligt av denne i Fyrtiotalet ocb
idtlerna som ett av de intressantaste exemplen pi sen orientering mot
metafysiken och den filosofiska realismen, som han anser sig kunna konstatera pi vissa hill i den modernaste lyriken: >>Denna bok rymmer forvinande mycket ay r'ya lyriska nyanser och framforallt ansatser till en
sarnmanhangande livssyn eller livsfilosofi, som val d<iljes bakom ett svar76
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tydbart symbolsprlk men som si sminingom fascinerar lisaren, om han
ger sig tid att nirmare tranga in diri.>
Sjostrands debut signalerade tydligen nigot nytt i fyrtitalets yttersta
tid: hans nya verk har kallats femtitalets fdrsta stora dikt. Och med
ratta. Jag tror inte det Ir f<;r djarvt att pisti att dess forsta och stcirsta
avdelning kan komma att riknas till det vihtigaste i tidens diktning.
Inuigelse ir ett stitligt exempel pi hur den metafysiska och realistiska
instlllningen kan verka befruktande pi poesien, och jimvll pi hur den,
konsekvent genomfcird, kan leda fram till religionen, man tors vil hdr
utan n'ekan slga: den katolska mystiken.
Boken inledes av en sror svit med titeln Pestittngfnt.. Dess motto >O
Dieu, purifiez nos c@urs' purifiez nos ccellrs>> 8er en antydan om hur
Sjcistrand her ser pi lidandets och olyckans problem. Vi fi se hur katastrofen bryter in <iver en virld, som frirefaller att leva i planlagd lycka och
harmoni.
Inga cirkelsegment fylides av l'redmark
Bevakade var alla kiosterdddar
Jordmodrar, krematorier ur synhill.

synes silunda vara i den blsta forfattning. Livets bistra reaiiteter
i varje fall utorn synhill. Trlnga de
iro sivitt mojligt undanskafiade
sig nigon ging dndi pl, gcir man helt naturligt vad man kan for att bli
det pinsamma intrycket kvitt:

Allt

Glcimskan f6rberedd

i alla

instanser

oversvimningarna kindes ingen vid
Statistiken bestrcd sanningens symptom.

Men

i

denna f<irtrlffliga existens smyger sig nu den andtriga dciden ijver

rnbnniskorna:
Somrarna

vlxte i v'drme och torka

:.:1":""J T:", i' lTi.ui, :, YIJ; l" :

"

"

Och lnnu fdrsokte ingen att bryta sig ut ur statistikens

fcirstenande

fdngelse:
Kyrkorna ennu tomma nir de fcjrsta
jordskalven lade infektionens h6rnsten'
Sd

uar det ntir bon kont

Hon

den skrickinjagande och hoppingivande. Fdrst verkar det for
eller lycka over jorden:

visso inte som orn hon skulle bringa frid

Leif Carlsson
Stinkande grlshoppor tickte brunnarna
vattenkranarna sprutade deras blod.
De brinnande bjllkarnas tid var inne.

Men det visar sig, att ur olyckan ocksi kunde komma nigot helt annat:
Ensamhetens

frihet och

n<idens stillnad

det f 6rlorades fullkomning, dtjdens frid

ut minniskorna ur

den fcirstenande tillvaron,
scikande efter det som skall lga bestind:
Horu tvingade

till

tankens

Moder, din svarta klldnad ledde oss till
havets portar, till nattens yttersta rum
till rymdernas kontraktion till punkten tid.

Dikten for oss nu piotsli$ over till den virld i vilken detta scikande funnit
ett av sina hdgsta uttryck, till den klassiska kristna konsten frin det tidevarv dZ S:t Thomas mediterade over nwnc sf61xs
nuet som varar
och
Meister Eckehart iiver >evighetens gronskande nu>), tlnkare vilkas stora
betydelse for Sjostrand denne sjilv annorstides omvittnat.
Ribbvalvet, spetsbigen och strlvpelaren
Oindliga horisontf6rskjutningar
Stenmusikens polyfona slutenhet
Dagens flyktiga tidsildrar omvandlas
av de vinr6da och safirbli f6nstren
tidl6sheten tlnds i sina dagsfirger

Men ingalunda slutar detta i nigon sorts estetisk eskapism. Fcir den som
sett tidkjsheten tlndas, fctr honom visar sig
si synes mig diktens sista
- skepnad:
strofer kunna tydas
Pestjungfrun i sin ritta

-

Ett kvinnoansikte, {rirvillande likt
ljusdunklets miktiga jungfru, madonnan.
Helgedomens skiljemur var h6ljd i dis.

Efter Pestjulxgfra f6ljer en serie smi dikter av helt annan karaktar
med det vilkanda och mcijligtvis f<ir mer in en skrimmande mortot
jag vet att nagot ir till. Aven den som har den hcigsta
Scio aliqwid esse
tanke om Doctor Angelicus ryggar kanske tillbaka infdr detta och frigar
sig bekymrad om den skolastiska kunskapsteoriens utgingspunkt, i och
for sig ojemf6rligt bra att ha i filosofien, det ir sant, skall visa sig vara
lika limplig som underlag for poetiska meditationer. Man kommer snart
nog att bli fullt lugnad pi den punkten. Hlr om nigonsin kommer det
visserligen att visa sig det som Johannesson har pipekat som karakteristiskt
78
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f<;r Sjostrands dikt; >Kinsloupplevelsen ir nigot sekundlrt. Den konstnirliga upplevelsen ir i fcirsta hand en intellektets sak.> Sjcistrand visar
sig vara en god lerjunge till den mlstare han citerar; men tillika en stor
lyriker, som fcirmir ge ett stort uttryck i dikt it det som fiirut beskrivits
filosofiskt, minniskoandens sikra och intima kontakt med det Varande i
hela dess underbara och konkreta rikedom:
F6rtrogenheten, den nistan okenda

i

dagbrynet

vid ljusskiftningens tidvatten

Det enkla fattandet, lugnets vig i rymdens vivnad

:,,:"T: ::,Til

".',

uT

ll.o,,.

Men frin detta fores han ocksi ett steg lingre. Den sista dikten
avdelning mi citeras for att visa vart:

i

denna

Det yttersta. Inte tystnaden
utan tankens hisnande fiste

i det ofdrklarliga
Adove te deuote
latens Deitas

Om tankens kontakt med ens handlar lven den tredje sviten. Om rnan hir
till iventyrs tycker att thomisten stundom tagit herravildet <iver poeten:
R6d lera, vetbar

Ej kend fore Challenger
Given absolut, av a1l kunskap oavhingig
Dock i upptlckandets dgonblick
Direktsedd.

si kan man snabbt trrista sig genom att vinda bladet tillbaka till f6ljande
dikt, enligt anmilarens mening kanske en av samlingens skcinaste:
Inga koraller eller pirlor
kransar havsbottnens kratrar
All tid lr slocknad, alla soluppgingxr stumma

Oindlig ir vir
o Pompeji aska

resa

mot

elden

Skolastiskt skulle man kunna siga att dikterna hittills huvudsakligen
rort sig inom den naturliga kunskapens ordning. Men intellektualisten
Sjristrand ir uppenbarligen en allt for god thomist och en alltfor god
lyriker for att glcimma att kunskapandet ingalunda ar minniskans enda
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lnguar Hdgman
reaktion infctr det Varande. >Und i6 m6re si verstet, ie m6re si minnet>,
siger han med Eckehart fore de avslutande dikterna. Och i dem anar
man ocksi det stora steget over frin den naturliga kunskapens virld till
det som ir ovanefter. Men dir slutar ocksi poesien i f<jrs<jket att slga det
som icke kan sigas.
pi imbarets botten.
Stillheten i det som var och fiirestir
6gonblickets beroende.
Spcgeln

Midnattens ordrliga ansikte
och cin som f<irsvinner i det mcirka rummet'

Leif

Carlsson

OM DIKTNING CCH TENDEI{S
I flera sammanhang har under senare tid en diskussion forts anglende m6jligheten av en fast virdeskala ocksi fdr skdnlittcraturen. Utgiende frin Jacques
Maritain har Sven Stolpe hlvdat, att om vll det konstnirliga grundkravet 1r
fyllt (>ypperlige f6rfattare, om andra lr ingen friga>), b6r dlrefter den dikt
sittas hdgst, som gestaltar minniskans hdgsta erfarenheter och uppgifter, och
den dikt ligst, som endast gestaltar mlnniskans yt- eller barnerfarenheter och
visar sig okunnig om hennes andliga upgifter. I Aftonbladet fonnledde detta
en artikel av f,tirfattaren Ingvar H6gman och en replik av Stolpe. Ur denna sista
skall hir ett brottstycke anf<iras, r'ilket ger fdrklaringen till nedanstiende insindare
bl. a. dirfor att
av fcirfattaren Hcigman, vilken vi med n,iije bereder plats fcir
frin katolskt hill ingenting finns att invinda mot dess formuieringar:
>H<igman vill gdra g611ande, att man i Sverige pi den grund Maritain lagt f.n.
hil1er pi att uppfora en >>innehillsestetik>>, dir man prisar ett litterirt verk, bara
det lr kristet rlttroget, innehiller en riktig kristen tanke eller tendens. Thomisterna skulle alltsi icke ha observerat det formella problemet.
H6gman tycks ana, att detta dock icke stimmer om Maritain sjllv och citerer
efter mig ett ord, som jag fcirs<jkt aktualisera, si fort tal varit om kristendom och
var di kristen och forsdk att
konst: >>Om du vill skapa ett kristet konstverk
gora ett gott arbete. Ftjrscjk inte gtira nigot 'kristligt'>>. Han behover emellertid
inte oroa sig. Ingen som utgir {rin thomismen kan nigonsin ens {restas av den naiva
{drestillningen, att ett konstverk skulle kunna bed<;mas endast efter sin iddvirld
eller sin tendens. ... I diskussionen (efter det f<iredrag i Uppsala, som delvis avtrycks i detta nr) antydde jry, *t frin thomistisk stindpunkt ir fdrestillningen
om ett virdefullt litterlrt verk med slapp eller konventionell form orimlig: ett
djupt innehill kan icke gestaltas i annat in konstnirligt gedigen och fast gjuten
form: det vore annars icke ett djupt innehill. En tlnkt konstn'dr, som hade i djupet uppievat minsklighetens 6de, och som verkligen igde ftirutsittningar att tolka
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tillvarons sigtn, kan aldrig tlnkas framligga sina resultat i en slapp form. Om
hans form ir slapp, 1r ocksi hans upplevelse grund. Djupupplevelsen betinger
konstnlrlig form. Form och innehill ir nlmligen samma sak>>.
Till detta endasr en sista anmirkning.
Den litterira virderingen kan undgi relativistiskt kaos, endasr om den erkinner
ett grundvirde, som ir orubbligt. Detta gr'ndvlrde miste vara sanningen. sanningsproblemet blir vid konstniirlig vlrdcring aktuellt pi tvi siitt: dels i f6rhillandet mellan konstnlren och den verklighet han skall uppleva, dels i frjrhillandet
mellan konstverket och dcn upplevelse det skall gesralta.
Till dessa frigor ir det avsikten att ircrkomma i denna tidskrift.

Det f6rsvar for den anspriksldsa och clementira dikten, som jag fiirsdkte mig pi
i Aftonbladet den i mars, inspircrade dr suen stolpe till ett genmrle, pr'dg1at av der
allvar som saken faktiskt fdrrjinar (AB l4/3). Di dr stolpe vinligt nog fiirklarat
sig vilja ge mig plats f6r ett svar pi svaret i denna tidskrift, tar jag tacksamr tillfiillet
i akt' Ehuru jag tog min utgingspunkt frin Maritains i debatten mellan stolpe och
Linder vldrade gradcring av dikttyperna efter deras metafysiska innehili, som jag anscr of ta ha missftirstitts, vlnde jag mig inte si mycker mot dr Stolpc. Genom att
tidigare ha demonstrcrat en h<ig uppskattning av konstnrrligs prestarioner av Stolpe,
samtidigt som jag tagit avstind frin vissa med dem forknippade isikter, har jag visat,
att iag anser Stolpe i varje fall i praktiken vara relativt hrijd <iver den innehillsestctik,
som bedcimer diktverks vlrde efter deras isikter.
Mcn kan det fornekas, att en del diktare och kritiker bide i Sverige och Danmark
tycks ansc' att cn dikt genom anbringandet av ett thomistiskt uttryck eller en annan
djup idd, som man uppsnappat hos nigon forskare eller popularisator, fir ett konstn5rligt djup, som hdjer den lingt ilver t. ex. Heidenrdslein? Och bjuder inte varje klart
medveten virlds- eller livsiskidning hiirvidlag pi en frestelse och en fara ftir diktaren,
sirskilt om han ir intellektuellt inrihtad? Kan man vidare komma ifrin, att Maritains
gradcring har gett anledning till ett ytligt tillrittaliggande av estetiken?
Som korrektiv till missforstinden citerade jag ett annat yttrande av Maritain, som
jag fann ignat att gardera mot varje undervirderande av det konstnlrliga som sidant.
j^g citerar det eftcr honom
Stolpe slger,
vad han nu vill vinna med det! Jag
^tt
skulle inte alls ha nigot emor att si gcira, om- jag blott n.igonsin h<jrt ellcr sett detta
citat hos Stolpe. Jag ir inte grundlird ens i Sven Stolpes fiirfattarskap. Dock har ieg
faktiskt emot Stolpcs f,ijrmodan ldst en dcl verk bide av och om Maritain. Naturligtvis
finns den m6jligheten, att jag helt missf6rstitt Maritain, men dec kan i si fall om6jligen, sisom Stolpe siger, bero pi att jag biott skulle kenna honom genom
Stolpel
Dr Stolpe uppreser sig sirskilt mot art jag betecknat Maritain som >en lysande
begivning som kunnar aktualisera thomismcn i de litterira salongerna>>, medan den nya
thomismen lr resultatet av >>en iing rad mindre cleganta men vetenskapligt sansade
forskare och tlnkare>>. Detta kan kanske missuppfattas si, som om jag skulle vilja
bestrida Maritains vetenskapliga f6rtjlnster, vilket ju vore orimligt. Stolpe framhiller
ivrigt, att han ir >tung>> och >besvlrlig atr lesa)). Det kan man instimma i, iven
om man finncr njutning i att fdlla detta klara intellekts >tunga> arbete med svira
materier. Men kan man derf<;r frinkbnna minga av Maritains urredningar och uppgrirelser, t, ex. i Attinotlerne, elegans? Det kanske beror pi vad man inligger i orden.
och kan det fiirnekas, att Maritain
om ocksi inte alltid si klart f,iirsridd
haft
- ln nigon annan thomist?
framging i de litterlra saiongerna mer
Nir blev fcir- <ivrigr
svirtillgingligher ett hinder fdr den saken?! Jag anser inte detta var nigot fel, men
6-
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Ont. dik"tning oclt tendens

di man i litteraters

diskussioner ofta hdrt Maritain ocl.. bara Maritain, dlrtill kanshe
ibland missf,ijrstidd, iberopas som den store, den ende verklige thomisten, ja som en
sorts thomismens pive
vilket ju ir hcigst othomistiskt
ar der kanske inte obefogar
- debuterade pL 20-talet, medan
- nythomismen pigitt sedan
att pipeka, att Maritain
slutet av 1800-ta1et och even i nutiden rymmer en rad forskare som /e t'acto ej glort
samma lycka i litterira kretsar men som ej stir tillbaka ftir Maritain. Jag behdver vil
ej fcir dr Stolpe upprikna namn och boktitlar? Inte minst vissa {iendcr till den thomistiska reniissansen anser jag mi gott av att tL h6ra, att det ej finns nigon dogmatiskt faststllld thomistisk stindpunkt i alla f<irekornrnande frigor utan att man frin
thomistisk utgingspunkt kan komma till ni.got olika uppfattning av t. ex. estetiken.
Trots att vinnen Stolpe anser mig >illa orienterad i imnet>>, tycks han till sist i det
visentliga vilja instlmma i min syn pi diktcn. Kanske finns dir dock en skillnad i
betoning. >>Ett djupt innehiil kan icke gestaltas i annat in konstnlrligt gedigcn och
fastgjuten form>>, siger Stolpe, och >>{orm och innehill lr nlmligen samma sak>>. Hir
lurar faror, si snart man inte klart lattar den konstnirliga uffleuelsers och rittryckets
egenart och specielia mission. Hur minga knaggliga avhandlingar har inte (pi sitt
sprik) beskrivit ett djupare innehill ln t. o. m. pirlor i virldslitteraturen som Da
hd.ngdas ballacl eller Yila aitl denna kAlla?! En tanke pi S:t Thomas ger kanske 1edning. Hans hymner hOr till litteraturhistorien, men gdr verkligen hans teologi och
filosofi det? Skulle han sj2ilv ha ansett det? I en utf6rlig iittcraturhistoria b6r naturligtvis hans filosofi och teologi ordentligt utredas i ett ,ijversiktskapitel, liksom fa11er
brjr vara iven med Billing och Sdderblom, men detta h<ir inte till litteraturhistoriens

specifika omridc. (Stolpes kritik av Linders framstillning kommer jag f6r iivrigr att
pi annan plats i h6g grad instdmma i.)
Till sist siger Stolpe: >Diktens stora uppgift ir icke att redog6ra f<ir naiva och
primira erfarenheter av tillvarons yttrc art eller skenbara determinism utan att ur
verklighetens massa toiha fram frihetens, ansvarets och den andliga vlxtens lagar.>>
Det vill till att orden >>diktens stora uppgift>> stryks under. Ty, det finns och kommer,
si linge kulturen stir, att {innas bide stor och gripande dikt (ofta i >enkel>> form)

just om

och primira erf arenheter>> och biiliga f ramstlllningar av ))f rihetens,
och den andliga vlxtens lagar>. Att skriva stor dikt ir givetvis svirt, men
det lr litt att i en dikt anbringa en djuphet. lr{lrk, att Alfred Vestlund ofta nog
nlrmar sig Goethe, Rydberg och Topelius men aldrig F{oratius eller Bellman! Och
hur skulle det gi till att parodiera dessa? Det ir inte id6ernas och isikternas djupsinnighet utan upplevelsens och uttryckets dirav betingade art, sorr' konstituerar dikten.
Jag vidhiller, att den hdgtflygande idddiktaren endast kan vara diktare, om han har
forst nigot av den primira, sig girna naiva konstn'dr'liga upplevelsen i sig. Ocl-r det
tror jag dr Stolpe har.
Inguar Hdgwan
>>naiva

ansvarets

Det andra avsnittct av Sigrid Undsets
ceras
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KATOLSKA PERSPEKTIV
F6vlig hdmsko

pi

vetenskaPen?

Piven Pius XII:s encykliht Hunani gen'eris av den 72 aug. 19i0 6ver >>nigra villomeningar, som hota att undergrhva den
katolska lirans grundvalar>> (dvers. pi svenska i CrerJo 1950 nr 4:297 ft) har vickt
ett mingfaldigt eko bide inom och utom
den katolska virlden. Rundskrivelsen har
sjilv fdrutsett, att >detta korrigerande och

vigvisande ingripande frin det kyrkliga
liroimbetets sida av vissa kretsar kommer
att betecknas som en himsko pi utvecklingen och ett hinder fdr vetenskapen. . .

orittmitigt tvlng, vilket hindrar
{rln att fiirnya sitt fack>. Si har ocksi skett. Men,
skriver jesuitpatern Hugo Rabner i Stint'men der Zeit (dec. 79J0:167 ff), de
flesta som tilliter sig ett sidant omd6me,
har icke list texten noga och tiligt. An

som ett

vissa h<igre bildade teologer

mindre kinner de ursprunget och utveclilingen av de teologiska strdmningar, som
f,ijranlett den kyrkliga liromyndigheten att
formulera de ssa mittfulla riktlinjer och
fdrmaningar.

Encyklikrn behandler ett rcnt inom-

kyrLligt problem, fortsitter patern' Villfarelser, som grasserar utanf,ijr kyrkan, ho-

tar att sli en brlsch i den uppenbarade
som det iligger
iiroimbetct att f6rsvara. Det lr {rin tvi
hill faran hotar: dels en evolutionism tillimpad i naturvetenskap, historieforsksanningens skyddsmur,

5om prinning, sociologi och filosofi
-,
gllevigt
en
slutgiltig,
cipiellt fdrkastar
fidialektisk
lande sanning, och dels en
deism, som visserligen accepterar uppenbarelsen som sidan och har itervint till
Guds heliga ord i Skriften, men som ftirnekar det minskliga fornuftets fdrmiga att
med nidens hjiip upp{atta trons innehill.

Den underkinner derf6r ett leroembete,
som 96r ansprik att kunna framllgga

trosinnehillet pi ett f 6r minniskan forstieligt och fdrpliLtande sltt. Frin dessa

bida hill hotas den katolska vetenskapen
inte blott nigon ging i framtiden utan

-delvis

redan nu,
Rundskrivelsen behandlar

i tvi huvud-

delar de punkter, d'dr detta inflytande
>>utifrln>> g<ir sig mest gillande

-

i

forsta

rummet evolutionismen, mcdan den protestantiska dialektiska teologien knappast

blir

diskuterad.

Fijrsta huautltlelen tar stlllning ti1l den
katolska teologiens mest brennande problem, som efter dogmf6rklaringen av den
1 nov. 19J0 om Marie upptagelse i himmelen blivit lnnu aktuellare: frigan, om
en historisk utveckling av dogmerna verkligen ir mdjlig och, om si lr fallet, hur

den ir beskaffad. Encyklikan tillbakavisar
en dogmatisk arkaism, som bortser frin
eller t. o. m. f6raktar de av den skolastiska
filoso{ien skapade, delvis i dogmatiska formuleringar gjutna begreppen, f6r att i
stillet gi tillbaka till Skriftens >>rena>> ord
och ti1l de formler som anvlndes av fiderna i fornkyrkan. Vidare avbdjes den redan i striden med modernisterna fdrkastade,
men av den dialektiska och existentialistiska

filosofien iter hlvdade meningen, att
dogmatiska formuleringar icke kan vara
annat en >>approximativa>>, skif tande frirscjk att nirn-ra sig trossanningar, som 6ver

huvud icke kan uttryckas, eiler som blott
kan uttryckas >dialektiskt>>.
Detta leder foljdriktigt till den ccntrala
frigan, vilkcn roll som i den dogmatiska
utvecklingen tillfaller det synliga kyrkliga
Ilrolmbetet, Principiellt ir det visserligen
den forskande teologens sak att efter rent
historiska grundsatser framstilla den dogmatiska utvecklingen. Men han miste dlrvid ha klart f6r sig, att leromyndigheten
utgdr normen fiir sjilva denna evolution
nigot som direkt f,iiljer av Kyrkans
-visen, sidan den instiftats av
Jesus Kristus.
Liromyndigheten ytttt sig inte blott vid
de sillsynta dogmatiseringarna, pi allm'dnna
koncilier eller ex catbedra frin Petri efter83
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tridares sida, utan ocksi i sin ordinarie
funktion, i f6rsta rummet i pivarnas encyklikor. Dessa drar upp dogmatiskt ftirpliktande griinser, inom vilka diskussionen
fir rcira sig fritt; de utg6r rlttesnciret och
normen lven frjr dogmutvecklingen.
Denna llra orn >>traditioncn>> som dogmatisk killa kompletteras sedan genom
grundliggande liroprinciper betrifiande

Skriften. Tvi ytterlighetsriktningar fdrhastas. Dels den rationalistiska uppfatt-

ning, som medger frihet frin vill{areise
i Skriften blott frir tros- och sedefrigor,
men fdr dvrigt endast ger den en >>historisk>> tolkning. Dels den spirituelistiska
uppfattning, som f<irflyktigar Skriftens
ordalydelse till rena symboler och menar
sig dirmed ha iterupptlckt den rent >>religidsa> betydelsen, framf6r allt av GT.
Sedan dessa grundpositioner framlagts,

avbryter rundskrivelsen sin tankeging genom att inskjuta ett slags syllabus, en kort
sammanstallning av tio sirskilda villfarel-

ser: att frirnuftet inte kan bcvisa

Guds

cxistens; att vlrlden ir utan begynnelse
och ej nridvlndigt har skapats av Guds
godl-ret; att Gud inte ofelbart fijrutser
minniskornas fria girningar; att englarna
inte lr personliga varelser; att materia och
ande ej ir olika till sitt vlsen; att Gud
inte kunde skapa nigra f6rnuftiga varelser
utan att frjrsitte dem i den overnaturliga
nideordningen; att arvsyndens begrepp
ir ohillbart; att synden inte ir en verklig
fciroldmpning mot Gud, och att derfor bcgreppet >Kristi tillfyllestgiirelse>> borde om-

indras; att liran om transsubstantiationen
sttider sig pi en fdrildrad skolastisk substansuppfattning; att Kristi mystiska leka-

men inte ir identisk med den romerska
kyrkan.

Efter denna korta upprikning av villomeningar &tergir rundskrivelsen i andra
huuuddelen till det egentliga lmnet: frigan om vilkcn normerande auktoritet som
tillkommer kyrkans llromyndighet, framf6r allt i sidana i och fijr sig rent filosofiska spdrsmil, som direkt eller indirekt
berdr tros- och sedefrigor, i synnerhet be84

triffande liran om Gud och etiken. Hela
framstlllningen iir ett enda f6rsvar fdr
fbilosofhia ferennis, siledes fdr de organiskt sammanhingande insikter, som >>iro
fast grundade i irhundradenas vishet>>, och
som f itt >>den gudomliga uppenbarelsens
stdd och sanktion>>. Ocksi inom detta sammanhang finns visserligen plats fdr ett
filosofiskt t?inkande, men detta b6r ske
cfter den helige Thomas' l?ira, dennas nor-

mer och vlsentliga grundlinjer. Den i
existentialismens namn framf6rda beskyllningen mot skoiastiken, att den ir en steril,
stelnad, anakronistisk och i grunden rationalistisk filosofi, tilibakavisas. Ja, det fores
positivt i bevis, att just den ikta skolasti-

hen ir ett alltomfattande, levande tinkande, som i sitt forskende ir buret av
minniskans >>klnslomissiga sllktskap> med
de riversinnliga och gudomliga tingen.
Annu en ging iterkommer rundshrivelsen

till

enskilda

frigor: tre liror, som

en-

dast utgdr slrfall av den redan tidigare
avbc;jda evolutionismen. Forst f rigan om
den mdnskliga lzroppens bdrstatttning. Hir

har en

frihet, mcn reounder stindigt fasthlllande
- sjllen omedelbart skapas av
vid liran, att
Gud
e.j hasta med art godtaga innu
omdiskuterade
teorier. Den andra frigan
betrlffar >>f olygenismen>>, en evolutionistisk syn som fors6ker am harmoniera
antropologiens resultat p& si sltt, att
>>Adam>> antages vara blott ett samlingsbegrepp fcir flera fysiska stamfider, frin
vilka vir tids mlnniskor siges hirsramma
i frin varandra skilda sliiktled. En sidan
teori ir of6renlig med den katolska dogmen
sansad forskning

logen skall

om arvsynden och iterldsningen. Slutligen
forkastas en bistoyis/t euolutionism., sor:,
bringar den ihta, om in siiregna och till
sin litterira art innu inte fullt utforskade
historiciteten av de fdrsta elva kapitlen i

pi glid.
Rundskrivelsen slutar med en entrigen
uppmaning till vederb<irande att vaka 6ver
den katolska lirans renhet.
Detta om encyklikans innehiil. Vad dess
anda oc/t syfte bet{afrar siger pater RahGenesis
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ner: Vi ser litt, att dette dokument, vilket i skarpslipade facctter iterspeglar en

tag alla resultaten av fiircgiende seklers utveckling och vlxt. I denna mctahistoriska

miingd till hlrkomst och betydelse hclt
olikartade andliga problem, behover cn

-a1ltsi

tolkning.

F6rst ett ord om helhctsbildens >ncga-

en kort iiverblick iiver innehillet visar, priglas framstillningen till
stor del av varningar och f6rdcimanden.
Encyklikan ir i sjilva verket mcd full avsikt en ))hemsko> pi en sidan utveckling
tiv>>. Som

men samtidigt jordiska
skapelse finns
ingen plats fdr en romantisk arkaism,
som fdrbehiller sig att kunna sjilvsvildigt
springa 6ver vissa irhundradens faktiska

utveckling. Den mlnniska, som icke inser
nakten och betydelsen av denna storslagna
exklusivitet, har antingen innu icke lirt
sig cller har ocksi redan glomt att tenka
katolskt.

inom den katolska vetenskapen, som skulle
vara allt f6r lventyrlig. Hit ir en faderlig hirdhet pi sin plats, en pedagogik, vilken endast en trogen son av kyrkan kan
bcgripa och acceptera utan tiriigd kverulans. Med kylig omedg6rlighet blottas den

I och med dctta har vi kommit fram
till den djupa teologiska innebdrden bakom
rundskrivelsens formgivning, som 'ivcn fiir
kyrkans stjner kan te sig pifallande hird
i klangcn. Vi inser nu, att liromyndighctcn for att kunna rl.tt karakterisera och

fclaktiga grundinstillning, som gdr

avslcija villfarelscr och med dem fdrenade
faror miste anvlnda si5; av vissa schematiscringar av strdmningar inom vir tids filosofi och teologi, vilka kyrkan vet lltt
kan ftjra till isiktcr, vilka skulle vara oantagbare och i sin definitiva gestalt underkinnas av varje katolsk tinkare. Aven av

de

flesta av de anforda villomeningar till en
fara: en felaktig irenism gentemot de frin

kyrkan skilda kristna; ett nlstan principiellt omhuldande av det stlndigt nya;

en oklok, om ln brinnande apologetisk
iver, som s6ker avhgsna de skrankor som
nu en glng skiljer >goda och rittskaffens
minniskor>> it. Mot alia dessa strlvanden
hivdar piven stindigt pi nytt grundprincipen fiir varje lkta irenism: att itskilda
och f<irvillade blott kan vinnas genom att
slnningen f ramligges utan kompromiss.
Sanningcn miste alltid homma f6re kirlekcn, itervlndandet fcire enheten.
Till detta avbtijande av en ofta kanshe

s.iilfull, intill nervositet finkinslig sjilaiver, kan ocksi grundtendensen i fdrdomandet av de olika strtimningarna i llror och
villfarelser iterforas. I bida fallen 16r det
sig djupast om en och samma sak: kyrkan
ftirsvarar sitt >>k<itt>>, dvs. den ouppl6sliga
cnheten mellan dogm och formulering, den
organiska kontinuiteten av sin dogmhisto-

ria, det minskliga fcirnuftets legitima bidrag till teologien, verbalmeningen i sina
heliga skrifter, sin beh6righet vid utJormningen av hela den minskliga sedelagen.
I(roppens konturer miste sti kvar, tecknadc som de ir med k;,sk klarhet. Sidan
I(yrkan ter sig den dag idag, 'dr den helt
sig s.jilv och innefattar i sig utan undan-

si att siga kyrkopedagogiska skil miste
hyrkan avvisa isikter, vilka visscrligen
kanske kan diskuteras av kompetenta teologer, men vilka
iven om det aldrig

varit

-

vedcrb,iirandes avsikt

av

epigoner

i ord och skrift skulle komma
att reklamcras upp till teologiska sensationer eller
till schismatiska liror. Det vore dirf6r
orimligt att nu genast frlga, vern det
egentligen lr som kyrkan avser med sina
varningar och fcirdomanden. Under inga
farhillanden vill encyklikan frimja en
atmosfir av misstro inom kyrkans murar.
Detta blir innu klarare, om mxn
granshrr helhetsbildens >positiva>> sida.
Der ir inte friga om att nigon dijrr har
hansynsl6st och definitivt slagits igen,
ingen frihet har hellcr blivit strypt
om intc den sjilvtagna religitisa pseudof rihetcn att f i ta miste. Om encyklikan
ir en h'dmsko, si skadar den ett ovist nit
och cn orihtig inriktning men dlremot
icke dcn vetenskapiiga frihcten.
Bakom de pitalade villfarelserna ligger
en grundtendens, vilken i encyklikan fir

8t
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det erkinnandet, att den syftar till att

heten. Encyklikan f<jrddmer ingalunda som

ena och till kyrkan iterliia en uppriven,
avkristnad samtid. Det uts'dges vara en hclt
legitim uppgift att sitta den hatolska reli-

illegitimt att utifrin klllorna pi nytt

gionen i intimast mtijliga kontakt med
vetenskapcn. Den trratolske forskaren bdr

Vetenskapen kan nimligen hillas ung endast genom att iisa ur >>de heliga klllorna>;
>>spekulationen blir steril>> utan levande

med all krtft ffi,mja sin vetenskapliga
fackdisciplin. Han skail med stdrsta uppmirksamhet men ocksi med f6rsiktighet
och mltta fiilja och studera de problem,
vilka den moderna kulturen och framitskridandet stiller fram i blickpunkten. Den
katolske forskaren fir inte heller sti som
en ignorant gentemot de felaktiga Tdrorna
utanf6r kyrkans k1ss5
varfe sidan vill-

- vara en hemlig
farelse bdr fdr honom
>>provokation> att scika en djupere sanning. Kyrhen fruktar icke att anpassr sin
vetenskap och metod efter dagens villkor,
den rldes icke att >inf<ira nya synpunktef

>).

Detta biir ln tydligare, om man granskar, vad encyklikan har att slga om en fri,

fortsatt utveckling av vetenskapen. Hir
moter ftirst och frimst
oberiirt av alla
illegitima och on<idiga ingrepp
hela det
fi1t, som omfattar den filosofiska
forskningen och de biologiska teorierna. Det
principiella fasthillandet vid skolastiken, i
och med att Aquinatens lira rekommenderas f6re a1la andra, utslurer visst inte,
att ocksi denna >>kan bli fullkornligare>,
att man kan skinka den >>en mer passande
och rikare drdkt>, och att den kan >>framllggas i vcrkningsfullare form>, ja, >befrias frin vissa mindre liimpliga skolpihing>. Alla portar <ippnas alltsi {6r den
sanne skolastikern. Vilken lockande uppgift f6r en forskare atr visa, att skolastiken
sannerligen icke ir >ett visserligen storartxt men fiireldrat minnesmlrke>> utan i
stellet ett i hdgsta grad levande filosofiskt
tinkande
frin essens rill existens, frin
vara till varda!
Slutligen den andra grundfrigan i rundskrivelsen: den rltta llran om dogmernas
utveckling. Aven her iterstir nistan allt
att g,ijra frjr den fria forskningen, lit vara
att den miste vara bunden vid liromyndig86

le-

vandegora den patristiska teologien, vilket

vi haft resurser till fcirst i vnra

dagar.

kontakt med den heliga traditionen,

som

stindigt gdr det fdrflutna till aktuell verk-

lighet. Dogmhistorien ir a11tsi

samman-

fattningen av de skiftande dogmatiska formuleringerna, av hela den utvechling, som
seklerna igenom stett under liromyndighetens kontroil. Dogmatik betyder di den
aldrig definitivt avslutade uppgiften att
fuilhomna och fdrfina trons uttryck. Dirfdr kan en behirskad frihet sti orubbad

kvar ocksi i friga om de tvi speciella
frigor, vilka berrirs i sluret av rundskrivelsen: fr&gan om mdnniskans fysiska hirstamning och frigan om genesiskapitlens
historiska sanningsvlrde
vilket >>miste
nirmare utforskas och fixeras>>.
Aven den ritt definierade, noga avgrlnsade, >>spirituella>> exegetikens omride stir
dppet; det giller hir en >>typologisk>>
skrifttolkning, vilken utligger och fdrklarar den av NT sj61vt omvittnade och av

fiderna utvecklade, f<irebidande innebijrden av GT. Rundskrivelsen vill icke beskira nigot av allt derta
det enda den
vill skira bort ir vissa utvaxter
i form
av en allegorisk tolkning, som icke kan
f<jrenas med rexrerna, med historisk forsk-

ning och bibelteologi. Den sanna friheren
finncr man iven hir si att siga i cenrrum:

vi har ingen anvindning fdr en alexandrinsk philonism men heller inte ftjr en
antiokensk f<irnuftstorka.
Denna viktiga rundskrivelse, slutar pater
Rahner, visar sig, om vi liser den rltt,
sti mitt emellan iag och frihet, mitt emellan fordcimande och uppmuntran. >>H;mskon>> blir till en sporre. Endast den beskurna och vilansade rankan bIr frukt.
Kyrkan ir alltid bida: ilderdom och ungdom. FIon miste pi samma ging hilla igen
och sporra. Utan lag och liromyndighet,
,a, anateme skulle kyrkan latt bli ofrukt-
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bar och fiirvildad. Utan frihet skulle hon
vara ddd. Men idag liksom alltid

Ir kyrkan

kropp och levande ande.

Professorn i historia vid Sorbonnc, Hezrl
Marrou, betonar i sin kornmentar ti1l en-

cyklikan i Esfrit (okt. 1910) sirskilt
troende katolikens hillning gentemot

den

dessa

ningen en viss marginal for nya hypoteser,
och varjc f<irsdk att vinna nya insikter

si-

drar ofrinkomligen ocksi med sig en viss
procent misstag. lvlen forsharen bdr erinre
sig Herrens ord: >Ve den minniska, genom

pivliga riktlinjcr.

Pi vir

gemensamme Faders rnaning,

ger han, bdr alla troende svara icke

1. Varje kristen tinkarc bdr rannsaka
sig, sjiilu i ljuset av dessa direktiv. Piven
d6mcr ingen sirskild individ. Han tjverlimnar it var och en att prdva sig sjilv
i {tirhillande till de farliga tendenser som
pitalats. E,ncyklikan crinrar skonsamt och
hinsynsfullt den kristne t'dnkaren om hans
stora ansvar, Naturligtvis behdver forsk-

bara

mcd att rcnt disciplinirt. fogr sig utan
hclhjirtad anslutning. Den romerska
k)'rkan kan intc jlmfdras med ett totalitirt

vilken f orargelse

parti, i vilkct Vatikanen skulle motsvarr

kan icke

genom

poliscn. Hir f6religger en skillnad, som
cmellcrtid en icke-katolsk lisare endast med

svirighct kan fatta. Marrou hinvisar till
den fina analys av fiirhillander mcllan tro
och auktoritet, som Piguy ger i slutet xv

sin skrift Clio, om nyttan av vigvisare
och vilhet konkret bruk en god katolik
biir gora av

dessa.

Tron, vilken llroimbctet

forkunnar och formulcrar med juridisk
precision, ir inte nigonting utanfcir mig
sjilv, som jag tar emot eller pi nigot sltt
den lever i stdllet i
- andra troendes sjilar.
min liksom i alla
Vi har alla fitt tron genom dopet och
sedan blivit medvetna om den. Vi har
utvecklat och stlrkt den genom att deltaga i kyrkans liv och genom att mottnSa
hennes undervisning. Ett uttalande frin
i?iroimbetet som cn encyklika b6r inte
,iiverraska den troende utan endast ftirhjilpa detta hans medvetande om sin tro
till fortsatt vlxt. Dcn troende mlrker, att
vad kyrkan klart och uttryckiigt hivdar,
i stort sctt redan var vilbekant och normerande frir honom, Annars skullc ju hans
tidigare tro pi ett eller annat sitt ha varit
o{ullkomlig och osund. Encyklikan ger di
anledning till en sjilvrannsakan: hur skall
jag komma it det onda i dess rot och
undanr6dja dct? Ty om min tro icke ir
Kyrhans tro, lr den icke hngre Tron.
Prof essor Marrou manar till ef tertrnke

undcrkastar mig

eftcr sirskilt

desse

tre linjcr:

kommer.>>

Aldrig si riktige och djupa ingivclser

frin b6rjan vinna den fullkomliga
>>sikerhet och pilitlighet>, som gdr dem

till >verkligt och fruktbirande> vctande.
Vem vigar pisti, att vi aldrig syndat genom arr fiirivra oss, genom littvindighet
eller formell of6rmiga, nlr dct gillcr framliggandet av nyx teorier? Ocksi de som
best garderat sig mot misstag, har nog inte

alltid iakttagit tillricklig f<irsiktighet vid
sina isikters fotmulering och spridning.

2. Yarje kristen ir skyldig att uirda

sin

lro. Naturligtvis ir det inte meningen att
av varje katolik gdra en teolog, men dct
ir n<idvindigt f<jr var och en att komma
till medvctande om sin tro, att styrka och
nira detta medvetande, si att det kommer
i nivi med dcn personliga kultur han uppnitt. Tron lever i de troendes sjllar ftir
att v?ixa; om den inte vixer, dijr den. Icke
utan orsak liser vi pi f6rsra raden av
encyklikan det pi latin dverraskande, nybildade uttrycket >>kristen kultur>>. Den
katolska tron fordrar av varje troendc en
kulturanstringning (ordet hlr taget i dess
subjektiva bemirkelse); denna kultur dr
inte vcrkligt katolsk, om dcn inte himtar
sin niring ur den kyrkliga liromyndighetcns frjrridskammare, ty det 1r i kyrkan
och genom den som vi har tillging till
det eviga livets Ord.

Fdr att odla sin liultur behdver

den

kristne ej ta upp varje nyhet. Vi borde

friga

oss,

om och i vilken min vi har

syndat gcnom nyhetsjlkt, andlig littvin87
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dighet, oupplyst iver och bristande dog-

matiskt

sinne.

Den evolutionistiska hypotesen trenger
sig pi vir tids biologer och geologer med
ett slags praktisk nddvindigher, men dirmed ir inte sagt, att denna vetenskapliga
tes miste av teologen accepteras som en
auktoritet, vilken tvingar till en nyorientering i den traditionella exegetiken. En
avb6jande hillning vicker visserligen anstdt hos minga, ty denna i sjilva verket
in si linge blott hypotetiska evolutionism
har redan blivit gemene mans >virldsiskidning>>. Men under tjugo seklers histo-

ria har kyrkan serr minga >Veltanschauungen>) i tur och ordning uppkomma
med lika stor >>nddvlndighet>> och sedan
kastas undan som fcirildrade.

Pi den ena sidan stir alltsi her

den

katolska teologien med lugn sjilvstindighet, siker pi sig sjnlv och sin framtid,

till

synes obekymrad om de vixlande and-

liga moderiktningarna
vilka den dock
vet att tillgodog<ira sig, -lir vara med ound-

viklig lingsamhet och med nddv'dndiga
korrekturer. Pi andra sidan stir vad som
framstir sisom dagens ideal fcjr minga,

innu en sak av st<irsta vikt, vilken betonas
ocksi av pater Reni tl Ouine i tidskriften

Etutles (dec. 7950:317): det katolska
forskningsarbetet fir inte behandlas som en
>esoterisk>> vetenskap, bestimd och tiilglingiig endast f6r de invigda. Det vore
farligt, om man ville resa en skiljevigg
mellan specialisternas forskning och den
vanliga fdrkunnelsen. Naturligtvis ir det
dilig pedagogik att bjuda ihdrarna en li.ra,
som de icke f<irmir fatta. Men lr det icke
dnskvirt, att de med det snareste skolas
dertill? Det ir klokt att f6r en tringre
krets av specialister reservera studiet av
svira frigor, men om man skyr anstrengningen att upplysa den breda katolska publiken, riskerar man att hamna i ett slags
dubbelspel. A ena sidan har man di en
framstillning, bestimd f6r de invigda, som
tar hinsyn till vir tids iskidningar och
forskningsresultat. A andra sidan srannar
man vid en elementir utliggning, bestimd
f6r massorna, som framligges utan nyanser, Men den stora massan av troende kom-

nlrvaro i den historiska situationen: den enda >>sanning> som finns
ligger, menar de, innesluten i varje nir-

mer dagligen i berciring med alla dessa av
encyklikan berdrda hypoteser och slagord.
Det ricker di inte med att bara siga, att
de icke ir riktiga; man miste gi in pi
detaljer. Men detta lr nog svirt, f& *t
inte slga omiijligt, om det endast skall ske
med skolastiska fackuttryck. Dirmed har
iven den katolske frirkunnaren och den

varande <igonblick.

hatolske publicisten en mycket viktig upp-

f6r alla medvetna eller omedvetna arvtxgare
till Hegel, vilka drdmmer om en tankens
>dialektiska>>

3. Yad frdsterskapets untleruisning i teologi betrdfrar rlcker det icke med atr predika Thomas. Man miste laga, att han blir
f6rstidd
och ritt f6rstidd.
I denna encyklika, siger Marrou till

vill en och annan icke se nigot annat
ln mdrkliggning och reaktionlra tenden-

slut,

ser. Men om det katolska tinkandet f6rmir svara irligt, intelligent och konsekvent
pi dess maningar, brir encyklikan kunna
bli inledningen till en ny stor epok fdr teologien,

Den utmlrkta civersikt

rive

r olika

ka-

tolska kommentarer, som ges i Herder Korrespondenz (mars 19i1: 260 ff), {ramhlver
88

gift.
Karl Thieme betonar i sin kommentar i
Frankfarter Het'te (fe&. 19I1:130) med
retta, am det f6r den nutida katolske teologen lr mycket svirare att assimilera vir
tids tinkande med vir tro in det var fallet
f6r en Thomas av Aquino betriffande
Aristoteles. Vi har i dag att g6ra med filosofiska system och virldsiskidningar, som
vilar pi ett avfall {rin kristendomen. De

ir till sin innersta klrna anti-kristna, ej
blott o-kristna. De kan helt enkelt inte
assimileras, de miste >>denature ras>>: t!.nkas
om, inte bara tinkas till slur. Den kristne
tinkaren b<ir akta sig fcir frestelsen att gtira
problem av allt nym, atr stindigt vilja
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tlnka om ifrin grunden' En andlig hillning, som kallar sig

>>katolsk>>,

miste bl.

a.

tillit till

sanningens katolicitet,
den miste inkludera dvertygelsen, att det

innebira en

finns sanningar, som har sikrats for alltid,
sanningar som vi tryggt kan bygga vidare pi.
Hlr har

kanske, tillfogar Herder Kot'
resPondenz, det avg6rande, inf,tir vilket den
Helige Fadern stiller oss. Encyklikan kri-

vi

ver av oss, att vi icke blott underkastar
oss,

utan att vi anf6rtror oss it kyrkans

liroimbete, att vi skyr icke blott den
<ippna heresien utan even den smygande,
dolda. Med stor glidje och tillf,ijrsikt kan
konstateras, att de olika katolska ekona pi
rundskrivelsen vittnar om att den inre forbindelsen mellan de troende katolikerna ocl-r
kristenhetens fader knappast nigonsin varit innerligare in i dag, och att den enhet
>>i Anden>>, varom S:t Paulus talar i brevet
till Efesierne g: 4-6), stir orubbiigt fast.

Kvinnor

i

missionsverksamheten

Den tjugonde Semain.e tle Missiologie, skri-

ver P. C. Challoner

i tidskriften The Cath-

olic Citizen (sept.-okt. 19i0), som h6lls
i Louvain i bdrjan av h6stterminen, hade
som motto >>Kvinnans roll inom missionen>>.
Pire Charles, S. J., konferensens organisat6r, pipekade i sitt inledningsfdredrag det
mlrkliga faktum, att det inte var {6rrin

pi 1800-talet som kvinnor fick, fiirst till-

anledningen till att kvinnorna kom att uteslutas frin missionsverksamheten. (F,iir att

utesluta en feltolkning skall hlr uttryckligen pipekas, att med detta missionsarbete
inte menas biskopens och pr'dstens specifika
funktion som Kristi stlllf6retr'ddare vid
missoffret, vid sakramentens utdelande och

vid kyrkans ledning. Att Kristus dirtill
kallat blott min, dlrom lr ftir den katolska
tron inget tvivel.)

Frin den tidpunkt mot slutet av andra
irhundrader dL jus tlocendl fdrb.iiids kvinnor, fortfor Pire Charles, och till pi senare
ir har maskulin fcirdom, f6ljden av f6rakt
eller fruktan, lyckats hilla kvinnlige ordensmedlemmar bakom galler' Arbete utanf6r kiostermurarna var inte f6reniigt med
>>det svaga k<jnet>>. >>Medan

det lr uppen-

bart>>, sade Pdre Charles vidare, >>att det
f inns uppgifter {dr vilka antingen min
eller kvinnor ir blst limpade och vilkas
framging kan bero pi vilkendera som utf6r
dem, si lr det vdrt att pipeka att dessa
uppgifter ingalunda lr sl talrika som man
tidigire ansig, att indelningen vanligtvis

har gjorts av min och att det ir fdrolimpande och fullstindigt ogrundat att betrakta de specifikt hvinnliga som underligsna.>> Ropet: >>Kinder, Kiiche, Kirche>>,
lr endast ekot av ett mycket gammalt misstag, viiket genom tidernx har hillit tillbaka
den kvinnliga verksamhetens legitima expan-

sion. Denna anti-feminism kan ingalunda

rittf irdigas teologiskt. Den

motbevisas

litelse, sedan inbjudan och slutligen h<igljudda uppmaningar att deltaga i missions-

lven av den kvinnliga mission'drens framging under 1800-talet. F<;rakt for kvinnlig

verksamheten. Den f6rsta Kyrkan hade inte

intelligens

lr nu

endast en okunnig anakro-

gjort nigon skillnad pi min och kvinnor
i detta avseende, men historiens ging har
bevittnat en besclmd utveckling i anti-

nism; mln och kvinnor vet nu vad kvinnor
kan utritta och man vigar inte lingre prisa
deras duglighet och samtidigt f6rneka deras

feministisk riktning. Denna kom till logiskt
och kategoriskt uttryck mot slutet av 1500talet genom kardinal Brancati, tidigare studieprefekt vid Propagandakollegiet och en
man med stort inflytande i Rom' >>Mission'drens enda funktion>>, sade han, >>dt att

kompetens.

predika; att predika kriver visdom; och
man finner (cnligt Aristoteies) icke mycken klokskap hos kvinnorna'>> Detta var

Aven inf,tjdda nunnor och systrar 96r sin

insats. Flera f,tiredrag vid
handlade om detta.

konferensen

I Indien fanns en grupp

>Fakerini du Christ>> under <iverinseende av
en franciskanmission'dr. Dessa kvinnor tlvlade i friga om sjilvtukt med de i Indien
mycket aktade kvinnliga fakirerna' men i
kristen anda. En av svirigheterna med att
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,npassa kristendomen ti1l Orienten lr att
europiers fattigdom, hur svir den ln kan
kinnas frjr dem sjilva, f6refaller de fattiga
i Afrika och Asien som direkt 1yx. >>Fakerini
du Christ>> tycktes kunna iivervinna denna
svirighet, men rned grundarens dod skingrades medlemmarna. I Kina har man, frinsett ordenssystrarna, sammanslutningen Presentandinerna, unga {lickor som genomgir
utbildning, avligger ett lofte som icke ir
bindande f<ir bestindigt, och gir ut i grupper till olika centrala platser f6r att sprida
kunskap om tron. De samlas di och di f<tr

I Kina och

Japan

gamla civilisationen

stir den nya och dcn

i konflikt

med varandra

dverallt och f ramfiirallt pi >>kvinnornas
omride>. I Afrika fdrefaller striden att sti
mcllan tvi tankeriktningar hos civilisatdrerna sjilva. En riktning anser att klansystemet itminstone ir en garanti fi;r ektenskapets soliditet och act ett kristnat tribus-

system ?ir en tinkbar utveckling. De som
ftiljer denna linje finner det helt naturligt
att anse kvinnan sisom moder vara av stdrre

att avligga rapporter, mottaga instruktion

in kvinnan sisom individ. En
pistir det motsatta, nimligen att klansystemet ir ett tyranni som

och fi fc;rnyad kraft. I Japan fcircfaller

icke ger individen nigon personlig tillvaro.

kvinnorna ha en naturlig dragning till liturgin och det traditionella ordenslivet, och
det {inns nu 16 000 japanska nunnor.
Skildringarna frin de afrikanska ordens-

betydelse

annan iddriktning

I(lanen som sidan tinker, strider och triffar
avgdranden frir individen, kvinnan betraktas
endast som en inkomstmcijlighet fdr slehten
hennes giftermil till{rtr denna <ikad rike-

familjerna var sirskilt tilltalande
de
experiment som hittills piborjats synes dver-

-donr
och ve den kvinna som lr steril,
- synpunkt betraktas klansystemet
IJr denna

trlffa de stijrsra fdrhoppningar.
Alla dessa kvinnor har som

det matriarkala eiler patriarkala
si- diligt. Det ir dirfdr nddvindigt
- att
som

historisk

bakgrund sekler av underkastelse och beh6ver derfdr ling utvecklingstid innan slavdragen ger vika fdr Guds tjinares frimo-

diga tjinande, Den kinesiska kvinnan lr
men di denna undergivenhet
undergiven
endast existerar pi ytan ger den m6.ilighet
till hemlig korruption och intriger; hustrun
kallas >>hon som ir hemma>>, >>den anonyma>> eller >>mina barns mor>>; hon tillh6r en grupp f6remil som i sig sjllv beteck-

nar underligsenhet (som minen, jorden,
papperspengar), men hon kan prigla sin
milj<i med sin personlighet, och svlrmodern
kan uttiva ett tyranni som drivit unga
hustrur ti1l sjilvmord. De kinesiska kvinnorna har en dold karaktlrsstyrka, och
minga kristna har f6rblivit trofasta intill
driden i den storm som har sopat fram genom deras land. I Japan sigs fem sjukdomar
hemscika kvinnan: avund, dumhet, fdrtal,
diligt humdr
och oliraktighet! Hennes
enda plikt lr att behaga sin make
men

-

hon fcirenar skenbar briicklighet med stor
karaktirsstyrka. Hennes frigrirelse har piskyndats av

tfon.
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sivll fabriken

som den hristna

befria kvinnan frin klantyranniet innan
det kan b1i friga om att bilda en kristen
familj.
En nunna med erfarenhet som barnmorska uttalade sig mycket bestlmt tiil
fijrmin frjr detta. Hon yttrade att tribussamhillet bryts ner pi alla punkter och
att ungdomen <iverallt, dven i bushen, f6rsriker undkomma den hlvdvunna livsformens fjittrar. >>Det finns de som av fruktan att bryta med gamla seder i stillet frjrbibehillandet
- f6r den inav urildrig sedvinja ocb fnhet
f<idda kvinnan, vilken glckas i sina vack-

s6ker fdrena det ofdrenliga

raste f<irhoppningar just

pi grund av den
bibehillna sedvinjan. Med all aktning frir
dem som

hiller den i

i'ra.

ar det nimligen

denna sedvinja som kvarhiller Afrikas
kvinna i ett knapphindigt besl<ijat mora-

liskt slaveri.>>
Ar det kanske si att kvinnans roll inom
missionen ictr<e blott ir att virda sig om
den inf6dda kvinnans sjiil och kropp utan
iven att framhilla n6dvindighetefl uv utr
ocksi hon miste behandles som ett mil i
sig sjllv.

Katolska PersPektiu

Eros och agape dn en ging
En replik ti1l Folke uot-rr.o*

fri.lsande och helgande verh omsluter bide
sjll och kropp sisom en oskiljaktigt funge-

si omsluter agape
klrleken
den
osjllviska
Gud
frin
En av biskop Anders Nygrens ivrigaste
mlnniskans
inom
och
sexualitet
erotik
och lojalaste lirjungar itr \ektor Folke bide
Holtnstrinn i Link6ping, klnd som en ut- nxturvuxna klrleksliv'>
mirkt teoiog och som (rillsammans med Allt detta ir utmlrkt; det kundc .ltersin hustru) initiativtagare till den ytterst finnas i vilken katolsk handbok som helst'
mlrkiiga och vackra aktion, som kallar sig Men i ett skisserat tilllgg vill Holmstrdm
>>Inomeuropeisk mission>>, Holmstrrim har nu g6ra glllande, att katolicismens syn pi
av sin lojalitet mot Nygfens eros-agepe- dessa frigor ir oevangelisk och piatonsk,
linjc tvingats till en oriktig syn pi katolsk och att detta icke minst framgir av min
1era. Detta framgir av hans annars inrres- rorna;n Sa/zrament. Denna bok skulle nlmsania studie >>Eros och Agapc inom sexual- ligen enligt Holmstrijm f0rh:irliga ett
moralen>>, i Teologiska uppsatser tilllgnade >>vitt>> iktenskap, dir man och kvinna 1eAnders Nygren (Sz. Teol. Kaartalskrift ver tillsammans utan sexuell fiirbindelse.
1gi0: i-4). Han vi1l dlr uppvisa, att Detta skulle vara ett erosmotiv; FIolmerossynen pi klrleksiivet, dvs. den platon, strdm vinder sig mot Elof Ehnmark, som
slra synen pi kroppen som ett smutsigt i Su. T. om min bok skrivit (de absolut
och fornedrande flngelse f6r siilen, ir riktiga) orden: >>Dcn kerlek det lr friga
of6renlig med sann kristendom, medan en- om, lr inte amor utan caritas, inte eros
ligc biL,elns lira synden icke har sin grund utan agape, den paulinska kirleken som
vil- inte soker sitt'>>
i minniskans kroppsliga bestimdhet
utan f astmera Grundorsaken tili min fcirvillelse anser
ket erosllran innebar
beror pi vil;ans sjilviska fijrvindhet, i Holmstrom vara att finna i >>de motstridiga
rrots mot Guds >>goda och nidiga> vilja. fcirutsittningar, varmed den romerska kyrFor erosreligionen lr synden sinnlighet. kans dubbia sedlighet hir n6dgas laborera:
e ena sidan upphOjs lktenskapet rent av
F6r agapereligionen ir den sjilviskheL
till ett av de sju sakrament man riknar
som
sanningar,
Allt detta ir elementlra
med,
i andra sidan nedsittes det till nigot
Man
kristendom.
glilcr f6r all autentisk
ligre
ln virginiteten, hyskheten fattad i
ord
f<jrfattarens
kan alldeles instimma i
negatiua betytlelsen ap sexuell
den
enbart
i
seklers
arr >det egenrliga grundtemat
De
kursiverade orden innebir
abstittens>>.
mellan
sexualdebatt, det osikra pendlandet
av katolicismissuppfattning
en
6desdiger
iibertinismens
tvi motsarta ytterligheter
pi
saken'
mens
syn
naturalistiska driftsutlevclse och asketismens
En askes, fattad >>i den enbart negativa
h6r alltsi
spiritualistiska vlrlds{lykt
,trengt ihop endast med erosfromhetens betydelsen av sexuell abstinens>>, ir f6r kabok
f ri.qestlllning>>. Agapetron iter omfattar tolsk syn vlrdel<is. I min angripna
Dom
figurerna,
tack vare den bibliska antropologiens to- siger en av de viktigaste
talitetsaspeht minniskan frin bide hen- Mooti, uttryckligen: >Kyskhetens visen ar
,r., ,irr.rlig" ocl-r hennes sj2ilsliga sida och icke askes och ofier utan kirlek.>> En askeupph?ver darfor den exrrema motsett- tisk disciplinering utan kerlek ar hogmod,
,-rirg.., -"11".r naturalistisk och idealistisk synd - liksom alla fijrsdk till sjilvfrilsminniskosyn sisom ett skevt stillt alterna- ning'
riv, caf ert synresens bide-och vore mera Min roman sakrsment skildrar ett uppenpi sin plats, For agapetron lr den psy- bart undantagsfall, ett lktenskap mellan
den fysiska sidan i minniskans en bide fysiskt och psykiskt si svag man,
kirk"
".h
naturliga klfleksliv sedligt likv'drdiga: att han kunde kallas sjuk, och en kvinna
>>Liksom Anden fr&n Gud i sitt skepande, med en speciell kallelse att osjilviskt llska
rande organisk helhet,
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och fdr Gud vinna andra sjilar. Det har
aldrig varit i mina tankar att f ramstilla
detta som ett fdrebildligt eller normalt
iktenskap, lika Iitet som jag anser. xrr
munkarna i boken ir ideal att efterlikna
frir var och en.
I sjilva verket har Kyrkan alldeles samma
syn pi iktenskapet som Holmstr<im. Den

tlnker t. o, m. h6gre om iktenskapet, eftersom den 96r det ouppldsligt och betecknar det som sakramentl och till lktenskapet h<ir en fcirening av bide kroppar
och sjilar. Var finns i samtiden en skrick
och ett fdrakt f,iir driften, f6r kroppen
om icke inom de protestantiska sek-terna? Man skall leta sig tillbaka till mycLet gammaldags och bigotta katolska kretsar fiir att finna en motsvarighet, Typiskt
lr den i Sverige absolut dominerande uppfattningen, att syndafallet innebar, att
Adam och Eva inledde ett (alltsi f6rbiudet! ) sexuellt samliv. Bide i svensk dikt
och svensk konst finner man en mlngd belegg for att denna syn f6rharskar; frigar man omkring sig, skall man i 90 fall
av 100 fi samma svar. I katolsk lira finns
inga sidana kitterier. Dir har man alltid
vetat, vad Holmstrdm nu insklrper som en
nyhet

och som sikert ocksi pi

svensk

- nigot av en nyhet,
mark iir
JaS viil rekomrnendera Holmstrijm att lisa en mycket
representativ bok, Dom Charles Massabkis
Sttcreruent d.e I'amour, som f6refaller mig
vara den djupaste och noblaste dversikt
6ver

dessa

frigor som pi

senare

ir

sett

dagen. Dir finns fdrvisso ett f6rsvar for
den okroppsliga, hravl<isa, rent andliga 6m-

heten, vars

ritta vlsen icke ir

civningar

och disciplin utan kerlek. Men dlr finns
ocksi en legitimering av det ordinira

o1

minskliga lktenskapet, en fcirening ocksi
av kropparna, som icke kunde vara mer
realistisk. Denne munk inskirper klart
gifta mlnniskors ritt och plikt icke bara

till kroppslig f6rening utan t;ll maximal
kroppslig vlllust.
Holmstrdm talar om >>dcn romerska kyrkans dubbla sedlighet>. Han torde dirmed
isyfta, att Kyrkan dels betraktar lktenett sakrament, dels lndi sltter
kyskheten (som icke lr ett sakrament!)

skapet som

f<ire iktenskaper. Hela denna sak skall

hir

icke diskuteras. Det rlcker med att pi-

att Kyrkan h'dr st<ider sig pi bibeln,
pi Kristi och Pauli egna ord. Kristus gcir
i Matt. 19 ett uttalande, som visar, atr
kyskheten lr en speciell kallelse: >>Den
peka,

som kan taga emot detta, han tage emot

det.> Paulus dr otvetydig: >Alltsi:

den

som gifter bort sin dotter, han 96r vil;
och den som icke gifter bort henne, han
gdr innu blttre> (1 Kor. 7: 38). Skillnaden
1r endast den, att Kyrkan icke tiilirer sig
att kritisera och bestrida vissa delar av
Skriften, som icke faller pi lippen.

Eiler i sammanfattning:
1) Min roman skildrar ett typiskr undantagsfall.

2) Kyrkan har alldeles samma syn pi.
problemet kropp och sjll inom lktenskapet
som den Flolmstr6m utvecklar.
3 ) Det ir pi protcstantisk mark, icke
pi katolsk, som man finner skrick och

frirakt f<ir det kroppsliga och vlgrar acceptera den bibliska syn pi dem bida, som
Holmstrdm fint utlagt. Jlmf6r svensk syn

pi inneb6rden av syndafallet.
4) Den som angriper Kyrkans syn pi
askes

och kyskhet, angriper

Paulus.

Suen Stolpc

LITTE,RATUR
Lars G6sta Rigr'ell

Die

Nacbtgesichte des Sacbarias. Eine
exegetische Studie. 268 s. Lund

19!0,

Gleerup.

Profeten Sakrrjas visioncr rymmas i sex
utomordentligt korta kapitel. Dessa fi bibeisidor ignar Rignell mer ln tvihundrafemtio sidor. Han gir igenom alla gamla
6versittningar och a1la moderna arbeten,

han gir i vissa fall tillbaka till lnnu icke
publicerade syriska kommentarer. Flans bok
6r absolut uttiimmande, ett vetenskapligt
arbete av rang. Men den 'dr ocksi nigon-

ting mera: den innehiller nya ting.

FIan

tolhar Sakarja, som lr en av de dunklaste
profeterna och vars text i regel anses vara
ytterst koirumperad, utan att tillita sig

att {lytta pi ett ord i den hebreiska texten
eller fririndra en enda bokstav' Detta kan
ftirefalla djirvt nog, men fdrsdket har
lyckats. Genom ofta myckec fingslande
verbala och stilistiska sammanstellningal
och genom att hos Sakaria peka pi vissa

pi hans fdregingare,
kan Rignell uppvisa det gagnl<isa i den
kritik, som si littsinnigt riktats mot den

bestimda anspelningar

hebreiska texten, och iterskanka denna dess

mycket h6ga virde. Dctta

fullt

ir ett fort.ilnst-

resultat.

Naturligtvis kvarstir itskilliga svlrigheter. Man kan silunda kanske stilla sig
undrande innebijrden av den Jahves hypostas

som f6rfattaren tilligger >)hirliSheten>)
(2:2, sid. 88). I4:5 kan man inte heller
se, hur Sakarjas ord, om de ir en uPPrepning av en tidigare profetia, kan anfdras
av lngeln. Serubbabels messiasroll f6refal-

ler sakna nyanser, Sant ir, att han fijr
Sakarja inaugurerar den messianska eran.

Men gtir han det till den grad, att han
verkligen lr Messias? Hans namn >>telning>>, den profetia som f<trklarar detta
med >>under honom skall det gro>> (6:12),
vilket lika bra ticker det hebreiska ut-

trycket som iiverslttningen: >>han

(Se-

rubbabel) skall gro>> (sid. 227)
tyder inte allt detta, att Serubbabel endast lr en spid telning, l6ftet om en kommande stitligare blomning? Den viktigaste
invindningen kan riktas mot den allmlnne
hypotes, som i de tal, vilka inramar profetiorna, ser en upprepning av tidigare
profetior. Om Sakarja verkligen her hade
upprepat sina gamla budskap {dr att visa,
att hans visioner nu konf irmerade dem,
si frjrstir man inte rett, att han inte tyd-

ligare utfort ett si ytterst viktigt

bevis.

Frigorna stir alltsi kvar. De inneb'dr
inte, att detta arbete skulle sakna sitt

virde, det lr tvlrtom mdnstergillt intelligent, samvetsgrant, taktfullt och intringande. En av forf:s stora fdrtjinster
ir hans metod. Han tolkar stindigt bibeln
med bibeln, han uppvisar alla de rikedomar, som texten rymmer, i belysning av
tidigare tradition. Profeten anknyter oar'litligen till de stora minnena ur det f6rexoden, lagen, templet' Forst
flutna

- visioner
si fir hans

och slrskilt de som
be16r ryttarna, ljusstaken och bokrullen
sina verkliga dimensioner. De blir ni-gonting annat en pittoreska e1ler grandiosa
scener, de ger bilden

av en hel historia,

laddad av erfarenhet och lira; de visar
den bibliska traditionens rikedom och fasthet.

Om man ville beklaga nigot, si skulle
antingen
det vara det att man inte

-

efter varje vision eller i slutet av kommenfir en iivers'dttning, tillsammans
taren

med den tolkade originaltexten.

De svenska exegeterna utgdr en bety-

dande shola, och ofta ir de mycket intressanta. De viser sig tlmligen oberoende
av strdmningar pi andra h&11. Vad Rignell

sl syns han iven begentemot skolan
sjllvstindighet
sin
vara
man uppskattar
som
nigot
1r
det
och

i

synnerhet betrlfiar

-hos honom.

lacqu.es

Guillet Sl, Ron
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Litteratar
Den katolske kirke i norsk.c skolebpker.795 s. Oslo 1950, Dreyer.
De norska katolikerna har under senare tid utsant ett antal vlrdefulla b<icker,
som ocksi svenska llsare bdr observera. Dit
h6r Romano Guardinis Bpnnens forskole,
till vilken vi skall iterkomma. Dit h6r
ccksi konvertiten Arnold Lunns 7ro og
fornuft. Slutligen har ett arbetslag, tydligen under ledning av universiterssripcndiaten Daniel Haakonsen, satt sig och
granskat, vad norska skolors lirob<icker har

att beritta om katolicismen. Naturligtvis
har man dirvid kommit pi minga fel.
Det kunde forefilla, som om en sidan
redogcirelse och korrigering skulle erb.juda

en mycket trisr lektyr. Det f drheller

sig

tvirtom. Tack vare f6rfattarnas
llrdom och skarpsinne h<ijer boken sig
ging pi ging till principielk setr yttersr
viktiga problem och l6ser dcm i regel
alideles

m6nstergillt. Aven svenska katoliker bdr ha
gagn av denna genomging, och det kan

ifrigaslttas, om vi icke fijrr eller

senare

borde ha ett svenskt studentlag som tog itu
med alldeles samma uppgift hos oss.

Av sirskild vikt lr behandlingen av
Petrus' primat, celibatstankens verkliga inneb6rd
>det seksuclle samiiv mellom
- hustru er et av de midler Gud
mann og
bruker til & helliggjpre og frelse deres sjel>;
>>den

kristne moral ligger ikke i kloster-

lof tcne men i kjerligheten til Gud og
nesten>>
helgondyrkan och bildku1t.

-,

Svagarc lr framstillningen och kritiken
av Luther, som naturligtvis borde ha varit
en kirnpunkt i boken. Daniel Flaakonsen

har skrivit kapitlet om jesuiterna och
hinner dir rltta minga svira fel, bl. a.
ett dversittningsfel hos Ignatius. Pire
Raulin behandlar inkvisitionen och citerar
bl. a. Karl Adam: >>Den troende katoliken
lider i vira dagar mer in nigonsin under
inkvisitionen och autodaf 6erna.>> Kanske
d,r detta vilshrivna och instruktiva kapitel
bokens viktigaste, bl. a. derf<tr att det
rippet erklnner ocksi katolska forvillelser.
Bokens sista avsnitt behandlar Dreyfusprocessen.

a4

St,en Stollte

A n t o n C. P e g i s: Tbe \Yisl.otn

of catbolichrn, an antbologJ'. London 19i0, Michael Joseph.
Presidenten f<ir Ponti{ica1 Institute of
Mediaeval Studies i Toronto, Anton C.
Pegis, har sammanstillt en antologi rivcr
katolicismen genom tiderna, vilken ocksi
fitt ett f<jrord av M. C. d'Arcy, bekant
bl. a. genom sin fina principiella kritik av
Anders Nygrens Eros och Agape-1ira. Ur-

valet ir originellt. S.illvfallet kan det ickc

isyfta nigot slags fullstindighct

en

- fcirrningd klnda klassiker har uran vidare
bigitts. I gengild iterfinner man hdr viktiga fragment av fiirfattare, som i regel
endast specialisten kommer i dircktberoring med.
Boken inledes silunda med S:t Ignetius
av Antiohia med hans gripande br;n till
romarna: >L&t mig kastas frir de vilda
djuren; genom dem kan jag ni fram till
Gud.>> Han ser sig som Guds vete, vilket
skall malas s,ijnder av vilddjurens kif tar,
si att han skall f6rvandlas till Guds brod.
Dir finns S:t Basilios den store, representcrad av hans brev till de ynglingar, som
vill studera grekiska, vilket innehiller en
tidig skiss tili kristen litteraturkritik. Av
S:t Chrysostomos meddelas en betraktelse
6ver kirlcken till de fattiga, av S:t Augustinus avsnittet frin slutet av bok 7
till slutet av bok 70 i ConfessioTr?s samt
19:de boken wr Gu.dsstaten Av Boethius
f6rekommer bok + och 5 rr Filosofiens
tr6st rr,ed dess klassiska behandling av
det ondas problem och ritta fdrhillandet
mellan Guds allmakt och minniskans frihct.

Det medeltida avsnittet inledes av S:t
Anselrn av Canterburys Proslogiot, vars
andra kapitel blivit f6remil ftjr en si intensiv debatt mellan olika tolkare. Hugo av
S:t Victor sammanfattade senare Anselms
lira i satsen: >>Gud har bundit sig vid
minniskan pl si sitt, att minniskan varken kan f,ijrsti honom el1er leva i ovetsklp
om honom.>> De hlr meddelade korta kapitlen har en fdrbluffande aktualitet och slagkraft. S:t Bcrnhard av Clairvaux represen-

Litteratur
teras av sin essay om nddvindighctcn av

att llska Gud, vilken icke minst i

[,ros

har brlnnande aktucllt inrresse. I sin helhet lr dcn dvervlldigande.

ocir Agapc-teoriens Svcrige borde ha stort

Sucn Stalpe

aktucllt inrrcsse, S:t Bonaventura av den
fiiosofislra skissen ltinerariutn Mentis itt
Deum; S:t Thomas av Aquino reprcsen-

Jo h n n y Ro o s v al: Gotlintlsk
titriarius. Sthlm 19i0, Generalsta-

teras liksom Dante av velkenda passager.

bens

Si lingt motsvarar antologien ungcfir
vad man tinkt sig. Men direfter meddelas
tjverraskande nog ett brev av Petrarka, cn
ballad av Villon samt prestens berittelse
l.ros Cl.rauccr
allt f<irvisso intrcssanta
ting men vanligen
icke uppfattade som
klassiska kristna dokumenr. Man fdrstir
tanken: for *t hindra, att hela volymen
utfylles av teologi, har man velat str6 in
ocksi ur katolsk synpunkt representariva
uttalanden av lekmin. S:t Thomas Morus

av sin oavslutadc essay om
fyra yrrersta tingen>>, her >>d6den>>.
Eftcr Erasmus fdljcr S:ta Teresa av Avila
reprcsenteras
>>de

och S:t Johanncs av Korser med vilkinda
prov; S:t Roberto Bellarmino reprcscnreras deremot av ett mindrc klnt styckc
om sjilcns vng till Gud.
Mcllan Pascal och Newman finns egendomligt nog ingentin.q alls. Av den scnarc

ur Afologia. Diref ter
Charles P6guy, Leo XIII:s encyklika Aetenri
Patris om den kristna filosofiens pinyttfridelse, Pius Xls Quatlragesinto
me

ddelas passxger

fOljer

Anro om den sociala frigan och Pius
XII:s Ml,sljci Corforis Christi och efter
dessa tre pivar lekminncn Paul Claudcl
(passager ur Sidenskon), Hillaire Belloc,
Chcstcrton, Christopher Dav'son, Sigrid
Undset, Eticnne Gilson (dels cn essay om

S:t Tiromas av Aquino, dels en fdrelisning om den medcltido universalismcn och
dcss aktuella vlrde) och Jacques Maritain.

Urvalet kan dishuteras, Man sakner

e

n

mingd stora katolska f<;rfattare, ickc minst
frin det franska 1500-talet
t. ex. kardinal B6rulle. Engelsmlnnen -ir ocksi tyd-

lit.

ansr. f6r1ag.

Var icke professor Roosvals bok om
medeltida kyrhof<instren

de

pi Gotland t910

irs bide

vackraste och mest imponerande
bok? Fc;r den som med sorg konstaterar,
hur der katolska andliga arvet d6tr i virr
land, ir det en glidje att ta dcl av dessa
rika reproduktioner och fingslande kommentarer. Roosval lr etr geni. Han lger
en personlighctens eld och innerlighet som

ger hans konsttolkningar en mycket ovan-

lig kvalitet; jag har silunda aldrig kunnat komma till Senlis-krtedraien utan att
tacksamt erinra mig den svenske konsthistorikerns lysande karakteristik av Nfarie

slir ned
kring hennes liger som en figelflock:
>Dct liggcr i denna skildring minner xv atE
vakna en sommarmorgon vid figelkvitter
frin 6ppna fdnster.> I sitt nya verk fir
Roosval anvindning f6r alla sina egenskaper: den djlrvt rekonstruerandc vetcnskapuppstindelsereliefen, dhr inglarna

liga fantasien, det ypperliga metodiska greppet, den fina inlevelsen i uttrycken f<ir en
fdrgingen tids andlighet. Anledningen till
hans sista sysslande mcd gorlendsk kyrkokonst var helt enkelt dct sista kriget. Han

fick i uppdrag xtt bevara kyrkof<instren fdr
eventuell skadeg6,relsc under en ockupation
och begagnade naturligtvis tillfiillet till att
noga studera det vildiga materialer. Pi Got-

land finns icke mindre en ett trertiotal
kyrkor, som har mer eller mindre kvar av
sin gamla utsmyckning av glasmilningar.
Hdpen och blandad granskar man i Roosvals bok de nistan 2i0 reproduktionerna,
av vilka ett trettiorel i firg. Vilken rike-

Men urvalet i,r

dom! Vilket strilande bevis f,iir den andliga nivin i vir dtida katolska srorhetsrid!

originellt och intelligent, och utgivaren har

Dct lr under ett intrangande i de andliga

ligt

,tiverrepresenterade.

skickligt undvikit alla ddda eller svirirkomliga klassiker. Det finns knappast nigot bidrag i dcnna stora volym, som icke

upplevelser, som ligger bakom denna konsr,
kombinerat med en lika grundlig analys
av vira officier och katolska litterira verk

9t

Litteratu,r
samt slutligen under jimf<irelser med levande katolskt kuiturliv i utlandet, som
vir katolska forntid kan iteruppsti. Syn-

Si reagerar och skriver en mistare.
Ytteriigare ett exempel mi visa, med vil-

ir innu icke m6jlig att ge. Men fi
har gett st6rre bidrag till en sidan kommande syntes ln Roosval, sirskilt genom

ken f6rmiga av inlevelse Roosval analyserar
ett av dessa konstverk. Det giller uppstindelsescenen i Barlingbro:
>>Frilsaren stiger ur sarkofagen som en

Gotlandsstudierna,

nyvaknad ur sin bidd. Si lr alltid

tesen

Det visar sig, att de gotlindska

glas-

milarna arbetade nigorlunda ostdrda under
ungefir 1j0 ir. Vi har naturligtvis inga
f<inster, som kan jlmfdras med de ildsta
i Bourges eller Chartres, men redan frin

de f<;rsta decennierna av tolvhundratalet
iger vi flera ypperliga konstverk bevarade.
Vilka mistarna 'dr, vtt verkstiderna legat,
vilka impulser man fol.it, hur denna konst
utvecklats och forendrats
allt detta ut-

-

reder Roosvai med mtinstergill sk'drpa. Han
tvekar naturligtvis iche am hir
liksom
gellde
nir
det
Gotlands skulpturer
tidigare,
sjilv uppfinna mistare, dvs. han sltter
-egna namn pi de namnldsa honstnirerna.

Han d<ipte pi sin tid skulpturmlstarna till
Majestatis, Giobus, Byzantios etc. Glasmistarna uppkallar han efter deras viktigaste

verk och talar alltsi om t. ex. Judasmlstaren, Bartolomeusmlstaren eller Alskogaren.
Lit oss med ett exempel visa, hur vir konsthistoriska forsknings m?istare karakteriserar

ett sidant konstverk! Jag viljer hans rader
om gotlenningen Trikumlarens (1200-ta-

let)

arbete. Roosval skriver:
>>Uppstindelsen ir toppfilt i kyrkans
smala iistra f6nster. Det upprepar Alskogarens komposition men mindre energiskt och
rned vissa former negligerade. Hir- och
skiggbehandling visa hln mot Alskogarcn.
Men den raka ni.san och det splnda ansiktsuttrycket i de punktlika pupillerna har en
helt ny typ. Han lr ocksl olika Alskogaren
i {irg. Figurerna ir pelarlikt styva. Ytorna
iro stdrre, fargfcirdelningen barnsligt enkel,
klar. De mattgult glimmande stjlrnorna i
sina tobaksbruna rundlar pi bli himmel
omkring biskopen, de dekorativa jittebladen vid sarkofagen i Uppstindelsen, det ir
ocksi barnsliga drag, iven om en stjirnbe-

strddd fond kan finnas annorstides. Allt
detta verkar nordiskt pi oss!>>
95

den

medeltida uppstendelscn. Under den italienska renlssansen och dlrefter blev en
annan f6rest?illning regel: Kristus ses dlr
svlva upp mot skyn. Egendomligt jordisk
kan i jimforelse dlrmed den medeltida typen gilla (?), der Frllsaren ses lugnt stiga
ut ur sarkofagen, ena benet kvar inom

vigg. Den lr egendomligt materialistisk
men alldeles i 6verensstlmmelse med pitagligheten i de kristnas tro pi uppstin-

dess

delseundret: s.jilva Guds lekamen vaknande

till liv. Stindigt kommer pitagligheten tillbaka i vad som sedan skedde. Frilsaren
stir i Getsemane med blda f<itterna i griset,
si jordbundet stllld in i tridgirdssammanhanget, att Maria Magdalena tog honom
f cir drtagirdsmistare. Pi sina fcitter gir
han i landsvigens damm till Emmaus och
bryter br,iidet med sina hender. Han liter
Thomas' hand unders,ijka sitt spjutsir i
br6stet. FIan steker fisk pi Getsemane
strand. FIan limnar fotspir, f,iirdjupade av
kroppstyngden, i Getsemanes klipphell vid

sin himmelsfird. Det 1r helt i stycke med
allt annat, att FIan stiger ur sarkofagen som
en minniska nymornad ur sin slng.>>

En annan ging skriver Roosval, att dar
en glasmilare av rang spint ut >>sina guld-

likt skimrande

glastapeter>>

i ett kyrko-

rum, der skapar det genom de skiftande,
flrgade glasen intrlngande ljuset en mystisli
atmosfir i kyrkan, som vigleder sj?ilen till
endligt liv; denna sfir ter sig som >>en
rijkelsedoft f6r 6gat>>.
Boken kommer att 6versettas till engelska.
Man glider sig i f6rvig. Utllnningarna
kommer att hapna 6ver dessa svenska rikedomar. Allt detta lr virt eger arv. Och
Roosval har kunnat toli<a dess estetiska hlrlighec och andliga inneb6rd, derfdr arr han
gitt till verket med snille och kerlek.
Suen. Stolfe
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