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HEDENIUS HÄR RÄTT

J)rofessor Hedenius' Att uälja liusåskåilning är en egendomlig och be-
I tydelsefull bok. Den inleds med ett kapitel om betingelserna för
andlig hälsa, som är klokt och intelligent, ja, som avslöjar en högst säll-
synt vilja till sanning, redlighet och - moral. Tyvärr måste det sägas,

att bokens slagkraft betydligt försvagas 
^v ^tt Hedenius icke med någon

större irrer försöker leva upp till sitt eget ideal, när han tdrnar samman

med oliktänkande: en så grovt smädande bok har veterligen icke tidigare
framlagts av en svensk universitetsman. Resultatet har blivit, att boken
insvepts i relativ tystnad; man kan förstå våra teologer och biskopar, om
de inte har lust att inlåta sig på en diskussion med en man, som i de mest
förolämpande ordalag karakteriserar dem som - i regel medvetet -ohederliga, ja, ofta nog som undermåliga karaktärer: förfalskare och
lögnhalsar. Detta är skada. Ty Hedenii kritik av den liberala protestan-
tismens sanningsbegrepp är i hög grad välgörande. FIan har på ett slående

riktigt sätt uppvisat orimligheterna i det tänkande, som där presterats.

Vad Hedenius säger är egentligen detta: människan lider, världen är
grym - alltså kan icke Gud vara både allsmäktig och allgod. Han gör
aldrig ett verkligt försök 

^tt fatta kristendomens syn på frihetens och det
ondas problem. Gud skapar av kärlek. Kärlek kan förekomma endasr i
frihet. Gud vill människornas kärlek. Detta innebär, att han tillerkänner
dem en frihet - som de alltså har makt att missbruka. Det onda i världen
är människans missbruk av den frihet Gud skänkt henne. Vi kan visser-
ligen icke fatta Guds hela ursprungliga intention med skapelsen. Men
det finns ingenting som tvingar oss att - som Hedenius - såga, att Guds
allmakt står i strid med hans karlek. Den lära om det ondas verklighet
och fOrhållande till den goda allmakten, som i princip är gemensam för
alla kristna kyrkor, har Hedenius icke ens tangerat i sina två skrifter.

Det värdefulla och glädjande i hans frenetiska attacker ligger i den
ofta rent förintande logiska kritiken av dålig kristen teologi. Hade icke
Hedenius företagit denna generalstädning, skulle någon annan ha måst
göra det. Det är kanske icke så angenämt för vissa kretsar, men det är i
sakens namn uteslutande glädjande, att här klart och tydligt - om också
mycket oartigt - sägs ifrän, att vad vissa kristna tänkare erbjuder, är
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Hedenius bar rätt

vetenshapligt sett nonsens, Vore kristendomens argumentering slut med
de >intellektuella gräsligheter> - f.ör att citera angriparen - som de
flesta framskjutna svenska teologer oavlåtligen presterar, vore dess tid
förvisso ute.

Men så fArhåller det sig ingalunda.
Man undrar ibland över en sak: hur har det kunnat undgå professor

Fledenius, vars finaste sida är hans brinnande längtan efter saklighet och
redlighet, att ett icke så litet antal kristna människor upplevat alldeles
detsamma som han och drivits till förtvivlans gräns av allt det virriga
>trostänkande>, som har till enda syfte att i dimmor hölja så viktiga
frågor som: uppstod Kristus faktiskt, är det i vetenskaplig mening sant,
att han gjorde underverk, är jungfrufödseln ett visserligen unikt men
ändå orubbligt faktum etc.? Samt att många av de nämnda personerna
av just en sådan opposition tvingats lämna den protescantiska kyrkan och
i stället ansluta sig icke till agnostikernas eller ateisternas skara utan till -den katolska kyrkan?

Från katolskt håll skall det sägas, att vi - under beklagande av He-
denii kärlekslösa tonfall - med gladje hälsar hans uppgörelse med dålig
kristen teologi, och att vi långa stycken kan acceptera hans kritik. Det
är bl. a. just därför att detta är så obestridligt sant som många blivit
katoliker! Den katolska tanken känner nämligen icke dessa kompromisser.
Icke utan sympati refererar Hedenius Lechard Johannessons resonemang,
och det är tydligt, att de två herrarna långa stycken går parallellt. När
skiljs de åt? Därom ger ett kapitel i den nya boken intressant besked.

Hedenius erkänner, att thomisten Johannesson arbetar med samma be-
grepp om verklighet som han själv. Men han avvisar Johannessons sats,

att de kristna grundfakta är i vetenskaplig, i historisk mening sanna. Hur
och varför? Hedenius nöjer sig i själva verket med att påstå, att Johannes-
son resolut >blundar för alla de välkända fakta, som utesluter möjligheten
att med intellektuella medel försvara ortodox kristendomr>. Han fastslår
>orimligheterna i den kristna gudsbilden> och hävdar utan motivering,
att modern forskning avvisar evangeliernas påståenden som orimliga.

Men här har katoliken förvisso icke lust att ge vika för maktspråk.
Han hänvisar lugnt till den historiska vetenskapen, som sannedigen icke
avvisar evangeliernas sanningsvärde. Han begär av Hedenius en kritik
av hela denna omfattande forskning, som arbetar uteslutande med lo-
giska och historiska kategorier. Här är ui villiga att ta upp en debatt.
Hedenius är välkommen att försöka bevisa, att modern bibelforskning
är ovetenskaplig, att thomismens verklighetsbegrepp är osammanhang-
ande och ovetenskapligt. Innan detta skett, ämnar vi lugnt fasthålla vid
vår uppfattning, att trons mysterier visserligen icke alla kan uttömmande

100



Hedenius har rätt

definieras av den mänskliga tanken, men att den katolska teorien icke
rymmer någonting för den logiska tanken avskräckande; att de kristna
grundfakta är historiskt välbestyrkt^ - 

jr, att deras bortförklarande för
till orimligheter; att den kristna världsbilden icke bara är skön och gran-
dios utan i strängaste mening sann.

Mer än en har i Sverige upplevat, hur det nythomistiska tänkandet kom
som en fullkomlig förlösare efter många års kamp med den s. k. uppsala-
filosofien, vilken forefall definitivt omöjliggöra all metafysik och alla
kristna grundbegrepp. Den liberala protestantismen kunde inte erbjuda
någon verklig hjälp. Heller icke lundateologien. Ingendera kunde lösa

sanningsfrågan. Men i thomismen mötte man ett moget kristet tänkande,
som strängt vetenskapligt angrep dessa svåra ämnen och icke hade nå-
gonting att frukta av modern logistik eller uppsalafilosofi. Det visade

tvärtom med suverän klarhet och skärpa, hur det mänskliga förnuftet
kan uppfatta och ordna de andliga och historiska sammanhang, som av
ett grumligt kristet >tros>-tänkande reducerats till idel orimligheter. Vi
har, många bland oss, känt samma djupa förtvivlan inför den svenska
protestantismens intellektuella otillräcklighet som Hedenius. Om detta
var kristet tänkande, så måste en ärlig människa acceptera ett icke-kristet
tänkande. Detta alternativ visade sig onödigt. Det f anns en tredje väg

- den kristna tanke, som utgår från St. Paulus och St. Thomas av Aquino,
och som icke flyr problemets besvärligaste svårigheter utan - löser dem.

Hedenius har utfört en gärning, som måste utföras - han har visat,
att det icke går an att försvara kristendomens sanning med undanflykter,
munväder och >tros> -tänkande.

Men han känner icke det sanna kristna tänkandet.

l0l



VINCENT D'INDY
r 8 y r -r9 jr

\ /i""""t d'Indy blev med åren ganska avmätt 
- 

för att inte rent ut
V säga tvär och vresig 

- 
mot en hel del av den musik som vuxit eller

växte fram jämsides med hans egen, men det fanns faktiskt en tid då

hans uppskattning räckte till även för en så grund talang som Jules Mas-
senet. Det var på den tiden då han var mycket ung och ännu inte riktigt
lärt sig att skilja mellan rätt och slätt ett väl utfört hantverk och en

tonkonst av finare kvalitet. Som respektfull novis 
- 

i låra vid konserva-
toriet och dessutom enskilt för C6sar Franck 

- 
räknade han med stolthet

den något aldre, fardigskolade och personligeri charmerande Massenet till
sina umgängesvänner och beundrade utan förbehåll hans obesvärade hän-
dighet i komposition. Men det dröjde inte länge förrån denna beundran

- 
och därmed också den vänskapliga tilliten 

- 
helt plötsligt tog slut.

Bräckan gjordes av Massenet, i ren oförsiktighet. När d'Indy en d,ag 1874
komplimenterade honom för det dramatiska oratoriet Mari.e-Magdeleine

och med värme framhävde vissa passager däri som särskilt sublima, värjde
sig den äldre musikern för de uppriktiga lovorden med en ytterst non-
chalant replik: >Å, jaså, tycker ni verkligen att det där fromleriet år
något värt! Själv tror jag inte på det. Men publiken vill ju ha sådant,

och vi måste alltid tänka på att gä publiken till mötes . . .>
Inför denna cynism stod den unge Franck-adepten mållös av häpnad

och bitter besvikelse. Att en begåvad konstnär kunde ta så lättsinnigt
på sin uppgift och ge sig i kast med ett sakralt ämne utan äkta inspira-
tion, utan tro och övertygelse, enbart för att ställa sig in hos publiken 

-det var ju något oerhört, det var ingenting mindre an skändlig blasfemi.
Både som musiker och som helhjärtad katolik kande sig d'Indy i den
stunden plågsamt upprörd, och vem vet om det inte var den chock han
här utsattes för som gjorde honom så njugg med erkännanden i fortsätt-
ningen, så misstrogen mot de samtidsmusiker som gick andra vägar än

han och så skarp i sin kritik och polemik. I varje fall torde den ha bi-
dragit till att intensifiera hans känsla av moraliskt ansvar för den ton-
konst han själv skapade och lämnade ut åt offentligheten.

För symfonikern och operakomponisten Vincent d'Indy blev syfte-
målet icke att till varje pris behaga publiken. Flans konståskådning 

-med tiden alltmera programmatisk 
- 

var i hög grad religiöst idealistisk,
och musikskapandet innebar för honom alltid en >>emanation> av tron,
av tron på Gud och, i andra hand, tron på den egna kallelsen. I denna upp-
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Yincent d'lndy

fattning var han säkerligen på ett avgörande sätt påverkad av sin främste
lårare, den fromme, bottenärlige Cdsar Franck, men grunden därtill hade
egentligen lagts redan i barndomen.

Vincent d'Indy 
- 

född i Paris den27 mars 18i1, död den 2 december
1931 

- 
tillh<;rde en inte enbart förnäm utan också mycket välbärgad

familj, men hade inte fördenskull blivit bortskämd eller inriktad på få-
fänglighet. Moderlös alltifrån spädaste ålder fick han 

- 
då fadern snart

gifte om sig 
- 

sitt barndomshem hos farmodern, den även gentemot
sina vuxna söner ytterst myndiga comtesse R6zia d'Indy, och uppfostrades
av henne mycket bestämt och metodiskt i enlighet med släktens katolska
och monarkistiska traditioner, infördes tidigt och grundligt i den kristna
trosläran och bibringades, med fasthet och ömhet i lika mått, ett inten-
sivt pliktmedvetande, en stark känsla för sina skyldigheter som familje-
medlem och som en påfallande begåvad yngling. Det var denna inrotade
pliktkänsla som gjorde att han i en hjärteangelägenhet böjde sig för de

äldres vilja och utan alltför haftiga protester fann sig i att flera år vänta
på att fä gif.ta sig med sin kusin, Isabelle de Pampelonne. Och det var
också den som kom honom att till en tid rätta sig efter faderns önskan att
han, med sikte på en diplomatkarriär, skulle studera juridik. I sistnämnda
fall kan nu hans foglighet förklaras även därmed att han på detta sta-
dium, som nybakad student, ännu inte fått fullt klart för sig att hans

egentliga livsuppgift var musiken. Han hade visserligen tidigt nog röjt
sina musikaliska anlag, och farmodern hade också väl sörjt för att de

odlades och ufiecklades, men musikalitet till husbehov var inte direkt
någon ovanlig talang i hans släkt, och av hänsyn till faderns önskemål
skulle han kanske kunna nöja sig med att ha komponerandet som rätt och
slätt en hobby, likt den älskvärde onkeln Charles d'Indy. . .

Så var emellertid ändå inte meningen. Efter kriget l87A-71 
- 

y21i

han helt självrådigt, utan att be sin auktoritära farmor om samrycke,
tagit värvnirg 

- 
kom unge Vincent bestämt underfund om aw han

borde förvalta sina speciella pund mera effektivt och på fullt allvar, utan
flera kompromisser utbilda sig till en riktig tondiktare istället för att bara
leka sig fram som salongskomponist på lediga stunder. Rent ekonomiskt
hade han ju lika god råd att bli det ena som det andra, behövde knappast
räkna med några umbäranden i en existens som fri konstnär, och om även
begåvningen räckte till 

- 
varför skulle han då tveka. . .?! Med ökad

självtillit återupptog han sina kompositionsstudier och förkovrade sig ge-
nom träget arbete så påtagligt, att Cdsar Franck inom kort kunde be-
trakta honom som sin bäste och mest lovande discipel. För att ytterligare
markera sitt oåterkalleliga val av levnadsbana 

- 
och dessutom f.& att, fä

praktiska erfarenheter 
- 

tog han samtidigt plats som pukslagare vid
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Concerts Colonne, och år l87J var han ferdig för körledarposten vid
samma institution och för en befattning som organist i Saint-Leukyrkan.
Och snart därefter var tiden inne för honom att offentligen framträda
även som tonsättare i stor stil, som symfoniker d'une bonne trem.pe. Ät-
skilliga drag tydde på att Vincent d'Indy skulle komma att göra en myc-
ket vägande insats i den franska musikkulturen. I själva verket gjorde
han det också - både med sin konst och sin pedagogiska gärning - som

direkt arvtagare till Franck och som fullföljare av dennes ideer.

Som tondiktare hade d'Indy annars inte i alla avseenden så lätt för sig.
Att finna på bäriga, personligt karakteristiska melodier hörde sålunda
inte av naturen till hans särskilt pålitliga talanger. I det fallet svek ho-
nom inspirationen ibland ganska obevekligt, och han fick camouflera
svackorna genom att läna motiv och temata ur folkmusiken eller den
gregorianska melodiskatten, försåvitt han inte - vilket då och då kunde
hlnda - mera ofrivilligt håvade in någon reminiscens från Franck eller
Vagner. Vincent d'Indy var kort sagt inte någon instinktiv, spontan
melodiker, även om han i lyckliga ögonblick kunde finna fraser och ton-
fall som var helt hans egna. Men han hade andra naturliga anlag, som
han med en aldrig slappnande arbetslust drev upp till högsta potens. Ffan
hade inte bara ett omisskänneligen artistiskt uttrycksbehov utan också
den formella begåvningen att symfoniskt uttrycka sig på ett övertygande
sätt. FIan kunde konsten att behandla ett tematiskt stoff så dynamiskt,
att hans representativa verk avgjort ger intryck av liv, spänning, intensi-
tet. ffan var en utmärkt skicklig kontrapunktist, behärskade i grund den
polyfona satstekniken med obestridligt mästerskap. Hans musik, som visst
icke saknar poetiska valörer, är alltid fast och redig i fakturen, har van-
ligen också - i ss5istning för vad som kan brista i melodisk omedelbarhet

- en ursprunglig rytmisk vitalitet av högst stimulerande effekt, och är
därtill både fyndigt och smidigt instrumenterad.

Man behöver sannerligen inte tvivla p& att det är en fullvuxen konst-
när, en mogen mästare som lagt upp och genomfört ett sådant verk som
Sym|bonie sur an cbant montagnard frangais, även kallad Symphonie
cöaenole (från 18S6). Själva grunden för denna tresatsiga symfoni (med
pianosolo) har visserligen - såsom tydligt framgår av den längre titeln

- hämtats ur folkmusiken, närmare bestämt ur den bygdemusik som
kompositören hörde och studerade under sköna semestersomrar på ett
gammalt släktgods i Ardöche, och en del tongångar erinrar därjämte om
beroendet av Cdsar Franck; men det hindrar inte att den musik, som
flOdar fram, pä det hela taget verkar starkt personlig i sin friska verve och
sin klara, välstämda kolorit. Den s. k. cykliska formen - med grund-
temat återkommande i varje sats - har d'Indy tagit i arv av sin vördade
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lårare, men han förefaller mindre bunden, mera vig och spänstig än denne
i tillämpningen därav och överträffar dessutom den äldre mästaren ge-
nom sin betydligt elegantare instrumentation. Sympbonie cöuenole är
tvivelsutan ett av d'Indys yppersta arbeten, och säkert hans populäraste,
men som yttedigare ett par prov på hans konst när den är som bäst kan
framhållas t. ex. hans storslagna och kraftfulla andra symfoni (från
1903), det på en gång briljanta och underfundiga variationsverket Istar
(1896) och hans andra och tredje stråkkvartetter (frän 1897, resp. 1929).

Största betydelsen för Vincent d'Indys musikaliska karaktärsdaning
hade ovedersägligen Cdsar Franck. Redan under studieåren stegade emel-
lertid den unge musikern också in i ett annat magnetiskt kraftfält och
föll - som så många andra franska tonsättare vid denna tid - helt till
faga tar Richard Vagners farföriska konst. Bländad och bedårad blev
han en av Bayreuthmästarens ivrigaste och trognaste anhängare, och i
motsats till exempelvis nydanaren Debussy kom han aldrig loss ur denna
förtrollning. Man måste säga: tyvärr - för till en viss grad var den
bevisligen mera menlig än främjande för hans utveckling. Att d'Indy som
utpräglad symfoniker kände sig eggad att tillämpa den wagnerska led-
motivstekniken i sin dramatiska tonkonst, är helt naturligt, men med
den följde också lite väl uppenbara efterklanger. Tråkigare var ändå att
han dessutom tog efter \iragner i dennes rabiata antisemitism. Den kon-
sekvensen har man inte lika lätt att förstå och överse med som de rent
musikaliska - då den ju i grund och botten svär mot hans kristna in-
ställning. Rätt svårbegripligt förefaller också detta: att den eljest så ly-
hörde och klarsynte d'Indy som ärlig katolik kunde med förtjusning
acceptera ett verk som Parsifal, att. han inte genomskådade och bränn-
märkte det som falskmynteri, inte k:inde avsmak för Vagners sätt att
göra hypersinnlig teater av eukaristien. Som grundtre ay och ledare för
det privata konservatoriet Schola Cantorum var han dock en av sin tids
aktivaste förkämpar för ren och edel sakral musik och för den grego-
rianska sångens renässans, och i sina egna musikdramer - till vilka han,
likt Vagner, själv skrev texter brukade han alltid en äkta religiös
symbolik, vinnlade sig alltid om att ge kristna djupperspektiv.

I operan Feruaal (1S9t), vartill d'Indy ursprungligen inspirerats av
Tegndrs Axel, f&siggår visserligen handlingen under en hednisk forntid,
men i slutscenen får dess galliske hjälte - till typen något av en Parsifal,
som icke lyckas bevara sin renhet och som därför lider nederlag i en kri-
gisk drabbning -en vision av hur en ny tid bryter in för hans foster-
land, hur livet f0radlas i skenet från ett nytt gudomsljus, och denna
vision illustreras musikaliskt genom infällning av hymnen Pange li.ngua i
stämväven. Tonsättarens nästa verk för scenen, tvåaktaren L'Etranger
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(1901) 
- 

som ibland på grund av vissa ytliga paralleller i handlingen
uppfattats som en replik till \iragners Flygande bolländaren men som

snarare haft sin inciterande f<;rebild i Ibsens Brand 
- 

har blivit än mera
genomträngt av en religiös grundstämning, och dess centralgestalt, en

hemlighetsfull främling som hos befolkningen i en liten fiskeby väcker
en säregen undran och oro, framträder i vissa scener otvetydigt som en
personifikation av de högsta kristna dygderna. När den unga kvinnan
Vita, den enda av ortsborna som med förtroende och ömhet kommit ho-
nom nära, direkt spörjer vem han egentligen är, ger han 

- 
på den gre-

gorianska melodien (Jbi caritas 
- 

detta svar: >Jag är den som älskar och
som drömmer, den som älskar de fattiga och de bedrövade och som

drömmer om lycka f.ar alla sina människobröder .. . Att hjälpa andra,
att tjåna andra är min enda glädje, min enda tanke. . .> Och för sin

sista operakomposition (fullbordad 191t) hämtade d'Indy sitt stoff ur
det medeltidskristna legendariet; den heter sålunda La lögende de Saint
Cbristophe, och i dess musik genljuder åter och åter 

- 
som karakteris-

tiska ledmotiv 
- 

gamla liturgiska cantilenor, brottstycken ur gregorianska
melodier till Yexilla Regls, till Ubi caritas, till den pascala glädjesången

Haec dies, till Credo och Alleluia. ,.
Den gregorianska sången hade 

- 
såsom redan i någon mån antytts

- 
en mycket markant plats på studieschemat vid det musikinstitut'

Schola Cantorum, som Vincent d'Indy fu 1894 grundade tillsammans med
Alexandre Guilmant och Saint-Gervais-körens ledare Charles Bordes, och
Iör att den skulle bli rätt instuderad hölls ständigt kontakt med benedik-
tinerna i Solesmes. Som direktör för Schola Cantorum arbetade d'Indy
också för en restauration av annan äldre musik, av förbisedda eller bort-
glömda verk med klassiska mästarsignaturer. Vid hans institut bedrevs
nämligen, jämte och i samband med undervisningen, såväl konsert- som
födagsverksamhet, och listan över reviderade utgåvor och genomspelade

program (vanligen dirigerade av d'Indy) upptar bl. a. Monteverdis Orfeo,
Rameaus Darilanus, Zoroastre, Hippolyte et Aricie och Castor et Pollux,
Marc-Antoine Charpentiers Histoires sacröes 1 mässor, motetter och madri-
galer av bl. a. Palestrina, de Lassus, Vittoria, Jannequin, Sermisy, Costeley

o. s. v. Därmed blev Schola Cantorum en institution av vital betydelse

för den parisiska musikkulturen i stort, och dess elever fick genom direkt
medverkan en mycket intensiv känsla för traditionens makt och värde.

På vissa håll och i olika sammanhang 
- 

bl. a. i Romain Rollands roman-
cykel lean Christopbe 

- 
talades med ironi om den devota vördnad som

eleverna i Schola Cantorum ägnade sin överste mentor, och unga radi-
kaler (såsom t. ex. George Auric) råkade ibland i bärsärkaraseri över
den reaktionära kadaverdisciplin som de ansåg utmärkande för läroan-
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stalten if.räga. Någon reell grund fanns det väl också för både ironien
och polemiken. Att Schola Cantorum till en viss grad faktiskt blivit en

reaktionens htigborg skönjdes sålunda rätt tydligt i den häftiga striden
kring >debussysmen> under 1900-talets första decennium. >Scholisterna>

tog i allmänhet ganska hetsigt ställning entot Debussy, trots att denne
gjort den franska tonkonsten en ovärderlig tjänst genom att bana en be-

frielsens väg ut ur det kvävande wagnerska inflytandet, och Vincent
d'Indy underblåste - som doktrinär traditionalist och trofast wagnerian

- gårna de sinas motståndsiver, Till en del blev eleverna kanske också

lite väl klavbundna av hans personliga tycken och tänkesätt, dårför att
han nu en gång var en personlighet - och derfor att det alltid finns en

del elever som inte förmår bli något annat än eftersägare. Men varken
med ironi eller med sakliga förbehåll kan någon bortresonera just detta:
att Vincent d'Indy var en utpräglad personlighet och att han hör till
förgrundsgestalterna i sitt lands kulturhistoria.

Kajsa Rootz|n

INFE,RNOKRISENS INNEgöNO

T)", är kristendomens centrala förvissning, att människan är hjälp-
I-r/ IOst förlorad utan Jesus Kristus, att. inga prestationer kan förvärva
henne saligheten utan att frälsningen är en gudomlig gåva, skänkt genorn

Jesu Kristi försonargärning. Det mest betydelsefulla beträffande frägan
om Strindberg och religionen är det faktum, att han redan under barn-
doms- och ungdomsåren klart fattade denna kristendomens egentliga in-
nebörd, att han redan då på ett avgörande sätt i viss mån fick uppleva
den kristna erfarenhetens djupperspektiv. 'Saken blir evident genom de

uppsatser av hans hand från 1l-årsåldern, som han publicerat i Tjänste-
kuinnans son. I den ena reproducerar han kristendomens mörka männi-
skosyn: >>Egoismen styr alla våra handlingar>, och tillämpar denna tes

på sig själv. Och i den andra uppsatsen förklarar han, att det inte finnes
någon lycka utan dygd, men att det inte heller finnes någon dygd utan
religion. Det är i synnerhet i kommentaren till denna tes, som det genuint
kristna i hans uppfattning klart kommer fram. Han gör gällande, att
dygdiga världsmänniskor i själva verket äro mycket sämre än de mest

lastbara:

>De förra hava insövt sig i moralisk säkerhet, de finna sig vara bättre än andra män-

niskor och rättfärdiga inför den heliges ögon. Men det är just dessa farisder, som upp-
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fyllda av egenkärlek tro sig förtjäna den eviga saligheten genom sina gärningar. Vad äro
dock v å r a gärningar inför den helige Guden? Synder och ingenting annat än synder.

Dessa människor, som tro sig rättfärdiga, hava den största svårighet att omvända sig

emedan de icke anse sig ha behov av någon medlare, då de själva vilja vinna himlen
genom sina gärningar. En gammal syndare däremot, han kan, elter *.t ha blivit väckt,
finna sig dålig och känna behovet av en frälsare, Den sanna lyckan består i art hava frid
med Gud i sitt hjärta genom medlaren Jesus Kristus. Man kan icke finna denna frid
förrän man insett sig vara den störste av alla syndare och därpå flyr till sin frälsare för
att i honom finna återlösning.>

Denna framställning utgör ju ett uttryck för en mycket klar och
bestämd evangelisk kristendom, som underkänner gärningarnas väg och
bekänner sig till tron på frälsaren Jesus Kristus såsom ensamt saliggö-
rande.

Den som en gång upplevt denna livsaspekt, kan nog aldrig riktigt
glömma dess befriande makt. Det är väl knappast möjligt, att den hel-
hjårtat. kan tillägnas av en egocentrisk pojke i pubertetsåren, och för
Strindbergs vidkommande verkar det vid en ytlig betraktelse, som om
den under årtionden helt försvunnit som livsbestämmande faktor, men
att den endast var bortträngd och levde kvar i djupet av hans väsen,

det blir uppenbart av gången av Infernokrisen, den religiösa kris som

Strindberg upplevde, när han närmade sig I0-årsåldern.
Denna omvändelsekris har ju nyligen blivit föremål fOr en detaljerad

studie av Gunnar Brandell, en undersöknin8, som är värd den största
beundran för dess lärdom och skarpsinne. Men i alla fall är det nog ofrån-
komligt, att Brandell i sin undersökning i själva verket missat själva
poängen i Infernokrisen. Detta sammanhänger med att han visar sig sakna
än verklig förståelse för den kristna problematiken i Strindbergs utveck-
ling. Förhållandet betingas delvis därav, att han, liksom tidigare L a m m,
inte tagit Strindbergs kristna ungdomsreligiositet, sådan den bl. a. kom-
mit till uttryck i de nyss citerade uppsatserna i Tjänstekuinnans son, pL
allvar. Lamm berör den i förbigående och fastslår litet ironiskt, att > deras

salvelsefulla ton förebådar Blåboksbetraktelserna>. Brandell nöjer sig med
att konstatera, att de små uppsatserna >inte ger många hållpunkter för
att bestämma atten av Strindbergs läseri>, och han har därmed defini-
tivt avfärdat deras problematik. I själva verket ge de den klaraste be-
stämning, som gärna tänkas kan. De fixerar den kristna trons tvenne
grundläggande fakta, dess tvenne kardinalartiklar: människan är grund-
fördärvad, alla hennes gärningar äro synder. Detta är den första artikeln.l
Den andra är denna: människan kan därför endast räddas genom ett
Guds ingripande, genom Jesu Kristi frälsargärning. Genom att vifta bort

r Enligt luthersk tolkning. Red. ann.
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denna kristna grundsyn har Brandell liksom tidigare Martin Lamm av-
skurit sig från möjligheten att förstå Strindbergs religiösa problematik.

Detta visar sig redan, när Brandell inledningsvis berör Strindbergs
skärgårdsberättelse Den rornantishe klocktren på Rånö, för vars verkliga
betydelse inte heller Lamm visat någon förståelse. Brandell framhåller,
att i denna berättelse de under det naturalistiska skedet undertryckta
skuldkänslorna åter bryta fram i dagsljuset. Synpunkten är väsentlig,
men novellens innebörd är dock framförallt en annan, eller rättare sagt
går djupare. Berättelsen visar, att den romantiske klockaren i förtvivlan
vill få sin skuld försonad och till slut finner frid i den kristna försonings-
tron.

Klockaren har i barndomen bevittnat moderns mord, och det är denna
händelse, som så småningom av honom börjar upplevas som en personlig
ansvarighet. Denna känsla minskades visserligen till en början något av
upptäckten, att andra människor också hade sina fläckar:

>Allihop, löjtnanten, fröken, herrskapet, pasrorn ägde sina hemliga vrår, där de gömde
lik, myllade ner dem med ord, gömde dem under blomsterkransar, band, granna påskrif-
ter, som de ruttna liken under gravkullarna, vilka planterades, vattnades och klipptes var
söndag.>

Upptäckten blir f<;r honom en bekräftelse på den evangelisk-lutherska
läran om alla människors delaktighet i syndafördärvet:

>Det skulle sålunda vara sant som det sades varje gudstjänst, att vi alla äro syndare, i
synd födda och jämväl syndat i rll.a v|ra, levnadsdagar? Det vore sålunda icke något
skönt, något gott i livet, utan allt vore sken, vitlimning, påstrykning. Men om så vore,
varför skreko då människorna emot, när någon ville tro Guds egna ord, att det icke fanns
en ren, att det icke fanns något kärnfriskt, något sant? Trodde de icke sina egna ord när
de läste syndabekännelsen, eller läto de prästen stå där förskansad innanför altarringen
och säga det å deras vägnar, medan de lågo tysta på sina ansikten och kanske logo över,
att de narrat honom säga det, som de aldrig ville erkänna. Kanske det också var ett sätt
att leka, ett sätt att dölja,>

Själv ville klockaren emellerdd inte vara med om en sådan kurragömma-
lek längre. Han ville låta ondskan komma i ljuset och sona sin synd:

>Det fick vara hur det ville med de andra, han bar sin skuld, hade kommir till med-
vetande om den, och ville bli fri från den. Han ville gå direkt till pastorn och säga ho-
nom hur allt gått till, få hårda ord, ta sitt straff och bli lugn efteråt.>

Det är vad han också gör, han beger sig till prästgården för att be-
känna sitt livs elände. I det samtal, som blir resultatet, framlägges den
kristna uppfattningen om skuldens och frälsningens problem. Strindberg
låter pastorn ta något legert på saken, han vill inte veta något och upp-
manar klockaren att bara skaffa sig frid med sitt samvete. Då Lundstedt
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sorgset bekänner, att det just är friden han inte kan få, avlevererar han
sedvanlig luthersk argumentation: >Åh, Lundstedt vet ju, att Frälsaren har
lidit och dött för våra synder så då kan han väl ha frid, om han nämligen
inte ärnar gå stad och göra om det!> Och på klockarens bekymrade svar,
att Gud dock väl aldrig kunde f.örläta hans brott, replikerar han i trygg-
het: >Kan ban inte? Han kan allt! Och när han kunde förlåta rövaren
på korset>, och ber honom inte grubbla mera utan vara man och komma
och dricka toddy. Strindberg satiriserar ju här lättvindigheten i det präs-
terliga förfaringssättet, men han låter Lundstedt ta orden åt sig och fun-
dera över deras innebörd:

>>Allt var förlåtet, endast man trodde. Så enkelt, så vackert, vilken skön religion! Icke
underligt att den ansågs vara den högsta av alla kända. Rövare och banditer skulle in i
paradiset, men de oförvitliga, laglydiga, trogna skulle åt helvetet!!>>

Tankegången skall ge uttryck åt Lundstedts troskyldiga funderingar,
men Strindbergs satiriskt negativa inställning vid denna tid har spetsat
till dem på ett sådant sätt, att de erinra om fiskeriintendenten Borgs hån-
fulla diatriber i I hausband.et. Trots denna sin personligt avvisande håll-
ning låter Strindberg emellertid Lundstedt i brinnande behov gripa efter
försoningens möjlighet. Klockaren har svårt att tillägna sig den lutherska
synen, men han förstår, att han måste tro, om han vill ha frid, och frid
måste han ha, och hans tankar kämpa för att vinna fast mark under
fötterna:

>>Tro det! Var det så omöjligt. Om han icke kunde tro det i dag, så kunde han tro
det om en månad! Kunde han icke tro det, han som kunnat tro allt han velat förut! . ..
Varför kunde han då inte tro att Gud förlåtit honom, när pastorn sagt det och det stod

i bibeln, och han önskade tro det, måste tro det för att få frid!>

Lundstedt får också småningom tron och därmed friden och sin fabu-
leringsgåva tillbaka, och i sina indianromantiska fantasier sänder han
tacksamma tankar till Medicinmannen under prästgårdslinden, som >gav

Den Röde Mannen frid när han lärde honom känna vite Krist>.
Strindberg har här hållit den kristna försoningstron på ironiskt av-

stånd från sig, men han har låtit en av sin stora dikts gestalter finna tröst
i dess hägn. I själva verket står denna gestalt hans hjärta närmare, än han
själv visste om eller själv ville erkänna. Det är nämligen ett faktum, att
I-undstedts problem är det innersta problemet i Infernokrisen och att
Strindberg så småningom skulle direkt uppleva hans problem som sitt eget
och finna lösningen av det på samma sätt som den romantiske klockaren
på Rånö.

Det är detta Brandell i sitt lärda arbete i själva verket fullkomligt
saknar förståelse för. För honom innebär Infernokrisen en moralisk för-
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nyelse för Strindberg. Vad han saknar förståelse för i novellen om den
romantiske klockaren på Rånö, nämligen den kristna problematiken, sak-
nar han förståelse för också i Infernokrisen. I klara verba har han gett
uttryck åt sin uppfattning om denna kris innebörd. På ett centralt ställe
framhåller han, att >>kärnan i Strindbergs omvändelseprocess> ligger däri,
att han förvandlade samvetskvalen till ånger, att han erkände sin skuld,
ehuru >det blev ett tvisteämne mellan honom och Gud, hur djupt för-
krosselsen skulle drivas>. Och i ett annat sammanhang heter det, att kris-
förloppet f.örtjånar benämningen omvändelse >främst genom den i sin
kärna moraliska kamp, vars växlande faser bestämmer de mytologiska
föreställningarna>. Det är naturligtvis alldeles riktigt, att den moraliska
livsaspekten i och genom Infernokrisen får ett genombrott i Strindbergs
liv. Men den religiösa krisen har inte nått sitt slut därmed. Det vore ju
f. ö. en mycket ofullgången religionskris. Infernokrisens djupaste inne-
börd ar något annat och något betydelsefullare, nämligen genombrottet
för en genuint kristen problematik.

Det synes mig, som om man på vissa håll, och det inte bara på den
kulturradikala flygeln, saknade en riktig förståelse för olikheten mellan
dessa tvenne synsätt, som om man saknade förståelse för skillnaden mellan
moralism och klassisk kristendom. Men den är väl den mest avgörande
skillnaden i religionshistorien. Det var för sitt förnekande av den judiska
fariseiska moralismen, som Kristus blev korsfäst, och det är återupp-
täckten av det rena evangeliet, som betingar reformationen. Man kan väl
säga, att erkännandet av moralens krav är en förutsättning för motta-
gandet av evangeliet på så sätt, att människans försök att förverkliga
moralens krav för henne ut i förtvivlan och därigenom gör henne mogen
för nåden, men med ren moralism befinner man sig ännu utanför den
klassiska kristendomens råmärken. Det är betecknande för även Bran-
dells blindhet på denna punkt, att han, då han ett par av de få gånger
han snuddar vid protestantismen och Luther i sin avhandling, talar om
r>den protestantiska moralismen>, rden handfasta lutherska moralismenrr.
Visst finns det moralism inom lutherdomens råmärken, men Luthers egen-
art betingas väl framförallt därav, att han som ingen annan verkligen
principiellt övervunnit just moralismen. Det tillhör Strindbergs mänskliga
storhet, att han inte stannar i moralismens dilemma eller självbelåtenhet,
utan att en verkligt kristen problematik tvingar sig på honom.

Preludierna till denna process kan man utlyssna redan i lakob brottas,
det fragment, som avslutar omvändelseverken lnferno och Legender. För
dessa preludier är Brandell emellertid fullkomligt döv. Han tycks inte
ha en aning om, att den kristna problematiken hela tiden arbetar på dju-
pen, att den kristna försoningstron med en ofrånkomlig intensitet stän-
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digt på nytt pockar på uppmärksamhet, att Strindberg halvt mot sin
vilja gång på gång drages in i Kristusgestaltens maktsfär. Det finns i
Brandells verk inte en antydan om, att det mest fascinerande draget i
lakob brottas är, att Infernovandraren där framställer sig som förföljd
av Mästaren från Nasaret, som ideligen hemsöker honom och ställer
honom mot väggen. Psykologiskt innebär det, att Strindberg, precis som

den romantiske klockaren på Rånö, känner ett innerligt behov av Kristi
försonargärning, vilken hans medvetnr jag emellertid inte vill acceptera.

I lakob brottas berättar Strindberg, hur han en söndagseftermiddag i
november på vandring i Paris i hörnet av Rue de Four plötsligt hejdar
sig vid en Kristusbild av slående naturalism, som står där i sin kejserliga

tunika, belyst av gatlyktorna, visande sitt blödandehjårta och med törne-
kronan kring huvudet. Och han fortsätter:

>Sedan mer än ett år fOrfoljes jag av Frälsaren, som jag icke förstår, och vars hjälp
jag ville göra överflödig genom att bära mitt kors själv, om möjligt vore, på grund av

en återstod av manlig stolthet, som finner någonting motbjudande i fegheten att kasta

sina fel på en oskyldigs skuldror. Jag har sett den Korsfäste överallt: i leksaksbodarna,

hos tavelhandlarna, i boklådorna, i synnerhet å konstutställningarna, på teatern, i littcra-
turen. Jag har sett honom på mitt örngottsvar, på eldbränderna i kakelugnen, i snön

uppe i Sverige och på klipporna vid Normandies kust. Förbereder han sin återkomst eller

har han anlänt?>

Strindberg är fullkomligt besatt alr Kristusgestalten, och vad är då

naturligare, än att han slutligen tycker sig se honom livslevande och att
han till honom ställer frågan: >Det är du som forf<;ljer mig sedan tvenne
år; vad åstundar du av mig?> Även om synen av den okände, som Bran-
dell framhållit, snarast måste betraktas som en allegori, är den ändå lika
representativ för Strindbergs själsförfattning. Denna manifesterar sig

kort därefter f.ö. i ett nytt möte med den okände. Strindberg befinner
sig åter på vandring i Paris, och han står under samma Kristusfascinations
bann:

>Efter att ha intagit min trista middag gfu jag alltså Calvarievägen uppför rue Bona-

parte. Aldrig har denna gata synts mig så ofantlig som nu i afton, och butiksfönstren

tapå som avgrunder, där Kristus uppträder i mångfaldig skepnad, än marterad, än trium-
ferande, Och jag går och går, medan svetten rinner i stora droppar och stövelsulorna

bränna rnot fötterna, utan att jag ändå kommer ett steg framåt. Är jag Ahasverus, som

har nekat Frälsaren en dryck vatten, och nu när jag önskar följa honom, är oförmögen

atr nalkas honom?>

Då Strindberg kort därpå åter står öga mot ö8a med den okände, visar

det sig, att denne denna gång snarast har karaktären av Gud Fader och

inte arr Kristus, men innebörden av Strindbergs undran är dock den-

samma som förut, ty han f.r&gar >Vad åstundar du av mig, och varför
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plägar du mig med din Kristus?> Det är fortfarande Kristus, som oroar
honom, och det skulle inte dröja länge, innan Kristus på nytt pockar på

uppmärksamhet.
Vad innebär då nu för Strindberg, ^tt Gud plågar honom med sin

Kristus, att Kristus f<;rfoljer honom? Jo, det tu framförtllt Strindbergs
motvilja mot att erkänna Kristus som frälsare, som vållar hans upprörd-
het och inte lämnar honom någon ro. Detta skymtar ju redan på det
första, ovan citerade stället, där Strindberg bekänner, att Kristus för-
följer honom. Jag anför det för klarhets skull an en gång: >Sedan mer än

ett år förföljes jag av Frälsaren, som jag icke förstår, och vars hjälp jag

ville göra överflödig genom att båra mitt kors själv, om möjligt vore,
på grund av återstoden av manlig stolthet, som finner någonting mot-
bjudande i fegheten att kasta sina fel på en oskyldigs skuldror.> Strind-
berg kan inte finna sig i, att han inte skulle kunna klaret av sina egna

angelägenheter, att Kristus skulle behöva lida för honom. Hans egocen-

triska självtillräcklighet år för stor för att han skulle vilja acceptera något
sådant.

Ett dylikt avvisande av Kristi försoning är ju inte så ovanligt i den

svenska litteraturen, hos självhärliga diktare. >Vad själv du brutit, gåldar
ingen ann för dig>, inskärper Baldersprästen med T e g n 6 r s goda minne
i romansen Försoningen i Fritbiofs saga, och Heidenstam har ju i
Vallfart och uandrhr.gslr deklarerat samma negativitet:

Jag är för stolt att se en annan,
en skuldlös sona

vad jry förbröt.
lag fu f.& mild att se på Kristuspannan
den törnekrona,
som åt mig sig knöt.
Mitt livs bekymmer må i hjärtat gömmas.

Vad jag förbröt mot människor och djur
och vad jag bröt mot dig' natur,
det falle på mitt liv, mitt minne, som sLall dömas.

Det är i dessa deklarationer samma negativa hållning gentemot den

kristna försoningsläran som hos Strindberg, men själva likheten markerar
samtidigt olikheten mellan Strindberg och Tegn6r-Heidenstam. FIos

dessa senare finns det en kylig likgiltighet i den avvisande gesten. Hos
Strindberg blir den något av en hetsig livsangelägenhet.

Hur våldsamt saken engagera;r honom ser man därav, att han i om-
vändelseverken gång på gång förnyar sitt avvisande av försoningsläran.
Då han på ett ställe i lakob brottas berättar om, att han bär ett litet
kors, som han fått vid Sacr6 Cceur, är han genast angelägen att fram-
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hålla, att korset för honom >är symbolen av tålmodigt burna lidanden och
att det ej år värdtecknet att Kristus lidit i mitt ställe>, och han omtalar,
att han till och med uppkastat en teori som så: >då vi otrogna icke mera
ville höra talas om Kristus, överlämnade han oss åt oss själva, hans satis-
factio vicaria upphörde, och vi fingo ensamma dragas med vårt elände
och vår skuldkänsla>. Den egendomliga uppfattningen vittnar om, vilket
fast grepp försoningstron hade om Strindbergs samvete. FIan är här t. o. m.
beredd att erkänna dess giltighet, den fär bara inte gälla honom själv. I
sin osäkerhet hänvisar han slutligen till auktoriteten Swedenborg som ett
slags nödankare: >Swedenborg säger uttryckligt att Kristi lidande på kor-
set ej var hans försoningsverk utan en prövning som Guden ålagt sig,

mindre som en smärtans än en vanärans.> På de sista sidorna av lahob
brottas anmäler sig problemet slutligen på nytt. Strindberg redogör här
för några egendomliga händelser, som vittna om den kvarlevande psy-
kiska spänningen; den är så stark, att den liksom tar händelsernas yttre
logik i sin tjänst. Han tror sig ha gjort sig kvitt Kristusbesattheten och
berättar att han en afton, efter det att i hans själ >en stilla kompromiss-
religion efterträtt det osalighetstillstånd, som åtföljer sökandet av Jesus>>,

sitter och dinerar på ett parisiskt kafd tillsammans med en fransk poet,
som nyss läst hans bok lnferno och försöker ge de attacker Strindberg
varit utsatt för, en ockultistisk förklaring. Då den franske poeten därvid
uppmanar Strindberg att skaffa sig en talisman och Strindberg bedyrar,
att han har en sådan i Kristi efterföljelse, från vilken han nyss deserterat,
faller som ett varsel medaljen från Sacr6 Ceur med Kristusbilden från
kedjan. Strindberg känner sig obehagligt berörd. Ännu kraftigare mar-
kerar Kristusproblematiken sin kvarlevande aktualitet, sedan de båda her-
rarna förflyttat sig till ett kaf6 vid Chätelet. Deras samtal kom därvid
att röra sig om Kristus och hans betydelse, varvid Strindberg gör gäl-
lande, att denne säkert inte lidit för oss, >ty hade han, skulle våra lidan-
den ha minskats. Men det ha de icke gjort, utan de äro lika intensiva.>>

Strindberg hade emellertid knappast sagt detta, förrän en kypare gjorde
larm och med en kvast och sågspån borjade feja golvet mellan dem och
dörren, där ingen människa trätt, sedan de kommit in, och där det då var
alldeles rent. Nu syntes på det vita parkettgolvet en krans av röda drop-
par, som om någon blatt. För Strindberg blir denna upplevelse ett tyd-
ligt bevis på att Kristus fortsätter att förfölia honom, och det är därvid
Kristi blodiga försonargärning, som liksom påtagligt demonstrerar sig.

Varför Kristi försonargärning på detta sätt inte lämnar Strindberg
någon ro, är inte så svårt att förstå. Sedan han accepterat moralens krav
och försöker förverkliga dem i sitt liv, kan han inte undgå att smärtsamt
uppleva sitt tillkortakommande. Förtvivlan ligger på lur. I sitt försvarstal
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inför den okände, när han möter honom andra gången, efter det han fått
Thomas a Kempis' bok i händerna, bryter våndan fram:

>Och nu, nfu jag börjar ansa min själ efter påbuden i Kristi efterföljelse, är det billigt
att fordra av en människa att hon skall taga Gud själv till mönster och inbilla sig vara
i stånd att förvärva sig den Fullkomliges fullkomlighet? Detta är att inblåsa storhetsvan-
sinne hos henne, Men om hon nu genom omöjligheten i att efterlikna Frälsaren kommer
till insikt om det orimliga i sina syften, nedsjunker hon i förtvivlan och slutar med att
söka tröst i uppfyllandet av sina värdsliga plikter och intellektuella njutning:r>.

Men det är inte bara denna förtvivlan över tillkortakommandet i nuets
gärning, som driver Strindberg mot Kristus försonaren. Skuldkänslan
gentemot det förflutna överväldigar honom och håller på att förkrossa
honom. Vid ett tillfälle utbrister han:

>Och så samvetsaggen! Förr i tiden, niät jzg ansåg mig själv oansvarig, var det endast
hågkomsten av begångna dumheter som pinade mig. Nu är det själva det onda i mina
dåliga gärningar, som utgöra mitt gissel. Och till råga på allt ter sig min gångna levnad
för mig endast såsom en vävnad av förbrytelser, en härva av gudlösheter, elakheter, miss-
grepp, grovheter i ord och handling .., Jas anklagar mig för allt möjlist; icke en ned-
righet, icke en motbjudande handling, som ej står betecknad med svartkrita på den vita
skiffern. Jag fylles av fasa för mig själv och skulle vilja dö.>

Momentant kan denna förtvivlan redan nu framtvinga rop efter nåd
ur Strindbergs bröst:

>Mina ben förtorkas intill märgen, mitt blod stelnar, och förtärd av samvetskvalens
eld faller jag till marken med utropet: Nåd! Nåd! och jag skall avstå från arc rättfärdiga
mig inför den Evige, och jag skall avstå från att anklaga.min nästa . . .>

Detta rop efter nåd är i själva verket ett rop efter Kristus. Strindberg
sviktar under den intensiva känslan a:v, att, det fanns så mycket i hans
gångna liv, som han inte kunde gottgöra, och för detta behövde han
Kristus, försonaren, som kunde försona vad han själv aldrig kunde göra
om. På detta sätt ställes problemet klart redan i kapitlet Utdrag ur min
dagbok ls97 i Legender. Det är visserligen här inte Strindberg själv, som
ställer det, utan en annan, men att det står i hans medvetandes centrum
är tämligen uppenbart. Strindberg berättar:

>>En ung läkare, av vek natur och ömtålig till själsläggningen, så att han tycks lida
redan av att våra till, sällskapar på aftonen med mig. Även han är ansatt av samvets-
skrupler; han ångrar det förflutna, som ej står att bättra på, låt vara att det icke är
sämre än alla andras. Han utlägger för mig mysteriet om Kristus. Man kan icke göra
om det som en gång är gjort, man kan icke omintetgöra en enda dålig gärning; dirav
kommer ens förtvivlan. Då är det som Kristus uppenbarar sig: FIan ensam förmår utplåna
den skuld, som icke kan betalas, åvägabringa undret och avlyftr samvetets och självföre-
bråelsernas börda. Credo quia tbsurdunt, och jag är räddad.>
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Även om Strindberg här avvisar den befriande synen och förklarar:
>Men det kan icke jag; och jag Löredrager att betala mina skulder själv
genom lidanden>, så är det tydligt, att det är denna läkarens uppfattning,
vilken ju också varit hans barndomstros, som ligger bakom och förklarar
hans ständiga Kristusengagemang i fortsättningen, såsom vi förut utförligt
berört. I själva verket dyker det också upp i det efter lakob brottas
författade dramat Till Darnashas. Modern försöker här öppna den okän-
des ögon för försoningens nödvändighet. Hon ställer det mänskligt olös-

bara problemet: >Kan du själv göra gott ett liv som du förstört; kan du
göra ogjord en dålig handling? Ogjord?> Och hon ger den kristna lös-
ningen i en inträngande imperativ: >På knä för den korsfäste! Endast
han kan göra det ogjort!> Fortfarande kan emellertid Strindberg inte
acceptera denna livslösning. Den okände v'ågrar att böja knä för Kristus
som försonaren.

Nu inträffar emellertid under de närmast följande månaderna något
avgörande i Strindbergs liv. För första gången sedan ungdomsåren b<;jer

sig de styva knäna. För första gången sedan ungdomsåren stiger den

tristna försoningslärans stjärna hugsvalande upp på hans förtappelses och
självdllräcklighets himmel. Det sker med dramat Ad.uent. Titeln är be-

tecknande. Strindberg upplever sitt livs advent. Han har in expressima

forma själv markerat den radikala frontförändringen. I ett brev till Geijer-
stam skriver han: >>Advent: varför? Jo j"g ställde mig som du ser på

rent kristlig barnslig grund, och fick fram Jesusbarnet - som för-
soningsofiret. Den Ende som kan göra allt vårt onda ogjort, vilket vi ej

kunna själva med aldrig så mycket ånger och penitens.>> Här gör således

Strindberg moderns ord l Till Dam.askws till sina egna, här har han full-
komligt tillägnat sig den syn på Kristi betydelse, som den unge läkaren
{ramförde i Legeruder, här har han återvänt till sin barndomstros bekännelse.

Detta är Infernokrisens egentliga resultat, och väl också dess enda möj-
liga, verkligt logiskt-psykologiska resultat. Allt annat hade ur kristen
synpunkt varit en halvmesyr. Strindberg har slutligen kapitulerat inför
en livsuppfattning, som varit honom väl förtrogen sedan ungdomstiden
och under hela Infernokrisens gång ständigt pockat pä att. bli erkand.
Strindberg har gjort till sin kristendomens uppfattning av Kristus och
hans betydelse. I varje fall har det kristna grundmotivet brutit igenom i
hans diktning efter att ha varit kärvt avvisat under nästan ett helt liv.

Brandell har i sin undersökning
problematik, han har inte förstått,
innebörd. En avgörande bekräftelse
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tivets centrala betydelse utgör den omständigheten, att han avbryter sin
framställning, innan krisen nått sitt verkliga slut, eller kanske riktigare
innan den uppenbarat sin innersta innebörd. Hade han förstått denna,

skulle han inte ha avbrutit sin framställning med Till Damaskas f, som han

nu gör, utan även dragit med in i denna åtminstone det följande dramat
Aduent, där krisen når sin religiösa försoning. Aduent är ju för övrigt
som religiöst dokument inte ensamstående i Strindbergs produktion efter
Infernokrisen, den anger i viss mån tonen för vad som sedan följer. Det
är först trän Adaenls utsiktspunkt, som dr! följande årens författarskap
upplåter sin innebörd. Detta blir således först som konsekvens av Inferno-
krisens kristna genombrott fullt förståeligt. Det .är klart, att detta också

varit fördolt för Brandell. I en not dll kapitlet Jakobsbrottningen antyder
han, att Strindbergs religiösa utveckling naturligtvis fortsätter efter för-
fattandet av lakob brottas, och skriver: >Man kan t. ex. konstatera ett
närmande till Kristustanken, ehuru i oortodox form, 1898-L899, ett
återupplivande av de pessimistiskt-buddhistiska stämningarna vid tiden
för Drömspelets tillkorrrst och en ny injektion av ockultistisk spekulation
i samband med skrivningen av Blå böckerna.>> Det knapphandiga utta-
landet gör det evident, att Brandell saknat blick för den följande utveck-
lingens samband med Infernokrisen, att närmandet till Kristustanken i
själva verket utgör krisens djupaste konsekvens.

Der förhåller sig ju emellertid faktiskt så, att under en tid av ett par
år det kristna försoningsmotivet fullkomligt behärskar Strindbergs dra-
matik; bekännelsen till Kristi försonargestalt överklingar nu alla andra
motiv. I ett brev till Littmansson av den 2l mars 1899 karakteriserar sig

Strindberg sålunda: >Ovetande att allt i livet är på nåd, pockade jr9 pä

rätt!> När det gamla förbundets representant i dramat Aduent,lagman-
nen, slutligen förtvivlar om sig själv, brytes vedergällningsschemat sön-

der och Guds barmhärtighet uppenbaras. Den gamla latinska hymnen
Puer nahx est nobis klingar bakom fonden, stjärnan synes över fond-
berget, och krubban med barnet och modern, herdarna och heliga tre
konungar blir synlig. Jesusbarnet framtråder som den gudomliga nådens

uppenbarare i människornas värld. Även i Påsk stär detta kristna nåd-
motiv i centrum. Dess representant i dramat blir fordringsägaren Lind-
kvist, som avstår från sin berättigade fordran och därigenom bringar
förlossning till de marterade människorna, och han förkunnar för den
motspänstige Elisr >Ser ni dä, att det finns barmhärtighet, som går emot
rätten, och över den! . . , Det är nåden!> Och han ger genom detta sitt
uppträdande också lösningen av den kristna försoningens problem.

Det yppersta uttrycket för försoningsmotivets dominans i Strindbergs
författarskap under denna tid är emellertid Kronbruden Det handlar
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om hur en människa blir frälst genom tron på Jesus Kristus. Dramars
huvudgestalt Kersti är en problematisk människa, lylld av ärelystnad
och självhävdelse; f.ör att kunna bli kronbrud offrar hon hänsynslöst
sitt före äktenskapet födda barn. Efter dådet hemsökes hon emellertid
av svåra samvetsförebråelser, och under fängelsetiden undergår hon en
radikal förvandling och mottar dödsdomen med trygg fattning. Grunden
till denna blir uppenbar, när modern lämnar henne på vägen till avrätts-
platsen: >Gör vilket som, mor! Jaghat funnit min hugsvalare, ty jag vet,
att min förlossare lever!> Vid åsynen av bödeln utbrister hon: >Jesus

Kristus världens frälsare, hjälp mig! fOr din pina och död!> Det är till
honom hon också tryggar sig i frestelsens ögonblick; jordegumman, det
ondas symboliska representant i dramat, erbjuder sig att rädda henne från
hennes hårda öde, att >hjälpa'na lösu, men Kersti avvisar henne med or-
den: >Jag har funnit min hjälpare: Jesus Kristus är han! FIan, som dömer
över levande och döda. F{an som är livet och uppståndelsen har dömt mig
till den timliga döden och - det eviga livet.> Hon lyfter psalmboken med
det gyllene korset på pärmen och bjuder fresterskan vika hädan, hon vill
inte fly, utan >hellre falla i den levande Guds händer>. Hon kämpar med
sig själv och beder brinnande bönen: >O Gud inled oss icke i frestelse!
utan fräls oss ifrån ondo!> I hennes segers ögonblick uppenbarar sig Jesus-
barnet och viskar till henne: >Din tro haver frälst dig! Hoppet har tron
fött!> Dramat tonar ut i de böner från präst och menighct, som stiga
upp kring Kerstis bår, böner om Flerrens förbarmande, böner, att han
nådigt ville se till >vårt offer, såsom Du offrat Dig för oss>, och tacksam-
hetens böner i psalmens form. Och med dem blandar sig prästens upp-
läsning av bibelns centrala försäkran: >Ty så älskade Gud världen, att
Han utgav sin enda son>, och forskadens sång, som tonat genom hela
dramat och utgör dess ledmotiv: >Jag förhoppas, jag förhoppas, att min
förlossare lever.> Det finns sannerligen ingen tvekan om vad som är
Kronbruilens egentliga tema, det finns ingen tvekan om att det är kristen-
domens bekännelse om frälsningen genom Jesus Kristus. Det är således

denna bekännelse, som Strindberg i detta drama tagit i sin mun.
För den som saknar förståelse för den kristna problematiken, måste

detta skådespel, som på ett så avgörande sätt anger Strindbergs kristna
orientering, te sig som ett gåtfullt verk. Det är också betecknande, att
Martin Lamm i sina analyser av dramat i själva verket inte med ett enda
ord berör vad som är dramats egentliga problem. Han har inte förstått
detta lika litet som han har förstått andra verk av Strindberg, där den
kristna försoningsläran spelar en avgörande roll, t. ex. Den rom.antiske
klockaren på Rånö eller Aduenl eller de Blå böckerna. Därför saknar
ocksä ban en djupare förståelse för Infernokrisens egentliga problematik
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liksom f<;r dialektiken i Strindbergs följande utveckling. Den behärskas

nämligen även den av samma spänning, som kännetecknat Infernokrisen.

Efter Kronbrud.en tråder det kristna försoningsproblemet tillbaka i
Strindbergs produktion; den självhärliga moralismen tar åter ledningen i
hans tänkande. Men så småningom, när det åter mörknade över hans väg,
träder på nytt Kristi försonargestalt fram som tryggheten och hjälpen.
Blå böckerna innehåller den klaraste direkta bekännelsen till kristendomen

i hela Strindbergs produktion. Han gör här till sina Pauli förtvivlade ord
i Romarbrevets sjunde kapitel om människans bottenlösa fördärv, och

han tröstar sig med Guds nåd i Jesus Kristus, som har betalat den skuld-
börda, som trycker människan till jorden. Man kan här iakttaga precis

samma kristet psykologiska logik, som demonstrerat sig under Inferno-
krisen, och som även den gången förde Strindberg till ahammandet av

Kristi försonargärning. Han skildrar sina försök att utrota sin naturs onda

böjelser, men han finner, att det inre fortfar att vara lika ont, Han
tycker sig vara en stor hycklare och blir förtvivlad. Men upplevelsen
slutar inte i uppgivelse: >Vem tröstar en då? Religionen bara bekräftar,
att man är en hycklare, och medmänniskorna ta det som ett faktum.
Det är rena förtvivlan! Vad kommer sedan? Nåden! Och då får man

klart för sig, att allt är nåd, på nåder! Och att man till och med levat
på nådebröd, som man trott sig ha förtjänt.> Och liksom för kristen-
domen blir också för Strindberg det centrala i denna Guds nåd fräls-
ningen Senom Jesus Kristus, som han griper om med klar och ivrig be-

kännelse. Strindberg har ju också senare direkt inskärpt denna de Blå

böchernas principiellt kristna innebörd: >Som möjligen bekant har jag i
Blå böckerna återvänt till kristendomen, såsom den enda för mig möj-
liga form av andligt liv. Jag tog i min stora nöd det som låg till hands

och, undervisad av Swedenborg, att man ar född till sitt lands religion
liksom till sin nationalitet, tog jag som ett postulat (ett nödankare) den

lära, i vilken jag är döpt och konfirmerad. Med god vilja kunde jag fä
reson i dogmerna och tog emot alltsammans. Därav slet jag inte ont.>)

Ytterligare svängningar i Strindbergs religiösa inställning kan man nog

även sedan konstatera. Stora lanilsuägen betecknar nog ett fötnyat ätet-
fall i moralism. Ända till slutet blev Strindberg en kämpande människa.

Men sedan temat om Kristi frälsargärning en gång brutit igenom i hans

diktning, upphör det inte att förr eller senare överklinga andra temata.

OchiTaI till suensh-a nationen, hans i viss mån sista större verk, förkla-
rar han, att >Kristus inte var religionsstiftare utan religionen själv i lära
och leverneu.

Lamm uppfattar och behandlar Infernokrisen och den följande tiden i
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Strindbergs liv som en enhetlig period, han citerar omväxlande lnferno-
Legender, Ett ilrömspel, Ensam, Blå böckerna och TaI till suenska nationen
som vittnesbörd om innebörden av hans Infernoteologi. Följden blir, att
denna teologi gör ett synnerligen brokigt och förvirrande intryck. In-
trycket är väl inte alldeles missvisande, men ett helt annat sammanhang
och en helt annan meningsfullhet får processen, om man uppfattar den
som en dialektisk religiös process. Vad det hela tiden djupast sett är fråga
om, är den dialektik, som den kristna psykologien så väl känner till,
kampen mellan krampaktig självhävdelse, även på det religiösa området,
och kristen självuppgivelse. Det år fräga om att gå prestationernas väg
eller nådens, att förtrösta på sig själv och sina egna gärningar eller sätta
sin lit till frälsaren Jesus Kristus, att som Paulus uttrycker det i Filipper-
brevet, förtrösta på köttet eller bliva funnen i Kristus, icke med min egen
rattfardighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som
kommer genom tro på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grund av tron.

Det är den dialektiken, som behärskar Strindbergs hela liv ända från
början men framförallt under och efter Infernokrisen. Jag undrar, om
det i hela den svenska litteraturen finns någon skönlitterär författare,
hos vilken man kan iakttaga denna dialektik så tydligt som hos Strind-
berg. En sådan uppfattning anknyter Strindberg f. A. på en helt annar
sätt till den svenska evangelisk-lutherska kulturtraditionen, den ger hans
liv en helt annan enhetlighet, och den gör honom mänskligare och mänsk-
ligt intressantare. Det fOrhåller sig ju faktiskt så, att Strindbergs problem
är varje kristen människas problem. Vi befinna oss alla i hans situation,
därför borde hans Jakobskamp kunna tilldraga sig ett intresse, som aldrig
förlorar sin aktualitet.

lakob Kulling
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IV

p edselen for irokeserne hang som en svart sky over landet. Flokker av

I\-ohawkkrigere streifet overalt, herjet og myrdet huron og algonquin,
dukket op like under Quebecs voller og palissadene omkring Trois Rivi-
6res. Og de hadde skytevåpen og brukte dem mesterlig. Generalstatene i
Nederlandene hadde selvfplgelig forbutt sin landsmenn i Amerika å la
indianerne få skytevåpen og ildvann, men embedsmennene deres i Nieuwe
Amsterdam og Rensselaerswyck kunde ikke hindre at det foregikk en
livlig våpensmugling og brennevinssmugling fgrst og fremst til mohaw-
kene som var n€re naboer til kolonien Renseelaerswyck. Den lå der nå
Albany ligger, var befestet, men Fort Oranje var både lite og skrppelig,
og hollenderne var i virkeligheten livende redde for de rpde naboene sine.

Eustace Ahatisarsi som skulde fgre kanoflottillen nedover tok hpytide-
lig avskjed med sit folk, idet han manet sine trosfeller til standhaftighet.
Om han og hans fplge ikke skulde komme tilbake så var det Guds vilje
at nå vilde Han ta dem op til denne himmelen som de alle lengtet slik
ef.ter ä få se: >La os elske Gud for FIan har elsket os f.grst. Og Ia os ikke
hate annet end synden.>>

Pater Lalemant vilde ikke fordre av Isaac Jogues som lydighetsplikt at
at han skulde reise, - han spurte om den andre var villig -. Men det
gjalt mye å holde oppe forbindelsen med franskmennene pstpå ved St.
Lawrence. Patrene hadde begynnt å bygge et kapel og et hus med skole
og sykerom, de trengte forsyninger, de trengte flere arbeidere, og det var
posten til Frankrike, bl. a. årsberetningene til ordensgeneralen og moder-
huset som skulde avsted. Pater Jogues var villig med en gang. FIan hadde
nylig i kapellet hatt en vision - dr/m kallte han det beskjedent, men han
var like fullt viss på at det var Jesus som hadde talt til ham. Han hadde
som han gjorde hver dag tilbutt Gud å gi sit liv for sjelenes frelse og Guds
stgrre &te, men denne gangen hprte han en rpst som sa: >Exaudita est
oretio tua, fiat tibi sicut a me petisti. Comfortare et esto robustus.> Din
bgn er hgrt, la det skje dig som du har bedt om. Ver trpstet, og vrr
sterk -.Med indianerne og Jogues fulgte en arr patrene som var dpdssyk av
tuberkulose og en fransk arbeider, Guillaume Couture, som hadde sluttet
sig til jesuittene som DONNE. LES DONNES avla privat lgfter om fat-
tigdom, kyskhet og lydighet mot at parrene fors/rget dem og at de fikk
del i ordenenes åndelige vinninger, men de kunde bli lpst fra sine lgfter
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om det skulde bli pnskelig. (Couture ble efter mange års fangenskap hos
mohawkene og mange eventyr tilslut gift og slog sig ned i Quebec, hvor
han ble stamfar til en stor og hgyt aktec familie.)

Sisst i juli kom de vel frem til Quebec og Jogues fikk utrettet sine
erinder. Ett var, om mulig ä f.ä en mann med opover som hadde kjenn-
skap til medicin og kirurgi. En sån var forhånden. Ren6 Goupil, fire og
tredve år gammel, hadde forspkt sig som novice hos jesuittene i sin pure
ungdom men måtte gå ut av ordenen av helbredshensyn. Siden var han
blitt lege og hadde praktisert i Paris i noen år. Men for etpar år siden
hadde han igjen sluttet sig til jesuittene som DONNE, - han var frisk
og sterk nå. Og han var mere end villig til å gå til huronene. Noen ny
prest kunde derimot ikke skaffes til missionen deroppe.

Situationen med irokeserne tok sig endda verre ut herfra. Guvernpr
Montmagny kunde fortelle at de hadde gått over St. Lawrencefloden flere
steder og herjet langt nordover i algonquinenes rerritorier, om franske
settlements som var blitt plyndret og brennt. Quebec var full av flykt-
ninge, både hvite og rpdhuder. Imidlertid var det nå blitt lovet hjelp fra
Frankrike, og Jogues som iser tenkte på sine kjare huroners interesser
kunde utpeke passende plasser for forter opoyer langs floden som skulde
trygge huronenes rute. Og synet av de kristne montagnais- och algonquin-
familier som nå bodde fredelig mellem franskmennene, dyrket sine gård-
bruk like dyktig som de franske og med samme rettigheter og privilegier
som disse, ga ham veldig opmuntring. Han tok ut på den farefulle hjem-
reisen med godt håp, men rede til ä mgte hvilken skjebne som Gud måtte
ha bestemt for ham og hans fplge. Noen dagsreiser nordvesr for Trois
Rividres, mens de paddlet gjennem et smalt lp,p mellem noen /yer, kom
det - musketkulene pep om Orene på dem, og mohawkene brpt. ur av
skogen med ville krigshyl -.Huronene svarte med sit kampskrik og sryrre kanoene på land. Der var
ti irokeser for hver huron, men de kjempet som l6ver, både hedninger og
kristne, med pil og bue og Oks mot fiendens musketer. Couture hadde
b6sse og huggert og ryddet op godt mellem irokeserne, Goupil kjempet
tafatt og ble overmannet nesten med en gang. Jogues som prest måtte
ikke ta del i kampen, gjemt i sivet knelte han og bad for sine barn og sine
landsmenn. Da alt var oyer, hans f6lge drept eller rart til fange, gikk
han frem og overga sig. Hans konvertitter måtte ikke rr&re uten presrens
hjelp i det som de nå gikk imflte, og han håbet at noen av hedningene
vilde ta imot dåpen f.6r de dpde.

Mohawkenes jubel var grenseslps: de hadde fanget tre franskmenn og
den ene var en svartkjole, og Eustace Ahatsistari, huronfolkets ypperste
hpvding, var fallt levende i deres hender. De flådde av fangene klerne de-
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res pisket dem og flenget med kniver ikjgttet deres, tok deres fingrer mel-
lem tendene sine og tygget i knas de ytterste fingededdene, rev av dem

etpar negler. Bunnet hardt med lrrremmer ble fangene slengt i kanoene til
irokeserne og de la ut på hjemveien til Mohawkland.

Det bar sprover, ned Richelieuelven og Lac Champlain, under psthel-

lingen av Adirondacsfjellene. Om dagen brennte solen på de nakne, for-
slåtte ryggene til fangene. Om natten lå de bunnet og vergelpse mot
moskitoer og de små blodt/rstige stikkfluene som amerikanerne kaller
No see'ums. Sårene ble fulle av mark og verken rannt' men de hadde ikke
noe de kunde rense dem med og ikke noe til forbinding, - 08 pinen i de

knuste fingertuppene var nesten uutholdelig. På en av f,ene i Champlain-
sjgen mgtte de partier av krigere på vei nordover, og til deres forlystelse
ble fangene gitt en ny omgang tortur, - verst gikk det ut oYer Ahatsistari
denne gangen. Han bar pinslene stoisk, men til Pater Jogues roPte han at
han stolte på Gud nå som i medgangens dager.

Videre s/rover bar det, gjennem nye sj4er, over nye fjellstier omkring
strykene, ned i nye elver. Fangene måtte bere veldige bgrer, bl. a. hele

vinterforrådet til patrene og huronene. Og mohawkene satte oP temPoet
fra dag til dag, for det var nesten slutt på forrådene deres, - fangene
fikk så godt som ikke mat. Pater Jogues og Couture hollt ut alt, og huron-
fangene sluttet op om presten sin med ny beundring og kjedighet, for nå

da han 16p her naken og mishandlet uten å vise tegn til tretthet eller
smerter syntes de, han var blitt fullt ut en av deres egne. Det verste for
Isaac Jogues var å se hvor forferdelig Rend Goupil led, - de.to årene han
hadde .vr,rt i Amerika hadde han arbeidet på sykehus i settlementene.
Ffan eiet ikke trening for livet i villmarken, og han hadde aldrig flr sett
ville indianere, bare de fastboende kristne som han hadde kommet så godt
ut alr det med. Isaac hadde lite håb om at den unge legen skulde komme
levende frem til bestemmelsesstedet deres -. Nei det yerste var å se hvor-
dan stadig nye store f.glger av irokesere på krigsstien på vei nordover m|tte
dem hver dag, - Gud, Gud, forbarm dig over de franske og over våre
brgd,re, huron og algonquin. - Disse nordgående krigere fikk altid lov til
å pine fangene, men bare litt - nå gjalt det å få dem hjem med sig le-
vende _.

Et stykke fra Ossernenon ble de hjemvennte krigerne m6tt av kvinner
og barn som jublende kastet sig over fangene og småpinte dem, mens men-
nene stemte op sine seirssanger og blåste på horn av konkyljer. Blinde
av blodet som silte nedover ansiktene deres kom fangene sig over vade-
stedet, op bakken, - og så måtte de lgpe spissrot mellem to rekker menn
med klubber, stokker og klungergrener, inn i landsbyen bakom palissa-

dene. På en platform ble de utstilt og igjen torturert, bl. a. fikk Isaac
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Jogues tommelfingeren på venstere hånd saget av med en stump Osters-
skall og pekefingeren bitt av så bare det nederste leddet var igjen. Og
dette var ikke annet end begyndelsen -.De fplgende dagene ble alle fangene utstilt i nabolandsbyene, men nå
gick det verst ut over huronkrigerne. For som mohawkene fortalte Jogues
hundre ganger om dagen, - de vilde ikke resikere at franskmennene
d4de nä, for de vilde steke dem ihjel over langsom varme og spise dem.
Barna fikk ikke lov til ä gj6re dem noe verre end brenne dem litt med
gloende vedtru og strp het aske i sårene deres. Men i hver av de to nabo-
landsbyene ble to huronhpvdinger langsomt pint ihjel ved marterpelen
og spist op.

Så ble det bestemt at et stort räd av utsendinger fra hele mohawk-
nationen skulde komme sammen i Ossernenon og avgj6re fangenes skjebne.
For det viste sig at innen mohawkfolket var det bt stort parti, Ulveklanen
og Skilpaddeklanen, som pnsket fred med de franske. Men den mektigste
klanen, Bjprnene, vilde krig: nå da de hadde tatt tre franskmenn til
fanger var de sikkre på at de var sterkere end de fremmede. De skulde
drepe og fange og ete op alle franskmenn i hele landet -.Enden ble at hver av nabolandsbyende fikk endda en fange for å offre
ham til krigsgudene. Den ene var Eustace Ahatisarsi. Couture ble også

gikk til en annan by. Men han ble adoptert av en Ulvefamilie, og dermed
var han efter mohawkmoralen i sikkerhet og viss på god behandling.
Eustace hollt ut torturen stolt og arrogant som det spmmet sig en huron-
hpvding, men istedet for å true med hevn bad han at hans fiender måtte
omvende sig, for så kunde de alle m/tes i himmelen og bli venner der.

Jogues, Goupil og de fleste av huronene ble hollt som fanger i Ossernenon,

- med truselen om tortur og dgd over sig altid, syke av sine sår, men
rolige og hengivne i Guds vilje. Jogues forstod imidlertid at mohawkene
hadde vondt for å bestemme, hvad de skulde gjgre -.Guvern/r Montmagny tok ut på en unnsetningsekspedition straks han
spurte Jogues' og huronenes skjebne. Men ved Fort Richelieu ble de an-
grepet av irokeser i uante masser - det var såvitt de franske soldater
greiet å slå tilbake angrepet på fortet. Trenge nedover gjennem urskogene
skjgnte de var umulig. fmens tok nederlenderne ved Rensselarswyck
afrx.re. Mohawkene kom dit og skr/t av at de hadde fanget og torturerr
en svartkjole og en franskmann til og ble ytterlig forundret da de opdaget,
at guvern/ren Van Qorlaer ble forferdet og forbittrer over dette. Neder-
lenderne var jo ikke noe glad i de franske, og svarrkjolene hater de av sin
inderste sjel. Men selv om hollenderne hatet alt som katholsk var og
jesuittene som om de var skinbarlige djevler, - her i utlendigheten mellem
de ville var det likevel noe annet. At indianerne hollet to hvite menn som
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slaver og mishandlet dem var en utålelig tanke. Den reformerte presten,

Dominie Megapolensis, var ikke minst ivrig for å komme Pater Jogues
til hjelp. Og generaldirektpren nede i Nieuwe Amsterdam ga ordre til at
man måtte lgskjgpe franskmennene for enhver pris.

Van Corlaer drog op til mohawkene, men forelpbig fprte ikke hans

overcalelsesforspk til noe, 
- 

indianerne vilde ikke selge sine fanger. Men

Jogues skjpnte da, at nå var det lite sandsynlig at de kom til å dg ved
marterpelen, 

- 
forelgbig ialfald, for sån som disse ville skiftet sinn kunde

en aldrig vite noe om fremtiden. 
- 

Han bekjennte siden at han hadde
lengtet efter dgden som en befrielse, og den verste fristelsen til å knurre
mot Guds räd var nettop uvissheten som det aldrig ble noen ende på.

Han og Goupil var nä slaver hos en Bjgrneh1vding. Det var sult og
slit, hån og slag, 

- 
og det var den åndelige ensornheten fjernt fra Kirken

og sakrarnentene. Men fysisk kom de til krefter, sårene begynnte å hetres.

Og åndelig trpst hadde Isaac i det at han fikk dppt flere dpende småbarn,
og nå bad også noen av de hedenske huronene om dåpen. Men han var
forferdelig redd for hvordan det skulde gå med Goupil.

Uendelig from, mild og sart og fplsom, og helt ute av stand til å skjpnne
det minste av de villes sjeleliv vakte han uavlatelig deres raseri, 

- 
ved å

knele, bgye hodet og bevege leppene når han bad, og han bad hvert gye-
blikk han var ledig. Indianerne var sikkre på at han mumlet besvergelser
og trollet mot dem. Kors og korstegn hadde de et sarlig hat til, 

- 
nsdsl-

lenderne hadde fortalt dem at det var det avskyeligste tegn som fanntes.

Jogues skjpnte at indianerne trodde, hvis de ga sit hat avlgp og drepte
Goupil men sparte ham og Couture til forhandlingene med Montmagny
så skulde alt gå bra for dem.

Rend Goupil var svart glad i småbarn og hadde sjeldent barnetekke.
De minste ungene i landsbyen krydde omkring harn, lekte med ham og
lot sig kjele for. En dag hadde han lekt med en liten gutt på en tre år,
og tilslutt tok han den vesle hånden og lot barnet gjlre korsets tegn.
Guttens slektninge fallt over ham, ville av raseri, slepte ham ut på lands-
bygaten og tomahawket ham. Jogues styrtet til. Rend hvisket Jesus, Jesus,

Jesus, og utåndet i prestens armer mens Jogues hvisket absolutionen over
ham. Jogues ble jaget hjem til den familien som eiet ham, Goupils lik ble
dradd ut av byen og kastet i et gjel som det rannt en bekk igjennem. Om
natten gikk Jogues ut, fannt liket og gjemte det i bekkefaret, i håp om
at han senere kunde få begravet sin bror s/mmelig. Men neste gang han
kom dit var liket [e1ss. 

- 
Fprst utpå vårparten fannt han igjen hjerne-

skallen og noen knokler. Han gravet dem ned under r|ttene av et stort
tre, men siden var han aldrig istand til å finne dem igjen.
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Slag og spark, daglige trusler om tortur og dgd, hardt slavearbeid -

det var livet for Isaac Jogues nå. Men innimellem oplevet han rik åndelig

trpst, visioner og gyeblikk av overjordisk lykksalighet. Tilslutt fikk han
også en ven' - eller en veninne, for en gammel squaw' spster til hans

eiermann, tok ham under sin beskyttelse, kallte ham >nevp> og sa at han
skulde kalle henne >tante>. Mellem den bagagen som mohawkene hadde

ratt som krigsbytte fannt han også etpar b6ker, et lite breviar og en utgaye
av St. Pauls brev til hebreerne. Papir og skrivesaker hadde han også fått
tak i, og hemmelig gjorde han optegnelser om sit liv i Ossernenon. De kom
frem til ordenshuset i Paris tilslutt, gjennem nederlendernes medvirken.

Mohawkene tok ham med på hpstjakten op i Adirondacs, - og da jakten
ga dårlig utbytte fikk han skylden. Nye trusler -. Taugtrekkingen mel-
lem de forskjellige klaner fortsatte, - krig eller fred med de franske?
Ny uvisshet. - Vinteren brakte litt tåleligere'levevilkår for fangen, -mohawkene begynnte å like ham, mange av dem ialfald. Tanten for-
spkte å gjpre ham det besste hun visste. I smug fikk ham d6pt noen få
mohawker. Og han studerte irokesersproBet, - det var i slekt med huron-
sproget omtrent som italiensk er med fransk. Våren 1643 da indianerne
drog til fiskeplassene sine tok hans tante og hennes s/nnes/nner Jogues
med sig ned til 

^oefl Oyer i Hudsonelven. En stunn var han nesten lykke-
lig, - arbeidet på fiskeplassene var lett og morsomt, og ensomheten i den

deilige natur en lise efter livet i indianerhyttenes stgy og stank og råskap.

I stammen til et stort hemlocktre skar han ut et kors og foran det bad
han time efter time i skogensomheten. Så kom krigere med bud om at
huroner og algonquiner var på krigsstien, de måtte tilbake til Ossernenon.
For en gangs skyld gikk krigslykken irokeserne imot, - bl. a. hadde nå
en hel del av algonquinstammene fått musketter av de franske, - det
var ikke annen råd hvis dette folket skulde undgå utryddelse. Så kom
et parti Sokoki-indianere med tilbud fra Guvern/r Montmagny om fred
og lpsepenger for Jogues og Couture. Innimellem fallt de uhyggelige skue-
spillene med torturering av krigsfanger og orgier på menneskekjptt. Nå
var mohawkene så forbittret på sine fiender så de torturerte også fangne
kvinner og småbarn.

Endelig i mai ble han sennt ned til Rensselaerswyck med sin tante og
en vakt arr unge krigere. Mohawkene hollt ham under streng bevoktning,
men nederlenderne fikk lov til å gå ut og inn hos ham om dagene, og iser
Dominie Megapolensis ble hans gode ven. Tanten rådet ham til å forspke
flukt, nå da han var her. Isaac Jogues veiet sp/rsmålet lenge og vel, -kunde han besst tjene Gud ved å bli hos mohawkene eller ved å spke

tilbake til sine egne, nyttiggjpre sine erfaringer og forberede en tilbake-
komst som missioner hos irokeserne? Det ennte med at han fulgte tantens
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og sine hollandske venners råd og undveg. Men i flere uker lå han gjemt
hos hollenderne, parat til å gå tilbake til mohawkene, hvis de forspkte å

gjgre alvär av sine trusler mot de hollandske kolonistene som hadde stjålet
fangen deres. Det gikk som Jogues nå hadde lert at det oftast gjorde, -når indianerne så at folk ikke lot sig skremme av deres trusler var de

oftest nokså uvillige til ä utf6e dem. Sisst i september fikk Van Corlaer
smuglet Pater Jogues ombord i en slup som skulde gå ned til Nieuwe
Amsterdam, det hollandske settlementet som NewYork er vokset oP aY.

Den lille byen var full av flyktinger fra omegnen, - t1s1 var det algon-
quinstammer som rrar på krigsstien mot nededenderne. Det var npdvendig
at Generalstatene sennte militerhjelp over fortest mulig. Og i november
gikk Jogues ombord på den vesle barken som skulde fOre kolonistenes
n6drop hjem til Nederland. Det ble en hård hjemreise under hpststormene.
Men tilslutt kom de da til Falmouth og her gikk Jogues ovei på en fransk
slup som hadde vert i England efter kull. Juleaftens morgen ble han satt
iland på en av småpyene utenfor Brest. Efter syv års utlendighet stod han
igjen på fransk jord. Og for f.grste gang på mere end halvannet år kunde
han skrifte for en prest. lJnder midnatsmessen i den vesle fiskerbyen
mottok han igjen den Hellige Kommunion.

V

Jesuittenes årsberetning ble hvert år trykt i Frankrike og var yndlings-
lesning i alle samfunnslag. Det var opbyggelseslesning for de fromme,
eventyrromaner om ville folk og spennende hendinger i fjerne land, arse-

naler av oplysninger for videnskapsmennene som syslet med filologi og
geografi og hollt på å hjelpe slike nye disciplier som geologi og antropologi
inn i verden. Det var kjennt at Jogues var blitt fanget og bortfgrt av
mohawkindianerne, om hans videre skjebne gikk mange rykter, men de

fleste, og deriblandt hans ordensbrpdre mente at han måtte vere d4d for
lenge siden. Nå dukket han op lys levende, uttrret og barket, arret og
med hendene lemlestet og knuddret, og han ble en sensation hvor han kom.
At han var ytterlig uvillig når han ble bedt om å fortelle om sine oplevel-
ser hos de ville og slett ikke vilde snakke om torturen skylltes sikkert
delvis hans ydmykhet og hans ulyst til å la sig hylde som troshelt og mar-
tyr, - men det var kanskje også den samme reaktion som gjpr soldater
og fanger fra de tyske koncentrationsleirene uvillige til å snakke om sine
lidelser. Men Jogues var naturligtvis npdt til å ta del i en masse konferan-
cer angående forholdene i Nouvelle France og hvad som burde gjgres f.or
ä trygge kolonistenes og de allierte indianerfolks fremtid. Og da dronning
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Anne /nsket å se ham måtte han jo gå til Palais Royal hvor hun tok
imot ham med hele hoffet omkring sig og med barnekongen Louis XIV
på fanget.

På veien til Paris hadde han fått se sin mor i Orleans. Mme Jogues
hadde trodd han var dgd, og dypt beveget hadde hun omfavnet denne

sgnnen som var som kommet tilbake fra graven. Nå da det ble bestemt
at han skulde få reise tilbake til Quebec og legge veien til kysten over
Orleans oplevet mor og s/n en stor lykke, endda de begge visste, dette ble

deres sisste rnflte pL jorden. Fra Rom hadde Pater Jogues fått dispensation
så han kunde selebrere messen med de fryktelig lemlestede hendene sine.

Endda engang fikk Mme Jogues knele og ta imot sin Frelsers legeme av

spnnens hånd.
I La Rochelle gikk han ombord i et skib som også fprte over et kompani

soldater, forsterkninger til de franske fortene'langs St. Lawrencefloden.
De kom såvisst ikke for tidlig. Irokeserne var på krigsstien, huronene ble
utryddet srnått om senn, 

- 
det var det fprste Jogues hgrte da han landet.

Patrene hadde ikke fåt forsyninger siden 1641, ingen nye missionarer var
kommet til landet. Men et selskap av religigse franske legfolk hadde slått
sig ned på den pya som de franske kallte Montreal, ovenfor Trois Rividres,
og grunnet en koloni, Ville Marie. Guvern/r Montrnagny drev fredsfor-
handlinger, men saken var vanskelig. Mohawkene vilde nok slutte fred,
men ikke de fire andre nationer. Og freden skulde bare gjelde fransk-
mennene og huronene, ikke algonquinfolken. Franskmennene kunde ikke
svikte sine allierte. Forhandlingene ble avbrutt gang på gang. Og tilslut ble
dec bestemt å senne en deputation av franske og algonquiner til Osser-
nenon for å holde m/te med irokesernes store råd. De gikk i kanoene 16.

mai 1646,Isaac Jogues og en fransk ingenigr og karttegner Bourdon, flere
algonquinhpvdinger og et fplge av mohawkkrigere som beskyttelse.

Denne gangen ble Isaac Jogues og hans fglge tatt imot med alle de

ceremonielle hedersbevisninger som indianerne ni,4ter velkomne gjester
med. Og Ondessonk, den nakne trellen, kom nå i sin franske ren€ssance-

drakt, enkelt men staselig kledd, 
- 

algonquinene hadde fått ham fra å

reise i soutane som det var noe uhyggelig ved i de villes /yne. Flans tante
og de kristne fangene av huronfolket tok imot ham med jublende glede.

Så lyst så Pater Jogues på situationen så han overlot i sin tantes varetekt
en liten låst kiste med en kalk og annet alterutstyr i, klrr og noen bpker.
F{an var viss på at han snart kunde komme tilbake hit og begynne en
virkelig mission. Han fikk også leilighet dl å Bj4re et bespk i Rensselaers-

wyck, men hans gamle venner, Van Corlaer og Dominie Megapolensis,
var fravrrende, de var i Nieuwe Amsterdam nå. De 300 gylden som hol-
lenderne hadde betalt som bod fordi de hadde latt mohawkenes fange
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undslippe ble nå refundert den nye generalguvern/ren over de neder-
landske koloniene.

Ved rådsildene i Ossernenon talte Ondessonk til mohawkene i deres eget

sprog og bar frem rike gaver fra Guvern/r Montmagny. Forhandlingene
gikk ikke verst. Men Isaac k;'ennte nå sine indianere så godt som en hvit
mann i det hele kan lere dem å kjenne. Et stort parti innen nationen
pnsket opriktig fred i landet, men Bjprneklanen var like uforsonlig krigs-
lysten, og de andre irokesernationene var heller ikke villige til å begrave
tomahawken. Tvert imot, 

- 
de hadde gjort invasion i Petunindianernes

land, herjet hos huronene og gjort tokter nedover langs den spre bredden
av St. Lawrence like til Fort Richelieu. Men det så da ialfald ut til at
forhandlingene med mohawkene skulde fgre frem. Så blusset mistankene
mot svartkjolen op igjen. Bjprneklanen gjorde et veldig nummer ut av
den låste kisten han hadde gjemt i tantens hytte. Låser.kjennte ikke
indianerne. Det måtte lrare noe fryktelig i kassen, 

- 
svartkjolens private

djevel. Pater Jogues låste op kisten og viste frem hver ting som var i den.
Men bare de klanene som alt var venligsinnet mot ham og hans folk lot
sig overbevise om at det ikke var noen skummel hemmelighet her. Og
så kom det bud om at oneidane og cayugane var på krigsstien og hadde
planlagt et bakhold for huronene som snart skulde gj4re sin årlige tur til
Trois Rividres. Pater Jogues og hans feller advarte mohawkene med at
dette truet den planlagte freden og skynnte sig på hjemveien for å varsku
franskmennene om at de måtte senne soldater nordover for å beskytte
huronene.

Så så det igjen ut til fred en stund. Guvern@r Montmagny var ganske
vel forn/yd med utfaldet av Pater Jogues' ambassade, og Pater Lalemant,
superieuren, håbet at det skulde bli mulig for Jogues å ta op mission
blannt mohawkene som han så inderlig /nsket. Huronene som nå be-
gynnte å komme nedover elven var mere pessimistiske, 

- 
irokesere kan en

aldrig stole på. Men i september var Pater Jogues i Montreal, ferdig til å

dra tilbake til Ossernenon.
Han trengte en fransk medhjelper, og en ung sjggutt fra Dieppe, Jean

de la Lande, tilbpd sig som DONNE. Jean var nesten bare gutten, men
hadde alt vart i Canada etpar är, var blitt herdet skogsmann, kjennte
litt til indianerne, var ftom og fryktlps og ivrig for i f.ä ta del i missions-
arbeidet. Med et fglge av fem kristne huroner tok de to franskmenn avsted
den 24. september. Pater Jogues paddlet selv sin kano. En kano full av
mohawker fulgte dem som eskorte. Så ble de slukt op av villmarken, 

-tverelvene, sjgene og de store skogene som nå glgdet i h6stens fargeprakt.
Men huronene var nervgse og nedstemte på en måte som Jogues aldrig
fpr hadde sett indianere y€re. De hadde som en forutf6lelse 

-.
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Det viste sig at den slog til. Da reisefplget den 14. oktober arbeidet sig

nedover åsen mot Mohawkdalen br4t plutselig mohawker i full krigsma-
ling frem mellem trx,erne, omringet dem under ville krigshyl, kastet dem i
bakken, slet alr dem klerne og begynnte å slå og tråkke på dem, flenge i
kjgttet deres med kniver. Så slepte de fangene med sig nedover til elven

Fortvilelsen slog sammen over Pater Jogues'sjel et pyeblikk. Det var krig,
mohawkene var på vei for å overfalle franskmenne og de kristne indi-
anerne i settlementene som ante fred og ingen fare. Huroner og algon-
quiner som alt var decimerte og utmattet av årelange kriger skulde på
nytt utstå dpdsfiendenes anfall. For sit eget vedkommende fryktet han
ikke dpden, tusen ganger hadde han bedt Gud ta hans liv og bruke det
til hedningenes frelse. Men Jean de la Lande var så ung, og huronhpv-
dingene hadde han overtalt til å bli med på denne ekspeditionen trass i
deres forutanelser 

-.
Fangene ble jaget ut i elven ved vadestedet, over den og op bakken til

Ossernenon. Utenfor byen var det gred4vende larm og skrik, 
- 

noen arr

indianerne vilde straks torturere fangene, andre hindret det. De sisste,

- 
det var Lllvene og Skilpaddene, - 

gikk forelpbig av med seiren, og

Jogues og Jean ble hivd inn i en hytte som tilhgrte noen famiiier av

Ulveklanen. Noen huroner som var blitt adoptert av mohawkens kom
inn for å se på dem. Av disse fikk Isaac forklaringen på det plutselige
omslag i stemningen hos folket: kort efter at han hadde forlatt dem i
sommer brgt det ut en epidemi, og det inntraff flere dgdsfall. Bjp,rnene

skyllte på svartkjolens trolldom. Og da det så i september kom borere
på maisen, mark som åt sig gjennem kolbene og boret i stilkene så de

knakk og visnet, var de ville overbevist. Det hadde vert en djevel i kisten
allikevel, og de franske hadde planlagt å utrydde hele mohawkfolket. De
hadde tatt kisten til Ondessonk og kastet den ut i elven i den dypeste
hplen, men det hjalp ikke 

-. 
Nå hadde de fått tak i trollmannen, og

denne gangen skulde han dg, det kunde ikke bli tale om annet 
-.Neste dagen talte Pater Jogues med en del av hg,vdingene, 
- 

ikke som

den ydmyke slaven [ra f6. Han hadde kommet hit for å vise dem veien
til Gud og evig salighet. Aldrig hadde han villet dem annet end vel. Men
de franskes store h/vding i Kvebec kom til å kreve dem til regnskap for
den brutte fredsavtalen, det kom til å bli hele nationens ulycke hvis de

nå forrederisk ga sig ut på krigsstien mot de franske og deres allierte
mellem indianerne. Så ble det atter forhandlinger og orationer, 

- 
Uiver

og Skilpadder talte for fred og for å senne Ondessonk og de andre fangene
tilbake til Quebec, Bjprnene egget til krig på liv og dpd og til å drepe
franskmennene og huronerne som de hadde fanget.

Imidlertid ble Isaac Jogues og Jean fgrt tilbake til Ulvehytten uskadde.
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Sendemenn tok ut for å holde råd i nabobyene. De to brukte fristen til å

berede sig til dpden, bad sammen og frembpd sig som villige offre for hed-

ningenes frelse. Det gikk en natt og en dag. Mot kveld kom en ung
kriger av Bjprneklanen og bgd Jogues fplge med til en annen hytte.

Jogues visste hvad det betyydde. Han visste også at en må aldrig vise en

indianer at en vet hvad det er ä vrre redd. Hans indianske tante var
enig i at han måtte gå, men hun sennte en av sine s/nnesflnner med ham.

Stiltiende velsignet Pater Jogues Jean og den gamle squawen og gikk ut
med BjPrnekrigeren.

Idet han lpftet tilside skinnfellen som dekket dpråpningen i Bjprnenes

hytte sprang en frem som hadde stått Sjemt bak dpren og svinget toma-
hawken. Tantens spnnes/n opfanget det fprste hugget på armen sin. Det
neste kl@vet skallen til Isaac Jogues. Han dpde momentant. Seirshylene og

den forferdelige larmen brakte Ondessonks tante på pletten, - hun skrek
og forbannet dem, forutsa hvad dette kom til å koste mohawkene. Så

spang hun hjem for å forspke om hun kunde frelse Jean de la Lande. Imens
skalperte Bjgrnene Jogues og hengte op trofeen ved rådsilden sin.

De la Lande satt i tantens hytte og yentet, mens tumulten raste uten-
for. FIan var trygg for sit liv, det visste han, så lenge han hollt sig inne
hos hennes familie, - den verste forbrytelse en kan begå efter irokesernes
moralkodex er å angripe noen som er gjest i en annen indianers hytte.
Jean bad og ventet. Men utpå morgensiden da det var blitt stilt utenfor
listet han sig ut, trass i tantens protester. Han vilde forspke ä Iä tak i liket
av Pater Jogues og gjemme det, til det kanskje en gang kunde bli kristelig
begravet. Men han var knapt kommet utenfor hyttedpren fgr skygger i
mfrrket sluttet op om ham. Tomahawkene kraste hans hjerneskalle, og
krigerne tok skalpen. Så hugg de hodet av ham og bar det ut til det nord-
pstlige hjgrnet av palissadene. Flodet til Isaac Jogues stod alt spiddet på
en av pålene. Hodet til Jean de la Lande ble satt op ved siden av. De stod
der, vendt mot Montreal og Quebec. Kroppene kastet Bjgrnene ut i Mo-
hawkelven, hver strgmmen var striest.

Utpå våren kom Pater Jogues' tante ned till Rensselaerswyck og ga

Dominie Megapolensis de par tingene efter Isaac som hun hadde greiet å
ta vare på: noen optegnelser, et breviar og et lite missal. Og den refor-
merte presten skrev ned efter hennes og andre indianeres fortellinger
historien om Isaac Jogues' og Jean de la Landes martyrdpd.

Irokeserkrigen gikk sin gang. Franske soldater og algonquinkrigere
kjempet side om side. Huronerne i sit fjerne revier ble hardere og hardere
trengt av de uovervinnelige fem nationer. De patrene som var hos huro-
nerne ble og stod la$ og brast med sine konvertitter og folket deres i dets
ytterste npd. Og i L649 ble patrene Jean de Brdbeuf, Antoine Daniel,
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Charles Garnier, Noöl Chabanel og Gabriel Lalemant martrer til dOde

sammen med en stor del av menigheten sin. frokeserne viste de Brdbeuf den
&re at. de delte hjertet hans mellem sine fornemste hpvdinget, - han var
den modigste mann de hadde sett, og de trodde at de kunde tilegne sig
hans egenskaper ved å spise av hjertet hans.

Så snudde tilslutt krigslykken, - de fem nationer ble spredt og trengt
tilbake dypere inn i urskogen mot vest. Nye missionrrer tok op arbeidet
efter de otte martyrene. Flollenderne mistet kolonien sin i Amerika, og
settlere av engelsk, irsk og tysk ett tok fatt på å rydde Mohawkdalen.
Da krigen mellem kolonistene og moderlan det br4t ut tok storparren av
indianerne parti for engelskmennene, og efter disses nededag emigrerte de
fleste irokeserne til Canada. Noen få, mest Oneidaer og Senecaer, bor endda
på slektens gamle tomter, - ern&,rer sig nokså kummerlig, i regelen som
fabrikkarbeidere, chauffOrer, gartnere, og konene går ut og gj4r husar-
beid. Den sisste krigen ga forresten irokesernes rtlinger noen chancer: ikke
få indianere ayancerte til officerer i den amerikanske arm6. Om kvelden
på hotellet i Utica satt jeg ved nabobordet til ett der en ualmindelig
staselig herre i oberstuniform satt med sin frue, en enkelt men veldig
smart kledd yngre dame. De var begge utpreget rene indianertyper.

VI

Kvelende hete slog imot mig da jeg steg ut av toget i Utica, - skoene

mine sank dypt i den smeltende asfalten for hvert skritt jeg tok. På ho-
tellet fikk jeg verelse på toppen, i enogtyvende etage. Jeg satte vinduet
på vidt gap og det luftet ganske sterkt her oppe i hpyden, men vinden var
som gufsen fraen bakerovn. Termometret hadde gått op over 100 grader
Fahrenheit om dagen, - 

j^S vet ikke hvor mye det blir i celgius, men jeg
vet at en febertemperatur på 104 grader Fahrenheit er dpden. Det var
ikke noen stOrre selvovervinnelse å stå op klokken fem og spasere til sta-
tionen i den relativt kjplige morgenluften, for å ta lokaltoget tilbake til
Fonda.

Det brukte omtrent to timer dit. Fonda er en landsby som er distrikt-
center og har et morsomt og ganske pent rådhus fra 1832, i amerikansk-
gresk stil med fritrapp og sgylehall, forgyllt kuppel og gode greier. Jeg
hadde lagt merke til det hver gang jeg var kommet denne veien med toget.
Nå fikk jeg allikevel ikke tid til å stanse og beundre det, for jeg måtte
ta den eneste bilen som var å, fä. Den unge piken som kjprte var, p& grunn
av krigen, eneste chaufrgr i bygda. Hun var ikke fra Fonda men likte
sig ganske godt her, sa hun, endda det var svrrt stilt, ikke så mye som
en kino, og ved dansen om l6rdagene i kommunelokalet kom det jo an
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på om noen Sutter var hjemme på perm -' 
Men her var pent da, og så

sunnt -.Vi kjgrte over broen og nedover langs elven gjennem den frodige sorn-

^"rgrgnn" 
bygd. Skjpnrr" g"ml" ffg,r og Sr1nne hekker langs veien, vel-

stelte gårder,- åg oporr" r hgydene steinete beiter med kuer og hester på,

,o* *irrrr., om Norge, skog oppå åsene. Det var bare en halv time omtrent

til Auriesville. chauffgrpike., oplyste at hun vilde hente mig i god tid
til sekstoget, det var dei so- pilgrimmene pleiet å ta hvis de skulde til
Utica og Yestover.

Innenfor de to murte portstolpene lå helligdommen morgenstille, i skyg-

gen av srore susendelgvtrer, mest splvlpnn med lpv som er hvitt på under-

Jid"., og blinker når det går et vindpust gjennem kronene. Ikke altfor

velstelte gressplener dekker hele tomten efter den gamle indianerbyen

med et g;gfi rcppe. Spor i gresset efter lave jordvoller antyder den fir-
kantede volden med palissadene. Hist og her lyste noe hvitt innimellem

tr&rne, - 
statuer av Jogues, Goupil med et barn på armen, de la Lande i

skoglpperdrakt stod omkring til opbyggelse for pilgrimmer, - 
noen kunst-

neriske pretensjoner hadde de ikke. Jeg stanset og bad en dekade aY rosen-

kransen foran hver statue mens jeg forspkte å samle tankene, - 
nå var jeg

altså virkelig på åstedet for den heltemodige kampen til tre helgener mot

ville, hvis tanker om mod og&re og livsverdier måtte synes så uforlikelige

med fromme og forfinede franskmenns begreper. Men det var nesten

umulig å forestille sig at her hadde det hennt, i dette usigelig fredelige og

rprende anlegget. - 
Det var tidlig morgen endda, og jeg så ikke et

levende yesen noen steder annet end en kone som gikk og raket inne på

€n av plenene, og fuglene som smatt ut og inn i buskene.

En all6 under store lgnnetr*r fgrte rett gjennem det gamle Ossernenon

til valfartskirken som ligger ytterst på bakken mot nordpst, - der efter

de gamle beretningene hodene til st. Isaac og st. Jean stod på staker.

Coliseet kalles den og er mere rar end P€n, - en rundbyggning, nokså

lav og kalket gul med hvite pilastrer. Der et {ire eller otte d6er, - ieg
husker ikke. Innvendig er benkerader som skråner amfiteatralsk ned mot

bunnen, der fire altere i korsform er omgitt av et cirkelrunnt knefall

og toppet av en prekestol som taket hgyt oP, - 
det hele er visst svart

pr"ktirk, når her blir hollt messe og kommunion utdelt til de store pil-
grimsfplgene, - 

kirken skal kunne ta noe sånt som en to tusen. Nå var

der bare et eneste menneske, dame lå ved knefallet og bad. Jeg
fannt mig plass et stykke ifra. Like ved opdaget jeg at det stod et relikviar

av s6lv og elfenben, med splinter av ben og klesfiller, relikvier efter de

fem prestene som ble martyrisert opp i Huronlandet. Levninger efter

Jogues, Goupil og de la Lande fins vist ikke.

ttJ



Sigrid Undset t
Fra bakken utenfor kirken er det en vidunderlig utsikt over dalen og

Mohawkelven som går i noen store S-slyng /st og vest for åsen. IJnder
hpydene på den andre siden elven arbeidet endelpse tog, godstogr p€rson-
tog, blandede tog sig op og ned gjennem dalen, - på noen av togene
kunde jeg skjelne kanoner og tanks mot de fredelige gr4nne jordene.

Det begynnte å bli hett, - men det luftet da her oppe, det var riktig
deilig å sitte i skyggen av de blafrrende splvl6nner og se utover dalen.

Et stykke inne i lunden lå et lite trehus med vid veranda, - enslags

minnehall for Kateri Tekwawitha, med billeder og literatur om den unge
indianerpikens korte liv på jorden. Et annet sted lå en lav trebyggning,
åpen på den ene siden ut mot benkerader under trxrne, og med et alter
på en platform innunder taket. En opsynsmann som nå hadde dukket
op fortalte at det var her en arr patrene fra Jesuittenes noviciat borte på
jordet leser messen om hverdagene, når det ikke er besgk av pilgrims-
fglger. Men det er sakramental velsignelse hver eftermiddag klokken tre i
Coliseet, fortalte han.

Et skilt viste vei til >the Ravine>>, - klpften hvor indianerne kastet ned
liket av Ren6 Goupil og hvor Isaac Jogues to ganger forsgkte å begrave
martyrlevningene, - de må ligge der et sted endda. Ravinen er en fold
i leirebakkene, med krattskog opover skrentene og en bekk i bunnen, -mig minnet det om Gaustabekken som den var i gamle dager, Stien endte
nede på en eng, - en runn lysning som skogen stod omkrin g h1y og
ngrk. Bekken rannt borte under skogbrynet, surlet og klonket mellem
steinene, og her og der i kanten av skogen stod krusifikser med kneleskam-
mel foran, helgenfigurer, små altere med et lite tak over, til bruk ved
processioner antagelig. Og midt i enga, under noen praktfulle gamle hem-
locktrar, - det skjgnne nordamerikanske nåletreet som ikke fins i den
gamle verden, - var der border med benker omkring, det var vel her
pilgrimmene rastet og spiste nisten sin.

Jeg ble der nede en god stund. Og nå begynnte det å komme folk, -det kommer altid en del katholikker til Auriesville hver dag i sommer-
feriene, folk som er på biltur og nytter hpvet til å bespke valfartsstedet.
Iår var det natudigvis bare få biler ute, bensinen var jo strengt rationert
og forngyelseskj6ring forbutt, men forretningsmenn reiste jo, 

- etpar
jeg talte med var nettop på vei til det nye anlegget ved Rome, ingeniprer
med italienske navn. De oplyste mig om at det lille vertshuset nedenfor
bakken, The Pilgrim fnn, var bra, jeg burde spise lunsj der -.På veien dit kom jeg forbi etslags kontor, hvor en jesuitpater satt ved
en pult. Jeg gikk inn og fikk ordnet med en messe for Kirkens fremtid
i Norge, men desverre kunde j"S jo ikke selv ta del i messen på stedet.
Pateren kunde ikke engang si bestemt hvad dag og klokkeslett det skulde
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bli. Så jeg forspkte å ta del i messen åndelig hver morgen oppe i Adiron-
dacs.

En bod med souvenirer manglet selvfplgelig ikke. De var like fele som
slike souvenirer pleier ä vme, men jeg kjgpte en fransk bpnnebok, -menigheter i Canada arrangerer ofte pilgrimsreiser hit.

Pilgrimskroen var riktig hyggelig, og her kom jeg i snakk med den
unge damen jeg hadde sett oppe i kirken. Hun het Mrs. Healy og hadde
v€rt her en uke med sin mor, men inatt var moren plutselig blitt syk,
hadde hatt et lite slagtilfelle. Mrs. Healy var nokså nedstemt, hun visste
ikke om hun burde bli her med den syke eller forslke å få moren hjem
til Buffalo med det samme, - hun kunde vel få besst pleie der. Vi gikk
sammen op til benediktionen. Og da chauffprpiken kom hadde Mrs. Healy
bestemt sig for å ta hjem moren.

Den syke damen så elendig ut, - snakke kunde hun'ikke, og ikke
holde sig opreist i en stol uten stptte. Og i Fonda måtte vi vente på toget,
det var en time og tyve minutter forsinket. Vi skaffet en stol til Mrs.
Sorelli, som moren het. Datteren og jeg stod og st/ttet henne så

godt vi kunde, men det var lett å se at denne ventetiden hadde hun ikke
godt av.

Toget var overfyllt, men en soldat hjalp os med å få Mrs. Sorelli anbrakt
halvt liggende og puttet ryggsekken sin og noe mere bagage omkring
henne så det st6ttet litt. Men det var en fel tur, og da jeg gikk ut i Utica
tenkte jeg med gru på de to som skulde kj6re videre helt til Buffalo, seks

eller syv timer med dette somletoget,
Neste dagen reiste jeg op til Great Bear Lake. Og mens den verste av

alle årets hetebplger gikk over @ststatene og folk i New York og Brooklyn
rent hollt på å fortvile,lä jeg i en hytte ved en skogsjg,, - hvor solsteken
om dagene var bare deilig, for om kvelden ble det så svalt så det gjorde
godt med et bål på peisen, når vi kom inn efter å ha paddlet etpar timer
på den stille sjl,en under en strålende stjernehimmel.

Noen dager efter at jeg var kommet dit fikk jeg et brev fra Mrs. Healy,
hun hadde godt håp om at moren skulde bli frisk. Men en uke senere
kom det lille kortet med kors og svart kant - styrket med Kirkens nåde-
midler hadde Mrs. Sorelli gått bort, treogseksti år gammel, akkurat så

gammel som jeg selv. Jeg hadde tatt henne for i vxre mye eldre, men en
merker ikke selv hvor gammel en er blitt f6r en ser det på sine jevnal-
drende. Kortet ligger i den franske bpnneboken min, og når jeg av og til
ser på det tenker j.g på de to fremmede kvinnene og valfarssteder ved
Auriesville og de tre martyrer St. Ren6 Goupil, St. Isaac Jogues og St. Jean
de la Lande.

Sigrid. Und;et t
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KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV

Stigmatisering

Under Stilla veckan i år hade man, skri-
vet Katolsk Ugeblad (27 /5 l95l), ftln
pressens och televisionens sida i Konners-
reuth gjort storå anstelter för att ge Therese

Neumanns stigmata all möjlig publicitet.
Emellertid hände ingenting; sensationen

uteblev. Beilingske Tiilende meddelade ett
längre reportage från dessa dagar i Konners-
reuth och anmärkte däri riktigt, atr Ka-
tolska kyrkan var alldeles oberörd av de

uteblivna visionerna! Kyrkan hade långt
tidigare givit klart uttryck för sin uppfatt-
ning och hade ingen orsak att ändra den.

Alla känner emellertid icke Kyrkans in-
ställning till stigmatisering och liknande
fenomen. Många tror dessvärre, am Kyrkan
rent av stöder sin tro på sådana uppseende-

väckande fenomen och att det katolske
prästerskapet (av penningbegär) med knep
och konster fabricerar falska mirakler. Det
kan kanske vara lämpligt att ge en kort
framställning av vad vi från katolsk sida
anser om stigmatiseringar.

I vår tid är man utomordentligt begiven
på att höra talas om sådant; berättelser om
stigmatiseringar åstadkommer strax en till-
strömning av tusenden, som utan betän-
kande anser dessa fenomen som bevis på

Guds underbara ingripande. Redan av denna
orsak visar sig Kyrkan mycket försiktig
och varnar alltid mot 

^filå:.a 
en from lätt-

trogenhet föregripa en saklig undersökning
av vetenskapsmän och teologer.

Ordet stigmatisering komlrl'er av det gre-
kiska stigtna, som betyder stick, märke,
brandsår.

Ordet förekommer i Galaterbrevet
(6117), där Paulus säger: >Må nu ingen
härefter vålla mig oro, ty jag bär Jesu
märken på min kropp>>. Därav kan man
dock icke sluta, att Paulus var >stigmatise-
rad> i modern betydelse. Texten uttrycker
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en tanke, som Paulus ofta kommer tillbaka
till, nämligen rtt varje kristen är död med
Kristus, dvs. befriad från syndens herra-
döme.

Först senare har ordet sti.gma fätt sin
moderna betydelse. Nu talar man om stig-
matisering, när människor på sin kropp bär
Kristi lidandes tecken, antingen det är kors-
fästelsens fem märken på händer och fötter
och i sidan, eller andra lidandestecken
som t, ex.. i pannan av törnekronan, på
ryggen av gisselslagen eller på skuldran av
korsets börda. Vidare kan tecken före-
komma på osynligt mystiskt sätt (som hos

den heliga Katerina av Siena) eller i en

form, som är synlig för alla (som hos den
helige Frans av Assisi, hos Kararina Emme-
rich, den heliga Gemma Galgani, kapucinen
Pio Pietralcina m, fl.). Slutligen är vid en
del tillfällen såren öppna, vid andra slutna;
i vissa fall ses såren blott vid bestämda tider
(t. ex. långfredag eller hela Stilla veckan);
i andre fall är de bestående. Vid alla dessa

variationer finns dock några gemensamma

drag. Såren inflammeras icke, och vanlig
sårbehandling kan icke avlägsna dem,

Karakteristiskt är också, att desse stig-
mata nästan alltid förekommer tillsammans
med andra fenomen, Ofta förekommer vi-
sioner, försvagning av de kroppsliga beho-
ven (t.ex. av föda), hysteriska förlam-
ningar, blindhet, klarsyn, tankeläsning,
skådande av förflutna händelser, förmåga
att förstå och tala främmande språk, som
den stigmatiserade förut icke känt till, och
flera andru liknande fenomen.

Flera författare anser sig kunna fastslå,
att hos en del stigmatiserade klara tecken
på hysteri föreligger. Flera sådana fall har
i själva verket kunnat konstateras. En 47-
årig protestantisk prokurist i Hamburg,
Otto Moock, visade tydliga sjukliga drag,
sedan han fr|n 1943 fick stigmata var
fjärde vecka. Hans vikt gick ner från 80



Katolska perspektiu

till +0 kg, och under stigmatiseringsperio-
derna måste hans försvagade hjärtfunktioner
stimuleras med starka doser strofantin-
glykos. Emellertid finns det andra fall, där

inga sjukliga drag kan konstateras ens vid
långvarig avhållsamhet från all fast föda'

Om Louise Lateau (1871-1883) vet man

t.ex., att hon under 12 lt icke fick annan

fast föda än den heliga kommunionen' Det
bör dock tilläggas, att en fullständig längre

fasta också kunnat iakttagas i flera fall av

h-v-steri.

Stigmatiseringen ledsagas i de flesta fal-
len av djup religiositet och särskilt av en

mystisk andakt till den lidande Frälsaren.

Också här finns det emellertid undantag'
Den ovan omtalade Otto Moock beskrev sig

själv som >>en modernt tänkande människa>>,

ej >>dogmatiskt troende kristen>>; trots att
han haft visioner av Kristus, som kom till
honom med en bok, kände han blott en

önskan: att >bli frisk och ingenting ennat>.

Det är märkligt, att fall av stigmetisering
uppträder först ganska sent i kyrkohisto-
rien, icke före det 13:e århundradet. Det
ligger nära till hands att ante' att stiSma-

tiseringarna står i förbindelse med den me-

deltida korsmystiken (den helige Bernhard
av Clairvaux). Den helige Frans av Assisi,

vars stitmatisering är höjd över varje tvivel,
var sannolikt den förste eller i varje fall
en av de första, som bar Frälsarens lidan-
destecken på sin kropp. Efter honom har
det icke funnits någon period i Kyrkans
historia utan nye exempel på stigmata. An-
talet stigmatiserade under de gångna 700

åren kan icke exakt trnges' men sannolikt
rör der sig om ungefär 310 (300 kvinnor
och io män;.

Om man så övergår till en bedömning av

det föreliggande materialet, märker man

först, att fallens många variationer tvingar
till en strängt vetenskaplig metod. Sedan

man först tagit bort de osäkra fallen, bör

de säkrast omvittnade exemplen indelas efter
sina karakteristiska drag och karakteristiska
bifenomen. Förutsättningarna för varje fall
(föregående hälsotillstånd, fysiska och psy-

siska anlag m. m.) måste betraktas med

särskild uppmärksamhet. Det måste medges,

att man hittills icke använt en tillräckligt
metodisk stränghet vid bedömningen. Där-
för kan både de slutsatser som godtar en

övernaturlig orsak till fenomen och de som

förnekar stigmata som en verkan av över-

naturliga krafter, i stort sett betraktas som

förhastade.

Härtill kommer, att det rör sig om yt-
terst komplicerade fenomen, för vilkas ve-
tenskapliga förklaring fordras ett samarbete

av en hel rad vetenskaper. Medicinare och

fysiologer, psykologer och psykopataloger

måste arbeta tillsammans med teologer och

religionspsykologer. De uttalanden som av-
givits av enstaka vetenskapsmän har allt för
ofta haft prägeln av ensidighet och bris-
tande hänsynstagande till problemets andra

sidor.

Det är möjligt, att samma kroppsliga

verkan kan frambringas av helt olika orsa-

ker, utan att man på själva resultatet kan

märka det. Det är möjligt, att stigmata i
vissa fall förorsakas av övernaturliga själs-

liga erfarenheter, i andra fall däremot av

hysteriska anlag, som under vissa omständig-
heter ger sådana resultat. Det finns bevarat

ett brev från den helige Ignatius av Loyola

till pater Ribadeneira med svar på dennes

fråga om vad Ignatius ansåg om stiSmatise-

ringar. Den berömde ordensstiftaren sva-

rade: >Gud vill helga människornas själar,

inverka på dem, fylla dem med sina gåvor;

ibland gör han det på ett så överväldigande
sätt, att den överströmmande nådens full-
het också strömmar över på kroppen, och

att då allt som sker i det inre också bryter
fram utåt. Men det är sällsynta fall>. Igna-
tius kände också till stigmatiseringar, som

icke kunde föras tillbaka på Guds inverkan.

Den moderna vetenskapen - 
t. ex' Karl

Rahners undersökningar (19as) 
- 

bekräf-
tar Ignatius' uppfattning och karakteriserar

de äkta stigmatiseringarna som ett >för-
kroppsligande av vad som på mystiskt sätt

tilldrar sig i anden>' Man kommer veten-

skapens resultat närmast, om man säger' att
vid ett djupt Guds ingripande i själen kraf-
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ter kan sättas i rörelse som ligger latenta
i organismen, och som aktiviseras av det
själsliga ingripandet, men som kanske ocksä,

kunde aktiviseras på annat, rent naturligt,
sätt.

I varje fall han man som resultat av den
vetenskapliga uppfattningen fastslå, att
stigmatiseringen i och för sig icke kan tagas

som ett entydigt och säkert bevis för att
ett mirakel föreligger. (Det fattas också

ännu bevis för att en verklig'stigmatisering
haft ett rent övernaturligt ursprung.)

Såsom katoliker fr|grt vi naturligtvis,
vad Kyrkan har att säga i denna sak. Kyr-
kans omdöme betyder på ett sådant område
mera för oss än vetenskapens. Här bör
understrykas, att vi har fullständig frihet i
vårt omdöme om stigmatiseringar. I bästa

fall står de på samma plan som privatup-
penbarelser, Kyrkan fordrar icke vår tro på

deras mirakulösa karaktär.

Visserligen förekommer enstaka fall, där
Kyrkan tycks närma sig tanken på ett över-
naturligt ingripande, t. ex. då den firar en

liturgisk fest med anledning av den helige
Frans av Assisis stigmatisering. Det har fun-
nits en rad påvar, som uppenbarligen ansett
denna vara en Guds mirakulösa nådebevis-
ning till den lille fattige från Assisi. Senare

tiders påvar har emellertid visat en anmärk-
ningsvärd försiktighet. Så t. ex. har påve-

stolen i det dekret, vari Gemma Galganis
dygder erkännes som heroiska, avhållit sig
från varje omdöme om hennes srigmarise-
ring. Detsamma gäller i andra liknande fall.

I varje fall stöder Kyrkan sig aldrig i
sina helgonförklaringar på en eventuellt
förekommande stigmatisering.

Vi katoliker kan därför aldrig bygga vår
tro på sådana fenomen, även om vi å andre
sidan icke förhastar oss med att uten vidare
förklara dem som >svindel> eller >hysteri>.
Gud kan åstadkomma sådana ting vare sig
de åt av naturligt eller övernatudigt ur-
sprung. Sådana fenomen kan vare oss en

värdefull hjälp i vår tro, men aldrig utgöra
det väsentliga i denna, De är ett tillskott,
icke huvudsaken.
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Ifenti Bergson och Kyrkan

Ett av de intressantaste kapitlen i dettr
århundrades andliga krönika ät Henri
Bergsons religiösa utveckling.t Sedan lång
tid tillbaka är det bekant, att han under
de tjugofem år, som föregick publiceran-
det av hans sista större tbete Les deux
sources de la morale et de la religion, in-
tensivt sysslade med särskilt mysdken; det
viktiga tredje kapitlet i denna bok inne-
håller ett klart accepterande av religionen
som verklighet och den kristna mystiken
som autentisk kunskap om och kontakt
med den högsta verkligheten. Men hur
ställde han. sig själv till Kyrkan?

I själva verket är uppgifterna motstri-
diga.

Läser man Floris Delattres mycket vik-
tiga essay Les derniöres annöes de Bergson

i Etudes bergsoniennes, finner man där ett
viktigt och delvis mycket gripande mate.
rial. När Bergson dog 3 januari 1941,
hade han länge varit en bruten man. Han
tillbringade sedan många år sitt liv orör-
lig i en stol. Andligt och intellektuellt
var han dock in i det sista oberörd. Han
har själv i inledningen till den franska
upplagan av Villiam James' brev berättat,
hur denne reden 1924 fuigzde honom om
hans religiösa ståndpunkt. Den Gud, som

han ursprungligen hade betraktat som en

av aspekterna ev den skapande utveck-
lingen (>comme une continuit6 de jaillisse-

ment 
- 

Dieu ainsi ddfini, n'a rien de tout
fait; il est vie incessante, action, libert6>),
blev till slut för honom identisk med den

.ludisk-kristna treditionens Gud, och de

kristna mystikernas grundupplevelse blev
för honom människans högsta medveten-
hetsakt. Hans ursprungliga lära kunde

t Se särskilt Hjalrnrt Sunddns märkliga
doktorsavhandling La tltiorie bergsonienne
de la religion, Uppsala 1940; Louis Laveile:
La pensöe religieuse d'Henri Bergson och
andra bidrag i Etucles bergsoniennes, Pa-
ris 1942; åtskilliga bidrag i Henri Berg-
son, essais et tlrnoignages, recueillis par A.
Bäguin et Pierre Tböuenaz, Les calsiers du
Rh6ne,1943.
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icke förenas med en hristen dogmtro; det
förefaller, som om en av bryggorna till
en förståelse i hans fall skulle ha varit ett
intensivt studium av kardinal Newmans
Deuelofm.ent of Cbristian Doctrine. }lur
Bergson i detalj tänkte sig en försoning
mellan hans eget begrepp om skapande ut-
veckling och det kristna >statiska> dogm-
begreppet, är ännu icke bekant. Men vi
äger av hans hand ett par uttalanden av
största vikt, som anger hans slutresultat.
llan skriver sålunda i ett slags testemente
av 8 februari 1937:

>Mitt tänkande har fört mig allt när-
mare katolicismen, i vilken jag ser judais-

mens definitiva fulländning. Jag skulle ha

konverterat, om jag inte i åratal hade sett
ansatserna till den fruktansvärda våg av
entisemitism, som nu kommer att skölja
över världen (till stor del beror den tyvärr
på ett visst antal judar, som totalt för-
lorat sin moraliska instinkt). Jag har velat
stanna kvar bland dem, som i morgon
kommer att bli förftil;da. Men mitr hopp
är, att en katolsk präst 

- 
om ärke-

biskopen av Paris ger honom vederbörligt
tillstånd dertill 

- 
skall vilja läsa böner

vid min begravning. Om detta tillstånd
icke skulle beviljas, bör man vända sig

till en rabbin dock utan att för denne

- 
eller för någon ennan 

- 
fördölja min

moraliska anslutning till katolicismen lik-
som inte heller min uttalade önskan att
helst få en katolsk prästs böner.>

Floris Delattre, som förefaller ytterst
initierad, bestrider energiskt alla rykten om

att Bergson skulle ha blivit döpt: >Henri
Bergson, vilken under sin sista tid hade

arbetat sig frem till själva gränslinjerna
för katolicismen, förefaller helt uppriktigt
och lojalt ha tänkt sig ett uppmjukande
av sin egen lära, varigenom han skulle
kunna ansluta sig till ett credo, vilke$
formuleringar i själva verket icke skulle
hejdas 'comme une courbe constuite par
notre esprit et ddfinie par une iquation',
utan som på ett autentiskt sätt skulle ut-
trycka Kristi inre religion, från vilken
varje kristen lånar sin egen religion 

-

kristendomen skulie då för honom bli den

direkta slutfasen av ett tänkande, som

filosofen alltid hade strävat att fördjupa,
vidga och forma till ett grepp om verklig-
hetens hela massa.>>

Bergson skulle alltså aldrig i formell me-
ning ha blivit katolik.

Läser man emellertid en annan, minst
lika sakkunnig auktoritet, Jacques Maritains
maka Raissa, vilken dessutom sktiver ett
år senare (i Biguins och Thivenaz' i no-
ten omnämnda sammelverk), får man en
delvis annen bild. Raissa Maritain berättar
också om Bergsons lojalitet mot sin ras

och ger ett gripande exempel. Som en

särskild förmån ville myndigheterna be-
fria honom från vissa förödmjukande for-
maliteter, som alla franska judar blev un-
derkastade under Pitaintiden. Bergson väg-
rade. FIan lämnade sin post vid Collöge
de France, han lämnade tillbaka alla he-
derstecken. Några veckor före sin död
lämnade han för första gången pL äratal
sin säng och ställde sig, kladd i tofilor
och nattrock, stödd på sin betjänts arm,
i den långa kö av franska judar, som

tvingades immatrikulera sig som en lägre
ras 

- förvisso en av de mera gripande

scenerna i den europeiska kulturens historia.
Raissa Maritain hävdar med bestämd-

het, att Bergson mottot dopet, men att
han av hänsyn till sina judiska stamfrän-
der icke ville ha detta allmänt känt. Da-
tum är ovisst, men det måste ha varit
efter 1932. En judisk konvertit, som

Raissa kallar G. C. 
- 

och som möjligen
är identisk med medeltidskännaren Gustave
Cohen, vilken är en av Jacques Maritains
många lärjunger och konvertiter 

- 
uppe-

höll ganska intim förbindelse med Bergson
efter publicerandet av Les deux sources

och frågade honom bl. a., hur han ställde
sig till de kristna dogmerna. Bergson sva-
rade, att han i detta arbete endast hade

velat tala som filosof, men att det icke
vår förbjuder art läsa mellan raderna.
G. C. uppmanade Raissa Maritain att be-

söka Bergson.

Att märka är, att Jacques Maritain hade
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skrivit flera verk mot sin gamle lärares

teori, särskilt den stora avhandlingen Ia
philosophie bergsonienne, som L6on Bloy
älskade.

Någon gång 1936 eller 1937 gjotde

Raissa Maritain allvar av detta förslag och

besökte den gamle tänkaren. Hon har gett
en rörande bild av honom. FIan mindes,

att hon en gång som ung studentska följt
hans föreläsningar över Plotinos. Han frå-
gade henne: >Började det för er också med

Plotinos?> Sammanhanget visade, att >det>
måste betyda >>er kristna utveckling>. Han
utsade alltså med detta, att även hans

egen utveckling mot en kristen tro hade

börjat med Plotinos. Han talade också milt
och vänligt om Jacques Maritain. Han
sade bl. a. ordagrant: >Vous savez, lorsque
votre mari opposait sa philosophie 'de
fait' ä ma philosophie 'd'intention', comme
contenant certaines virtualit6s non d6ve-
loppds 

- 
il avait raison.>> Och han fort-

satte: >>Sedan har vi vandrat varandra till
mötes; vi möttes mitt på vägen.>>

Raisse Maritain tänkte:
>De möttes i Kristus, som är vägen, lik-

som han är sanningen.>
I ett annet sammanhang har Jacques

Maritain själv berört problemet Bergson
och katolicismen nämligen i sin bok Da
Bergson å Tbomas d'Aquin, New York
1944. Han meddelar där inledningsvis två
föreläsningar över Bergsons metafysik och
moral. FIan påminner om hur han i sin
första bok angrep Bergson (1913) och där
bl. a. skrevl

>Ni erkänner existensen av en personlig

Gud. Det är icke vetenskapsmännens Gud;
det är en levande och handlande Gud, det
är hela människans Gud. Kan ni fortsätta
att stå i förbindelse med honom som en

människa gentemot en idä och icke som

en människa gentemot hennes Herre? Det
finns hemligheter, som endast han förmår
avslöja. Ni själv är en av dessa hemlig-
heter. Men ni lär icke känna dem, om det
icke först behagar Gud att själv utlämna
dem. 

- 
Filosoferna spelar verkligen ett

underligt spel. De vet väI, att en enda
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sak är av vikt, att bakom hela det bro-
kiga vimlet av subtila diskussioner ligger
en enda frigar tterför har vi fötts till
jorden? Och de vet också, att de aldrig
kommer att kunna svara. Ser de då inte,
att man kommer emot dem från alla håll"
inte av längtan att få dela deras habilitet,.
utan därför att man av dem hoppas få
höra livets ord? Om de har sådana ord,
varför skriker de inte ut dem över taken'
uppmanande sina lärjungar att 

- 
om så

kräves 
- 

ge sitt blod för dem? Om icke'

- 
varför accepterer de, att man av dem

tror sig mottaga, vad de inte kan ge? Av
nåd 

- 
om Gud över huvud har talat,

om han på .någon plats på jorden, det må

så vara på ett kors, har bekräftat sin

sanning, så är detta, vad ni är skyldiga
att meddela oss: eller kan ni vara Israels

lärare och ändå inte veta detta?>>

Några år före sin död skrev Bergson till
Maritain, att han inte hade studerat Tho-
mas alltför noga, men att v*je gång han
på sin väg stött på en text av Thomas,

hade han funnit, att han delade hans me-
ning; han gick gärna med på att man
placerade hans eget tänkande i förläng-
ningen och fortsättningen av Thomas'.
Maritain instämmer i Bergsons nyss cite-
rade ord om att han och Bergson mötts
på halva vägen. Bergson erkände, ett
Maritain icke haft fel, då han 1913 skrev,
att hans tänkande innehöll vissa ännu out-
vecklade möjligheter. Maritain erkänner,
att han efter trettio års Thomasstudier
nått fram till en större förståelse för de
andliga arbetare, som söker utan att ännu
ha funnit.

I samma föreläsning berör Maritain
också frågan om Bergsons konkreta för-
hållande till kyrkan. Han hänvisar till en

>berömd dominikan, som stod i vänskap-
ligt förhållende till Bergson>>; denne med-
dehr, att Bergson visserligen icke blev döpt
men dock hade uttalat sin önskan att bli
döpt: >Bergson uttalade sin önskan att bli
döpt och valde själv prästen. Men han

förklarade också, att han ville vänta av

hänsyn till förhållandena. Jag vet detta
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av den utpekade prästen själv, vilken i
själva verket på den dödes önskan också

tillkallades av familjen för att bedja vid
hans grav, utan atr han därför fick en

kristen begravning.>

Dessa uppgifter härrör fÅn 1941,
Floris Delattres bestämda bestridande här-
rör från 1942. Raissa Maritains ivriga häv-
dande av att Bergson verkligen blev döpt
härrör emellertid från 1943.

När Jacques Maritain en gång under
senare år uppsökte sin gamle lirate yttrade
denne bl. a.:

>>Tout se qui s'est fait de bien dans le
monde, depuis le Christ, et tout le bien
qui se fera 

- 
s'il s'en fait encore 

- 
aurx

6t6 fait et se fera par le Christianisme.>

Han sade en annan gång att vissa ju-
diska konvertiter i kristendomen hade fun-
nit judaismens fullkomning och tillade:
>>Det är också sant.>

En svensk läsare erinrar sig här en not
(sid. 3 83 ) i Den leaande guden, dir
Nathan Söderblom berättar, hur han för-
sökt locke Bergson att i Uppsala hålla
Olaus Petriföreläsningar, som skulle på

historien och människari tillämpa grund-
tankarna i hans filosofi, enkannerligen hans

lära om den skapande utvecklingen. Sö-

derblom frågade Bergson i ett brev, om

han var medveten om ett sammanhang

med profetismens historieuppfattning:
>Ty överallt utom i profetreligionen

eller uppenbarelsereligionen blir historien i
grunden meningslös, ett upprepande av

samma enahanda, synd och elände thär-
efter förefaller texten vara korrumperad).
Ett mål för historien och världsutveck-
lingen finna vi endast hos profetismen i
det Gamla och Nya Testamentet, som gi-
vit tanken på ett världsmål i arv åt islam,
och i Zarathustras skapelse.>>

Bergson svarade, att han icke reflekterat
över detta sammanhang, men att han bli-
vit tilltalad av tanken och ville närmare
undersöka den.

Det är tydligt, att bergson under de

siste decennierna av sitt liv just gått denna
väg. Hjalmer Sunddn har fint analyserat
problemet Bergson-$öderblom i sin av-
handling.

Till sist en reflexion: det förefaller be-

hövas en utomordentlig intellektuell begåv-
ning hos en modern jude, f0r att han skall
kunna frigöra sig från den judiska tradi-
tionen. Till de mest patetiska kapitlen i
samtiden hör de ädlaste och skarpsinnigaste
judarnas kamp mellan judisk tradition och
kristen sanning. Bergsons fall bör studeras
jämsides med Edith Steins och Simone
Veils.

LITTERÄTUR

Jakob Kulling: Att sfjärna
mot uddcn. En Strindbergsstudie.
Stockholm 19i0, Diakonistyrelsen.

I alltid lika blygsam form - denna
gång onödigt maskerad takom en nästan

ogenomtränglig titel - framlägger lektor

Jakob Kulling viktiga synpunkter på klas-
sisk svensk litteratur. Hans aspekt är den

kristna. I sin nya bok har han försökt ge

en skiss över hela Strindbergs religiösa ut-

vecklingsgång. Boken är så anspråkslöst
stiliserad, att läsaren inte genast märker,
hur pass sensationella dess resultat i själva

verket är.

Till att börja med fastslår Kulling en

sak, som man ofta ser förbigången eller
reducerad i Strindbergsforskningen, näm-
ligen hans egna ord om en märklig kvinna,
som starkt påverkat honom, ja, som i själva
verket spelat en avgörande roll för hela

t4t



Litteratur

arten av hans religiositet, Det är den dam

han omtalar på följande sätt:
>Bland personer i den trånga krets jag

uppföddes, lärde jag mesr av ett trettio-
årigt bildat fruntimmer, som jag var bun-
den vid i en svärmisk vänskap. FIon var
icke felfri, men hon lärde mig endast, vad
som var rätt och gott; hon ville jag 'skulle
bli bättre än hon', och hon drog mig åt
pietismen, som hon gillade men icke kunde
följa själv.>>

Till denna gestalt och hennes inverkan
på Strindberg skall recensenten i annat

sammanhang återkomma. Det är genom

henne Strindbergs religiösa åskådning får
sin lutherska utformning. Det viktigaste i
Kullings utredning är emellertid hans fram-
ställning av Strindbergs senare religiositet,

Han observerar, att. Till Damaskas i sin
sturiga upproriskhet icke vittnar om något
djupare religiöst liv, men han noterar de

passager, där nådestanken tangeras. Strind-
berg närmar sig den kristna synen på

Kristi försoningsverk, och under ett par
viktiga år kommer dess problematik att
dominera hans författarskap. I Folkunga-
sagan framtråder huvudpersonen Magnus
Eriksson som ett slags Kristusgestalt, som

försonare av sin släkts skulder. Förso-
ningen är också temat i PäsÄ. Kulling skri-
ver: >>Denna ställföreträdarskapers djupa
innerlighet har nytestamentlig, evangelisk-
luthersk signatur.>> Kronbrudens centrala
tema är berättelsen om hur en människa
blir frälst genom tron på Jesus Kristus:
>>Jag hoppas, jag hoppas, att min förlossare
lever.>>

Under de närmast följande åren domine-
ras Strindbergs åskådning emellertid av en

synkretistisk linje. På samma sätt som han
efter Infernokrisen gled ut ur katolicismen,
som han tangerat och frestats av, Iämnar
han nu den lutherska synen. Dock icke
definitivt. Den återkommer ständigt i hans

liv och diktning, Han vill avvisa alla en-
sidiga lösningar, han slåss för den religiösa
toleransen (t. ex. i dramat Gustaf Adolf),
och 1 Till Damaslzus III vidgas syntesen

ytterligare; klostret i detta stycke är >ett
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monumenr över västerländsk bildning, det
är: kristen tro med vetande från Hellas
och Rom>>, och priorn karakteriseras som

>>mera mänsklig än prästerlig>>. Klostret är
ett konfessionslöst hem för humanitet och
resignation, och dess lösen är >både 

-och>. I Drömspelet kommer buddhistisk-
schopenhauerska tankar in, och i bekän-
nelseboken Ensam skrivet Strindberg: >>Jag

ör icke katolik, har aldrig varit, ty jag
kan icke binda mig vid en bekännelse.>>

I Götiska rxtnlnten kommer överraskande
nog en rätt skarp polemik mot protestrn-
tismen; solafide-teorien hade fått ett hugg
redan i Gustaf Vasa, där Olaus Petri's son

Reginald awisar Luther, >>för vilken tron
är allt och gärningarna intct>>. >>Jag han>,
säger Reginald, >varit troende, men mina
gärningar blev icke en bit bättre, och jag
kände mig slutligen som en hycklare . . .
Gärningarna äro väl huvudsaken ändå.>>

I Götiska tulnrnen säges allt lutherskt vara
bornerat, och Strindberg faller tillbaka i
den moralism han bekände sig till under
Infernokrisen.

När det åter mörknar över hans väg,
får emellertid nåden ny aktualitet och
verklighet för honom, FIan inser, att män-
niskan i grunden är ond, och ur denna
intensiva upplevelse av mänskligt fördärv
och hjalplosher föds en nyorientering. I
>Religiös renässans> i TdI till saenska na-
tionen heter det: >Som möjligen bekant
ha,t jry i 'B1å böckerna' återvänt till kris-
tendomen, såsom den enda för mig möjliga
formen av andligt liv.>> Det kunde ännu
kraftigare markeras, att Strindbergs enda
mogna kristna skrift är BIå böck"erna, som
innehåller något av vår mest lysande
kristna apologetik. Han ger här upp gär-
ningarnas frälsningsväg. FIan skriver:

>Religionen bara bektäftar, e.tt man är
en hycklare, och medmänniskorna ta det
som ett faktum. Det är den rena för-
tvivlan. Vad kommer sedan? Nåden! Och
då får man klart för sig, atr allt är nåd,
på nåder! Och att man till och med levat
på nådebröd, som man trott sig ha för-
tjänat.>
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Först i Blå böckerna är Strindbergs
kristna åskådning stabiliserad. Hjälpen
finns >men endast på ett ställe, hos en

som själv är vägen, sanningen och livet>>.

Strindberg protesterar mot Strauss' försök
att >>förklara bort Guds stora underverk i
försoningen>>. Han säger credo quia ab-

surdum men tillägger: >Detta är offret
icke av mitt förnuft utan av mitt bond-
förstånd och min högfärd.> FIan berättar
om en skuldsatt man på en parkbänk, som

sade sig själv: >>Detta är helvetet.>> I fort-
sättningen heter det: >Då kom en man,
som kände dig; han betalade dina skulder,
och du kallade honom din frälsare. Ser

du icke, att den ena kan betala för den

andra och frälsa honom?>>

Kulling betonar ivrigt det lutherska dra-
get i Strindbergs definitiva religiöse åskåd-
ning, och han har i stort sett rätt. Han
är emellertid ärlig nog att påminna om
att Strindberg i >>Religiös renässans> också
gör gällande, att Luther i sin kamp för
rättfärdiggörelsen genom tron allena gjorde
den katolska läran orätt, >>då han upp-
ställde deras gärningar såsom enda salig-
hetsgrund, ty de predikade både tron och
gärningarna>.

Även i Strindbergs privata liv kan man
iakttaga konsekvenser.-a av hans nya åskåd-
ning. Han började på nytt besöka Betle-
hemskyrkan, och han sade i ett brev, att
han hoppades komma till >>den trosstånd-
punkt, som av världen kallas läseri>, På

hans nattbord låg Magnus Fredrik Roos'
>Huslig andaktsbok>> och två psalmböcker.

En vecka före sin död lät Strindberg en
vän läsa psalmen 471, vars sista strof ut-
gör den döende människans bön till Jesus,
>>min Frälserman>, att han måtte f öra
henne till det liv som varder givet de

trogna på Faderns högra sida. Han dog
som bekant med orden >>Allt är {örsonat>>

och med Nya testamentet mellan sina

knäppta händer; på sitt kors ville han ha
inristat Aue crux spcs anica.

Kulling är den förste, som dragit upp
linjen för hela Strindbergs religiösa ut-
vecklingsgång. Han har förstått, att hu-

vudpunkten icke ligger i Infernokrisen
utan i de senare sista årens anslutning till
barndomstron, och att Strindbergs religiösa
huvudverk icke är den andligt sett omogna

Till Damashus I wttn BIå böckerna, pä sin
tid av en nästan enig kritik karakteriserade

som sinnessjuka och beklämmande. De till-
hör i själva verket Sveriges klassiska kristna
litteratur' 

saen stolpe

Michael Pf liegler: Die re-
ligiöse Situatioz. Vien 1948, Anton
Pustet.

Georg Siegmund: Nietz-
scbe der >Anticbrist>>.

-: 

Nietzscbe der >>Atbeist>.

Paderborn 1948, Erzbisch. Vikariat.

Som ett egendomligt faktum kan fastslås,

att Kyrkan, vilken kanske aldrig inåt varit
mer stabiliserad än i våra dagar, samtidigt
aldrig visat större tolerans. Bl. a. bemödar
sig många av dess representanter om att
rätt förstå också den modernaste konsten.
Romano Guardini har försökt tolka Rainer
Maria Rilkes berömda Duineser Elegien och
gör detta på ett sätt, som överträfrar de

professionella litteraturkritikernas. Luthers
bild har tecknats av Joseph Lortz och
Goethes av P. Friedrich Muckermann på ett
liberalare sätt än kanske någonsin tidigare
skett från kyrkligt håll. Samtidigt försiggår
en revidering av Nietzscheuppfattningen.

Medan det på åttiotalet saknades en verk-
lig opposition mot Nietzsches upphetsande

antikristendom, har under de sista tjugo
åren kritiken av Nietzsche stärkts även i
icke-kristna kretsar 

- 
rna,n fär göra ett

undantag för den nationalsocialistiska epoken
i Tyskland, där han helt accepterades, låt
vara från fel utgångspunkt. Tysklands ne-
derlag har släppt los en formlig storm
gentemot denne tänkare, vilken nu 

- 
lika-

ledes alltför ensidigt 
- 

göres ansvarig för
den ödesdigra utvecklingen,

Visserligen kan man konstatera ett oför-
nekligt samband mellan nazismens ideologi
och Nietzsches övermänniskoteori, mellan
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rikets demagogiska polemik 
- 

t. ex. Goeb-
bels' tal 

- 
och det patos, som möter i

Antichrht (sambandet gä.r ända, ned i det
stilistiska), men därför att man förkastar
rasideologien, har man icke rätt att samti-
digt förkasta Nietzsche. Mycket skiljer ho-
nom trots a,llt frå,n denna åskådnitrg 

-t. ex. hans avståndstagande från den tyska
raskulten och antisemitismen i hans uppgö-
relse med sin svåger, Nietzsche skulle aldrig
ha accepterat en sådan ideologi och än
mindre dess förverkligande.

Förmodligen för första gången uppenba-
rar sig nu från kyrkligt håll i och med
Michael Pflieglers Die religiöse

Situation en apologi för Nietzsche av en
sådan art, att den sannolikt kommer att få
dagens kristna publik att lystra. Här för-
svarar en präst öppet Nietzsche - 

visser-
ligen i en helt annan mening än en Nietz-
schebeundrare av gammalt snitt skulle ha
gjort. I avsnittet >Vom Mythus der Neu-
zeit> diskuterar Pfliegler Nietzsches frag-
ment Der tolle Menscb, vilket väl trycktes
först posthumt, år 1906, men som förfat-
tades redan 1881-1882. Författaren tar
dette manuskript till anledning att uppvisa,
att Nietzsche redan vid denna tid var vida
djupare skakad än de flesta av sina samtida
av sin tids budskap om att >Gud är död>

- 
ett >mord på Gud> utfört av förnuftet,

upplysningen och liberalismen. Pfliegler lyc-
kas genom denna analys visa oss en Nietz-
sche med dubbelt ansiktel som den ångest-
jagade människa, vilken icke kunde finna
sig i att >die Erde von der Sonne losgekettet
(wurde)>, och som den människa, den
tomma gudatronens usurpator, vilken kunde
skriva: >Om det finns en gud, hur skulle
jag då kunna acceptera att icke själv vara
Gud?> Det föreligger en dramatisk hög-
spänning i fiiosofens sjäI, som icke kunde
sluta på annat sätt än i vensinnets förmör-
kelse. Mot detta titaniska lidande ställer
Pfliegler det jubel, som samtidigr höjdes av
alla framstegstroende, de små andarna,
>dvärgarna>, över just denna jordens >Los-
kettung>, denna >tomma gudatron>,

Meden över visionären hans natts dunkel
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föll, slutar Pfliegler, låg hans visionära dik-
ter, okända av h4ns semtida, en mannaålder
i Sils Maria:

>Der Trubel des fortschrittbesessenen
Marktes ging weiter. 'Blitz und Donner
brauchen Zeit'. Die Blitze und die Donner,
dic dieses Fortschrittsgesindel ersr auf-
schreckten, waren das Donnern und Blitzen
der Granaten und Bomben zweier bestia-
Iischer Kriege, die den bewohnten Erdbalt
durchwetterten>>.

Pfliegler fortsätter i ett annar ssmmen-
hang:

>Die Menschen sind am Ende ihres Veges
der Freiheit, der Autonomie, der Selbst-
sicherung, des Fortschrittes planetarisch in
einen Zustind versetzt, den man einst ver-
ächtlich den Mutterboden der Religion
nannte , . .>

Också från annat ketolskt håll har man
i två små skrifter tagit ställning till samma
problem: i professor Georg Sieg-
munds Nietzsche iler Anticbrist och
Nietzscbe der Atbeist.

Der förhåller sig naturligtvis inte så, atr
man från kristet håll försöker erövra denna
filosof, som om hans ateistiska eller anti-
kristna hållning någonsin skulle kunna bort-
diskuteras. Men de billiga slagord, den bil-
liga polemik, som icke gör en sådan genial
författares storhet och tragik ringaste rätt-
visa, bör icke dominera i en diskussion, förd
av kristna kritiker. Nietzsches exempel klar-
gör bättre än någon annan personlighers
särskilt två ting. Det första är, att en
opersonlig, schablonartad tro duger sämre

för vår tid än ännu för närmast föregående
epok. Det andra är, att den {ruktbara pole-
mik, som Nietzsche förde mot kristendo-
men ända fram till utbrottet av hans van-
sinne, aldrig skulle ha fått denna våld-
samma karaktär, om han själv hade mött
en annan sorts kristendom.

De två givande apologierna för Nietzsche
är alltså innerst inne identiska med pole-
miker mot kristen trångsynthet.

Robert Braun
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