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NORLIN FÖRLAG

BUDSKAPET FRÅN CHALKEDON
T\.n 8 oktober detta är hade I i00 år f<;rflutit sedan fjärde allmänna
L)Uyriomötet i Chalkedon (Mindre Asien) {allde ett åogmatiskt utslag av stor betydelse, icke bara för teologien utan även för kristendomens
hela mission i världen.
Den huvudfråga som behandlades på konciliet var den rätta dogma-

tiska formuleringen av läran om Kristus, hans person och väsen. Den
apostoliska förkunnelsen om >en Flerre Jesus Kristus, Guds Enfödde Son,
det eviga Ordet som vart kött, avlad av den Helige Ande, fadd av Jungfru
Maria>, hade redan i kampen mot doketismen, som förnekade hans sanna
mandom, och mot arianismen, som förnekade hans sanna gudom, av den
allmänna Kyrkan (i synnerhet på kyrkomötet i Nicea är J2J ) preciserats
så att Jesus Kristus är både sann Gud och sann människa, ett till väsendet
med Fadern, men även i allt lik oss människor, dock utan synd. I honom
så fastslog nu ännu en gång de över sex hundra biskoparna, samlade
-till allmänt kyrkomöte i Chalkedon
finns allt som gör Gud till Gud
- och i följd därav både gudomoch allt som gör människan till människa
liga och mänskliga förmågor och handlingar. Jesus Kristus äger, såsom
konciliet uttryckte det, på en och samma gång två >)naturer>, den gudomliga såväl som den mänskliga, båda i var sin art lika fullkomliga, bäda
oförblandade med varandra, men tillsammans utgörande denne ene och
samme Jesus Kristus.

Därmed tillbakavisades klart och slutgiltigt den av arkimandriten i
Konstantinopel, Eutyches, uppställda och hårdnackat {örfåktade teorien,
att Kristus icke vore arr samma väsen som människorna, utan hade endast
ägt en människoliknande kropp.
Men är nu denna enhet av sann Gud och sann människa i gudamänniskan Jesus Kristus blott en enhet i samverkan mellan två, visserligen
innerligt förenade, men ändå olika >jag>? När Jesus från Nasaret säger
till Jungfru Maria: >Jag är din son>, är då detta >>jag> som talar en mänsklig person, vilken är sig själv och äger sig själv och som sådan avgränsas
mot och åtskiljes från det gudomliga >>jag>> som säger: >Jag och Fadern
äro etr> (Joh. to:30)? Då skulle Jesus Kristus till slut ändå icke vara
t47
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>en>, och Nestorius skulle behålla rått med sin teori om två personer i
honom.
Nej, säger konciliet i Chalkedon, i Jesus Kristus finns blott ett enda
,rj"grrr Faderns Enfödde, det eviga Ordet, den andra Gudomspersonen i
Trefaldigheten. Densamme som kunde säga om sig själv: >>Förrän Abra-

ham blev till, är jag> (Joh. s: ls), som alltså är Gud från evighet till
evighet, har i tiden blivit Abrahams efterkommande, Davids ättling, Marias son, vår broder
utan att upphöra att v^ra Gud. Det är detta
- andra Gudomspersonen, som förenar både den
gudomliga ,j"gu, den
gudomliga och den mänskliga naturen till den ene och ende Herren Jesus
Kristus. Allt som Jesus Kristus är, tänker, säger, vill och gör har sitt medvetna centrum, sitt subjekt, sin ansvarige bärare i detta enda gudomliga
,jrgr.Det är verkligen Guds ende Son, som har dött för oss på korset,
visserligen till sin mänskliga natur, vilken han anammat i personalunion
med den gudomliga.
Det var ju också derfor som på det allmänna kyrkomötet i Efesos (431)
det katolska folket hade fått rätt mot nestorianerna: Maria ntåste kallas
>Guds moder>, ty han, som hon (till hans mänskliga natur) har fött, är
verkligen samma person som är Gud Faderns Enfödde Son.
Denna dogm om >en person och två naturer> framhäver klart, att
Jesus Kristus själv är en >hemlighet>, ett trons objekt, som mänskligt
förstånd aldrig till fullo kan fatta. Men därmed är ej sagt, atr denna
formel icke innehåller någonting alls av hans väsen, att den blott utgör
ett den tidens försök att uttrycka vad som överhuvud taget icke kunde
fattas och uttryckas, en formel, som i andra tider måste te sig som en
intetsägande ordlek, ew abrakadabra.
Under det särskilda bistånd av Sanningens Ande, som Kristus lovat
Kyrkan, har alltså här ett allmänt kyrkomöte fastslagit ett för alla tider
gällande sant uttryck för den verklighet, som utgöres av Jesus Kristus.
På samma gång drar kyrkomötet därmed en klart markerad gräns och
tecknar en välbehövlig riktlinje f.Ar alla försök att djupare tränga in i
Kristi väsens hemlighet. Alla teologiska tankelinjer, som går emor denna
trossats eller korsar den, lämnar den kristna uppenbarelsens område och
går vilse i de mänskliga villfarelsernas snårskog.
Detta gäller för vår tids försök att ruta in Kristi person och väsen med
>djuppsykologiens> eller >religionspsykologiens> kategorier lika mycket
som det gällde för den teologiska rationalismens strävan att göra Jesus
till >idealmänniskan>> utan någon som helst >övernaturlig inblandning>.
Det förnyade intresset för en ontologiskt orienterad och grundad filosofi skall säkerligen föra med sig en djupare förståelse för nödvändigheten
och vikten av de klara dogmatiska definitioner, vilka en tidigare genera148
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ansåg som, i bästa
tion _- förvisso ännu fortlevande i många individer
fall, till intet förpliktande, rörande reminiscenser -om ett sedan länge
förgånget släktes naivt >intellektuella> sätt att uttrycka vad som ingenting har att skaffa med intellektet.
Att i Jesus Kristus den mänskliga naturen av Guds Enfödde Son har
upptagits i personalunion med den gudomliga naturen och att alla vi
människor icke blott genom hans död verkligen försonats med Gud utan
även av den segerrikt uppståndne, såsom bröder och systrar, upplyfts till
evigt barnaskap hos Gud
denna sanning och verklighet är den fasta
klippgrund, på vilken den- sanna kristna >existentialismen> alltid byggt
och måste bygga
sin tro även på människan.
- och att tjäna henne är i det trons klara ljus
- Att älska människan
-dslexrnma som att älska
som tänts for f IOO år sedan i Chalkedon
Guds Son och att tjäna honom, som själv har blivit och alltid förblir även

människa.

I.

G.

På uppdrag av den teologiska fakulteten Sankt Georgen i Frankfurt (Main) kommer
A. Grillmeier SJ och H. Bracht SJ att utge ett verk i tre band om konciliet i Chalkedon
(Das Konzil uon Cbalkeclon. Geschichte und Gegenutarl. '$Tiirzburg, Echter Verlag)
under medverkan av mer än femtio katolska teologer och kyrkohistoriker från olika

länder. Varje uppsats publiceras på originalspråket.
Band I Der Glaube uon Cbalkedoz behandlar (i lf artiklar) konciliets dogmatiska
förhistoria, dess historiska inramning, dess kristologiska resultat och den efterföljande
teologiska striden om dess betydelse.
Band II Entscbeidung um Cbalkeilon framställer först (i 13 artiklar) de kyrkopolitiska
krafterna i den strid kring Chalkedon som forde till den kyrkliga schismen såväi inom
det bysantinska riket som mellan Rom och Bysans. Sedan lämnas en överblick (i 10
artiklar) över konciliets betydelse för det inomkyrkliga livet och för den västerländska
teologien fram till utgången av högskolastiken.
Band III C[:alkedon beute kommer att innehålla följande avsnitt (i 16 artiklar): den
kristologiska grundstrukturen från Chalkedon i modern katolsk teologi och världsåskådning; modern problematik i katolsk kristologi; nutida icke-katolsk teologi och Chalkedons
kristologiska formel; Kristushemligheten och icke-kristet tänkande; Chalkedon och den
ekumeniska frågan av i dag.
Verket utrustas med två bihang: ett historiskt schema och en bibliografi samt med

citat-, person- och sakregister.
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EDITH STEIN
vid denna tid assistent hos professorn
på -besök hos sin kollega Hedwig Conrad- lilla bajerska byn Bergzabern. Båda makarna
Martius och dennas man i den
Martius var katoliker, Edit Stein en icke troende judinna. En kväll, då
värdfolket skulle gå bort, förde de sin gäst till bokskåpet och bad henne
välja sig ett band till sällskap i ensamheten.
Edith Steins blick ftill på en bok i rätt stort format. F{on tog ut den,
borjade läsa och kunde sedan icke släppa den. Bokens titel var Das Leben
der beiligen Teresa uon Auila. Hela natten fortsatte hon läsningen, och
hon har senare själv berättat: >>När jag slutat boken, sade jag till mig
själv: Detta är sanningen.> Nästa dag skaffade hon sig en katolsk katekes
och en mässbok, och sedan hon under nägra dagar studerat dessa, gick
hon till mässan i Bergzaberns kyrka. Efteråt följde hon den gamle prästen
att få mottaga dopet. Han
in i sakristian och bad honom utan vidare
- visste, att det först fordrades
blev högst förvånad och frågade, om hon inte
en förberedelse. FIon svarade: >Jag ber Ers Högvördighet förhöra mig.>
Efter en stunds samtal kom prästen underfund med att hon helt behärskade allt som var nödvändigt far en konversion. Några få veckor
senare, nyårsdagen 1922, blev Edith Stein döpt.
Denna hastiga konversion fick allvarliga följder. Edith tillh<;rde en
ortodox judisk familj, som måste ogilla ett sådant steg. FIon var född i
Breslau, den yngsta av sju syskon. Fadern hade varit trävaruhandlare men
dog tidigt, då flickan endast var tre år gammal. Modern måste träda i
mannens ställe, och genom sin duglighet lyckades hon rädda sin och de
sju barnens hotade existens. Hon kunde låta de begåvade barnen studera
och lyckades också återställa familjens forna välstånd.
Denna moder ägde något av de gammaltestamentliga kvinnogestalternas
kraf.t. Ofta tillbragte hon hela dagar med att besiktiga skogar, som hon
sedan lät avverka till försäljning. Hon ledde själv familjefirman, men
gick icke helt upp i detta arbete. Hon hade också omsorg om sin familj
och den närmaste släkten, och bemödade sig särskilt om art bevara den
religiösa traditionen. Bordsbönen hos familjen Stein lästes på hebreiska.
Modern saknades aldrig i gudstjänsten på de stora festdagarna, och det
var Edith som brukade ät6ölja henne.
Trots detta förlorade Edith snart sammanhanget med denna sin barndoms värld. Under studentåren avlägsnade hon sig till moderns stora sorg
mer och mer från sina fäders tro. Filosofi och modern kvinnorörelse blev
östen 1921 var Edith Stein

i filosofi E. Husserl
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hennes huvudintressen. Som ateist kom hon slutligen till professor Flusserls
seminarium och blev hans bästa lärjunge, senare också hans assistent. Edith
Stein anade icke den gången, att i hennes professors lära, fenomenologien,

redan låg ett frö till hennes religiösa omvändelse. Det var den efterkantianska filosofien som banade väg från subjektivism till ett vetande
om själva tingen.

Edith Stein hade tagit det stora steget till katolsk tro, men hur skulle
hon kunna få sin mor att förstå detta? FIon var rädd för samtalet med
modern och skulle helst velat meddela sig i ett brev men beslöt sig dock
till sist Iör att göra det muntligt. Denna dotter, som redan genom sin
vetenskapliga produktion var kand i vida kretsar både i Tyskland och
som ett barn. Hon föll på knä framför
Schweiz, bekände sin konversion
jaghar
blivit katolik.> Den gamla kvinnan
modern och sade blott: >>Mor,
svarade ingenting utan började gräta. Båda grät.
En släktings ord om denna händelse kan ge ett begrepp om, vilken
föreställning familjen hade om den katolska kyrkan. Han skriver: >Vid
underrättelsen om vad som hänt blev vi alla som förstenade.. . För oss
var Ediths steg obegripligt. Katolicismen kände vi endast till genom vad
vi iakttagit hos det lågtstående folket i vår östschlesiska hemtrakt; vi
trodde den katolska religionen bestod i att krypa omkring på knäna och
kyssa prästernas skor. Vi kunde alltså inte fatta, hur en så högtstående
ande som vår Edith kunde nedlåta sig att tillhöra en så vidskeplig sekt.>
Den som skrev dessa rader var läkare!
Den följande tiden blev fylld av intensiv verksamhet. Edith Stein arbetade som lärarinna vid dominikanklostret i Speyer och dessutom som
fri forskare och översättare. överallt drog hon uppmärksamheten till sig
trots sitt anspråkslösa väsen. Ärkeabboten av Beuron kallade henne ,ren
av de största kvinnogestalterna i vår tid>. Hennes l93l-32 i två band
utkomna översättning av den helige Thomas Quaestiones disltutatae de
för första gången på
ueritate, (Jntersuchungen iiber die Vabrheit
minst
i
Frankrike.
På flera vetenväckte stort uppseende, inte
tyska
t. ex. i Juvisy, där Maritain, Berdjajef, Heidegger
skapliga kongresser
yar närvarande
gjorde
hon ett ytterst starkt intryck. Man anade det
enastående

i

hennes personlighet.

Alltsedan konversionen hade det varit Edith Steins längtan att få intrddr i ett kloster, men hänsyn till modern hade hållic henne tillbaka. I
1t1

Robert Braan
den skildring av sitt liv, som hon på julafton 1938 överlämnade till sin
priorinna i Lindenthal vid Köln, skriver hon:
>>I nästan tolv år har Karmel varit mitt måI, allt sedan sommaren 1921,
dä vfu heliga Moder Teresas Llu fall i mina händer och gjorde slut på
mitt långa sökande efter den sanna tron. När jag nyårsdagen 7922 mottog
det heliga dopet, tänkte jag, att detta blott var förberedelsen till mitt
inträde i orden. Men då jag nägra månader senare första gången efter
mitt dop trafrade min mor, förstod jag, att hon ännu icke var vuxen
d,etta andra slag. Hon skulle icke dö av det, men det skulle fylla henne
med en sådan bitterhet, att jag ej kunde stå till svars för det.>
Åren gick. Edith Stein hade fogat sig efter familjens önskningar. Men
även hennes andlige rådgivare hade önskat, att hon skulle vänta med
klostret, icke blott med hänsyn till modern utan även med tanke på den
viktiga position hon de senare åren erövrat i dön katolska vädden. F{on
hade bl. a. blivit erbjuden docentur vid flera läroanstalter. Till sist hade
hon bestämt sig för >Institutet för vetenskaplig pedagogik> i Miinster,
dit hon flyttade 1932.
Genom nationalsocialismens övertagande av makten i Tyskland och de
därpå foljande judef<;rföljelserna blev dock hennes offentliga verksamhet
omöjlig. Visserligen hade hon blivit erbjuden en lärarplats i Sydamerika,
varigenom hon helt kunde ha dragit sig ur farozonen, men hennes tankar
gick i annan riktning. Skulle icke modern hellre ha mig i ett kloster i
Tyskland än i en skola i Sydamerika? f.rägade hon sig. Det tycks, som
om hon nu även gripits av tanken att genom ett liv som klostersyster göra
sitt för sonandet av sitt folks synder. Hon b<;rjade dårför förbereda sirt
inträde i Karmel. Men det var icke lätt att få ett sådant tillstånd. Slutligen
kom dock det efterlängtade budskapet: karmelit-klostret i Köln hade
förklarat sig villigt att mottaga henne.
Sommaren 1933 reste alltså Edith Stein till sin fädernestad Breslau för
att taga avsked. Modern var dä redan 80 år gammal.
>>Första söndagen i september var jag ensam med min rnor)>, skriver
Edith Stein. >Hon satt vid sin stickstrumpa vid fönstret, jag helt nåra
henne. Då kom plötsligt den länge väntade frägan.'Vad skall du göra
'J^g skall leva med dem.'
Nu kom ett förhos systrarna i Köln?'
tvivlat motstånd. Min -mor fortsatte med sitt arbete.- Hennes garnnystan
trasslade till sig, och med darrande händer försökte hon reda ut det, och
jag hjälpte henne, medan samtalet fortsatte. Från den stunden var det
slut med friden i hemmet. Det låg ett tryck över hela huset. Om och
om igen kom min mor med nya försök att övertala mig. Sedan följde åter
tyst förtvivlan.>
De pinsamma samtalen fortsatte också med andra släktingar. Att Edith
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förföljelsens dagar kunde ha hjärta att t^ ett sådant steg,
tycktes alla som ett öppet förräderi mot det lidande judiska folket. >Att
det från min synpunkt tedde sig helt annorlunda, kunde han (svågern)
icke förstå.> Modern kunde ej heller fatta, att dottern kunde uppge judendomens dyrbara lära, enligt vilken det blott fanns en enda Gud, för att
istället anta existensen arr en trefaldig Gud. Då talet en gång föll på
Kristus, sade modern: >Jag vill inte säga något mot honom. Han må ha
varit en god människa. Men varför har han gjort sig själv till Gud?>
Dessa sista forsök att avhålla dottern från den kristna tro, som så djupt
gripit henne, misslyckades. Avskedet var oåterkalleligt.
>Till sist blev min mor och jag ensamma i rummet. Systrarna hade
Iämnat oss för husliga göromål. Då lade min mor ansiktet i sina händer
och b<;rjade gräta. Jag ställde mig bakom hennes stol och drog det silvervita huvudet mot mitt bröst. Så forblev vi länge
tills hon lät övertala
- henne vid avklädsig att gå till sängs. Jag följde henne upp och hjälpte
ningen
första gången i mitt liv. Sedan satt jag länge på hennes sängkant, tills hon själv skickade mig att sova. Ingen av oss fick väl någon
vila den natten.))
I detalj skildrar Edith Stein de sista dagarna i det breslauska fädernehemmet. >Då spårvagnen, som skulle ta mig och mitt bagage med sig,
kom förbi vårt hus, fanns ingen vid fönstret för att
alltid förr
vinka ett sista farväI.
Stein

i

dessa

:r

Var det flykt från världen som drivit Edith Stein till detta val? Nej,
hennes avsikt var en annan. Sina ord: >Leva med systrarna>> tog hon på
djupaste allvar. Hon hade fullt klart för sig, att hon vid sitt inträde i
klostret måste vara beredd att helt avstå från det vetenskapliga arbete,
som givit henne så stora framgångar. Moder Theresia hade sagt henne,
>att hon kande sig tveksam, om hon kunde stå till svars för att beröva
världen en människa, som därute kunde åstadkomma så mycket>. Och
Edith Stein hade lugnt svarat: >Mänsklig verksamhet kan inte hjälpa oss
snd2sr Kristi lidande. Att deltaga i detta är det enda jag begär.>
- F{on underkastade sig alltså beredvilligt alla klostrets såväl praktiska
som andliga fordringar. De förra beredde henne stora svårigheter och
smärtsamma erfarenheter. En äldre medsyster, som bedömde noviserna
huvudsakligen efter deras förmåga i sömnad, satte henne inte högt. Edith
hade aldrig varit skicklig i något
numera syster Benedikta
Stein

-

slags handarbete.

När
hennes

-

kom på besök, forhörde denne sig om
arbete i klostret; då han fick veta, att hon medfört ett ofullbordat
senare pater provinsialen

ItJ

Robert Braun
filosofiskt yslk
dess titel var Potenz tend Ak-t
som hon ansåg måste
- från praktiskt arbete
helt omarbetas, ordnade
han det så, att hon befriades
för att kunna fullborda verket.
Om redan förfollelserna 1933 hade kastat skuggor över Edith Steins
väg, så blev det nu för varje är vårre. P& priorinnans befallning hade hon
fortsatt med sin vetenskapliga verksamhet. Hennes livsverk Endlicbes und
etuiges Sein, sorn behandlar filosofien från Descartes till Heidegger, var
fardigt och skulle komma ut på Borgmeyers förlag i Hildesheim. De båda
banden var redan under tryckning, då publiceringsförbudet kom.1
Edith Stein blev nu allvarligt orolig för sitt manuskripts öde
kanske
- komma
skulle det äventyras, om hon srannade i klostret. Hon försökte
till utlandet och nyårsnatten 1938 förde henne en läkare i smyg i bil över
hollandska gränsen till karmelitklostret i Echt. Men efter Hollands ockupation var hon inte heller där säker utan föisökte komma vidare till
Schweiz. Efter mödosamma förhandlingar skulle äntligen dörrarna dit
öppnas: man beredde henne en tillflykt i det schweiziska Karmel. Men
inbjudan kom för sent. Den 2 augusti 1942 blev Edith Stein av Gestapo
med våld förd från klostret i Echt till koncentrationslägret i Amersfort,
där också andra judiska katoliker förts samman.
Från detta ögonblick äger vi endast en underrättelse om Edith Steins
öde. En av hennes lårjungar fick se henne på stationen Schifferstadt i ett
fönster på en igenbommad vagn. >Hälsa systrarna, att jag är pä våg
österut)), löd hennes sista hälsning.
Det är så gott som säkert, att hon fördes till Auschwitz och hon där
led samma död som så många av hennes ödeskamrater.
Det är svårt att föreställa ,ig .r, kårra av sådan resning, utsatt för denna
fruktansvärda behandling. Men det vore icke i Edith Steins anda att dårför hängiva sig åt hat. Vi får inte heller glömma, att hon kande sig djupt
förbunden med sitt judiska folk, ja, anade och bad om ett ställföreträdande lidande som en del av sin kallelse. Hon skriver själv:
>Jag talade med Frälsaren och sade till honom, att, jag vissre, att. det
var hans kors, som nu lades på det judiska folket. De flesta förstod inte
detta; men de som förstod, måste i allas namn beredvilligt taga det på
sig. Jag ville göra detta. FIan skulle endast visa mig hur. När andakten
var slut, hade jag en inre visshet om att jag blivit hörd. Men uilket kors
jag skulle bära, det visste jag inte ännu . . .>>
-t Edith Steins verk utges nu g€mensamr av förlagen E. Nauvelaerts, Louvain (Belgien)
och,Herder, Freiburg (Tyskland). Hittills har utkommit: band I Kreuzestaissensihafi.
Studie iiber Johannes a Cruce och band ll Endlicbes und euiges Seia. Versuch eines Aufstieges zum Sinn des Seins.
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Hon fick i sinom tid veta det. Men in i det sista bevarade hon den
trygghet, som hon en gång formulerat och motiverat pä f.öljande sätt:
>... mot det oförnekliga faktum, att mitt varaär flyktigt, från ögonblick till ögonblick och utsatt för icke-varats möjlighet, står ett annat
lika oförnekligt faktum, nämligen att. jag trots denna flyktighet ör och
uppehålles i mitt varande från det ena ögonblicket till det. andra, att, i
mitt flyktiga varande inneslutes ett förblivande. Jag vet, att jag uppehålles och har däri ro och trygghet
i116s den självmedvetna säkerheten
hos en man, som i egen kraft står pä fast mark, men den l.iuva och saliga
tryggheten hos ett barn, som bärs på en stark arm
sakligt sett en lika
- som ständigt levde
förnuftig trygghet. Eller vore det barn >förnuftigt>>,
i ångest för att dess mor skulle låta det falla? När Gud uppenbarar sig
som den Varanile, som Sh,apare och uppehållare, och när.Frälsaren säger:
'Den som tror på Sonen, han har det eviga livet', så år detta blott klara
svar på mitt eget väsens gåta. Och när han säger mig genom profetens
mun, att han är mig trofastare än fader eller moder, ja, att han är kärleken själv, så inser jag, hur''förnuftigt' mitt förtroende är till den arm,
som håller mig, och hur dåraktig all ångest vore för att jag skulle störta
ned i Intet
om jag inte själv sliter mig lös från den räddande armen . . .>)

-

Robert Braun

IDA

GöRRES

NOCTURNER
Ida Görres är i Sverige egentligen endast känd genom sin stora, dramatiska bok om
Sainte Thdröse de I'Enfant-J6sus med dess storartade inlevelse i helgonets fromhetsvärld
och uppseendeväckande starka kritik av den fadda fromhetsrutinen i hennes omgivning. Men lda Görres har också skrivit en rad andra böcker, som vore väl värda att
studeras av svenska katoliker. Man kunde påminna om hennes Ges|räcb ilber clie Heiligkeit, en dialog över Elisabeth av Thiiringen; hennes diktsamling Der uerborgene Scbatz;
Des Andern Last, ein Gespräch iiber die Barnt.berzigkeit och Yon den zuei Tiirmen
med dess intensiva belysning av spänningen klosterliv-heligt liv >i världen>>. Mest uppseende har emellertid hennes sista bok Die leibbaf tige Kircbe vå.ckt; där finns en kritik
av kyrkans döda former, som väckt jubel i många kretsar, bestörtning i andra; till dess
teser skall Cred.o äterkornma.
1949 ttgav Ida Görres ett utdrag ur sina under kriget förda dagböcker under

titeln Nocturnen. Ur denna bok, som påfallande ofta anknyter till nordisk litteratur

-

Birgitta, Undset, Lagerlöf

-

är följande anteckningar utvalda.
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Läst Olav Duuns Ju.uikingarna; det är en av de mäktigaste böcker jag
känner.
Var finns i vår tid sådana människor? Är det bara människor,
som lever tillsammans med jorden, som kan bli så?
Ack, dessa människor
under läsningen kände jag den djupaste- sorg över att den
kristna -verkligheten är dem berövad, tydligen utan att de alls rär för
det, genom den rent politiska skandinaviska reformationens brutala och
ynkliga bedrägeri. Vad man här kallar kristendom
fy tusan: moralism, urhednisk skräck för Satan eller kiliastiska >väckelser>
som om
- grips av
den uthungrade själen skulle gripas av feber och kramper. Man
den starkaste längtan efter att få missionera där uppe.

övertygande är (Max Vebers) hela utläggning av den >puritanska
vilken jag emellertid skulle vilja karakterisera pä.ett helt annat
sätt: nämligen som det dåliga puritanska samvetet
den nödvändiga
- om människornas
konsekvensen av en livslång kompromiss mellan läran
undantagslösa och ohjälpliga fördärv och värdelöshet å ena sidan, det
högst inkonsekventa forhärligandet av sysslandet med och betjänandet av
dessa människor å andra sidan.
askesen,>,

att det vid sidan av
helgelsevägen finns >speciella> vägar till en
den vanliga enkla
>speciell> förening med Gud? Och att det icke är högmod att känna
längtan efter dessa? Och är det verkligen så, att det enda och ofrånkomliga priset för detta är >allt>, är >den mörka natten>? Eller år detta
endast en väg innanför klostermurarna, och finns det en annan innanför
det >ordinära> kristna livet
denna senare har i så fall aldrig skildrats.
Kan det varasä, som våra teologer
alltid hävdar, att end,ast den enkla vardagsgärningen under Guds ögon är >>vägen>>
och allt annat konstigheter, högfärd och plåga? Mitt hjärta drar mig-till denna uppfattning.
Ändå tycker jag mig förstå, att Johannes av Korset inte bara har skrivit
för kontemplativa eller över huvud för munkar, utan att allt som han
sagt måste kunna transponeras på vårt liv. Det är bara det, att >världsmänniskans> andliga liv är ett alldeles obekant land för de flesta andliga
Johannes av Korset

förhåller det sig verkligen

kristna

så,

lärare och systematiker.

Dostojevskij:

>Det finns ingenting mer destruktivt än en kristendom utan kyrka.>

Mig förefaller det normalt och sunt, att den medeltide kristne med en
vild askes tog itu med sig själv: han behövde det sannerligen. Sannolikt
måste en radikal askes fullföljas under många generationer, innan mänså
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niskorna över huvud förmår ana möjligheten av ett besjälande och ett
förandligande av hela detta område.
FIar åter läst Gymnadenia och Den brinnande busken (av Sigrid Undset). Först nu har jag förstätt, att andra bandet skildrar en >vanlig>>
kristens väg fram till den mystiska erfarenheten. Vad som nu också måste
skrivas, är skildringen av en människa, som från att ha varit en bigott
och d<;d katolik blir en kristen: vägen innanför kyrkan från det konfessionellas utanyerk till den gudomliga verklighetens kärna.
Det förefaller, som om det skulle föreligga ett egendomligt forhållande
tydligen * detta två laster, som
mellan >sinnlig lust> och högmod
mycket sällan trivas på samma mark, medan däremot hogmod och kyskhet
passar alldeles utmärkt väl samman. Kanske forbjuder redan den enkla
erfarenhet som vällustingen har av sitt eget liv, att han inbillar sig för
mycket om sig själv.

Det är nog så sant, att även om förnuftet egentligen kunde synas
kräva en själavandring, så har uppenbarelsen inte den ringaste antydan
om något sådant: den talar uteslutande och ihärdigt om det momentana
och oåterkalleliga avgörandet: de tio jungfrurna, de vakande tjånarna,
tjuven i natten, trädet som ligger som det fallit, natten, då ingen längre
kan verka.
Läser Lagedöfs feru.saleru; det är nästan samma tema som i Löwenskjaldsb<;ckerna. Det märkvärdigt och ofrånkomligt destruktiva, som
ligger i en kristendom utan kyrka, blev nu åter aktuellt för mig.

Oändligt trösterikt gick det upp för mig, att Flerren inte bara älskar
oss med en själasörjande, pedagogisk eller pi annat sätt benevolent kärlek,
utan att han också gör det med välbehagets kädek
oss, mig, var och
en! Han, just han! Vi är >sköna> i hans ögon, vi är ->>goda>> i hans blick,
trots allt, ty han ser det värde, som han i ordets egentligaste mening har
ålagt oss. Man skall icke överdriva det inkommensurabla, så att säga godtyckliga, i Guds karlek till oss; vi är icke bara stoft och aska för honom;
han ser i
det är hans >Vonne, unter den Menschenkindern zu sein>>
oss >sina händers verk>>, trots allt vad vi sedan har gjort, av detta
och
se, det var ganska gott.

Har äter läst Selma Lagerlöfs Cbarlotte LöuenskjAld och Anna Suärd.,
som tillsammans bildar en enda roman. Spöklikt, hur hon genomskådar det
demoniska i den >>entusiastiska> kristendomen och blottlägger den. Jag
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skulle kunna föreställa mig, att en ortodox katolik kunde känna sig sårad
och anse, att här karikeras och föröds de evangeliska råden. Men Selma

utan att.
Lagerk;f framlägger tvärtom utan avsikt och utan frägor
fromsjälva beviset för i vilken grad den entusiastiska
själv >veta> det
institutionen, traditionen, sanktionen, formen,
heten behöver kyrkan:
vid det normala (som kommer av
bindningen vid det oåterkalleliga
>>norm>>) för att. inte spåra ur och f.örfalla till självbedrågeri eller ren
demoni. Mycket vackert utföres, hur Charlotte, den ,rnormalan, i verkligheten, om också i det fordolda, realiserar just det heroiska, som Kad
Artur, pseudo-karismatikern, predikar och agerar inför all vädden. Dessa
böcker är så mycket mer häpnadsväckande, som de skrivits före den
moderna psykologien och djuppsykologien, ,>aus schierer genialer Menschenerfassung>

.

Kyrkoherden i Ars bad Gud, att han skulle få se sig själv alldeles så'
som Gud såg honom: detta beviljades honom; därefter måste han bedja
om en annan nåd: att äter fä glömma denna bild
för att över huvud
kunna fortsätta att leva.
Dagens oration (första vespern) är underbart skön och väsentlig:
Om.nipotens sempiterne Deus, dirige acttts nostros in beneplacito tu.o: u.t
Allsin nornine dilecti Filii Tui ?n e r e a ,n x!. r bonis operibus abundare
mäktige evige Gud, led vårt handlande efter ditt behag, på det att vi i din
älskade Sons namn mä förtjäna att överflöda av goda gärningar.

Att man rnäsre f örtjäna att fä göra gott hela fullheten av goda gärningar
och detta alls inte genom någon- >viljeansträngning>> eller likav nåd alltså, därför att hafl garannande utan in nonilne dilecti Filii
oss till det, genom lydnad alltså,
terar för oss, därför att han forhjalper
genom ödmjukhet, genom bön, genom tålamod, genom många lidanden.
Att man inte alls som ,högtstående människa> av sig själv gör det ,rgoda>,
utan att det beskärs en, då Gud länkar våra handlingar efter sitt behag.
Vi har sista året sysslat med orationernas gudsbild; man borde också någon
gång försöka arbeta ut deras människobild
orationernas etik så att säga."
- säkert se dagen.
Mycket väsentligt och förblufrande skulle då
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TVÅ DIKTER
OM DET HISTORISKÄ SKEENDET
I
LITANIA VID HAVET
Vattenspegeln, du krossade, hinner
rama in bilden för sitt arkiv.
Måsarna snöar, och våren brinner.
Natten skär med sin silverkniv.
Fåfängt skall rosorna vigas åt havet.
Tången har stängt sin gröna grind.
LJrnan är tömd och dess stoft begravet.
Vattnet flåtar ditt hår som en vind.

Utanför levde du, utifrån vinns du,
i blått etui.
Slut är din dans, men äntligen finns du
själv och begränsad, fången och fri.
Död som är livfalsk: dit ljuset strimlar,
drivs din blåstunga kropp som en böld.
havets pårla

Fåfängt därnere sjöstjärnan himlar
livet frestar en sista stöld.

-

Spela orkester,

sjung hav arr storm,
äter fullkomlig form,

ditt rike fär
ty effektivt,

som garn

i fisketider,

ett hemligt ådernät på vattnet glider.

II
MELODI

I

REGN

Barndrömmen om tapetmönstret som inte skärs

av av
rutan
utopien om det enhetliga landskapet
(vem glömmer
terrängens gapande hål)
och ändå, ändå:

tt9

Tuå dikter om det bistoriska skeendet
ormhal och svart ringlar stenbron sin slinga.

Mjukt silhuettspel kvällningen fött.
Nattdimman gråter, och tårarna tvinga
lyktornas ögon att blinka förstrött
i de blinda dimmornas timma.
Rymd som går havande, tatnar och brister,
dropparnas trumeld virvlar mot bron,
hårdnar och ökar blott, piskar och rister
valvets klaver i en klagande ton
i de kalla höstregnens timma.
Än någon vandrare skymtar i natten,
rockkragen uppvikt till nackparaply.
Vinden tar i, och med handen på hatten
flyr han i motblåst och döps av en by
i de tysta vandrarnas timma.
Trygga gondoler är bladen i strömmen,
tills något vindkast fått dem i kvav.
H* år vårt liv utan masker och gömmen:
vind som gått vilse, måsar och hav
i en spindelvävande timma

-

Birger Cbristoffersson

ÄS SY
uttryckt det mest drabbande, men vi har alla mer eller
mindre känt detsamma: en stor del av den 1800-talskonst som pryder många katolska kyrkor är i sin smaklöshet och sentimentalitet ett
direkt hinder för andakt och samling. I samtiden finns flera strömningar,
som på olika vägar strävar mot en sanering och hOjning av den katolska
kyrkokonsten, och det är att hoppas, att de sentimentala gipsstatyerna
och den överlastade barocken snart skall var ett minne blott. Mer än en
kritiker har grubblat över hur detta estetiska {tirfall egendigen blev möjligt och ifrågasatt, om det icke finns ett organiskt samband mellan usel
kyrkokonst och svag tro. Eller skulle verkligen en hög religiös kultur
kunna trivas i en ram av estetiskt förfall? Hur vill man då förklara, att
det fullkomlighetskrav, som är naturligt på alla andra områden, i en så
uysmans har
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häpnadsväckande grad svikits, just när det gällt en så utomordentligt hög

viktig uppgift som det heliga rummets utsmyckning?
Frankrike liksom i Tyskland och England har under de sista decennierna framtxätt kyrkomålare av hög rang. Det kanske intressantaste
experiment som hittills gjorts, är kyrkan i Assy.
Assy är en alpplatå i franska Savojen med utsikt mot själva Mont Blanc.
Där ligger sedan gammalt åtskilliga sjukhus, vilohem och sanatorier. Till
patienternas och befolkningens fromma har på Assyplatån under senare
år byggts en liten kyrka, vilken till sin arkitektur icke är så märklig:
den ansluter sig ganska troget till traktens ordinära kyrkobyggen, och
den uppmärksamme kan kanske inför fasadens väldiga stenkolonner med
en berömd svensk konstkritiker säga: >Pelare, vad gören I här?> Ty dessa
pelare saknar funktion, de har ingenting att bära.
Men man glömmer snart nog pelarna och över huvud" kyrkobyggets
yttre linjer. Ty i denna till omfånget anspråkslösa kyrka har samlats mer
än ett dussin av Frankrikes största konstnärer, vilka lojalt samarbetat
för att skapa ett värdigt kyrkorum. Fasaden visar en väldig intarsia
den heliga Jungfrun och hennes symboler
ingen mindre än Ferdinand L6ger. Inne i kyrkan finns konstnärliga bidrag av bl. a. Matisse,
Bonnard och Braque. De många glasmålningarna är signerade av en rad
bland Frankrikes största konstnärer, bl. a. Georges Rouault, vilken ju i
sin konst länge varit beroende av gotikens glasmålningar men länge vägrat
att själv utföra sådana; kanske kan man hävda, att hans fönster erbjuder
den största estetisk-andliga upplevelsen i denna rika kyrka. Koret har
icke en fresk men däremot en stor textil av Jean Lurgat, som i tämligen
tydlig anslutning till Picasso gestaltar motiv ur Uppenbarelseboken.
Det har sagts, att denna kyrka är den estetiskt märkligaste i Frankrike
efter gotiken. Även om detta nu skulle vara överor d, år kyrkan och dess
utsmyckning säkert värd epitetet epokgörande. Och detta ur mer än en
synpunkt.
Det har länge varit självklart accepterad praxis att anförtro kyrkornas
utsmyckning åt >kristna konstnärer>. Följden har blivit bl.a. sådana
horrörer som basilikan i Lisieux eller de tre kyrkorna i Lourdes, att icke
tala om Parisförsamlingarnas i fulhet oöverträffade utsmyckningar. Hederliga och personligen fromma konstnärer har gjort sitt bästa
men
de har icke förmått h<;ja sig till någon form av självständighet eller genuin
upplevelse. Det fromma nitet har >prytt>> kyrkorna med ofta sämsta
sortens pseudokonst. Och det är ett faktum, att denna konst i hög grad
bidragit till att från kyrkan avlägsna de intellektuellt och estetiskt kräsna
i de yngre generationerna.
Assy bildar epok redan därigenom att man här modigt engagerat också
och

I
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konstnärer, som icke formellt bekänner sig till den kristna tron, Ett par
av bidragsgivarna
icke minst Ferdinand Ldger
har rent av pekats
ut som kommunistsympatisörer,
ovisst dock med vilken rätt. De präster
som stått bakom kyrkan har resonerat på följande sätt:
Vad Gud här behöver, är konstnärlig genialitet. Det konstnärliga geniet
är i och för sig en gåva av Gud
en gåva syftande till skapelsens tolkning och återskapande. Låt oss lita till Gud
låt oss tro, att dessa stora
- en ren vilja) i kontakten
konstnärer (en stor konstnär är alltid också
med de högsta bland motiv automatiskt kommer att bli på rätt sätt inspirerade.

Man kan rikta invändningar mot detta resonemang; det är icke a priori
uppenbart, att det är riktigt. Vi har i Sverige på Enskede skogskyrkogård
en stor fresk, utförd av en i och för sig stor konstnär, mot vilken man
med skäl kan rikta den kritiken, att den icke är kristet inspirerad: den
saknar det kristna evighetshoppet. Mot en detalj i Assy har också vederbörande biskop riktat kritik: Germaine Richiers krucifix, i sin helhet
påminnande om en knotig trädgren men för mången starkt gripande,

har på hans bud avlägsnats.
Vilket intryck gör nu Assy på katoliken?
Man blir häpen och undrande men mycket snart gripen. Man inbillar
sig, att det var med alldeles samma häpenhet och undran som oförberedda
människor första gången steg in i de >>moderna> gotiska templen i Chartres, Reims och Paris. Man var van vid romansk slutenhet, innerlighet och
trygghet
plötsligt stod man i en himlastormande konstruktion, som
samtiden lika mycket som funktionalismen chockerade
säkert chockerade
trettiotalet. Och på de fordom bildlösa väggarna lyste glasfönscren
endast långsamt vande sig ögat vid deras strålande prakt, deras djärva
konstruktioner. Liksom vid rosettfönstren, vilka svävade som lysande
orientaliska mattor, till synes utan stöd.
I Assy efterträdes den första undran av en helt annan känsla: detta
är ju välbekant, detta år ju förtroligt och egentligen lättillgängligt. I
lång tid har vi vant oss vid att möta de kristna realitererna soeglade genom
en fcirgången och estetiskt farfallen epoks pseudokonst: det har för oss
alla krävts en utomordentlig förmåga av abstraktion och egen omtolkning,
f& att. själva vår upplevelse icke skulle skadas av bildernas sentimentalitet
och smaklöshet. Här möter motsarsen
de oföränderliga, heliga moriven
uppfattade av och speglade i moderna -medvetanden och gestaltade av vår
tids egna största konstnärer. Picassos teknik använd Iör att. tolka apokalypsen! Färgernas grand old man, Bonnard, skildrande St. FranEois de
Sales! Matisses eleganta pensel som i få streck fängar St. Dominikus! Det
är först häpnadsväckande men därefter gripande. Det är som atr efrer
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en lång vistelse i främmande land äntligen fä höra sitt eget språk. Det
är samma känsla som man erfar, när man möter de heliga bibliska motiven
i moderna dikter av Hjalmar Gullberg eller Paul Claudel.
Och detta mirakel har i Assy åstadkommits av konstnirer, som ingalunda alla varit konfessionellt råttrogna. De initiativtagande prästernas
tilltro till vår Flerre belönades över all förväntan, dels så att [lera av de
undsl utförandet
t. ex. Bonnard och Matisse
arbetande konstnärerna
av sitt verk själva för-första gången blev kristna i- anda och sanning,
dels så att även de konstnärer, vilkas teologi kanske var ganska torftig,
inspirerades till konst som i varje detalj visar direktkontakt med det
heliga.

Vi har varit för

fega.

Vi har icke vågat riktigt tro, att Gud

också utanför de kyrkliga kretsarna. Vi har icke vågat tro på
också är det konstnärliga geniets upphovsman och givare.

verkar

att Han

Kanske är Europas mark trots alla ytföreteelser långt mer kristen än

vi

vågat

ana?

Suen Stolpe.

TVÅNGSDOP PÅ STRINDBERG
I förra numret. * Credo publicerade Jakob I(ulling
en arcikel, lnlernokrisens
innebörd, som väsentligen var en kritik av den upp{attning om Strindbergs Infernokris,
som jag framlade för ett år sedan i ett arbete med detta namn. Det förhåller sig så, att
Kulling en kort tid efter det min avhandling förelåg i bokhandeln själv kom med en
men bara delvis
bok, Att s|jörna mot udden, där delvis
samma problem behandlades. Kollisionen var ju beklaglig. Nu anlägger emellertid Kulling ett Lr e{ter|t en vredgad
ton, ungefär som om jag i mitt arbete skulle ha vänt mig polemiskt mot honorn och
hans Strindbergsuppfattning, Det har jag givetvis inte gjort, av det skälet att hans lilla
skrift kom senare. Jag skulle överhuvud inte ha yttrat mig i denna fråga, om inte Kulling
nu i Credo hade givit en skev bild av hela situationen.
Kulling hade aldrig behövt blåsa upp den divergens, som finns mellan våra arbeten,
till det polemiska planet. De är nämligen till sin karaktär helt olika. I min avhandling
granskade jag Strindbergs Infernokris
ett skede som mycket väl går att inrama med
hjälp av de uppgifter som Strindberg- själv lämnar
och min aspekt var derr vetenskapliga, psykologiska och idöhistoriska. Kulling däremot
skrev om Strindbergs religiösa
utveckling i allmänhet, och han var fylld av en posthum missionsiver, som framförallr
gick ut på att föra in Strindberg under rubrihen >evangeliskt-luthersk kristen>. Jag
kan inte betrakta hans skrift som en vetenskaplig undersökning; den har karaktären
av en uppbygglig frihandstolkning. Naturligtvis kunde inte Kulling å sin sida känna
igen sin egenhändigt hopsnickrade Strindbergsbild, då han tog del av Strindbergs lnferno/rrls. Följaktligen förklarar han, att jrg varit både >>blind> och >döv>, då jag sysslade
med Infernokrisen; jag >>saknar fullkomligt förståelse> f ör dess djupaste problematik.
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Kulling hade kunnat lägga till ordet >>stum> lör *t fä bilden av de själsliga lytena fullständig. Ett barn som träffar urländska kamrater fötklatar, att de inte kan tala. Men
vi uttrycker oss också på olika språk. Kulling möter i mitt arbete en vetenskaplig behandling av ett ämne, som intresserar honom ur andra synpunkter, och genast är han
färdig att utropa: författten begriper ingenting.
Den >>helhetssyn>> på Strindbergs religiösa utveckling som Kulling anlägger i Credoartikeln ligger bortom vad som är vetenskapligt kontrollerbart. Han begagnar en rad
suggestiva uttryck, som han inte bryr sig om att precisera. I stället för att tala ett vetenskapligt, såvitt möjligt exakt språk begagnar han sig av någon from dialekt, där alla
betydelser flyter, och manar på det sättet fram en bild av Strindberg, som tycks honom
tilltalandc.

Något nytt material har Kulling inte att komma med. Han citerar sällan ens något
yttrande ur den rika brevskörden, där man lär känna Strindberg lika nära som i hans
skrifter. Han tycks inte ha tagit del av utkasten och anteckningarna, som finns bevarade
i det stora Strindbergsarkivet.. Han anför överhuvud ingenting, som inte varit känt
sedan gammalt. Men han tolkar det redan kända på ett gubjektivt sätt och för in det i
sin ram av suggestiva begrepp. Han har sett, förklarar han, Infernokisens >djupaste
innebörd>>, dess >>innersta problem>>, han vet, vad som fu >Infernokrisens egentliga resaltat>> och dess >djupaste konsekpens>. Dessa superlativer på >>djup>> upprepas så ofta, att
man kunde tro sig bevittna en resa till jordens medelpunkt; här borras lika intensivt
och lika ovetenskapligt.
som hos Jules Verne
Det är nämligen ett sedan länge känt faktum, att Strindbergs utvecklingsgång med
alla dess häftiga kast och konversioner låter sig tas till intäkt för nästan vilken uppväl att märka, om man citerar det som passar och låter det andra
fattning som helst
ligga, enligt maximen: Je prends mon bien of je le trouve. Socialisterna har sin Strindberg, ateisterna sin; buddhisterna och teosoferna, katolikerna och ockultisterna har alla
aldrig med fullt berättigande men alltid med ett visst
åbcropat sig på Strindberg
sken av det. Särskilt i mellankrigstidens Tyskland, där allt blev metafysiskt Tiefsinn,
var det en vanlig sport att skissera dimmiga Strindbergsporträtt med prof etisha och
sekteristiska drag,

Lamms grundläggande insats inom Strindbergsstudiet
Det märkliga i Martin
det är egendomligt, att man skall behöva påminna Jakob Kulling om detta
-just, att han gjorde rent hus med alla sådana lösa och själfulla konstruktioner. Han fick
inte tag i alla väsentliga aspekter på Strindberg, men han lade en fast grund för komatt gå tillbaka till texterna, att rensa ut standardformler och andrahands-lyrik. Kort sagt, han inskärpte respekt för den verklige Strindberg, med alla hans stridiga impulser och häftiga inkonsekvenser; det är en insats som
inte bör avfärdas med allmänt ordande om hans bristande >>förståelse>> för det >innersta>>

mande forskning genom sin metod:

och det >djupaste>

etc.

Kulling går tillbaka till det sätt att manipulera med texterna, som var vanligt, innan
Lamm hade tuktat vildskotten. På ett litet antal citat ur Strindbergs skrifter, hämtade
citat som samtliga kan ställas bredvid andra, sorni uppfrin alla perioder i hans liv
bygger han en tolkning av
häver dem eller åtminstone inskränker deras giltighet
Infernokrisens och överhuvud Strindbergsgestaltens >)innebörd>. FIan dekreterar helt
enkelt, att just dessa passager skall man ta hänsyn till, och de andra skall man fästa
mindre vikt vid. Genom att på detta sätt dra en linje mellan vissa godtyckligt bestämda
punkter, får man på stjärnhimmeln fram bilderna av Stora björnen eller Vågen. Med
samma astrologiska metod ritar Kulling sin bild av Strindberg i skyn; av allt att döma
är det en av Tvillingarna, om den andra är en genomsnittlig svensk lutheran.
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Den första lysande punkt som Kulling väljer ut, är en kria på franska som Strindberg
i femtonårsåldern. Vi vet av självbiografien, att han vid denna tid var starkt pietistiskt påverkad, och den lilla uppsatsen talar om att man kan inte finna >>frid med
Gud>>, förrän >>man insett sig vara den störste av alla syndare och därpå flyr till sin
frälsare för att finna återlösning>>. De dygdiga gärningarna leder i själva verket inte
ett fjät på frälsningens väg. Visst är detta, som Kulling menar, formler av alldeles
samma typ, varmed man i de pietistiska predikningarna inskärpte människans bottenlösa
syndakval. Men det är skrivet av en femtonåring som fransk sfråköuning, det är stiliserat
i gängse ordalag utan en enda personlig touche, och den minsta vetenskapliga eftertanke
säger en, att man inte kan dra några vittgående slutsatser ur ett sådant yttrande,
För Kulling är saken emellertid enkel. Krian vittnar om att Strindberg upplevt >>den
kristna erfarenhetens djupperspektiv>), och >>den som en gång upplevt denna livsaspekt
kan nog aldrig riktigt glömma dess befriande makt>. Klarare kan Kulling inte redovisa
de utomvetenskapliga kriterier, som han g1r eftet. Finns det inte otaliga människor som
glömt bort den >>befriande makten> i barndomens katekesundervisning? Finns det inte
omvändelser i bägge riktningarna, ljll kristendomen och från den? Strindberg upplevde
en omvändelse av det senare slaget strax efteråt, då hans >>islossning>> tog sin början och
han hyllade den parker-rousseauska mänsklighetsreligionen, där gärningarna betydde allt
och syndamedvetandet var bortstruket.
Eftcr en del djupbetraktelser i redan karakteriserad stil kommer Kulling fram till
sin andra stödjepunkt. Det gäller Den ronantiske kloch-aren på Rånö, och här är hans
argumentering häpnadsväckande. Novellen handlar ju om ett mord; vid upptäckten av
detta blir klockaren orolig och vänder sig till prästen, som undervisar honom om försoningsdöden: >>Åh, Lundstedr 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.> Kulling
har sett, att Strindberg här >satiriserar 1ättvindigheten>> i prästens tal. Men det är mcr
än satir, det är rena skojet. Att Strindberg lagt in en del av sig själv i tcckningen av
Lundstedt och hans skuldbörda, det kan man tx för givet, ehuru det är säkrast att inte
uttala sig om hur mycket. Men skuldkänslan i och för sig konstituerar inte någon evangeliskt-luthersk religion. Och när Strindberg för in prästen på scenen, slår han ju om
till uppenbart gyckel. Skall detta gälla för evangelisk-luthersk försoningslära, så var
säkerligen Strindberg vid ingen tidpunkt i sitt liv anhängare av den. Det förvånar nästan
att inte Kulling också tagit kokerskan Kristins fromma suckar i Fröken ltrlie till intäkt
för sin Strindbergstolkning, Dramat skrevs vid ungefär samma tid solr, Klockaren på
Rdrö, dvs. då Strindberg stod så långt bort från religionen som gärna möjligt, men
även där spelar den konventionella kristendomen en viss roll. >>Att predika moral har
jag överlåtit åt en kokerska i brist på en präst>>, skrev Strindberg själv i dramats förord.
Efter dessa ktaftiga grundkänningar kommer emellertid Kulling ut på djupare vatten,
då han når fram till Infernokrisen. Det är alldeles riktigt, att försoningsproblemet hörde
till den problematik, som Strindberg kämpade med under detta upprörda skede. Den
var visst inte det enda inslaget; teodicdproblemet t. ex. sysselsatte honom minst lika inrensivr, för att nu inte tala om hela det myller av romantiska och ockultistiska tankar
som han rörde sig med, och som gör hela denna kris till en mosaik med bitar från hela
religionshistorien. Skuldkänslan och följaktligen försoningsproblemet finns emellertid med
och hör naturligtvis till det väsentligaste, det kan man utan vidare medge. Däremot
måste ;'ag bestämt bestrida Kullings frankt utkastade påstående, att hela denna problematik har forbigåtts i min avhandling. Jag skall inte citera min egen framställning men
den intresserade kan finna problemet behandlat bl. a, på sidorna 143-144,746 och 248.
Där har jag också tvingats konstatera, att Strindberg i all sin vacklan dock under själva

skrev
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att förkasta den kristna försoningsläran. Han har sympatier
katolicismen, därför att den ger gärningarna en väsentlig plats, och för Swedenborg
som på sitt vis också tagit avstånd från sola fideteorien. Men i regel vill han helt enkelt
inte acceptera Kristus som frälsare.
Detta har också Kulling iakttagit. Men som vanligt ovillig
lä,t^ en sak gälla för
^tt
vad den är envisas han att försöka få Strindbergs förnekelse av Kristus att så mycket
som möjligt likna sin motsats, att bli en bejakelse. Strindbergs uppfattning, att Kristi
satisfactio vicaria, afifihört, vittnar enligt Kulling om >vilket fast gtepp försoningstron
hade om Scrindbergs samvete>. När Strindberg förklarar, att han inte krn tro pL Iörsoningen, emedan den är orimlig, är det enligt Kulling dock denna hans >>barndomstro
som ligger bakom och förklarar hans ständiga Kristusengagement i fortsättningen>. Med
denna sorts exeges kan man förvandla Voltaire till en kyrkans trogne son.
krisen snarast är benägen

för

Uttolkad på detta sätt kommer hela krisen att peka fram emot den variant av försoningsläran som Strindberg för fram i dramat Ailaent. Där förekommer mycket riktigt
Kristus, ehuru Kulling borde ha markerat, att det inte rör sig om Kristus på korset utan
om >Jesusbarnet>, och det fattades av Strindberg själv som err drama om försoningen.
Uppenbarligen hade han närmat sig denna tanke, vilket jag f. ö. noterar i min avhandling.
Där tror jag mig också ha gjort sannolikt (sid. l+Z f.), att Strindbergs stämningar vid
denna tid, som på ett egendomligt vis sammansmälte katolska och pietistiska drag, hade
samband med hans livet igenom omhuldade kult av barndomen och moderligheten. För
Kulling blir emellertid försoningstanken i Aclaent någonting mycket mer än uttrycket
för en speciell religiös stämning, den blir >Infernokrisens eSentliga resultat, och väl
också dess enda möjliga, verkligt logiskt-psykologiska resultat>. Metoden är densamma
som den han ständigt tillämpar: att med grova streck stryka under just det som passar
in i hans tolkning och gå förbi det andra.

Det är orimligt att göra Aduent och eventuellt Kronbruden till slutvinjetter i Infernokrisen eller överhuvud betrakta dem som på något vis särskilt typiska för Strindbergs hållning. Att näcken i det senare dramat >förhoppas>>, atr hans förlossare lever
ett förhållande som Kulling lägger stor vikt vid
är ju mindre underligt än om han
skulle hoppats motsxtsen, men är verkligen näcken ett språkrör för Strindberg? Är der
ens säkert, att den olyckliga Kerstis uttalanden för Strindberg var teologiska sanningar?
Och är inte överhuvud bide Aclaent och Kronbruilen rned sin litet söta och legendartade
stämning mera ägnade att representera ett visst skede i Strindbergs författarskap än
helheten och slutpunkten? Den försoningstro som deklareras i dem blev ju visst inte
bestående. I Brott och brott och i Gustau Vasa ställdes problemen redan på ett annat
sätt, och av Strindbergs fortsatta uttalanden om Kristi försoningsdöd eller om tron och
gärningarna kan man göra en hel provkarta på skiftande stämningar och åsikter.
I sin bok har Kulling verkligen redovisat en del av detta motsägelsefulla material,
som förbigås i Cred.o-rttikeln. Inte destomindre står han fast vid sin uppfattning att
innerst, djupast etc.
hyllade en evangelisk-luthersk religion av kristoStrindberg
- Det ät detta som snedvrider
hela hans framställning och gör honom oemotcentrisk typ.
taglig för alla de motargument, som Strindberg själv levererar. Lä.gger man alla vittnesbörd tillsammans, kan man inte uppfatta det kristocentriska som annat än ett inslag i
Strindbergs religiösa uppfattning. Han sysslade vida mer med Guden-fadern än med
Kristus, och han envisades för det meste att göre rätt för sig, att ge gärningarna sitt
och tron sitt,
Men icke heller en summarisk karakteristik av denne art fär, även om den håller
sig vida närmare materialet än Kullings, betraktas som något fast och slutgiltigt omdöme
om Strindbergs religion. Strindbergs religion var överhuvud inte något fast och slutgiltigt.
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Den växlade och skiftade som hans eget lynne, Vi får inte ta orden för verkligheten
bakom dem; den är alltid vida mer komplicerad invå,ra sinnrikaste formuleringar. Bortom
Strindbergs åsikter och teologiska uppfattningar finner man Strindberg själv, en personlighet som till sist alltid förblir i sin kärna onåbar, även om vi aldrig så länge slipar
våra formuleringars vapen. Det är ett attentat mot varje verklig förståelse för denna
stora och fascinerande gestalt i vår diktning, att som Kulling jega honom med hugg och
slag in i den egna fållan. Strindbergs storhet ligger framförallt däri, att han upplevt
allmänmänskliga motiv, skuldens, trotsets, förlåtelsens, på ett sätt som går långt utöver
alla närsynta teologiska bestämningar; låt honom behålla sina mått och låt oss inte
slicka frimärken med hans bild på våra egna epistlar till bröder och systrar i tron.
Gunnar Brandell

SVÄR

TILL GUNNAR BRÄNDELL

Brandell tar vid sin

kritik av min framställning i Creilo först upp de uppsatser från

femtonårsåldern, som Strindberg publicerat i Tjönstekuinnans solt och vid vilka undertecknad fäster stor vikt, såsom utgörande själva utgångspunkten för Strindbergs religiösa
utveckling. Efter att ha knapphändigt refererat den viktigaste av dessa uppsatser skriver
Brandell: >Visst är detta, som Kulling menar, formler av alldeles samma typ' varmed
man i de pietistiska predikningarna inskärpte människans bottenlösa syndakval, Men
det är skrivet av en femtonåring som lransk språköuning, det är stiliserat i gängse ordalag
utan en enda personlig touche, och den minsta vetenskapliga eftertanke säger en, att
man inte kan dra några vittgående slutsatser ur ett sådant yttrande.>>
Härtill är act framhålla försc detta: De franska uppsa$erna eller breven voro riktade
till en äldre väninna, i vilken Strindberg var djupt förälskad, och ehuru de rättades av
henne, voro de inte i första hand avsedda som språkövningar utan skrevs, enligt Strindbergs uppgift i Tjänstekuinndns son, på franska av heit andra skäl1 >Styvmoderns syster,
som avgudade den intelligenta och glada flickan, lämnade breven i hemlighet och brevskrivningen gjordes på franska att i händelse av konfiskering förbli hemlig, utom det
att man rörde sig lättare under denna betäckning.>>
lJppsatserna ifråga äro f. ö., som Strindberg själv framhåller 1 Tjänstekuinnons son,
tillkomna under direkt inspiration av väninnan, och henne omnämner Strindberg i en i
Efterslåtter publicerad enquöte som en av de personer, av vilka han rönt det starkaste
inflytandet i sitt liv; hon ställes tillsammans med Ovidius, H. C. Andersen, Hugo och
Dickens. Strindberg skriver: >Bland personer i den trånga krets jag uppföddes, lärde
jag mest av ett trettioårigt bildat fruntimmer, som jag var bunden vid i en svärmisk
vänskap. Hon 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.> Man har således Strindberg själv på sin sida, när man fäster stor
vikt vid de ifrågavarande ungdomsuppsatserna; de äro, som sagt, tillkomna under inspiration av en av de människor, som enligt hans eget vittnesbörd utövat det största
inflytandet på hans utveckling. Detta borde vara tillräcklig anledning för forskaren
att inte nonchalera uppsatserna utan studera dem med intresse och uppmärksamhet. Till
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yttermera visso visar det sig också, att det faktiskt förhåller sig så, som Strindberg säger.
Den kristna problematik, som uppsatserna dokumentera, problemet om frälsningen genom
Kristus, blir ju Strindbergs trogna följeslagare genom livet och kommer att framförallt
gestalta krisperioderna i hans liv. Detta är naturligtvis det viktigaste skälet, varför man
bör ta fasta på ungdomsuppsatsernas vittnesbörd.
Den andra fråga, som Brandell tar upp till behandling, är min framställning av Den
rom.antiske klockaren på Rånö, Efter att ha framhållit, atr man kan ta för givet, att
Strindberg lagt in en del av sig själv i teckningen av Lundstedt och hans skuldbörda,
fortsätter Brandell: >Men skuldkänslan i och för sig konstituerar inte någon evangelisktluthersk religion, Och när Strindberg för in prästen på scenen, slår han ju om till uppenbart gyckel, Skall detta gälla f& evangelisk-luthersk försoningslära, så var säkerligen
Strindberg vid ingen tidpunkt i sitt liv anhängare av den.>>
Om nu Brandell med konstaterandet, att skuldkänslan i och för sig inte konstiruerar
någon evangelisk-luthersk religion, avser att kritisera min uppfattning av klockaren,
och något annat kan väl inte menas, så måsre man framhåila, att det inte bara är skuldkänsla, som karakteriserar klockaren, utan också ett levande försoningsbehov; han vill
ju bekänna och sona sin shuld, och då prästen inte vill fathplpa honom till denna lösning utan i stället hänvisar honom till den kristna försoningstron, så griper han efter
denna möjlighet: >)Kunde han inte tro det, han som kunnar rro allt vad han velat förut!
Varför kunde han då inte tro att Gud förlåtit honom, när pastorn sagt der
och det stod i bibeln, och han önskade tro det, måsre tro det för att få frid!> Och han
inte bara resonerar så, utan han kommer också fram till den tron. På annat sätt kan
man väl inte tolka novellens avslutning, där det säges, att klockaren fick frid och där
denna sättes i samband med prästgårdsbesöket: >Och för övrigt, det var i alla fall pastorn,
so"m gav Den Röde Mannen frid när han lärde honom känna vite Krist.>> Klockaren på
Rånö har fått frid i sin själ, d,drför att han tror på Guds förlåtelse för Kristi skull. Det
är sålunda inte bara skuldkänsla, som karakteriserar den romantiske klociraren på Rånö,
utan även ett anammande av den kristna försoningstron, Konstaterandet, att klockaren på
Rånö tyr sig till denna tro, skulle i och för sig, såsom isolerat faktum inre vara av något
större intresse, men der utgör ett vittnesbörd bland många om att Strindbergs tankar
kretsa kring försoningens problem, och därför blir det betydelsefullt.
Vad beträffar Brandells påstående, att om prästens deklarationer i samtalet med
klockaren skola gälla för evangelisk-luthersk försoningslära, så var säkerligen Strindberg
vid ingen tidpunkt av sitt liv någon anhängare av den, så kan inte heller detta påstående
sägas vara riktigt. Vad är det pastorn för fram för åsikter? Han säger, att >)Frälsaren
har lidit och dött för våra synder>>, och att Lundstedt i vetskapen därom borde fä frid
i sin själ, och han säger, att Frälsaren, han som >kunde förlåta rövaren på korset>>, kan
förlåta alla brott, om människan bata lr'gr* sig. Rent innehållsligt finns det väl ingenting att anmärka på denna åskådning ur kristen synpunkt, den måste betecknas som
fullt rättrogen. Så vitt jag kan förstå, är det också på den linjen, Strindberg siälv rör
sig, i Blå böckerna: Han kan inte fattr eller förklara försoningsläran, men han accepterar
den som ett faktum, han tror på den och hämtar hugnad ur den rron. F. ö. har jag i
min bok aldrig gjort gällande, att man skulle kunna betrakta pastorns deklarationer som
uttryck för Strindbergs uppfattning, när han shrev sin novell, Jag har bara velat framhålla, att den kristna försoningstron spelar en förbisedd roll för lösningen av klockarens
livsproblem.
Efter behandlingen av denna fråga fortsätter Brandell: >>Det förvånar näsran, arr
inte Kulling också tagit kokerskan Kristins fromma suckar i Fröken lulie till intäkt
för sin Strindbergstolkning. Dramat skrevs vid ungefär samma rid som klockaren på
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Rånö, dvs. då Strindberg stod så långt bort från religionen som möjligt, men även där
spelar den konventionella kristendomen en viss roll.>> I själva verket finns ju det åsyftade
partiet i Fröken Julie behandlat i min bok, dir jag emellertid samtidigt framhåller, att
episoden i och för sig knappast kunde vara värd annotation, om den inte hade anknytningspunkter framåt och bakåt i Strindbergs liv.

Därmed är Brandell framme vid själva Infernokrisen. Sedan han nu i sin kritiska
förklarat sig utan vidare medge, att skuldkänslan och följaktligen försonings-

uppgörelse

i krisen och där naturligtvis hör med till det väsentligaste, fortsätter
han: >>Däremot måste jag bestämt bestrida Kullings frankt utkastade påstående, att hela
denna problematik har förbigåtts i min avhandling. Jag skall inte citera min egen framställning men den intresserade kan finna problemet behandlat bl. a. på sidorna 143-144,
746 och 248. Dår har jag också tvingats konstatera, att Strindberg i all sin vacklan
dock i själva krisen snarast är benägen att förkasta den kristna försoningsläran. Han
har sympatier för katolicismen, därför att den ger gärningarna en väsentlig plats, och
för Swedenborg som på sitt vis också tagit avstånd från solafideteorien. Men i regel vill
han helt enkelt inte
Kristus som frälsare. Detta har ocksi Kulling iakttagit.
^ccepter^
Men som vanligt ovillig att låta en sak gälla för vad den är envisas han att försöka få
Strindbergs förnekelse av Kristus att så mycket som möjligt likna sin motsats, att bli en
bejakelse. Strindbergs uppfattning, att Kristi satisfactio vicarh upphörf, vittnar enligt
Kulling om 'viiket fast grepp försoningstron hade om Strindbergs samvete'. När Strindberg förklarar, att han inte ktn tro på försoningen, emedan den är orimlig, är det enligt
Kulling dock denna 'hans barndomstro som ligger bakom och förklarar hans ständiga
problemet finns med

Kristusengagemang

i

fortsättningen'.>>

Detta sista låter onekligen mycket tokigt, men om man ser efter, hur jag verkligen
saken inte så besynnerlig längre.
Det första av de berörda exemplen på min felaktiga exeges lyder i sitt sammanhang
på följande sätt: >Strindberg omtalar, att han till och med uppkastat en teori som så:
'då vi otrogna icke mera ville hörs talas om Kristus, överlämnade han oss åt oss själva,
hans satisfactio 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. Han är här t. o. m. beredd att erkänna dess giltighet,
den får bara inte gälla l-ronom själv.>> Som väi tydligt framgår av detta sammanhang,
är det inte min mcning, att det är Strindbergs förklaring, att srtisfactio vicaria upphört,
som skulle utgöra ett vittnesbörd om barndomstrons fortlevande makt, utan den omständigheten, att han erkänner försoningens giltighet, med det uttryckliga förbehållet,
att den inte får gä1la honom själv och hans gelikar. Men detta är ju en helt annan sak.
Lika onö.laktigt är det andra exemplet återgivet. Jag citerar i min uppsats den passus
t Legender, där Strindberg berättar om, hur en ung läkare för honom försöker utlägga
mysteriet om Kristus; denne förklarar, att Kristus ensam förmår utplåna den skuld,
som icke kan betalas, åvägabringa undret och a'tlyfta, samvetets och självförebråelsernas
börda, och att han själv tror det orimliga och är räddad. Jag fortsätter sedanr >>Även
om Strindberg här avvisar den befriande synen och förklarar: 'Men jag kan icke jag;
och jag föredrager a,ttbeta,la, mina skulder själv genom lidanden', så är det tydligt (närnligen av den föregående framställningen), att det är denna läkarens uppfattning, vilken
ju varir hans barndomstros, som ligger bakom och förklarar hans ständiga Kristusengagemang i fortsättningen, som vi förut utförligt berört.>> I den sammandragna form, i
vilken Brandell prcsenterar uttalandet, blir det svårbegripligt, bl. a. därför att uttrycket
>denna hans barndomstro>> kommer att sakna verkligt korrelat; i mitt uttalande var
detta korrelat >denna läkarens uppfattning>, d. v. s. att Kristus försonat människornas

uttryckt mig, blir
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synder. Men den värsta vantolkningen ligger däri, att Brandell låtit min mening bli,
att det är den omständigheten, att Strindberg inte kan tro på försoningen, som förklarar
hans Kristusengagemang. Meningen i min framställning, som blir klar, om tnan ser den i
sammanhang med den utförliga föregående utredningen, är den, att det är hans barndomstros problematik, som ligger bakom och förklarar hans ständiga Kristusengagemang
under slutet av Infernokrisen. Brandells bevis för att jag vid diskussionen av problemet
om Strindberg och försoningsläran under Infernokrisen ställt sakerna på huvudet, äro
således rena vantolkningar.

Det viktiga beträffande det ifräg*arrnde problemet är f. ö., att det föreligger en
verklig motsättning mellan Brandell och mig t fåga om uppfattningen av innebörden
av Strindbergs avvisande av Kristi försoning i Infernoböckerna. Det finns två slag av
avvisande hållning. Ett awisande kan vara definitivt, man awisar saken en gång för
alla, och därmed är den slutgiltigt utagerad. Man är med andra ord inte direkt personligt
engagerad

i

den. Annorlunda ställer sig saken, om man verkligen är personligt engagerad,

om frågan angår en medvetet eller omedvetet, Då återvänder problematiken ständigt
pi nytt, och avvisandet blir därför också ständigt upprepat. Jag menar nu, att Strindbergs avvisande av försoningsläran i Infernoböckerna är av det senare slaget. Det visar
sig ju bl. a. därav, att han aldrig blir färdig med den, att han gång efter annan förnyar
sitt avvisande. Det är detta engagemang, som också kommer till uttryck i Strindbergs
upprepade bekännelse, att han forfOlles av Kristus. Att det verkligen är Kristi försonargärning, som inte lämnar honom någon ro, framgår till full evidens av Strindbergs förklaringr >Sedan mer än ett år förföljes jag av Frälsaren, som jag icke förstår, men vars
hjälp jag ville göra överflödig genom att bära mitt kors själv, om möjligt vore, på grund
av återstoden av manlig stolthet, som finner någonting motbjudande i fegheten att

kasta sina fel på en os(yldigs skuldror,> Yad j4 kritiserat Brandell föt är, att han inte
uppmärksammat, att Strindbergs avvisande av försoningsläran just har denna personligt
engagerade karaktär, inte att han överhuvud inte skulle ha berört problemet Strindberg
och försoningsläran. Att Strindbergs avvisande av försoningen hade det personliga engagemangets

karaktär, visar sig f. a. icke minst däri, att han i Aduent gett upp mot-

ståndet och accepterar försoningsläran. Härom emellertid mera

i fortsättningen.

Efter behandlingen av Infernokrisen tar Brandell upp frågan om dramat Adaent. Han
framhåller först, att det här inte rör sig om Kristus på korset utan om Jesusbarnet, och
att jag borde ha markerat det. Det framgår tydligt av min framställning, att det här
fu 6r|ga, om Jesusbarnet och inte o.ri dett Korsfäste. Det är emellertid fräga, om, huruvida
det i detta sammanhang har någon verkligt saklig betydelse att bestämt markera denna
omständighet, ty Strindberg skriver ju i det av mig citerade brevet till Geijerstam:
>>Advent: varför? Ja jag ställde mig som Du ser på rent kristen grund, och fick fram
som försoningsoffret. Den Ende som kan göra allt vårt onda ogjort,
Jesusbarnet
vilket vi ei kunna själva med aldrig så mycket ånger och penitens.> Det är således, enligt
Strindberg sjålv, i Ad.aent fÅga om Kristus försonaren, om Kristi försoningsgärning.
I fortsättningen framhåller Brandell, att han tror sig ha, gjort sannolikt, att Strindbergs stämningar vid den tid Aduent författades hade samband med hans livet igenom
omhuldade kult av barndomen och moderligheten och fortsätter: >För Kulling blir emellertid försoningstanken i Aduent något mycket mer än uttrycket för en speciell religiös
stämning, den blir 'Infernokrisens egentliga resultat, och väl också dess enda möjliga,
verkligt logiskt-psykologiska resultat'. Metoden är densamma som den han ständigt tilllämpar: att med grova streck stryka under just det som passar in i hans tolkning och

gå förbi det andra,>
Enligt Brandells egna ord skulle
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en speciell religiös stämning, Detta är väl emellertid att i alltför hog grad reducera
ty dramat står ju, som jag sökt klargöra i min bok och i Credo-vppsarsen,
i ett intimt sammanhang med Infernokrisen och dess problematik. Som Brandell i sin
avhandling på ect så övertygande sätt visat, spelar skuldkänslan en betydelsefull roll i
denna kris, ja, Brandell gör rent av gällande, att kärnan i Strindbergs omvändelseprocess
ligger däri, att han nödgades erkänna sin skuld. En verkligt upplevd skuldkänsla pockar
ju på försoning, och Strindberg försökce, som Brandell även framhållit, atc gottgöra
dess betydelse,

vad han brutit. Men Strindberg var ärlig nog att förstå, att det fanns gärningar, som
man aldrig kunde gottgöra, Han låter den unge läkaren i Legender framhålla, arr man
inte han göra om det som en gång är gjort, att man inte kan omintetgöra en enda dålig
gärning och att det endast är Kristus som här kan skingra ens förtvivlan, då han ensam
förmår utplåna den skuld, som icke kan betalas, åvägabringa undret och avlyfta samvetets och självförebråelsernas börda, I TilI Damaskas har Strindberg direkt invävt denna
problematik i sitt eget livsdrama, då han låter modern fråga den okände, om han kan
göra gott ett liv som han förstört, göra ogjord en dålig handling, och hänvisa på den
korsfäste, som ensam kan göra det brutna ogjort. Som Strindberg i brgvet till Geijerstam
själv framhållit, innebär Aduent just ett accepterande av denna syn. Han har här {ramfört Jesus som {örsoningsofret, >den Ende som kan göra allt vårc onda ogjort, vilkec vi
ej kunna siälva med aldrig så mycket ånger och penitens>>, Dramat hänger således intimt
samman med Infernokrisens problematik. Är skuldkänslans genombrott ett för Infernokrisen centralt problem, så måste även försöken att lösa skuldproblemet varx ett därmed
sammanhängande lika centralt problem och kan inte gärna kaiakteriseras bara som en
>speciell religiös stämning>>, så vide man inte vill beteckna också skuldkänslans frarnväxt
under Infernokrisen bara som en speciell religiös stämning. Att problematiken i Aduent
är mera än en sådan stämning vid ett visst bestämt tillfälle, hat jag sökt visa bl. a. genom
att framhålla, att det två år senare författade drt:rl.at Kronbruilen rör sig med samma
problematik: om hur en brottslig människa vinner friden åter genom tron på Jesu försonargärning,

Kronbruden är det sista konkreta problem, som Brandell tar upp i sin polemik. Han
skriver: >Det är orimligt att göra Ailuent och eventuellt Kronbruden till slutvinjetter i
Infernokrisen eller överhuvud betrakta dem som på något vis särskih typiska för Strindbergs hållning. Act näcken i der senare dramar förhoppas xtt hans födossarc lever
ett förhållande som Kulling lägger stor vikt vid
är ju mindre underligt, än om han
- ett språkrör för Strindberg? Är det
skulie hoppats motsarsen, men är verkligen näcken
ens säkert, att den olyckliga Kerstis uttalanden för Strindberg var teologiska sanningar?
Och är inte överhuvudbide Ailuent och Kronbruden med sin litet söta och legendartade
$tämning mera ägnade att representera ett visst skede än helheten och slutpunkten.>>
vad först beträffar Brandells påstående,
jag skulle lägga stor vikt vid näckens
^tt
sång, så vill jag framhålla, am iaB berör saken på knappa trc rader i min två sidor omfattande analys av dramat, och det framgår av sammrnhanget, att jag anser den vara
av betydelse, endast emedan den i sin mån bekräftar innebörden av dramats egenrliga
handlingstema, nämligen att barnamöderskan Kersti vinner frid genom tron på Kristus
Frälsaren.

För att man skall kunna rätt bedöma Kerstis trosuttalanden, bör man besinna vissa
fakta. Dramat behandlar ju samma problem som Aduent, frälsningen genom Jesus Kristus,
och därför gäller om det detsamma, som jag nyss sagt om derta tidigare drama, nämligen
att det sakligt innebär lösningen av Infernokrisens problem, det handlar om hur skuld
blir försonad. Därför är det väl inte orimligt att göra Arluett och Kronbtuder cill slutvinjetter i Infernokrisen, då denna kris enligt Brandells egen uppfattning innebär, atr
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blir en realitet i Strindbergs liv. Ailuent och Kronbruden f3, sin religiösa
relief även därigenom, att de föregripa den ståndpunkt, som slutligen blev Strindbergs,
nämligen den rent kristna ståndpunkt, som han intar i BIå böckerna och vars centrum
skuldfrågan

just var försoningens verklighet.
I en recension i Sa. D. av Allan

Ha gstens i

våras utgivna arbete om Den unge

Strintlberg (den li juni) berör Brandell även en uppsats av Olle Helander, där
denne med utgångspunkt från min bok diskuterar frågan om Strindberg blev kristen.
Brandell konstaterar, att svaret i stort sett blivit jakande och fortsätter: >>I detta ligger
bland annat ett vittnesbörd om att man numera på teologiskt och kristet håll fått en mera
positiv inställning till Strindberg och hans religiositet; tidigare fOrefOll Nathan Söderblom
rätt ensam om sin uppfattning att Strindberg företrädde en autentisk kristendom. Inte
heller finns det mycket att invända mot beteckningen 'kristen'då det gäller tiden efter
fnfernokrisen. Strindberg räknade sig själv som kristen, och han ansåg exempelvis utgivandet av Suarta fanor sorn en religiös plikt, Man kan hysa en annan mening än han på denna
och andra punkter, men man kan inte med skäl bestrida, att han i arbeten sorr' Blå
boken och Religiös renässans företräder en i det väsentliga kristen åskådning.>>
Då Brandell således efter dessa ord att döma accepterat det egentliga huvudresultatet
av min Strindbergsstudie, har jag svårt att förstå, varför han till varje pris måste advocera
bort de närmanden till en kristen ståndpunkt, sorn Aduent och Kronbruden innebira.
Strindbergs kristna ståndpwkt. i BIå böckerna springer väl inte abrupt fram ur hans
väsen utan måste väl ha haft sina förutsättningar i det föregående, förberetts under
hans tidigare levnad. Det är dessa förutsättningar jtg ht försökt att nätmare precisera,
och det kan väl inte vara något principiellt oriktigt, något ovetenskapligt förfaringssätt.
Det finns en viss tendens hos Brandell att reducera konstansen och sammanhanget i
Strindbergs liv. Han säger bl. u pi ett ställe i sin kritik, att >>Strindbergs religion överhuvud inte var något fast och slutgiltigt. Den växlade och skiftade som hans eget lynne.)>
Det ligger naturligtvis en hel del i detta konstaterande, men Strindbergs religion är väl

dock inte helt utan konstans och sammanhang. Från barndomsåren kan man följa en
linje, som går genom hela hans levnad och når sin sakliga slutpunkt i Blå böcL,erna och
R.eligiös renässans.

Jacob Kullin'g
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ÄLTÅRTÄVLA
Ligger på backen
prästgården ännu lysande vit
med grinden halvöppen gläntande, sluttar
ängarna mot sjön som grånar i kvällen,
mörknar skogarna mot skyn, går över tunet
en kvinna med mjölkflaskan i handen.

Här i förgrunden
i det fladdrande skenet
från lyktan vilar den döde Kristus, ett magert
manslik, uttänjt, med genomborrade händer
och fötcer, ögonen brustna, munnen
som till ett skrik.

Åt

den Högste av stiftare

var mitt altare ågnat.
Och det skulle ha jublat som fågelsång
tidigt en morgon eller strålat som sol
över sädesfält. Men vi står här utblottade
och förmår inte tro.

Var denne Guds

Son?

Men den som ligger här
pä väta marken är vad vi kan se
den döda kroppen efter en människa.
Och över honom, över oss alla
vrider sig runt kring krigarens lansspets
gröna kristallhimlar, kallt lysande,

kallt

andande.

Grinden slår

i

kvällen,
vinden stiger,
fönstren tänder en krans av tigande lågor
mot skogarnas tunga mörker.
Bed för oss, någon,
innan vi f<;rgås.
Staffan Larsson
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STENDÄNSEN
Novell av Anna Lenah Elgströrn

p.ått kullen hOjde sig monolitens väldiga vita huggtand genomborrande
I rymden. Nedanför myllrade marmorfigurerna fram
en hel be- så längt jag
folkning i en osynlig kraftens stad. Statyskogen växte i leder
kunde se över längorna av gröna gräsmarker, genombrutna av dammarnas
klara vatten. På bägge sidor bevakade marmormän mig med djupa blickar
ur sina tomma ögonhålor. Alla hade samma flata reptilhuvuden med platta
nackar utan hals neddragna i sina väldiga stenskuldror. Trots solen och
den glittrande grönskan, som slingrade mellan den vita stendansen, kände
jag en egendomlig beklämning. Den blev allt starkare, där jag fordjupade
mig i den jagande kretsen av flygande lemmar, dansande ben, liksom i
hot svängda
en enda virvel av våldsam stelnad rörelse. Det fanns
^rmar.
kvinnor också med i dansen; de ammade sina barn, de lekte med dem,
men allra oftast bars de högt på marmormännens muskelsvällande armar.
Deras hår och bröst hangde ned likt druvklasar, där de, lyfta i sina
besegrares armar, slungades genom luften som pilar från en båge, bars
upp och ned i stendansen, eller trycktes till marken, sammanhukade, liksom vanmäktiga av stenmännens rovgiriga lust.
Där jag gick i statyallderna fick jag sä småningom samma känsla som
någon gång förut inför medeltida katedraler, där stenen blommar, klattrar, svingar sig upp mot himlen och störtar ned i avgrunden likt ett stumt
vattenfall, forsande uppåt i strid mot alla lagar.
En känsla av att en
sådan oerhörd makt över materien inte kan vara vunnen
med enbart goda
medel
den känsla som mer än en gång
den mest berömda instansen
är ju anklagelsen
för trolldom mot Jean -de Chelles och Pierre de Montereau, >mästarna som arbetade på den välsignade Jungfruns Skrin i Paris
kom det enkla folket att tro att endast Saran kunde ge människor
-en sådan förmåga.
Stendansen virvlade vidare med de fängna kvinnorna i stenmännens
armar; mjuka värnlösa kroppar, vridna i plågsamma ställningar, kastade
som bollar, flätade samman med sina herrar till sällsamma människoträd

i

fontänens alla hörn nedanför monolitkullen.
i hlpnad men alltjämt med detra
Jag ui,lle beundra, jag beundrade
stigande obehag. Ty något var inte -som det skulle vara! signalerade den
osynliga skiltvakt, som i varje normalt sinne håller utkik från själens
murar.
Nu hade min ciceron och jag nått bron, som från monolitkullen förde
över vattnet nedanför den, Jag stannade, ty på själva broräcket flätade
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ett pä
sig stenmännen och kvinnorna samman till ett flygande hjul
- också
var sida och mer än manshögt. Jag såg bort mot min syssling, sorn
var min guide
om han såg detsamma som jag, säg vad detta var?
En svastika! -Ty det syntes ju tydligt att hjulen var menade som hakkors.
Att ni gitter gå och se på slikt
efter allt Ni varit med om!
Min syssling var ingen estet; men ingen
I'art pour l'art : fanatiker
kunde ha vänt ett mera hånfullt överlägset ansikte mot mig.
* Det kunde jag just tro! Det är naturligtvis omöjligt for dig att
betrakta konst såsom den bör betraktas
utan unkna, fariseiska fördomar! åskade hans metalliska röst.
Som om det förringade Mästaren
(Jag kom sedan underfund med att Nationalparkens
skapare aldrig nämndes annat än med detta namn) att han skulpterat två hakkors! Även om
han så skapat hundratals svastikor förstår ui
sn oerhörd tonvikt pä ui
- de bojor och band, moraatt en konstnär som han inte får fjättras av
-lisk vidskepelse alltid vill fjättra giganterna med! Vilket land har haft
maken till hans jättekraft? Hans oerhörda ursprunglighet och primitiva
hänsynslöshet?
Men så förstod vi honom också, förstod atr uppskaca
honom! skrek roboten
med sina kopparlungors hela kraft.
staden,
landet
hade byggt en ateljd åt honom
De
eller rättare
en palatsliknande byggnad, innehållande en rad av ateljler. Där hade
han bott de sista tjugo åren av sitt liv. Först med den ena kvinnan och
sedan den andra. Men de dog. Också den tredje dog. Men vad gjorde en
eller annan liten kvinnas liv gentemot hans odödliga verk! Till slut hade
han själv dött. Han hade arbetat ihjäl sig. Under de sista fem åren av sitt
liv hade han aldrig lämnat sitt hus, berättade min ciceron; han levde där
som en mask i en nöt, arbetande sig fram genom sin oerhörda konception
av Nationalparken, borrade sig liksom fram, fram, allt djupare. FIan arbetade in i det sista, döende inför sitt verk.
Som dock aldrig blivit
fullbordat.
Dussinsjålarna, ekade kopparrösten, hade inte vågat realiseru hela
- plan. Det fanns i museet, som hans atelj6 nu var, en hel avdelning,
hans
som allmänheten inte ens fick tillträde till!
Min släkting skulle emellertid skriva till museets kvinnliga ku121s1
fru Strange hette hon
och be henne visa den fOrbjudna avdeiningen.
- som kommer att förfåra din fromma själ!
Där skall du se saker
-Gosse! Gosse! Kopparrösten slog lock för mina öron. Hahaha, där kommer du att fä se på fan!
Jag väntade länge i den första ,rt*. t"r då kuratorn alltjämt dröjde,
drev jag vidare i salarna, som sträckte sin fil framför mig. I skogen av
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vita marmorkroppar kande jag mig åter fylld av beundran men också
(jys1 att en enda människa kunnat åstadkomma allt detta?
undran
- dager fOll genom rutorna ned i statymyllret, ty det var mulet
En oviss
ute. Då jag nätt den andra salen måste jag ta baksteg framför den byst
av Mästaren själv som intog hedersrummer dår. Ty annars hade jag inte
fått mer sikte på den än på en klippa man kommit för nåra. Men jag
jag vet inre vad jag våntat, men i
kände en besynnerlig missräknirg
alla händelser inte bilden av en storgrossör
som samlar Napoleonreliker!
Det väldiga skulderpartiet uppbar ett huvud, som visserligen var normalt format, men vars käkar var sammanbitna och ögonbrynen hopdragna
enligt receptet: Diktator! I Italien hade jag sett bilder av Mussolini, som
uttryckte samma krampaktiga cesarism. Men Mussolini hade ju endast
lämnat elände och intighet bakom sig.
Här svängde den stelnade dansen av jättelik skaparekraft sitt våldsamma
fångna liv kring mig.
Tills jag fick samma underliga känsla som i
parken
bara starkare hiir
av att vara för skör, för ömtålig
[x12
- med en sådans lilla hygglighet, goda
- föreen människa
av helt vanlig art
satser och ynkliga nederlag, vilsekommen i en väldighet bortom gott
och ont.
Här i dessa mulna salar hade han arbetat, dag ut och dag in, jagad av
sin daimon.
Det kunde också stavas demon, tänkte jag, ty det fanns
något demoniskt,
övermänskligt eller undermänskligt hänsynslöst (och
var inte det samma sak?) över verken härinne.
Och likaså över Mästarens historia, sådan jag fätt den berättad; hans gigantiska
arbete och hans
kvinnor, som förtärts och dött av det.
Intet under, eftersom de aldrig
kommit ur stendansen utan levt sitt liv- under marmorhotet där det runt
omkring i grånaden reste sina flata ormhuvuden, svängde sina muskelsvällande ben, lyfte dessa oerhörda armar, som högt i luften slungade de
mjuka marmorkvinnorna, vars hår och bröst överallt hängde ned likr
stalaktiter i dunklet.
Ännu syntes inte kuratorn till och jag undrade över att h6n
sn
kvinna * frivilligt valt att ägna sina dagar &t denna hårda manlighets
triumf. Så mycket mer, som jag visste att hon var dotter till den konstkritiker
en mycket framstående sådan
vilken varit den förste som
intuitivt- förstått och beklagat den förstelnade
makts- och våldsdyrkan
som gripit >Mästaren>> på hans ålderdom. De hade varit vänner sedan
tidiga år och kritikerns ovilja mot hans senare produktion hade tagit
>Mästaren> så hårt att han slagit i bitar den porträttbyst han i sin ungdom
utfört av vännen. Men hans dotter framlevde nu sitt liv i >Mästarens>)
kraftf;lt av allt brutalare maskulinitet!
Ju längre jag kom in i salarna, ju mer tycktes stenmännen förlora sin
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mänsklighet; deras vingar hade f.Ltt fjäll, deras händer och fötter klor,
som grep efter sitt byte: de värnlösa mjuka kvinnorna som knäbc;jde
mellan odjurens ben eller låg halvdöda i drakarnas grepp. Fler och fler
av dessa besynnerliga monster, som än liknade ödlor, än drakar med behornade vingar, reste sig kring mig, väldiga onda väsen, ruvande över
sina mänskliga offer.
En växande beklämning lade sig som ett tryck över mitt bröst. Varför
triumferade alltid det onda och omänskligt mäktiga i alla hans senare
denna fruktansvärda visdom
verk? I{ade den blivit hans levnads facit
som biickade ut ur monstrens ohyggliga ansikten?
Jag såg mig ofrivilligt om i skogen av vidunder liksom hade jag plötsligt
fått korn på något som lurade på mig.

jag tvärstannade men drog i
Något rörde sig bakom jättevingarna
nästa sekund en skamsen suck av lätcnad. Dec var en kvinna som stod
därborta. Kuratorn naturligtvis! Nå, det var på tiden, så länge som hon
låtit mig vänta! Jag gick närmare
efter henne, ty det var bakifrån
- dess runda rygg och slappa axlar.
jag fätt sikte på hennes lilla figur med
även då jag kom närmare -_ och
Men hon tycktes inte märka mig
något odefinierbart i hennes hållning hejdade mig.
Hon hade stannat; hon stod där, liksom lyssnande efter något i den
djupa, orörliga tystnaden. Belysningen var skum härinne, jag såg med
förvåning att hon verkade mycket äldre än j^g våntat.
Smalt ansikte,
stort hår, som väl var mörkblont eftersom det väl inte kunde
vara grått?
Fru Strange var ju en ganska ung kvinna, hade min syssling sagt.
- Och så fast jag inte tyckte jag vänt bort ögonen ens för en minut
-_ var hon borta. FIon måste alltså inte ha sett mig nu heller utan vikt
av in i en annan fil av salar i rät vinkel mot den första.
Jag följde efter och kom in i den avdelning, det förstod jag, som annars
var stängd för allmänheten. Och väl var det, tänkte jag, ty härinne kulminerade den monumentala omänsklighet i hans verk, som jag känt redan

i

parken.

Endast en man besatt av demoner kunde ha skapat det vimmel av
monster vari jag följde efter kvinnan.
Hon gick före
en skum, gråmelerad liten gestalt, och jag fOljde
- av stengestalter som h011 på att bli något annat
efter in i mardrömmen
vad vet jag ilss _- bara att det var- något än värre än drakarna och
-ödlorna
så att jag allt starkare kände detta sällsamma behov av
^tt
akta mig, vara p& min vakt.
A2-513074 Credo. 3z;a årg. Nr 4.
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fru

Strange och hennes minst sagt obegripliga
nonchalans mot en besökare, som hon dock blivit varskodd om på fördä jag återigen fick se kvinnan stå ett stycke längre bort, stirhand
rande -på en formlös sten, ur vilken något liksom arbetade sig fram.
Jag hade nästan glömt

Jag såg vad det var och tänkte på den cesariska grosshandlaretypen.
för att inte
Han hade måst knyta in sig i sin diktatoriska officialitet
Innerst
inne
i hans
förcäd,a sig. Men härinne hade han kastat masken.
monumentala orörlighet satt en liten gosse, som dräglande slet vingarna
av flugor. Det var den gossen som skapat dessa hel- eller halvfärdiga skisjag vände bort blicken från en kvinna, spetsad
ser av outsäglig grymhet
på en enhörnings horn. Det var dä jag hörde rösten från den avlägsna kvinnogestalt, som åter
satt sig i rörelse mellan statyallderna- alkjåmt bort från mig. Jag följde
efter henne som i en dröm, vari man fOrfoljer en människa' vars ansikte
man aldrig får se, eller rusar efter ett tåg som man aldrig hinner.
Men jag rusade inte; tvärtom hade jag saktat mina steg' då jag horde
den tunna strömmen av ord komma från henne därborta, monoton liksom
tankspridd
den påminde om plasket från en vattenkran man glömt att
stänga.

-

lvarje fall inte till mig, vars närvaro hon obetycktes
ha varsnat?
nog ännu inte
jag
lika litet förvånad, som man är i drömmen.
Men i själva verket var
Jag hade kommit in i en atmosfär av en sådan overklighet att jag gick
vaken men ändå som i en dröm. Men det var inte min egen dröm,
här
utan- hans, som levat härinne, förbrukande den ena kvinnan efter den
andra, nitande fast dem som en skolpojke spetsar fjarilar på en nåI, borrande sig in i sig själv som en mask i en nöt, arbetande sig ned liksom
Som den där monologen,
till botten av sin egen grymma skaparemakt.
rinnande genom skymningen, prisade och upphöjde!
ty till vem
Den egendomliga lilla varelsen talade väl ändå till tnig
utan
like
geni,
skaparekraft
i tid och
hans
hans oerhörda
annan?
rum. Och jag lyssnade utan förvåning till denna den konstigaste guide
jag mött.
bara konstaterade att hur mycket hon än prisade hans
- Jagså var hon sjuk intill döden av dess grymma väldighet
konstnärskraft,
som hon hatade och älskade på en gång.
- Då den tanken slog mig liksom hade en osynlig gnista gått mellan
blev det -tyst därborta.
mig och henne
som förde mig till hennes sida. Vi stod tillsamJag tog ett par steg
mans och såg på porträttbysten av en ung frodig kvinna, vars uppåtvända
ansikte log mot oss med uppsneddade ögonlock och fylliga låppar mellan
runda kinder.
Vem talade hon till?

gripligt
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Vem är det? Min fråga slapp ur den häpnad jag kände för hur främmande och
obehörig denna sunda kvinnlighet verkade härinne.
Hans hustru, kom det enstavigt

-

från kuratorn.

Så ung! höll jag på att utbrista, men hejdade mig; jag mindes ju att min syssling
- om att >Mästarens> hustru varit fyrtio år yngre än sin brudgum då de gifte sig.
talat
Hon ser glad ut! sade jag i stället, men kom i detsamma ihåg att jag också hört
att-hennes make hållit sin unge hustru som en fånge; hon hade inte ens fått råka sin
mor eller sina systrar,
Hon kanske är glad nu, då hon är . . . lag hejdade mig. Nej, inte passade det att
säga något sådant!

Hon ar

d0d.

-Det var som om stenmännen viskat det i

skymningen,

dess leder.

-

Död, dad, ekade det mellan

Jaså, död? sade jag dumt till den bortvända ryggen. Ty den främmande kvinnan
-kunde
hade åter vänt sig från mig och fortsatt sin
hon verkligen vara kuratorn?
-vandring genom stenskogen,
-

Levde han ensam här förut
innan han gifte sig? fortsatte jag mekaniskt efter
fast. jag visste ju att det hade han inte gjort! Men det kvittade alldeles lika
vad jag sade, bara jag höll borta från mig den isigt frostiga tystnad, som stod likt en
gloria kring den lilla gamla kvinnan.
N"j, det kunde inte vara kuratorn! Den här damen såg ut att vara minst sextio
år -då man fick litet närmare syn på henne. Hon hade stannat igen, böjd mot en ennan
bild
av en ung naken flicka, sittande på marken med benen invikta under sig. Händerna höll hon på ryggen och hennes lilla ansikte var ett enda leende av barnslig förväntan.
Titta! tycktes de öppna läpparna, de vidöppna leende ögonen säga. Titta,

-

henne

vad jag -har här?

det fanns på många av marmorkvinnorna ute i de
Jag kände genast igen ansiktet
andra salarnal marmormödrarna i Monolitparken, som lekte med sina barn hade alla
samma tillitsfulla, frikostiga ansikte.
Min syssling hade berättat att kvinnan det tillh0rt varit >Mästarens> modell och
älskarinna i tjugo år minst
innan han gifte sig och körde henne ur huset. Flerr Hahaha
hade talat om det med sitt vanliga metallskratt och inte tyckts finna något att invända
mot >)Mästarens>> sätt att belöna en trogen väninna.
Men där jag stod bredvid den lilla gamla kvinnan, så ensam att hon måste tala
för sig själv, och kände isoleringens kyla kring henne, reste sig håren på min nacke vid
ännu ett annat ljud
ett egendomligt sakta malande buller som av kvarnstenar på

-

mycket långt avstånd.
Ja, mumlade jag,

- svårt...?
varit

ty jag ville inte höra det, inte

låtsas

om det.

-

Det måste

ha

Innan jag ens hunnit begripa att iag ta,lat högt far mig själv, kom det som etr eko:

Svårt! Svårt!
det var ju som om själva det sakta malande ljudet svarar mig.
Jag vände mig om
Men då jag återigen såg mig om hade kvinnan, som nog inte var kuratorn, åter försvunnit.

Jag skyndade mig tillbaka till de yttre salarna, bort ur den egendomligt levande,
molande skymningen. Men jag såg ingen, tills alldeles vid utgången en vaktmästare mötte
mig och artigt beklagade att kuratorn tydligen aldrig fått min frändes brev, eftersom
hon inte kommit till museet för att ta emot mig.
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det fu jag
Jag kan inte få henne ur mina tankar, denna underliga människa som
- osaligt irra
en gång tillhOrt >Mästarens> liv och alltjämt fortsätter att
säker på
omkring i - det hus där hon en gång levat. En präst har inte svårare än andra att igenkänna andlig pläg,a dä han möter den. Ur hennes ögon, egendomligt ljusa, nästan ffuglösa
med pupiller som små svarta punkter, hade våndan bränt sig väg, skamlöst öppen likt
med sin
Hennes ansikte förföljde mig
även i drömmen
etr omedveter skrik.
hemlighetsfulla nakenhet,
liksom hade hon blivit torterad en gång och det blivit flått,
hela besöket i museet hade haft samma overklighet.
Men inte bara hennes ansikte
Jag hade gått där, och liksom lekt blindbock med den främmande kvinnan. Vi hade
talat till varandra men ändå förbi varann. Flennes ord hade verkat sömngångareaktigt
främmande
hela hennes harang om >Mästaren>> hade runnit mig förbi som i en nött
rännil. Jag -hade inte hört på, ty jry hade hela tiden känt mig bevakad, egendomligt
hotad. Men det hade ocksL bon varit,
Det var hennes skräck, det förstod jag nu, som smittat av sig på mig, där hon smugit
före genom stenskogens myller och sedan stannat några gånger, så att jag hunnit fatt
henne, och så viskat några ord och sedan försvunnit igen.
Jag tänkte på hennes trötta ekoröst och kände ett stort medlidande. FIon var utnött
och slut, men måste ändå vanka omkring i det förflutna under det gråa dunklet från
takfönstren, som gjorde sikten så besynnerligt osäker.
Ty även sedan jag sett att det var hon, som rörde sig bakom stendjuren hade jag
gång på gång fått samma förnimmelse av varning: Akta dig!
Något var farligt i den vibrerande tystnaden. Även hon hade ju gång på gång stannat,
stått stilla och lyssnat, som om också hon förstått att något legat på lur.
När jag kommer så långt tar jag ett kragtag i mitt förnuft. Även om något verkligen
var i rörelse, något som förklarade det egendomligt molande mullret, som av två väldiga
block, gnidna mot varandra på oerhört avstånd
uarför hunde det inte vara åstadkommet av de arbetare jag sett skymta utanför på gården, där de hållit på att flytta

nägtt av statyerna?
Det gick ett par dagar och jag blev alltmera säker på den saken. Och allt häpnare
en relativt ung, frisk och normal man
över att jag själv
som dessutom prövat
- sjukliga griller! Vad
sina nerver som fältpräst i kriget
kunde ha hemfallit åt sådana
hade gjort att rädslan kunnat krypa upp på mig likt ett kallt hårigt djur! Oupphörligt
jag
att
kunna
fr|gede
mig detta utan
få svar.
Tills jag nu på fjärde dagen i stället begynt fråga mig varför jag inte helt enkelt
erkänner
Ntt j^g vrrit med om något som inte hör klara dagen till?
uill
hålla dörren öppen till den, stå kvar i springan till vardagen med alla sinnen
Jag,
klara och öppna i hopp om en >>naturlig förklaring>> som det heter. Men jag vill också
ha mitt inre rensopat ftln ella, tankar på fruktan för fruktan! Jag resonerar fram och
tillbaka med mig s.iälv för att söka stålsätta mig. Jag vill aldrig mer råka in i detta
paniska tillstånd jag befann mig i den gången, ett tillstånd vari man känner håren resa
sig på ens nacke, som om man var en mörkrädd hundvalp!
Inte ens om nägot farligt kommer ur det malande mörkrbt, där så många onda fantasier fått marmorns verklighet, vill jag än en gång låta en sådan besinningslös rädsla
krypa på mig igen.
jag hade själv haft den känslan mer än en gång i
>Bortom gott och ont>
galleriet,
men med beundran
talat om en skaparekraft
Min släkting hade ju också
>bortom gott och ont>. Men gör det ofta numera. Kraften anses vara sin egen ursäkt

ja, behöver inte ens en ursäkt.
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Men jag har ju lärt mig något annat. Min kyrke vet att >>bortom gott och ont)
finns bara ont.
Och därför måste jag vara beredd pi att det inte finns någon >naturlig förklaring>>.
Jag måste vänja mig vid den tanken, mota paniken, bli lugn, skeptisk, objektiv - i
den sanna mening som min religion lärt mig, inte som den moderna nutidsvarelsen, vilken
kallar sig >>objektiv>>, därför att hon inte vill tro på något över och utom >naturen>).
Utan objektiv, därför att j^B vet att det kan hånda, att jag möter något, som jag inte
Lan förklara.
Men möter jag det, är jag endast så färdig och mogen att söka hjälpa den stackars
irrande varelsen i stenskogen, där monstren stegra sig över sitt byte i en guirland av
våldsam stelnad rörelse. Som rnåste bryta sina bojor en gång.
Seså, nu är det nedskrivet, detta, som måste synas vanvettigt. Men därmed har lugnet
fallit över mig.

*
Som jag väntat var hon inte kuratorn. Då jag en vecka senare på nytt besökte museet
kom den verkliga kuratorn mot mig och talade om att hon hette fru Strange och var
ledsen att hon, eftersom min släktings brev först kommit dagen efter mitt besök, inte

varit mi.g till

mötes.

Fru Strange var en ganska ung kvinna med de breda axlar och smala höfter kvinnokönet, det mest plastiska av allt skapat, skaffat sig under de sista tjugo åren. Hennes
hår var som en sky av blont silke, men det drag av mjukhet detta kunde gett henne,
motsades av hennes kallblå ögon, som mätte mig, då hon trodde att jag inte märkte det,
med den litet övermodiga intelligens somliga akademici tyckes vara behäftade med. Jag
a;flt^r att hon dessutom kände den avoga förundran gentemot mig vissa kvinnor känna
för en man, som avs2gr sig alla de fröjder deras kön kan bereda. Min släkting hade väl
också målat ut mig en del; atmosfären var i alla händelser avgjott frostig, där vi tillsammins gick genom skulpturhallarna.
Det var vackert väder ute och filen av rum, fyllda av vita gestalter i våldsam orörlig
rörelse, var mycket ljusare än förra gången.
Vi stannade inför en modell av Nationalparkens väldiga hjul.
Hade >>Mästaren>>
varit nazist? frigade jag och fick en kallblå blick från sidan, frankt
och öppet mätande mig.
Somliga trodde det, kom hennes isklingande unga röst, men ingen vet något med
om han hade några alls? Konstnärer
säkerhet av vad slag hans politiska åsikter var
- Är htijda över dem, sade den kalla
bruka ju sällan bry sig om politiska ideologier.
tonen utan ord.
egentligen
kom
ryktet
då?
ffitgade
utan annat intresse än ett inte
Varför
ut
Jag
låta- tystnaden släppa över mig något av den otrevnad, som låg på lur har till och med

mitt på klara dagen.
Fru Strange berättade att ryktet antagligen kommit från det faktum att han låtit
avdelningar av ockupationsmaktens soldater komma och gå fritt i sina ateljder, vilkr hans
landsmän aldrig fick besöka. Även Gestaposoldater hade han tagit mot och visat dem
kring överallt.
De beundrade oerhört hans konst i Tyskland.
- Gestapo! mumlade jag. Intet under att de beundrade hans verk
särskilt hans

arbeten därinne i salarna långt borta, varifrån jag redan kände mörker och vånda
sippra ut.
Vad sade Ni?
Hon vände ansiktet mot mig, kallt frågande.
-
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undrar bara om Ni beundrar honom
allt han gjort menar jas . . ,?
-FIonJas
var en smula kortare än jag, och jag lät -min egen blick vila i hennes uppåtvända
sökte bakom den
blåa isbitar till ögon. Jag sökte i dem efter hennes verkligr ja9
akademiska högfärden, den moderna kulturmänniskans vanemässigt omedvetna men
gränslösa övermod finna fram till det unga och skyddslösa, som också alltid finns där.
Så var det också här,
granska mig.
Beundrar? sade hon långdraget. Ja, visst beundrar jag Mästarens verk!

Även om vederbörande hellre skulle do än erkänna det!

-där blå is fortsatte att

- Alla? envisades jag.
-Hon vände sig från mig med en axelryckninc.
är konstkritiker! sade hon.
- Jac
Bara det, men det sade ju i alla fall ifuir att inga sexualhämningar, inga fariseiska
moralkomplex tilläts fördunkla det kritiskt skolade sinne hon uppövat f.& att mottagx
alla slags konst för vad den var.
Som om hon hade en aning om aail den var! tänkte jag.
Med hennes isklingande unga röst, byggande sin barriär av förakt för mig mellan
oss, gick vi vidare i den tätnande tystnaden, vari stenmännen tycktes huka sig samman
till språng.
O Gud, ge mig de rätta orden, tänkte jag
inte de som blivit torra
^v
fromt begagnande,
de nötta som mistat silvervärdet.
jag
det mjuka lilla
Ty mitt inre var överfullt av medlidande, lidande. överallt såg
kvinnoansiktet upp ur marmorn, gav den mjuka, unga kroppen så frikostigt sin ungdom,
där den släpades genom stenskogen av monstermännen eller hängde
sin hängivenhet
i drakarnas klor.Konsten, som får fordra och ta allt, >>konsten bortom gott och ont>, dess evan- hade också hon trott på
gelium
tills hon ingenting haft kvar att tro med. Ty hon
- Och inte heller kunde jag trots allt tro att den
var ingen robot som Herr Hahaha.
unga kvinnan vid min sida var det. Men hon som han, som de flesta självtillräckliga
moderna människor var tom, hade ingenting att förcvara sig med.
Mot demonerna.
Jag begynte tala med fru Strange om ockupationen. Vad hade hon upplevat under den?
Hade hon inte varit med om saker inför vilka hon måste säga sig att de var onda? Allt
hade ju varit tillåtet då, kraften sin egen ursäkt. Eller rätta.re, den behövde ingen ursäkt,
Den tar
Guden!
på axlarna, fortfarande föraktfull men i försvarsställning nu
Hon ryckte
så mycket

-

hade jag nått!

Det är väl en annan sak. Här är det frågan orn Konst!
-Vi hade saktat stegen, och jag kände att tystnaden därborta i salarna ytterligare
tätnat
lyssnade marmormännen, de med? Ty medan jrg talade upphörde jag inte
för ett -ögonblick att vara på min vakt.
Men mot vad visste jag ännu inte.
Konsten, sådan den manifesterar sig härinne i sin oerhörda primitiva kraftutveckling!
Och den skulle Ni vilja mäta med radband!
- gjorde en gest mot statyerna med ett skratt som av isskärvor, klirrande mot
Hon
varandra,

Ja, envisades jrg,

- som den vill!
härja

ty Ni har ju sett vad

som hänt, då

Ni

släpper lös kraften atr

>>Hänt?> Det har ju hänt? Vad är det som kan kom.ma att hända? Se så, nu vill
jag- att Ni talar ut. Jag har fått nog av antydningar. Vill Ni skrämma mig, eller vad
är det frågan om?
Hennes haftighet, så plötslig och oväntad, fick mig att r.ära nog ryBB, tillbaka. Då
hade något varnat henne! tänkte jag som om en blixt tänt ljus över stendunklet.
I ett nu visste jag varför jry fått komma hit och erfara så mycken andlig vånda.
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Här fanns en rill som behövde hj:ilp
som uran att kanske ens göra klart för sig varför
uar rädd.
- Men jag kände åter med intensiv styrka hur liter
tid jag hade, hur vis jag borde ha
varit istället för endast en högst medelmåttigt begåvad person.
Hx Ni nånsin sett vatten droppa ned ur en skreva, sade jag brådskande, och så
samla sig till en liten pöl
som sedan så småningom, helt sakta, blir större och störrc
blir en rännil 6om om-den får vara i fred i ett nu kan vara ett vattenfall
med
-dess kraft att förstöra? Vem hindrar numera kraften dess majestät?
- in är
i
Hur den
beskaffad!
Flennes ansikte

trånad efter

-

tätt intill mig lyssnade nu
det också
och jag kände en våldsam
- vad det var
- som lurade i dunklet, där
att få vända mig om och se efrer

stenmännen väntade?
Men jag fortsatte att talt med en ansträngning, som hade jag en tung börda att lyfta,
utan alla normer, bara
Jag menar att utan begrepp om vad som är ont eller gott
-fylld
av beundran för kraften liksom för dess egen skull, kan -Ni när som helst komma
i vägen för springfloden, som ingenting kan hejda. Jag frågar Er än e.n gång
minns
Ni inte hur det var under Er ofrihets tid? Först var de hyggliga, men sedan,- så småningom
då allt blev tillåtet, då gjorde de saker, gjorde sig skyldiga till handlingar,
som de själva bara något år förut inte kunnat drömma om att de skulle kunna begå. . .
Jag tystnade, ty jag märkte atr kuratorn inre längre lyssnade på mig. Och nu hörde
jag återigen samma egendomliga ljud som dagen förut
som av en kvarn, malande på

oändligt avstånd.
Det är svårt att i ord kunna skildra fenomener
det kom
som jag redan sagr
luften att vibrera liksom tätnade den och blev svårare
art andas,
jag
kunnat hejda fru Strange hade hon vänt helt om. Vi befann oss i en av de
Innan
yttre salarna innan hon stannade. Men inte ens då gjorde hon ett försök att förklara
varför hon så plötsligc ändrat vår kosa.
ville ha henne att erkänna att också hon hört
Jag ville fråga henne om orsaken
detsamma som jag. Och likaså ville jag veta varför hon heller inte med ett ord svarar på
mina frågor?
Men i samma ögonblick kom jag att se ned på en bild av en naken kvinna i marmor,
stående alldeles vid mina fötter
och glömde allt annat. Der var en gammal kvinna
- och böjda axlar, vemodigt urställande sin nakenhec
jag såg, utmagrad med slappa bröst
under en smal nacke, bojd som under ett ok. Jag kände igen henne. Dit hade hon alltså
kommit, den unga generösa varelsen med sina glada barnaögon, sina händer fulla av
gåvor.

Men jag lände igen mer än så. Det var bere en vecka sedan hon gårt här inne i
museet vid min sida och mumlat några ord och så försvunnit igen. Då hade jag alltså
haft rä,tt när jeg satt denna bittra hopplcisa garr;'l:. kvinnas närvaro i samband med >>j!{äs-

förflutna liv.
Men hon hade i alla fall ännu haft något att ge honom, och detta sista hade hon
givit
sitt samtycke till den grymma bild av henne jag hade framför mig, vari han
med skamlös noggrannhet fårt fram varenda rynka i ansiktet, den förgrämda munnens
linjer, det tunna håret som visade skulten.
Porträttbysten stod i samma sal, men jag vände den ryggen. Jag ville inte se den
cesariske grosshandlaren med sin ofriciellt heroiska min. Bakom den såg jag ändå den
elake lille gossen, slitande vingarna av flugor. Tungan stack ut mellan läpparna, i mungiporna samlade sig saliven och rann ned på hans haka. Och här framför honom hukade
sig den gamla kvinnan, som han spetsat i hela hennes ynkedom på sitt genis nål
så
tarens>>

-
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att hon aldrig kom från den förnedrande synen.
Intet under arr hon inte fick någon
ro uten fortsatte att irra omkring härinne, , , Ni tycks vara mycket intresserad av den där gamla damen! Fru Strange hade
hämtat
om hon nu någonsin mistat sin kalla tomhet och pg inte bara inbillat
sig
mig alltsammans?
Det är mästarens sista modell
och älskarinna! kom det isklirrande lilla skrattet.

-Han hade henne längst av alla sina
- kvinnor
t. o. m. sedan hon förlorat sin skönhet
-fick hon komma hit och stå modell ibland. Tills- han gifte sig med en t9-åring
som han
var släkt med, Men här på bilden är hon sådan hon såg ut flera år före sin dOd
för
inte länge sedan.

Jag hade liksom väntat det. Eller hade all verklighet här inne liksom upphört, så
att jag helt lugnt kunde höra att den kvinna, som jag talat med för en vecka sedan varit
död i nästan etr år?
Men ingenting på jorden kunde ha förmått mig att säga ett ord till fru Strange om
att j^&, sett den gamla,
Vi gick återigen tillsammans genom museets salar mot den avdelning allmänheten
aldrig annars fick se. Jag hade ännu en gång återvänt och bett kuratorn, enligt min
släktings löfte, visa mig den.
Helst skulle jag velat slippa att någonsin mer sätta min fot där. Men ännu hade
jag inte fullgjort min plikt, ännu inte nått till djupet av dunklet kring den osaliga döda.
Eller kring den unga levande!
- Det pinade rnig att jag låtit henne slippa ur mitt grepp eller rättare det grepp,
vari
skräcken ett ögonblick haft henne, hängande i luften utan en enda av sina konstgjorda
stöd.

Ty att det inte var första

gången hon hört det egendomligr hotandc ljuder, att det
ur hennes emaljerade säkerhet, så mycket var

sade henne något, som skrämde henne
jag viss om.

Hon hade heller inte helt fått tillbaka det blanka skalet från första mötet. Flennes
vackra ansikte var blekare än dl jrg först såg henne, och hon tittade sig nervöst omkring
på vår vandring Senom salarna.
Men ännu var det alldeles tyst; det sällsamma ljudet av förstulet smygande rörelse,
våldsam men ännu bunden, jag hört två gånger nu, kunde r'ä1 när som helst komma
tillbaka men 1åg ännu bara latent i luften.
Då vi stod i den sista evdelningen riktigt såg jag hur hon stramadc upp sig för att
verka lugn och överlägsen som vanligt.
Det finns en hel del sjukt härinne, sade hon med yrkesmannens mässande opersonliga tonfall, och jag kunde ha applåderat henne för hennes mod. Om det inte varit
så dumdristigt, så okunnigt . . .
Men ont, som Ni talar om, ondska . . .? Hur kan man ha sådana medeltida begrepp!
En-psykoanalytiker har mycket av intresse att finna här inne
men en präst
med
prästerliga synpunkter på konsten!
Hon försökte åstadkomma ett leende, men ansiktshuden stramade emot.
Ja, Ni
- tiil
får ursähta min uppriktighet, men rtt göra om begreppen sjukdom och hälsa
begreppen gott och ont, då det gäller en sådan konst som härinne
det...
- Då var väl ockupaJag avbröt henne; vi hade inte tid, kände jas, till ytligt käbbel,
härtagna,
tionen en sjukdom också? Ni blev
våldtagna skulle man också kunna kalla

t84

Stendansen
det, av just samma våldsamma kraftutveckling
>bortom gott och ont>, som den,
Ni kallar >Mästaren>, apoteoserar härinne. Förstår- Ni inte, att får det där vara i fred,
gödes det med tomma sinnens normlösa beundran

det kom fu 1939, då den stora vreden slipper lös?

så

kommer det ett ögonblick,

såsom

axel hade jag sett något röra sig i den innersta
gamla kvinnan hade kommit igen.
Framåtböjd, i samma lyssnande attityd, som den vari jag först sett henne, stod hon
där orörlig, medan jag lät fru Strange prata.
Med allt hastigare, frinare röst berättade kuratorn om Mästarens ungdom,
Ingen
förstod honom, som inte kände till den!
Han hade haft en forfarlig ungdom, babblade
Fadern tillhörde en grym självplågande
hon.
religiös sekt. Var fredag hade han drivit
sonen över dynerna med en hundpiska
till han blev stor nog att ge igen. . .
Hon slutade på en hög, gäll ton. Jag tystnade tvärt,

salens dunkel. Den

ty över kutatorns

lilla

Ty nu var ljudet där igen, luften fuii av det vibrerande mumlet från stora stenar,
malda mot varandra på väldigt avstånd.
Eller också från ljudet av en motor högt
uppe i rymden, men en så stor motor, att dess dån ändå fyllde ens hjä5na och tömde den
på alla tankar, på allt annat än vild panik?
Jag såg fru Stranges mun falla öppen och hennes hand vilt flyga ut, pekande på
något bakom mig. Men jag visste ju vad det var
den lilla gamla kvinnan stod där.

D&

jag, vände

mig om hade hon höjt sin magra- arm; hon vinkade, liksom

manande

på mig.

N.j, sade jag och kände paniken falla av mig som en trasa, kände en stor, trocsig
lättnad vid att låta min lilla svaga röst bryta stenmuren.
N"j, Ni har orätt, fru Strange
fadern lyckades inte få ondskan ur honom.
nej, stanna, spring inte Er- väg. Ni måste se sanningen. Se på ödlorna, se
Se Er om
på drakarna
alltid fu det de som har segrat, som håller de små människorna i sitt
våld. Det var- hans tro
>Mästarens)). Den levde han för att hylla. Och min tro är
att han dog av den också.
tr{en kuratorn ha.de ba:,a backat allt längre bort från mig med handen för munnenMen vad är det? Är Ni tokig!
- Och så i crt gäilt rop: Är li tokigrl Hon slog händerna för ögonen.
Därinne i dunklet vinkade inte längre den gamla kvinnan som var död. Hon semaforerade

vilt

avvärjande med sina bägge magra armar.

Kom, fru Strange, fick jag fram, skynda Er!
-Hennes flämtningar raspade i mina öron; hennes mun hängde öppen på henne

som

på en död fisk.
Men vi var redan

i de yttre salarna
hon hade bara ett par steg till utgången. Jag
behövde inte tänka på henne längre. Jag såg för mig den lilla gamla kvinnans osaliga
Att ge henne ro.
ansikte.
Fru Strange grep tag i min arm d& 1ag äter vände in mot salarnas malande kvarn.
Ni är tokig! Ni ämnar väl inte . . . I Herrens namn, låt bli! Jag tog upp de ord hon
I Herrens Guds namn! ropade jag, överröstande
slungat ut i tom vanvettig skräck.
ljudet som slog mot mig, då jag öppnade den sista dörren.
Men sedan får jag inte säga mer.
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SANNINGEN OM RYSSLAND
Pater Georg: Partisanen,

Christen and Bolscbea.,iken. Ltzern 19i0, Rex

Verlag.

Föreliggande bok har väckt det största uppseende särskilt i Amerika.
Det har sagts, att ingen tidigare volym haft mer sensationella saker att
beÅtta om kristendomens hemliga liv i Sovjetryssland än denna. Man
frägar sig darför spänt, i vilken grad den är kontrollerad och äkta. Det
skall här icke förnekas, att mycket i boken förefaller romanaktigt, fablat.
Enligt uppgift skall boken ha dikterats av f.örfattaren för en sekreterare.
Viktigare är biskop Fulton J. Sheens förord, där han uttryckligen förklarar sig personligen väl känna författaren, mbd vilken han bl. a. samarbetat i Kina, där han nu är verksam:
>>Jag vet, att historien om denna andliga odyssd bakom jårnridäo år
autentisk. Jag känner författarens verkliga namn och det

hör; kyrkliga auktoriteter har för mig bestyrkt, att

stift han till-

dessa upplevelser

motsvarar verkligheten.>>
Det är naturligt, att förf.^ttaren döljer sitt verkliga namn, och att han
här och var också måste beslöja sina bekanta i Ryssland. Men läsaren
frägar sig ändå, hur han kan våga tala så öppet om en underjordisk rörelse, vilkens hela spel han blottlägger, och vilkens metoder och huvudpersoner han icke försöker dölja. Kanske gör man klokt i atr uppfatta
boken som här och var i formen tillrättalagd men i allt väsentligt sann-

f;rdig.
I så fall är detta en av de mest glädjande böcker, som på mycket länge
utkommit i Europa. Den ger i själva verket en helt ny bild av Rysslands
verkliga läge. Författaren tvekar icke att säga, att Rysslands befolkning till
,drygt en tredjedel är aktivt kristet bekännande! Han ger en rad skildringar av hur de kristna arbetar under jorden. Han påvisar, att den med
sovjet samarbetande synoden icke på något sätt är representativ för Rysslands kristenhet. När två ukrainska representanter för denna synod efter
kriget infann sig i USA för att ta kontakt med amerikanska kyrkomän,
kunde dessa senare tämligen lätt avslöja dem som kommunistiska agenter.
Rysslands sanna kristna liv lever oberoende av synodens opportunister
ls61a är en av författarens mest sensationella teser,

vilken naturligtvis

-icke innebär, att icke också många av de kyrkobesökare
dessa präster

är

som lyssnar

till

goda kristna.

Vem är då denna pater Georg? Han är en slovensk jesuit, vilken deltagit i sitt lands frihetskamp mot tyskarna och därigenom kommit att
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samarbeta med ryssarna. Denna omständighet utnyttjade han till att
fara in i Ryssland som officer i den
döljande sin egenskap av präst
slovenska motståndsrörelsen. Tack vare denna sin sista egenskap kunde han

röra sig

fritt

även

i mycket framskjutna och exklusiva kommunistiska

kretsar.

Det existerar emellertid i Ryssland icke bara enstaka kristna grupper,
samlade kring modiga präster, som arbetar under jorden
det finns
också en organiserad kristen underjordisk rörelse med sina speciella metoder och sitt utarbetade program. Redan 1926 kallades jesuitpatern
d'Herbigny, då direktör för orientaliska institutet i Rom, till kardinal
Sincero. Efter att ha bett tillsammans med jesuiten anförtrodde kardinalen
honom att bolsjevikerna i Ryssland antingen hade d<;dat eller fördrivit
alla katolska biskopar. Påven ville därför, att jesuiten i hemlighet skulle
låta viga sig till biskop för att dtuefter
likaledes i hemlighet
fara
till Ryssland och där i sin tur viga nya präster.
Pater d'Herbigny for till Berlin, där han vigdes till biskop av kardinal
Pacelli, den nuvarande påven. I Ryssland, dit han genast begav sig, vigde
han sex katolska präster till biskopar.
Alla dessa sex biskopar häktades av ryska hemliga polisen och mördamed ett undantag, letten biskop Sloskan, vilken verkligen kunde
des
bli utväxlad.
FIan blev dock torterad.
Den kristna motståndsrörelsen i Ryssland ledes av en mängd kristna

präster, vilka alla dagligen riskerar livet. Det är oändligt fler kristna
som biktar och kommunicerar hos sådana underjordiska präster än hos
synodens prästerskap. Pater Georg får tillfälle att, föra en mängd personer till kristen tro
högt uppe i de kommunistiska elitcirklarna; hans
skildring av dessa händelser
har legendens skimmer över sig. Han beråttar
också, hur en hel kolkos visade sig vara ett
kloster. Denna kristna
- till tyskarnas ankomst,
motståndsrörelse ställde de största förhoppningar
men i och med nazisternas blodsgärningar försvann varje möjlighet att i
detta sammanhang kasta av det kommunistiska oket. Endast i Ukraina
vägrade man att underkasta sig. Författaren kan berätta märkliga ting
om de alltjämt verksamma ukrainska frihetsarmderna, om detta folks
intensiva kamp mot de röda förtryckarna. Ännu i november 194I kunde
över huvud kommunistiska kolonner icke resa igenom Ukraina utan att
ständigt vara beredda pä överfall. I juli 1941 samlades i Lvov trehundra
ukrainska katolska präster för att varna de troende för den kommunistiska propagandan och för synodens och patriarkens kompromisser med de
gudlösa makterna. Av dessa trehundra präster undkom icke mer än ett
dussin; tjugo mördades, och resten kastades i koncentrationsläger. Det
kan nämnas, att förf.^ttaren också med aktning omtalar en )protestan187
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tisk sekt> (sannolikt baptister) på ungefär sex millioner människor, som
aldrig kompromissat eller böjt sig.
Intressant är också hans redogörelse för den kristna ideologi, som ligger
bakom denna kristna underjordiska rörelse. Det visar sig
som man
också kunnat vänta
att Soloviefs skrifter räknas som -klassiska ur-, detta naturligtvis hans berömda bok >Ryssland
kunder. Särskilt gäller
och den universella kyrkan>.
Solovief, som föddes 18I3, var ursprungligen materialist men övergav
denna sin första ståndpunkt och skrev 1874 en avhandling, som behandlade krisen i västerlandets filosofi. Från och med detta ögonblick framstod han i Ryssland som en kristen förnyare av filosofien och som den
positivistiska vidskepelsens främste motståndare. >Ryssland och den universella kyrkan> publicerades 1839 på franska, varefter författaren
bl. a. i Egypten
fOrdjupade sig i gnostiska och kabbalistiska studier.
Han återupptog efter denna resa sin undervisning men avskedades snart;
han ansågs f<;r farlig. Han levde i största fattigdom men föreläste i privata kretsar och publicerade många artiklar och böcker. Särskilt nära stod
han den kroatiske biskopen Strossmayer (av vilken man finner ett fascinerande fotografi i Marcus Ehrenpreis' >Mitt liv mellan öster och väster>)
och började med dennes medverkan arbeta för en förening av den ortodoxa och den romerska kyrkan. Den ryska kyrkan kunde aldrig forlåta
Solovief, att han erkände Rom som kristenhetens självklara centrum. Han
protesterade emellertid mot alla försök atr presentera honom som kryptokatolik:
>>f min önskan att pä ett fullständigt och fruktbringande sätt förena
de två kyrkorna för Rysslands och den kristna världens sociala bästa
har jag aldrig försökt övertala någon att övergå från den orientaliska
kyrkan till Västerlandets'; tvärtom har jag haft tillfalle att avräda en
del personer frän att ta detta steg, detta d;rfOr att jag anser varje individuell konversion (liksom också en yttre sammanslagning) inte bara
onyttig utan rentav skadlig för det universella verker.>>
Även Rom ställde sig till en början kallsinnigt. 1891 bröt emellertid
den ortodoxa kyrkan med Solovief. Detca betydde för honom en katastrof. Han blev bruten. Han räknade under sin sista tid med Antikrists
tidsålder och vägrade att tro på trons och de goda makternas seger i tiden
och historien. Han hävdade, att det onda endast kan besegras av Kristus
och först vid tidens slut. I hans märkliga skrift >Tre samtal> förekommer ett avsnitt om Antikrist, som utgör en pendang till Dostojevskijs
berättelse om Storinkvisitorn i >Bröderna Karamasoff>. Han spår bl. a.
där, att Antikrist kommer att genomföra en social nyorganisering av
mänskligheten. Liksom så många andra ryska tänkare och diktare såg han
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bolsjevismens sataniska gestalt närma sig men insåg också, att den icke
skulle uppträda som mänsklighetens fiende utan skulle bemantla sig som
dess välgörare.
Det är ur denne mans författarskap och visioner som den kristna ryska
motståndsrörelsen hämtat sin inspiration. Den som kände Soloviefs lärjunge Berdjajef i Paris, minns också, att denne alltid med sällsamt lugn

hävdade, att, når den utländska marerialistiska vidskepelsen stupat på
sina egna dårskaper, skulle Ryssland återgå till sina stora tänkare
Solovief och Dostojevskij, Leontief och Feodorof. Tydligen är denna tid
redan inne. Den kristna underjordiska rörelsen i Ryssland drömmer redan
om act skänka vädden det första sociala system, som verkligen betyder
en tillämpning av kristna normer
)>en djupt kristen sociologi>.
Efter att gripen och skakad ha- tagit del av pater Georgs bok förstår
man bättre, varför det så länge sagts, att kyrkans ojämförligt viktigaste
front går i martyrländerna utmed Rysslands gränser och tvärsigenom
det torterade landet självt.
Martyrernas blod är kristendomens bästa utsäde. Detta blod flyter
dagligen i Ryssland och de
ko*-rrrrismen torterade grannstaterna.
"r,
Suen Stolpe
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KATOLSKÄ PERSPEKTIV
Pius X saligförklarad
Den 3 juni detta år blev Pius X (d.
1914) som förste påve sedan Pius V (d.
1572) saligförklarad. Edward Duff S. J.
skriver härom i veckotidningen America

(2/6 lel1):
inte han hade varit, skulle jag inte
vara här i dag>, är en fras som många
kanonister, bibelforskare, katekister, kyrkomusiher, kristligt demokratiska politiker,
>>Om

medlemmar

i

den katolska aktionen

kan

använda, när de tänker på Pius -X och
hans gärning. Miljoner av pojkar och flickor kunde använda den som ett slags bön
och tack, när de vid sex eller sju års ålder

får gå till sin försra kommunion.
När den 3 juni hundratusentals

människor samlades utanför Peterskyrkan i Rom,
var det emellertid inte för vad Pius X gjort
utan för vad Giuseppe Sarto var
ett
- enda
helgon. Pius X saligförklarades av en
orsak: han övade de kristna dygderna på

heroiskt sätt, hans helighet bestyrktes

av

otvetydiga underverk.
Gud gladde sig redan åt det liv som
bondpojken levde. Giuseppe Sarto föddes
den 2 juni 183i i Riese, en iiten stad på

Poslätten, äldst bland åtta överlevande
barn till en skomakare, vilken också var
kyrkovaktmästare och bybrevbärare för
att kunna försörja familjen. Allvarlig och
flitig traskade Giuseppe sju kilometer till
skolan med skorna över axeln

för att

spara

sulorna. Hängiven Gud och fast besluten

^tt.

hjälp^ andra, sade han ja till

Guds

fick också ett stipendium för
att fortsätta till prästseminariet. Efter
prästvigningen tilibringade han l8 år som
kallelse och

hjälppräst och kyrkoherde på landet, var
sedan i 28 år domherre i Treviso, biskop
i Mantua och kardinal-patriark i Venedig,
slutligen i 11 år påve.
Under hela denne karriär förändrades

aldrig Giuseppe Sartos karaktär och per190

sonlighet. Han förblev alltid en man av
okonstlad värdighet, grundärlig, med rikt

böneliv och sträng försakelse, obegränsat
hängiven andra, med outtröttlig energi,
ståndaktig, förnäm, uppriktig och full av
medkänsla.

Gud ville, att Giuseppe Sarto skulle bli
ärad genom en offentlig bekräftelse av
hans helighet, att alla skulle allvarligt upp-

att söka efterlikna hans dygder, I
och med att Gud höll sin hand över processen, som.ledde till beatifikationen, ville
Han kanske lära den moderna världen, att
ödmjukhet ej betyder försagdhet, att mildhet och försynthet ej får förväxlas med
självmedvetenhet eller tas som tecken på
manas

mindervärdighetskomplex.
Detta tycks vara meningen med Pius X:s
personliga liv, hans personliga budskap till
alla enskilda. Vad betyder han då i Kyrkans historia?
Pius X gjorde till sin uppgift att försöka

återknyta två ting, som hade söndrats:
Gud och det mänskliga samfundet. Flan
kämpade för att sammanbringa den mänskliga kulturens utveckling med de krav

den

kristna tron uppställer, Hans kamp var icke

utan framgång.
Efter hans oväntade val den 4 arg.7903
(kardinal Sarto hade köpt tur- och returbiljett till Rom) frågade en biskop den
nye påven, vilka hans huvudriktlinjer
skulle bli. Pius pekade blott på krucifixet
på sitt skrivbordt Det är min riktlinje.
Två månader senare framhöll han i sin
första rundskrivelse:

>Vårt pontifikats enda mål är att återföra allt till Gud.>
Två år senare beskrev han i ett apostoliskt brev till de italienska biskoparna mer

i detalj, vad

som genom social verksamhet

skulle återföras till Kristus:
Att åter ge Jesus Kristus första platsen
i familjen, i skolan och i samhället; att
åter hävda grundsatsen, att mänsklig auk-
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toritet kommer från Gud; att varmt omhulda intresset för folket, framför allt för
det arbetande folket; att försöka bringa
den civila lagstiftningen i samklang med
sann rätt, att förbättra eller avska{fa orättvisa lagar [.. ,], att i allt försvara och
ivra för Guds och Kyrkans heliga rättigheter.

För att kunna återställa allt i Kristus
ordagrant: föt att äter ställa allt under
-Honom, som Huvudet
si x66 allt återigen sätts i rätt ordning, behövde Pius lekmännen. >Ty detta är icke blott prästernas
sak, utan alla troende utan undantag måste
vårda sig om Guds och själarnas intressen,
dock givetvis ej enligt eget gottfinnande
utan alltid under biskoparnas ledning och
direktiv.>>

vi lever i fordrar insats>, manade Pius. Den fordrar särskilt Katolsk
Aktion, ett apostolat som han gav, vad
han ansåg vara >ett passande och i sanning ädelt namn)>. Han insåg, att Katolsk
>Den tid

Aktion inte skulle tilltala två slags katoliker, av honom betecknade som >optimister> och >pessimister>>. Optimisterna >sitter
förgäves där och väntar på att världen

skall bli kristen igen enbart genom de
rättf ärdigas böner>. Pessimisterna >>vill
rättfärdiga sin egen olust att göra något
och ger därför upp världen som hopplöst
förlorad, då de ser så mycket onr i den>>.
Redan 1906 gav han dem båda ett bestämt uppdrag: >Vår företrädare Leo XIII
påpekade

i sin

berömda rundskrivelse Ra-

rltnn nouararn och

i andra dokument, att

den katolska aktionen framför allt har
som uppgift en prakthk lösning au de sociala Problemen enligt kristna principer>
kursiveringen ät gjord av påven själv! Pius X:s första försök att återställa allt
i Kristus gällde att befria Kyrkan från

politiskt tvång. Med förfä.rrn hade han
i den konklav som valde honom till påve
erfarit, att kejsaren av österrike
med
åberopande av ett historiskt privilegium
inlagt veto mot kardinal Rampolla som
kandidat. Pius X utfärdade genast en konstitution, som förklarade dylika missbruk

för ogiltiga och drog upp regler för framtida konklaver.

I Frankrike pågick en strid mot

etc

hårdnackat försök från antiklerikala kret-

sar att göra Kyrkan till blott en religiös
administration, ingående i den civila förvaltningens tjänst. Deras första steg
som

nu följs av kommunisterna i östeuropa
t^r
nivellera skolan och bannlysa nära
i 000^ttmedlemmar av

religiösa ordnar, bör-

jande med jesuiterna. Senare sekularisera-

des hospital och barmhärtighetsinrättningar, sjukhus och kyrkogårdar. Leo XIII:s
rundskrivelse, som uppmanade alla franska

katoliker att ge republiken sitt stöd,

haft ringa

framgång.

hade

Valdeck-Rousseau
drev 1901 igenom en lag som stipulerade,
_

att alla religiösa föreningar skulle kontrolleras av regeringen, Hans efterföljare
Combes skröt med ett han hjälpt landet
att bli av med 13 904 katolska skolor,
3 040 trons förkunnare och li 964 rnedlemmar av undervisande ordenssamfund.
Pius' vägran att tillåta, att ateistiska
politiker tillsatte biskopar och på så sätt
skapade en nationell kyrka, som helt skulle
tj'int detas irreligiösa syften, ledde till att
Frankrike bröt sitt konkordat med den
Heliga Stolen. När Pius förkastade de av
staten startade >>Föreningarna för kulten>>
(för kontroll och administration av kyrklig egendom), konfiskerades alla kyrkor,
församlingshus, prästseminarier, biskopsrekyrkliga byggnader, Kyrkan i Frankrike blev utfattig och förlorade
sidens och andra

sina civila rättigheter, men hon var fri.

IJtan att behöva bry sig om

svårigheter

från regeringens sida kunde Pius nu kalla
14 frunska präster till Rom och personligen viga delr' (25/2 1906) till biskopar.
Det var

män, som senare hyllade Pius
i Frankrike>;
deras biskopsvigning var första steget till
den andliga pånyttfödelsen av Kyrkans
dessa

som >Räddaren av Kyrkan

äldsta dotter, vilken idag åtniuter

hela

Kyrkans beundran för vitaliteten och initia-

tivkraften i sin apostoliska gärning.
Pius' mest kända försök att årerställa
allt i Kristus, vilket för alltid kommer att

t9r
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{örknippas med hans namn, var något till
synes negativt. Många utanför Kyrkan ansåg det som en akt av intellektuellt tyranni
och obskurantism, som ett evident bevis
för katolicismens obstruktion mot de moderna framstegen och den fria forskningen.

visa villfarelser, som hade sin grund i en
felaktig kriticism>. Den Helige Fadern insisterade på en grundlig undervisning av
alla präster. Angreppet på Kyrkan i lärdomens namn blev på så sätt anledningen
till en uppblomstring av de bibliska och

1907 förkastade Pius modernismen, som han

thomistiska studierna.
Pius X förlänade Bibelkommissionen rätten att meddela akademiska grader efter
av honom själv bestämda examensregler.
Kommissionens utslag, som enligt påvens
förklaring måste godkännas av katolikerna
med inre instämmande, skyddade de katolska lärde mot försåtliga misstag och vann

syntes av alla heresier>>.
I ea bemärkelse är modernismen i själva
verket den ursprungliga, ständigt återkommande heresien. Ty >>heresi> betyder >urval>>. Alla heresier kräver rätten att få
välja ut, vad som behagar dem, Modernis-

kallade

>>en

terna krävde rätten att efter behag få

tolka

alla satser. Enligt
vår tids utveckling,

trosbekännelsens

deras övertygelse hade

i synnerhet i naturvetenskap och sociologi,
fört med sig, att katolicismen, i objektiv
och historisk bemärkelse, blivit gammalmodig eller åtminstone till väsentliga de1ar i uppenbart behov av anpassning och
omredigering. Som arvtagare av den filosofiska subjektivism, som tog sin början
med Descartes och nådde sin toppunkt med
Kant, påstod modernisterna, att >uppenbarelsen icke

är ett

meddelande uten en

erfarenhet>. Trons formuleringar var, menade de, allmänna uttryck för mänsklighetens religiösa erfarenhet. Och då Kyrkan
enligt deras åsikt liknar alla andra mänskliga institutioner, är även hon underkastad
evolutionsprocessen, Innebörden av hennes
dogmer och moralläror måste alltså utvecklas och tolkas i ljuset av nutida former

och behov.
Modernismen var en monstruös villfarelse:

i syfte a.tt göta katolicismen tilldragande
för moderna icke-troende reducerade den
religionen till en sentimental, okontrollerbar attityd gentemor der okända.
Pius X:s disciplinära förfarande mot
modernisterna var strängt, utan kompromisser. 6J satser, semmanställda ur de nya
irrlärarnas skrifter, förkastades den 4 juli
1907 av det Heliga Officiet genom err

respekt hos alla allvarliga studenter. Som
biskop hade Sarto förklarat, att prästseminariet var hans frärnsta intresse. Som påve
gav han exegetiken en framstående plats
i prästkandidaternas studier, för vilka han

även i övrigt drog upp grundplanen' I
rna,j 1909 inrättade han Påvliga Bibelinstituret och anförtrodde det åt Jesu Sä11skap, Benediktinerna gav han i uppdrag
att ombesörja en ny utgåva av Vulgatan,
den ofiiciella latinska översättningen av
Bibeln.
Denna snabba aktion övervann den fara
som hotade från modernismen. 1909 erkände Loisy, en av dess ledare, att rörelsen
>>fått

sin dödsdom>.

Pius X insåg klart, att den interna disciplinen och den inre heligheten inom Kyrkan var av största vikt i en tid, då >människan satts på tronen i Guds ställe>. Den
8 maj 1904 gav han order, att Kyrkans
lagar skulle revideras och kodifieras. Fyra
år senare reorganiserade han Romerska
Kurians förvaltning genom att bestämma

de enskilda

departementens befogenheter

och reglerna för deras f.örfarande.
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betyget, att det >räddade den historiska

utgavs ett reviderat breviarium, som ånyo
gav åt kyrkoåret den hedersplats som tillkommer det. Allt detta av omtanke för
prästerskapet. >En helig präst>>, sade Pius,
>gör folket heligt; en präst, som icke är
helig, är till ingen nytte utan tvärtom
skadlig för världen.>>
Men Pius tänkte som överste Herde även

frihet genom att tillbaka-

på lekmännen. Han bemödade sig mycket

dckret, som av den store thomistiske för-

fattaren, dominikanpatern Lagrange, fått

lritikens
192
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om deras >ordnade och samvetsgranna del-

i mässan>>. Fördenskull insisterade
han på att melodien i den heliga musiken
skulle följa texternas andemening; att de
tagande

vuxna skulle omsorgsfullt undervisas,

att de bättre kunde förvärva den
anda som kommer från

>>dess

så

kristna

främsta och

omistliga källa: det aktiva deltagandet i
de heliga mysterierna och

Det är den ständigt aktuella uppgiften
för kristna människor. Från himmelen
hjälper Giuseppe Sarto sina efterträdare
på Petri stol och alla dem som, förenade
med dem i kärlek och lojalitet, arbet*
på fullbordandet av det verk som han,
följande S:t Paulus, kallat: att återställa

allt i

Kristus.

i Kyrkans offent-

liga och hogtidliga bön>. Han återställde
enheten mellan sakrament och offer i mäs-

lir^, att den heliga kom^tt
munionen icke är en belöning för dygden
utan ett medel att uppnå den, och att

san genom

kommunionen skall mottagas >>så ofta som
möjligt, ja, varje dag>. Han bestämde, att
barnen skulle tillåtas gå till den heliga
kommunionen, >>så snart de kommer till
förnuftets bruk, det vill säga ungefär vid

sju års ålder>>.
Pius X dog den 20 atg. 1914. Hans
hjärta brast över att han inte hade lyckats
avvdrja kriget. Hans sista vilja var: >>Jag
är född f*tig, jrg har levat som en fattig,
och jag vill dö fattig,> Han bad, att hans
efterträdare måtte lämna hans systrar en

Reflexioner i homosexualitetsfrågan

Vid genomläsandet av den broschyr i
homosexualitetsfrågan, som för en tid sedan utgavs och distribuerades av
bundet av

1948>>,

>>För-

inställer sig vissa kritiska

frågor och reflexioner.

I broschyren talas mycket om

)>veten-

skapen och homosexualiteten>, om >flertalet vetenskapsmän>, >alla äro eniga>>,

>några forskare)> osv., men man

exakta litteratur- och

får

inga

namnuppgifter.

Framställningen verkar obestyrkt, missvisande, tendentiös.

Det finns enligt mångas mening två slags
homosexualitet, en konstitutionell och en

ringa pension.

>>förvärvad>.

Efter hans död frågade kardinal Mercier:
>>Om Kyrkan på Luthers och Calvins tid
hade ägt en påve av Pius X:s mått, hade

Den konstitutionella homosexualiteten är
en medfödd psykopatologisk egenskap, som
man knappast kan göra något åt. De därmed behäftade hör till de >>abnorma per-

då protestantismen lyckats med att

av-

skilja en tredjedel av Europa från Rom?>>
En tysk protestantisk teolog, Valter Kohler, hyllade Pius X på följande sätt: >>FIan
brydde sig icke om den politiska makten
i en modern stat. FIan var präst, och hans
strävan var att hålla Anden högt, att varken se till höger eller till vänster, när
han bar sin Frälsare genom världen.>>
Pius X:s sista budskap var hans of ta
upprepade:

>Civilisationen behöver ej längre upptäckas, ej heller den nya staden byggas i
skyarna. De ha existerat och de existera:
det är den kristna civilisationen och den
katolska staden. Blott ett är nödvändigt:
att fortsätta byggandet och att återställa
detLrå dess naturliga och gudomliga funda-

I3-Sr3o7+

Credo. 3z:a årg. Nr
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sonligheterna>>, enligt Medicinalstyrelsens
senaste nomenklatur (ef ter Världshälsovårdsorganisationens (r$/. H. O. i Genöve)
internationella överenskommelse). Den konstitutionella homosexualiteten är ofta förenad med andra patologiska drag. Det torde

all*å icke vara klokt och välbetänkt att
låta

sådana personer uppträda som norm-

givare för vad som är samhällssunt och
samhällsnyttigt i sexuellt hänseende, allra
minst med tanke på det inflytande de kan
få på uppkomsten av den andra formen
av homosexualiteten, den >>förvärvade>.
Den >föruäruade>> homosexualitetens natur är icke oomstridd. Ea uppfattning menar nämligen, att all homosexualitet i
egentlig bemärkelse är konstitutionellt betingad (Hirschfeld, Kraft-Ebing, Ulrichs
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o.a,), medan en stor del av de i homosexuella affärer inblandade i själva verket
är heterosexuella (normalsexuella)' eventuellt bisexuella, dvs. sådana hos vilka de
medfödda, bilaterala sexualanlag åt både

domen låter locka sig av det otillåtna och

äventyrliga, av pengar, nöjen, kläder och
smycken, uteliv, och låter alltför ofta behärska sig av mer eller mindre tidsbeto-

nade hobbies som motorism, resor m. m.

som nog
manligt och kvinnligt håll
- alla män(enligt Steinach o. a.) finns hos

Det är ofta på denna väg som den homo-

niskor
är ofullständigt differentierade
och trevande inriktar sig mot personer av
båda könen. De flesta fall av s. k. förvärvad homosexualitet skulle alltså enligt

Än större blir faran på grund av den
frihet som tillåtes ungdomen i vår tid
och på grund av obenägenheten hos den

denna uppfattning egentligen kallas !seudo'

visa hlara signaler ocl-r riktlinjer, en obenägenhet som bottnar i egen osäkerhet,

homosexuella

(J. Bloch)' dvs. andra

orsa-

sexuella prostitutionen rekryteras,

nuvarande generationen av uppfostrare att

liknöjdhet, 1ättja, njutningslystnad, and-

ker än äkta konstitutionella anlag skulle
ligga bakom deras homosexuella beteende.

ligt

Dc utlösande faktorerna för denna grupp
av icke-konstitutionellt homosexuella är
att finna
som i all personlighetsdaning

det nog så, att ett visst mått av

-

representeras av umgänge,
exempel, vissa speciella upplevelser, sexuell
övermättnad, med strävan att på allt mera

i miljön och

rrfrinerat sätt skaffa sig sexuell njutning,
Att i en del fall en faktor av neuros

osv.

eller en psykodegenerativ komponent (aso-

cialitet, moral insanity) är med i spelet'
är nog troligt, Även neuroserna är i regel
en produkt av konstitutionella arvsanlag
och miljö. Men de kan väl ibland även
framkallas enbart genom destruktiv miljöpåverkan på ett från början normalt psyke.
I den mån neurotiska komponenter finns
med, och i den mån homosexualiteten är
ctt
visserligen på latent anlag beroende

högmod och överdriven rädsla att förorsaka >hägrningar>> och andra >>psykiska
skador> hos de unga. I själva verket är
häm-

ningar är nödvändigt för att vi skall kunna
lösa vår livssituation som individer, familjer, sociala och nationella grupper. Må vara,
att resultatet av denna >>disciplin> ofta
icke blir annat än en polityr på ytan med
risk att skapa förträngningar i ena eller
andra riktningen, denna polityr är dock
liksom allt förvärvande av vanor och all

oumbärlig för att vi skall
kunna umgås med varandra som städade

>dressyr>>

människor. Skulle samhället bestå av mer

beteende, är den förvisso tillgänglig för
-behandling och är det möjligt att före-

eller mindre ohämmade driftvarelser utan
hänsyn och >>polityr>>, utan inlärd uppfattning av vad som är fittt och orätt, tillbörligt och otillbörligt, skulle livet bli outhärdligt och skulle vår undergång som civiliserac släkte icke länge låta vänta på

bygga den.

sig'

Det ät alltså denna

>>förvärvade>>

Att homosexualiteten är en

företeelse

(pseudo-)homosexualitet som är samhällsfarlig, men som på samma gång kan behandlas. De miljöfaktorer, som betingar
de homosexuella handlingarna, kan förväntas växa till antal och verLan, ifall homosexualiteten skulle bli accepterad som likvärdig och likaberättigad med den normala

som löper parallellt med och ökar järnsides
med nationers och kulturers degeneracion,
är ett ganska känt historiskc faktum. Hcllas och Rom är de mest kända exemplen.
Vår tid visar även tydliga symtom i sammr
riktning. Att yttre faktorcr spelar en roll
i denna utveckling och icke endast inre,

heterosexualiteten och fritt och öppet
skulle få framträda och utövas.
Framför allc föreligger här en påtaglig
ftra, för barn och ungdomar, dirf5l. att
de lätt kan formas och påverkas. Ung-

konstitutionella, är nog förklaringen till
att homosexualiteten är mera utbredd incm
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vissa >kulturellt>> mera avancerade befolkningsskikt, samhällen och nationer.
Det är icke endast inom sexuallivet som
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en kulturell övermättnad leder till pervertering av smakriktningar och känsloliv, av
litteratur, teater, musik osv. Att det sedan
i diskussioner ibland framhålles, att det
egentligen icke finns något som är perverst
eller onormalt, utan att allting är lika
normalt, om man b*t är tillräckligt tolerant och tar hänsyn till tidsanda, utveckling, uppodling av smaken, berättigade individuella olikheter m. m., synes blott vara

ctt uttryck för den motvilja mot att

ta

ställning och den uppluckring av begreppen, som är så utbredd och innerst är oförcnlig med statens, samhällslivets och släktets bestånd. Även i detta hänseende finns
paralleller mellan vår tid och exempelvis
antiken.

Sexuallivet

har i grunden icke någon

icke något annat kristet svar än detta:
det frivilliga begagnandet av sexualkraften
är tillåtet blott inom ett sant, lagenligt
äktenskap mellan en man och en kvinna,

Allt annat friuilligt bruk är
för alla
utan undantag, heterosexuella- såväl som
homosexuella

oordning och synd. Det

- i synnerhet i en tid,
är h&rda krav,

där

hela livsrummet är förgiftat av hypersexualism. Det är mycket hårda krav för
dem, som utan all förskyllan har drabbats
av en konstitutionell abnormitet och där-

för kanske är uteslutna från ett verkligt
äktenskap, eller för dem, som genom övermäktig miljöinverkan råkat in i fjättrande
vanor. Men vi får icke glömma, att dessa
krav icke ställes av en moralist eller av
en mänsklig, reaktionär institution, utan

annan fysiologisk mening och avsikt eller

av Livets Fader, som uppenbarat och med-

något annat innersta berättigande än att
frambringa nya individer och att sörja för

delat sig i Sonen Jesus Kristus, och som
i Honom givit och get rl1':, som mottar
Honom, nåden att kunna hålla hans bud
och att även av ruiner byggas upp tiil

siäktets bestånd. Från denna synpunkt sett
måste homosexualiteten vara ofysiologisk,

patologisk, den måste vara något som vi
bör bekämpa, och vars utbredning vi med
alla till buds stående medel måste söka
atr förhindra. Atr naturen har lagt in ett
vällustbetonat drif tsmoment i sexualumgänget, har endast till syfte att befordra
människans benägenhet att påtaga sig de
offer, som är förenade med släktets prokreation; avsikten har säkert icke varit att
göra njutningsmomentet till något självändamål att varieras i olika ytterligheter.

Det torde vara nödvändigt att

avvisa

en alltför stor tolerans i dessa frågor. Man
kan och bör förlåra, ursäkta och beklaga
de berörda personerna men icke
i varje
fall icke i den bemärkelsen godkänna
och
acceptera
tolerera den sjwklig:- före-

Med allt detta har vi ännu icke

teelsen.

sagt

något direkt om den kristna uppenbarelsens

och den kristna moralens syn på

saken.

hänvisa till den uppskakande framställning som S:t Paulus i bre-

Vi kan här blott

vet till Romarna ( 1: 19 ff) ger av det
ödesdigra sammanhanget mellan andens och
köttets oordning och perversion. Det finns

ett Andens

tempel.

En S:t Augustinus
och före och efter
honom många andravittnar om att
detta är möilist.

Kommunismen

i

katolska länder

I Saenska Morgonbladet

skrev

i juli

må-

nad (2/7 i1) märket Ferguson, bakom
vilket torde dölja sig en känd Uppsalaprofessor, en liten artikel, där han ville
göra gällande, att kommunismen har framgång endast

i

katolska länder som Spanien,

Italien och Frankrike, medan den >>fria
protestantismens>> länder fredar sig utmärkt mot denna f.ate. Som förklaring antyddes, att >genom den katolska kyrkans
konservativa hållning folkupplysningen är
så mycket sämre än i de protestantiska
Iänderna och massorna därför lättare faller
offer för demagoger>, samt att den >sociala.
efterblivenheten genom den katolska kyrkans reaktionära politik blivit så stor, arr
kampen för reformer måste ta sig rent
revolutionära former, för att det skall bli
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någon utväg ur förtryck och efterblivenhet bland massorna>. Ja, det antyddes rent
av att >den auktoritära och totalitära
fostran som människor fått i den katolska
kyrkan kuvat och förslavat samveten och
sinnen, så att de måste ha diktatur och
kommando för att trivas och därför anammar den kommunistiska tvångspolitiken>>.
Låt oss först dröja vid det sista påstå-

då den första stora kommunistiska vågen
gick över Europa, den icke hade sina an-

i de mer katolska delarna av dessa
länder och knappast alls i de rent katolska
men däremot i de delar, där avkristningen
och sekulariseringen nått längst. Detsamma
hängare

gäller nu om Italien och Frankrike.

Det gamla

påståendet,

besvaras, endest

endet,

att

katolicismen

skulle befrämja social efterblivenhet, kan

om man mot

varandra

dessa slavbundna katoliker som
))anammar>> en kommunistisk vålds-

ställer upp jämförliga storheter. Att jämföra medelhavsfolk och nordbor ur social

regim? Vet icke hela världen vid detta
laget, att det just är de katolska folhgrupperna som tagit upp kampen mot bol-

synpunkt och sedan peka ut deras religion
som förklaring, är orimligt, Däremot kan

sjevismen, att i alla de ockuperade ståtelna
katolikerna torteras, deporteras och mördas,
därför att de icke fogar sig efter kom-

schweiziska kantonerna

Var finns
viljelost

munistiska maktbud? Hela Fergusons konstruktion är felaktig: innan h:n utslungar
så oerhörda påståenden som att lojalitet
mot Kristus och hans Kyrka skulle predisponera till slavisk undergivenhet inför
Kyrkans fiender, är han skyldig framlägga
bevisning för att något sådant förekommit

eller förekommer.
Vad särshilt Italien och Frankrike beträffar, borde en historiker veta, att kyrkan där under förra århundradet och fram
till tiden för andra världskriget oavbrutet
hindrats i sitt upplysnings- och bildningsarbete utanför det egentliga kyrkorummet
av >antiklerikala>> och >religiöst frisinnade>>
regeringar. Att i dessa länder finns relativt

många kommunister, beror bl. a. på att
kyrkan icke har grepp om atbetarmassorna
utan endast nått en elit bland dem. I de
länder, där kyrkan haft och har möjlighet

att fritt arbeta och mobilisera alla

Uri, Unterwalden och Vaud

katolska
Schwyz,

med landets calvinistiska kantoner. Vill någon göra
gällande, att under dessa absolut lika farutsättningar den katolska befolkningen
skulle vara socialt sämre utrustad än den
calvinistiska? Naturligtvis icke. Detsamma
gäller katolikerna i USA och England, jämförda med deras protestantiska landsmän.
Den skillnad som föreligger mellan sociala
förhållanden i t. ex. Spanien å ena sidan

och Sverige å den andra, har att

göra

med landens historia, icke med deras relision. Suerige bar icke på lång tid haft
krig
där ligger den verkliga orsaken
- vi på vissa
till att
icke alltför många
områden har ett visst försprång.
- Eller skulle Ferguson vilja göra gällande
att Sverige under den katolska tiden var
socialt försumpat och efter reformationens
genombrott genomgick en avgörande förändring till det bättre?

sina

resurser, har hon genom sin syn på sam-

hEllet på ett ytterst effektivt sätt motarbctat den ateistiska kommunismen. Varför i detta sammanhang icke ta med t. ex.
österrike och västra och södra Tyskland?
Hur kan man i dessa länder exemplifiera
satsen att kommunismen där blomstrar
därför att >>kyrkan har folket i sitt
grepp>? Under alla förhåflanden är det
ett faktum, att efter första världskriget,
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det vara rimligt att jimlört de
ti ex.

Glöm ei de födöljda bakom
iärnddån
Ärkebiskopen av \flestminster, kardinal
Griffin, vilken, liksom hans företrädare
kardinal Hinsley, vid många tillf allen
framträtt som förtrycktas försvarare, utsände Trefaldighetssöndagen ett herdabrev,
vari han bl. a, påyrkar, att occidentens regeringar böra ingripa mot förföljelsen mot

Katolska perspek"tiu

kristna bakom jirnridin, varjämte

han

1 iuli, Jesu
Kristi dyrbara blods högtid, skulle i alla
katolska kyrhor i England vara böndag
för den förfölida Kyrkan i östra Europa.
Kardinalen framhåller, att den svåra relisionsforfolielsen i Tjeckoslovakien, där
bestämde,

att i år

söndagen

ärkebiskop Beran av Praha liksom många
präster hålles fången, är motstycke till
vad som försiggår i andra lydriken under
röd regim, där, enligt pålitliga informa-

Asien dödade av de röda, 30 fängslade och
motsvarande antal >xvsatta>, deporte-

ett

rade eller i landsflykt.
Jag tillåter mig även hänvisa

Ukraina och de baltiska staterna går det
till på samma sätt: katolska skolor stängda,
katolsk press förbjuden, präster och prela-

ter fängslade eller avrättade utan lega dom
och ransakning. I Jugoslavien är förföljelsen ingalunda inställd. Efter kriget äro där
mer än 200 präster avsatta och I 700
dömda

till

långvariga fängelsestraf,.

\rad är att göra, frågar sig kardinalen.
Jo, först bch främst se till, att våra förföljda bröder icke känna sig i glömd

mans

rike.

Vi

Konversionernas antal

i USA växer stän-

digt, Under de senaste tretton åren anslöt
sig mer än en miljon vuxna, mest protestanter, till Katolska kyrkan. Enligt Ca-

tbolic Directory räknades t. ex.

1949

27766147 katoliker och 119 173 konver-

titer. Tillväxten av

konversionerna sker

t. o. m. snabbare än katolikernas i övrigt.
1939 ökades katolikernas antal med 5 /6,
men konvertiternas med 3t o/o, 1949 lr'ed
16 0/6 rcsp. +l /6. S'årskilt beaktansvärd är
konversionsrörelsen bland de färgade. 7949

upptogs inom dc fem katolska församlingi Flarlem 1 027 vuxna,
Konversionernas jämt stigande kurva för

arna
måste därför försöka förmå våra po-

litiska ledare att göra föreställningar hos
maktägande religionsförfölja.re, kriva rtt.
de rättigheter, som äro garanterade i De
förenade nationernas stadga,

ej få

trampas

under fötterna och slutligen, framför allt,
i kyrkor, hem och skolor oavlåtligen bedja

för de förföljda, enligt de första

kristnas

föredöme: >Och Petrus förvarades i fängelse, och utan uppehåll uppsändes för honom av kyrkan böner till Gud>> (Apostlag.
12: l). Så kardinal Griffin (S/ Olau, Oslo,
1951

Korn-

Konversionsrörelsen i USA

tioner, mer än tiotusen präster blivit mördade, fängslade eller deporterade. I Polen,
IJngern, Rumänien, Bulgarien, Albanien,

till

munism og Katolicisn av Hans Bölling
(Köpenhamn) och till Arthur Bliss-Lane:
Jag såg Polen förrådas (Stockholm).
Gustaf Armfelt

nr 21/22).

Den religionsforföljelse som nu rasar i
Europa och Asien är utan motstycke i
världshistorien: 6i miljoner katoliker, ungefär en sjundedel av hela världens katoliker under terror, röd terror, såsom Katolsk
Ugeblad. (Köpenhamn 1951, nr 2S) pä-

den.

Forskar man efter skälen för denna
starka konversionsrörelse, finner man, att
den katolska organisationen är väl ordnad,
och att den arbetar högst effektivt. En
stor roll spelar här även den väl uppbyggda
katolsla informationstjänsten, som når de
vidaste kretsar, särskilt genom >>Katolsk
brevlåda>>

och

>>Katolsk frågetimme>> i

radio. Informationstjänsten utgick från
iakttagelsen, att det i USA
liksom litet

Under

äro 14 biskopar i Europa och

ningar mot kyrkan? Föregångsmannen för

Ungefär halften av östra Europas bisenare åren

i regel inte blott framhärdar i sin nya
tro utan även blir utmärkta apostlar för

- världen
varstans i den protestantiska
fanns och finns många icke-katoliker som
felaktiga
har helt
uppfattningar om katolicismen. Varför skulle man inte uppmana
dem att komma fram med sina invänd-

pekar.

skopsdömen

med sig, att konvertiterna intager en allt
mera framträdande plats inom den amerikanska katolicismen, i synnerhet som de

äro utan överherdar.
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denna verksamhet var paulistpatern Conway, som för ungefär i0 år sedan började

ningar och genom radioutsändningar över

folk att skriftligen
anmärkningar. Under 30 år

niskor, som på det sättet nås genom radio,

insända sina
samlade han
på så sätt 2t0 000 kritiska insändare. De
mera betydelsefulla av dem, 1 000 till antalet, sammanförde patern med tillfogade
korta men träffande svar i en bok, The
uppmana

Question Bo:c, som blev den populäraste
handboken för konvertiter inom den
engelsktalande världen.
såldes

2 miljoner

Av en

upplaga

exemplar.

Andra paulistpatres fullföljde, i synnerhet i New York, pater Conways metod
och gav den en bredare bas genom att i

hela landet grundlägga apologetiska föreningar. Vidare skapades ett sällskap för
information, som spridde bättre kunskap
om den katolska tron genom flygblad, regelbundna artiklar i 42J icke-katolska tid-

102 stationer. Man uppskattar antalet män-

till ungefär li

miljoner.

Dessa upplysningsmedel skapar

blott

första, lösare kontakt. Som nästa

en

etapp

foljde fOr intresserade en individuell, ofta
långvatig kateketisk undervisning hos prästen på platsen. Konversionen är ju en så
ömtålig, personlig sak, att man länge ställde
sig tvekande inför en undervisning i grrrpper. tr4en det allt mera tilltagande antalet
av konvertiter g.jorde det slutligen nöd-

vändigt att

sammenf

atta dem i

grupp-

undervisning, vilket skedde med

bästa

framgång, i synnerhet som denna undervisning i regel anförtros åt särskilt utbildade präster och handhas av dem med

hjälp av de
del, såsom

modernaste undervisningsme-

film

m. m,

(Orientierung 7957

nr 2: 22)

LITTERÄTUR
J u I ie n G r e e n: Moira. Stockholm 1911, Gebers.

lournal V, Paris, Plon.
Sista årets mest omtalade roman

-:

i Frank-

rike är fransk-amerikanen och konvertiten
Julien Greens Mo'ira, som i höst också

föreligger i god svensk översättning. I

stor episk stil skildrar Green, som själv
härstammar från en puritansk miljö, hur
en ung puritansk student, som tappert
kämpar för sin renhet, till sist blir förförd
av en lättsinnig fiicka och därefter mördar
henne; boken slutar med att han överlämnar sig till polisen. Bakom denna bok ligger Greens livslånga grubbel över renhetens problem, Man förstår boken bättre,

om man samtidigt läser femte delen av
hans Journal, vilken kanske är en ännu
märkligare bok än romanen. Det visar sig
dfu, att det i Greens liv finns en djup
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och tragisk hemlighet, som han ännu icke
anser sig kunna förråda, men vars samband med ett erotiskt dramr a.t sannolikt.
Green ställer frågan, om Kristus själv kan
ha känt sexuella frestelser, han betecknar
sexualiteten som det kors, på vilket den

fallna mänskligheten är utsträckt, och
hans dagbok är full av förtvivlade kommentarer och maximer omkring detta och
liknande problem. I själva verket är det
Greens puritanska driftsskräck, som ännu
sitter kvar, och som hindrar honom att
se realistiskt-katolskt också på kroppen och
dess problem. D. v. s. han ka.n teoretiskt
men hans liacceptera en sådan syn
dande förminskas icke därav, >Port-Royal
nous manque>, skriver han en gång; >>je

veux dire que Port-Royal

correspondait

exactement aux besoins d'ute cettaine race
d'ämes qtÅ n'itaient pas du tout hdr6tiques

Litteratu.r
et telles qu'on en trouverait

encore beaucoup,> Han antecknar en annan gång: >Si
le corps 6tait mdprisable, Dieu ne le ressuciterait pas. Le corps n'est pas un don
du diable. Un beau corps est ce que Dieu
a fait de plus beau dans le monde visible.
Que le pdchd suive la beautd comme son
ombre ne change rien ä l'afiaire.> Å andra
sidan citerar han och instämmer i Claudels

ord om att den mänskliga kärleken

äger

skönhet, endast då den icke ackompanjeras
av tillfredsställelse: >Quant aux volupt6s
elles n'existent pas.>>
de I'amour satisfait
hemlighet ligVarför? Vilken fruktansvärd

ger bakom det ohyggliga pris sexualiteten
nästan alltid avkräver en icke-cynisk människa? Varför frestades icke Kristus? Svaret
torde vara, att Green alltför mycket utgår

från den fallna människan som den normala. F{an är, utan att märha det, fortfarande instinktivt bunden vid den sekulariserade epokens syn på människans uppgift som den att misslyckas, att besegras,
helst med värdighet. Hans
att gå under
- med nåden, icke hans införnuft räknar

stinkt. Kristus är sann människa

-

men

människan uten arvsynd, människan sådan
hon var före fallet. För en sådan människa
är Guds vilja medveten och uppenbar på
ett sätt, som den fallna människan icke

ens kan fatta, och som endast helgonen
anat. Men sant är, att vi hunnit så långt
från detta ursprungliga tillstånd av oskuld
och levande insikt om Guds vilja, att vi
nu knappast mer kan tänka sexualiteten
fritt utlevd i full oskuld eller ett sexuellt
liv, som icke är skuldbelastat,
d. v, s. förött
av själviskhet.
Greens dagbok innehåller också mycket
annat
en krönika över en katolsk för- liv i Paris, många samtal med
fattares
Andri Gide, betraktelser över litterära och
kyrkliga problem, uppgörelser med de alk-

för

eller alltför formellt

fromma.

- dösastre>,
>Spirituellement
ma vie est un
skriver han en gång. Citater är betecknande

för

hans absoluta ärlighet.

Det kan tilläggas, att Green i sina
böcker också omnämner besök

i

dagSverige,

bl. a. en f.ärd p1 Göta kanal och etr besök
vid Skokloster (som synbarligen icke imponerer på en fransman). Han tycks emellertid icke ha vänner i Sverige utan resa
xnonymt. Däremot har han tydligen vän-

ner i Danmark.
Suen Stolpa

Graham Greene: Slutet
bistorien. Stockholm

19

på

i 1, Bonniers.

lvlotsedd med den störsra förväntan i
hela världen och samtidigt utkommande
på ett flertai kulturspråk, infriar Graham
Greenes nya roman alla förhoppningar. Det
förefaller vara den stölstx kristna roman

som skrivits på mycket lång tid.
Motivet är den mänskliga kärleken i dess
förhållande till den gudomliga. Vi förs in

i en solkig modern miljö, präglad av promiskuitet och upplösning. En modeförfat-

tare har en f örbindelse med sin väns
hustru. Flans kärlek är krävande, s.jälvisk,
tyrannisk. Livet självt slocknar för honom,
då hans lidelse icke längre kan tillfredsställas. Vi tror också till att börje med
något liknande om hans partner. Vi ser,
att hon är skamlös, odisciplinerad, ett
hjalplost offer för sin drift. Vi vet, att
hon också har andra förbindelser. Vi kan
efter att ha tagit del av den manliga
-partens version av förloppet
icke ana,
att historien också har en- helt annan
aspekr, en helt annan innebörd. Denna

framgår först, när vi

tack vare

en

- ta del av en
spanande detektiv
flr
dagbok, förd under kärleksförbindelsens tid
av den kvinnliga parten. Denna dagbok
skulle recensenten vilja karakterisera som
något av det sublima i modern litteratur, Greene lyckas här med vad ytterst
få diktare ens vågat tangera: att konkret
visa Guds nåds nedslag i en solkig, avkristnad nutidssjäI. Det finns en enda nyans i kvinnens kärlek, som ger Guds nåd
en anknytningsmöjlighet: hon är icke krävande, utan givande; hon är icke högmodig utan ödmjuk; hon är i sista hand mer
intresserad av sin nästa än av sig själv.
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Litteratur
Men detta räcker, Mästerligt visar Greene,
hur denna springa är tillräcklig, för *t
det väldiga kraftflödet av Guds kärlek

skall kunna tränga in, Kvinnan vet, att
men hon
hon är liderlig och skamlös
frågar sig, om det då icke finns någon,
som kan älska också en

liderlig och

skamlös

kvinna. FIon tar lektioner av en rationalist
och gudsförnekare, en av de >>suburban

Voltaires>> som Eliot talar om; det har
roat Greene att låta just dennes undervisning knäcka hennes sista motstånd och
göra henne till
troende. Hon inser, att
Gud bekymrar- sig föga om hennes tro

eller otro

han upptar också

hennes

otro i sin kärlek. Till sist bryter sanningen
oemotståndligt igenom:
>>Jag

tror, att Du har blivit fodd till

naturalistiska romaner, Han är som stämp-

krampaktigt
Iad av Eyvind Johnson
- knuten i vilslutande sig mot sanningen,
daste hat mot sanningen, redan därför att
den är sann, patologiskt negativ mot den
gudomliga kärlek, som omvärver honom,
och vilkens makt över den älskade han
med förbittring måste konstatera.
Men efter kvinnans död fortsätter hennes nya kärlek att verka. Vi får i boken

bevittna ting, som för den troende tar
karaktären av underverk, men som den
hä*ke författaren givetvis uppfattar som
egendomliga och tillfälliga sammanträffanden. När på bokens sista sidor en präst
mänskligt föga imposant
frrmträder - av suverän insikt
kasi besittning

men

de
tar sig författaren över honom med

världen. jrg tror, att Du dog för oss. Jag
tror, att Du är Gud. Lär mig att älska.

grövsta smädelser.

Jag bryr mig inte om mitt lidande. Det
år bzrr deras lidande som jag inte står ut
med. Käre Gud, om Du kunde komma ned
från ditt kors bara ett litet tag och låta
mig få komma dit upp i stället. Om jag
kunde lida som Du, skulle jag kunna läka

gift. Han har gett

som Du.>>

Hon förstår, att Gud mycket väl skulle
ha kunnat överväldiga och krossa människorna med sin kärlek, men att han före-

drar att låta dem uppgå i sig genom li-

att

djärv tanke antyder Greene,
Guds kärlek på visst sätt växer direkt

ur

hennes mänskliga lidelse:

dande. Med en

>Du var med och lärde oss att slösa på
samma sätt, som Du lärde den rike mannerl att göra det, Iör att vi en dag inte
skulle ha något annat kvar än denna kärlek
till Dig. Men Din godhet mor mig är alltför stor. När jag ber Dig om lidande, ger
Du mig frid. Ge den åt honom med. Ge
honom min frid
han behöver den
bättre

. >>

-

Kvinnan dör och lämnar efter sig

den

trasige älskaren och hennes olycklige, blide,
ödm;'uke man. Den förre tecknas som den

förbrända nutidsmänniskan, den av sina
demoner ridna, oandliga människan, sådan
hon förekommer i de flesta svenska efter-
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Graham Greene har lyckats med sin upposs en ny bild av den
sekulariserade människans helvete, men han

har också förmått skildra, hur gudomlig
kärlek genom den sista smala springan förmår bryta sig in i och omskapa också detta
förfall till ödmjukt liv. Kvinnans dagbok
läser man med samma gripenhet som autenhelgons bekännelser
tiska heliga verk

- har vissa förfa.ttare
eller brev. I samtiden

tidigare närmat sig detta högsta bland alla
bl. a. Undset, Eliot, Bernanos,
Le Fort och Mauriac. Det kan förmodligen
med sanning utsägas, att Greene har överträffat dem alla. Den katolske nutidsförfrttare, som man i det längsta klandrat,

motiv

för att han

endast velat skildra >>världen

utan nåd>>, har i sitt sista verk gett oss
en bild av Guds kärlek och dess besittningstagande av en solkig modern sjä1, som
för en uppmärksam läsare kan komma att

betyda lika mycket som mötet med en
i det s. k. verk-

autentisk helig människa
liga livet.

Graham Grecnes Slutet på bistorien är

en händelse icke bara inom litteraturen
utan över huvud i samtidens andliga liv.
Suen Stolpe

Litteratur

Ny litteratur i Tyskland
Med utomordentlig energi har de tyska
förlagen återupptagit sin verksamhet; expedieringen sker med en ackuratess och
snabbhet, som är en lisa för var och en
som haft att göra med franska förlag,

vilka alltjämt lever kvar i balzacska förhållanden. Försöker man skaffa sig en
ungefärlig uppfartning om tendenserna i
tysk bokutgivning, finner man naturligtvis först och främst ett storr antal djupsinniga metafysiska verk, ansatser att vinna
en överblick över och ett grepp om hela

den förvinade tyska kultursituationen.
Bland

dessa

Filosofiska synteser

kan nämnas några, som möjligen kan intressera också svenska läsare.

Manfred

Schröter ger i Metaphysik des Untergazges (Miinchen, Leibniz) en kritik av
Spengler. Han kände Spengler, han led av
att andra bandet av Untergang des Abendlandes aldrig motsvarade de förväntningar
det första väckte: inledningskapitlets metafysiska exkurs gled ned i ren biologism.
Han känner Spenglers ofullbordade planer
på ett stort metafysiskt verk och på en
skildring av mänsklighetens första historia.
I en tid, som läser Toynbee,

Sorokin

(Social and cultural dynamics) och Kree-

om hon icke skall gå under. Det är denna
mutation den schweiziske författaren id6-

rikt och fängslande granskar. I det nu
föreliggande bandet ger han förhistorien;
i band 2 skall analysen av den nya, aperspektiviska människan presenteras. Der
kan tilläggas,

^tt

författarcn till stor del

behandlar material från modern bildkonst-

Metnoarer

är alltid populära efter stora

historiska

kriser. Svenska läsare bör observera arkeo-

logen Ludwig

Curtius'

Lebens-

erinnerungen (Stuttgart, Deutsche Verl..
Anst,), som ger en utomordentligt fängslande bild icke bara av en stor tysk humanist utan också av tysk bildnings förgrundsgestalter under tiden före Hitler..
Särskilt intressant är analysen av de tyska
universitetens ansvar för Hitlerbarbariet,
bilderna av Klages, Schuler, Rickert, Gundolf samt skildringarna av första världs-

kriget och den långa Romtiden. Boken,.
som är lysande skriven, slutar med att
författaren 1937 avskedas av Hitler: >Ich
empfand es wie einen Ritterschlag.>

Marianne Vebers stora bok Max
Veber (Heidelberg, Lambert Schneider)
är av samma klass, Den store religions-

sociologen (som också var med och undertecknade Versaillesdiktatet) skildras här en

bet (Configurations of culture groutb),

aning sentimentalt och överspänt,

bör denna granskning av

hans väsens dynamik framträder: en av
de väldigaste arbetarna i detta århundrades
tyska universitetsvärld.

Spenglers stora

diktverk vara välkommen.

Ett annat, väldigare försök är (Jrsfrung
uncl Gegentttart av Jean Gebser

(Stuttgart, Deutsche Verl. Anst.), av vilket arbete första delen urkommit. Förfat-

vill

ge fundamenten till den >a-pervärlden. På samma sätt som
Montezumas magi brast samman inför de
få spanska erövrarna, på samma sätt som
den mytologiska tidsålderns greker stod rådvilla inför en ny värld, som de fick grepp
om först genom att skapa en rationell
vetenskap, står också den moderna människan hjälplös inför en ny frambrytande
värld. Det krävs av henne en ny mutation,

taren

spektiviska>>

men

Klassikerna

har på sina håll fått en förnyad aktualitet.

Man finner flera böcker om Dante, bl. a.
av August Yezin (Diilmen, Lau-

Leonhard (Der
gegenwärtige Dante. Stuttgart, Deutsche
Verl. Änst.). Den förre bygger också på
den moderna forskningen, Auerbach och
Curtius; den senare ger en modern mänmann) och Kurt

niskas aspekt på verket.

Leopol Zahn

har i sin Nietzsche (Diisseldorf,

Drosre)
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{örsökc ersätta systerns idealiserande och
llertrams mytologiserande skildring med en
saklig modern biografi. Karl August

Götz

get i Nietzscbe als

Ausnabme

(Freiburg, Alber), en uppgörelse med den
andclösa maktkult, som fördärvat Tysk-

land, och ger i mycket Nietzsche skulden

för

denna tragedi.

Det är

efterkrigstidens

har också utgivit Gesattg ist Dascin. Rilkes
geistiger Ve g aon Prag nacb Mnzot
(Hoffmann und Campe), som viwnar om

goda insikter, och slutligen föreligger i
definitiv redigering i två band Rilkes brevväxling med hans väninna och mecenat
Marie von Thurn und Taxis (Insel-Ver-

l"g).

definitiva avräkning med Nietzsches nihilism.
Dostojevskij är föremål för

mycken -diskussion i efterkrigstidens Tyskland. Man kan nämna Alois Dempf f s

Die dre) Laster (Minchen, Karl Albert),
som skildrar D:s andliga utveckling, hans
ställning i 1800-talets intellektuella miljö
och slutligen analyserar hans lära om lasterne som diuppsykologi. En liten skrift
av Fedor StePun lörsöker sammanfatta D:s
världsåskådning (Heidelberg, Pfefter).
Till en mild, fj'ä,tran värld för B r e n n o

von Viese

oss

i sin stora bok

om

lyrikern Mörike (Tnbingen, Rainer \funderlich).

Otto

Heuschle

skildrar på grundval
av personliga minnen och
brev Htr.go 1iotu Holmsnttstbal (Freiburg,
Alber); även i Curtius' nyss nämnda me-

moar finns en fin Hofmannsthalbild.
Hanns Arcns har i Stefan Zueig,
sein Leben, sein Verk samlat en rad uttalanden och artiklar av den bortgångnes
vänner men förmår icke övertyga,'t Tweig
var civilisationslitteraten, som fölldriktigt

måste ta sitt liv, när just den kulturtyp, i vilken han behagade trivas, försvann, Han ägde ingen kontakt med de
andliga källorna och var alltigenom en
epigon. I viss mening kan hans öde sägas
vara representarivt för det kraftlösa och
njutande Kultur-Europa. Ett pittoreskt intresse har boken givetvis: Zweig kände
alla, hade läst allt, yttrat en mening om
allt. Om få år skall ingen minnas honom.
Rilke tu föremål för en aldrig sinande
ström av undersökningar. En av de viktigaste har skrivits av Franz Josef
B re c h q Schichsal und Aultrag des Menscben (Minchen, E, Reinhardt), som utgör en filosofisk analys av Duineser Elegien.

Den svenskfödda
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(?) Anni Carlsson

Stor Lritik

möter man endast i ett fåtal nya tyska
böcker. Till dessa måste först räknas E, R,
C u r t i rls' Kritiscbe Essays zur firodernen
Literatur, där Tysklands störste kritiker
tar ställning dll så olika diktare som Vergilius, Goethe, Hofmannsthal, Hesse, Eliot
och Cocteau (Bern, Francke), En hos oss
obekant kritiker av rang är Reinhard
Buchwald, som i Goetbezeit und Ge-

genruart (Stuttgart, Kröner) ypperligt
redogjort för Goethes betydelse för se*
nare tysk diktning, Där finns också en

fin värdering av Gundolf och

andra

Goetheforskare. Samme förf attare har i
en liten skrift mycket fint porträtterat
Hesse och Ricarda Huch (Bekennende
Dicbtung, Stuttgart, S. Hirzel). Slutligen

har Valter

Rehm i en väldig

kallad Orpheus (Diisseldorf,

bok,

Schwann),

skildrat Novalis, Holderlin, Rilke

den

- samtyska lyriLens tre genier.
I detta
manhang kan också nämnas, att av J acob Vassermann posthumt utkommit en samling Bekenntnisse u.nd Begegnangefi (Bamberger Reiter) med uppsatser
om bl, a. Hofmannsthal, Conrad, Dostojevskij samt en intressant självbiografisk
skiss.

Katolsk litteratur

Ett av de mest observerade namnen i
efterkrigstidens katolska förfartarfaTang i
Tyskland är Ida

Görres, känd

oss väsentligen endast genom

hos

sin stora bio-

grafi över den heliga Teresa av Jesus-barnet. Fru Görres har emellertid bakom sig
en stor produktion. Nocturnen, ur vil-

Litteratur
ken vi meddelar utdrag i samma nummer av Credo, ätr förf attarinnans krigsdagbok. Von Ehe und Einsamkeit (Donau-

wörth 7949, Cassianeum) är en fingerad brewäxling om klosterliv contra
äktenskaplig kallelse, Der uerborgene Schatz

(Frankfurt
19t0, Josef Knecht)
^/M samlade
är författarinnans
dikter. Gespräcb iiber d.ie Heiligkeit (1949, samma

förlag) är ett samtal om Elisabeth av
Thöringen. Men störst uppseende hat Die
Ieibhat'tige Kircbe (1950, samma förlag)
väckt genom sin lidelsefulla diskussion av
gammalt döende och nytt växande inom
kyrkan; boken bör översättas och kommer

atr utförligt refereras i Credo.

En

Langgässer,

vilken

skrev efterkrigstidens mest uppmärksammade tyska roman med den sällsamma och

djå*t

Das unauslöschlicbe Siegel och sedan

befäste sin ställning med den lika kuriösa
som rika Mörhiscl:e Argonautenfabrt (bLda,

Eri k
utgivna hos Claassen Verlag).
har i
Peterson, den bekante teologen
Tbeologiscbe Traktate (19i1, Kösel-Verlag) samlat en rad uppsatser, av vilka en

del härstammat fuän hans protestantiska

tid, lgnaz

Zangetle

belyser

i

en

bok Die Bestitnmang des Dichters (Freiburg 1948, Herder) ur katolsk synvhliel.

Hans Uhrs von Balthasar har
i en stor bok (Olten, Hegner) behandlat
Therese aon Lisieilx.

öuerblick

över detta vimmel

rty^ tyska

och i sitt präktiga memoarverk

me.jslar

gamle Ludwig Curtius tåligt ut bild efter
bild av lärdom, besinning, visdom ur tysk
universitetstradition. Och från den katolska
falangen kommer
ofta under inspiretion

av Romano Guardini

-enström
av haltfulla och viktiga verk, skönlitterära
likaväl som vetenskapliga.

an-

är
nan, nu avliden, katolsk författarinna
Elisabeth

mångas tankar oroligt kring Dostojevskij:
vad är det heliga Rysslands djupaste syftning och historiska mål? Tysk humanistisk
ande försvarar fortfarande här och var
karskt de eviga värdena: Schröter avböjer
Spenglers frestelse, Curtius håiler kontakten levande med utlandets srora diktare,

böcker

^v Man kan notera
är icke lätt att vinna.
spridda ansatser till syntes, särskilt J e a n
Gebsers försök att teckna en ny, inbrytande epok i människans historia. Man
observerar en melankolisk sugning tillbaka
till de fulländade klassikerna, Dante och
Hofmannsrhal (vars aktualitet är påf al-

lande) och en srändigt ny inlevelse i
den stora mystiska lyriktraditionen, som
kulminerat i Rilkes gåtfulla och outtömliga verk, I väntan på det ryska
förhärjandet av västerlandet kretsar också

!t

'S/'al cer Theodor Cleve:
Peter 1i/ust, ein chrhtlicber Existenzphiloso|b unserer T age. Speyet
19i0, Pilger Verlag.

Från Charles du Bos' dagbok och Gabriel

Marcels filosofiska författarskap är den
tyske existentialfilosofen Peter \[ust välkänd. Hans föreläsningar vid Miinsteruniversitetet väckte också under många år ett

stort uppseende; han samlade bland all:r
professorerna det största antalet studenter
kring sin kateder. Peter Vusts kristna exisrenrialism är okänd i Sverige. Det kan
dlä,rför vata på sin plats att utpeka en liten,
prisbillig men mycket instruktiv monografi över den bortgångne filosofen, ingående i den fina serien >Kleine PilgerReihe>, där också Oswalt von Nostitz' lilla
bok om Bernanos och Hubert Bechers ana-

lys av Gertrud von Le Forts Kranz Jer
Engel föteligger. Man kunde också hänvisa till den Vust-Denkbuch som förra
året utgavs under titeln: Icb befinde miclt

in absoluter Sicherbeit. Den bäste introduktionen till '$7'usts tänkande finner man
kanske i Gabriel Marcels Etre et aaoir.
Intressant är att i Cleves bok finna förklaringen till hur '!7'usr, som tidigt avlägsnat sig från sina fäders katolska tro,
fann vägen tillbaka till den. 1918 greps
han starkt av Tysklands nederlag. Reli203
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gionsfilosofen Ernst Troeltsch yttrade då

till

honom:

>>Var

inte förskräckt. Det yttre

nederbehöver

lag, som vi nu får vara med om,
inte driva er in i förtvivlan. Nederlaget
för vira, vapen är iu bara den konsekventa
följden av det permanenta inre nederlag,
som vårt folk efter Hegels död har lidit
på andens slagfält, i och med att vi gett
upp våra fäders gamla stortro på andens
suveräna makt.>
Dessa

ord betydde för Vust en upple-

velse. Och Troeltsch fortsatte:

>Ni är ännu ung. Om ni verkligen vill
betyda något för vårt folks förnyelse, måste

ni gå tillbaka till fädernas uråldriga tro
och som filosof ta upp kampen för en
äreräddning för och ett återvändande till
mccafysiken.>>

Detta var första stöten till Peter Vusts

bok Die

Auf erste/:ung cler Metaphysik.

Från och med detta ögonblick insåg han,
att människan varken är ande, som idealismen tror, eller natur, som naturalismen
hävdar, utan ett väsen sammansatt av Bios
och Logos, ett sökande väsen, med frihet
att sänka sig under eller hoja sig över sin
egen nivå och

i

sista hand

för sin frälsning

hänvisat till honom, som var samtidigt
människa och Gud. Hans största verk är
Ungea.,issbeit uncl Vagnis (1937) som röjer

en viss påverkan från Karl
nunf

Jaspers' Ver-

t unil Existenz. Här möter ett tän-

Bönen, fattad som full hängivelse, gör
människan stilla, gör henne barnslig, gör
henne objektiv . . . Tillvarons stora hemligheter skänks endasr de bedjande.>>
Suen Stolpe

Elsebet

Kieler:

Troen.s

holtlning. Köpenhamn 19i1, Sankr
Ansgars Forlag.

Den nordiska katolske litteraturen är
ännu torftig, i varje fall till kvantiteten.
Det finns emellertid i de nordiska länderna
en och annan skribent, som äntligen tar

vid där de utländska pionjärerna slutatTill dem lriir danskan Elsebet Kieler, en
person som det lönar sig att mycket noga
lyssna till. Nästan varje anförande eller
artikel av hennes hand har ägt en intensiv
personlig accent, som tvingat till uppmärksamhet, Elsebet Kieler förefaller tala mor
en bakgrund av autentiska andliga erfarenheter
d. v. s. hon äger just de kvali- man förgäves efterlyser i större
teter, som
delen av samtida nordisk litreratur. Den
lilla skriften Troens holdning är av en sä.
dan vikt, att den icke bör undgå någon
katolsk läsare i Sverige. Recensenten har
frapperats av dess lugn, dess balans, dess
mognad. Ändå är det fråga om en

-

medvetet
mycket elementär skrift.
Elsebet Kieler ger försc en skiss av en
känd situation: det katolska rutinliv, där
tron till sist börjar upplösas inifrån och

kande, som erbjuder en märklig parallell
till Gabriel Marcels: utan en insats av dels
reflexio dels d.eaotio kan filosofen aldrig
hoppas nå fram till tillvarons sanna kärna.
lVust dog en martyrs död, i tungkräfta.
18 december 1939 skrev han lugn ned ett
avskedsord till sina studenter, där det av-

dör. Kyrkan blir då till sist entingen en
tyrann, som krossar mig under sina krav,
eller också >>det tillägg till mitt liv, som
faktiskt redan har gjort sig självt överfladigt>>. Mot detta rutinliv står evangeliets radikala tal om att födas på nytt,

slutningsvis heter:

om de häpnadsväckande händelser, som etr

om ni nu, innan jag gir
och
går definitivt
skulle fråga mig, om jag
inte känner till- någon magisk nyckel, som
>>Och

kunde öppna den sista dörren in till livecs
sanna vishet, så skulle jag svara: jo, det
gör jrg. Och denna magiska nyckel är inte
reflexionen, vilket ni kanske skulle vänta
att en filosof skulle svara, utan bönen.
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tusen år i förväg bokstavligen förebådades
i Davids tjugoandra psalm. Vi ver, art
livets hemlighet är denna och ingen annan: Kristus lcver sitt liv uteslutande med

sikte på Faderns vilja, och det finns heller
ingen annan väg f6r oss. Allt detta ir för
oss obestridligt, >på
vä1känt>.

ett oförklarligt

sätt

Litteratur
Vad är det som längst inne skiljer det
kyrkliga rutinlivet från detta nyskapade
andliga liv? Jo, den djupa insikten i att
>>det ju inte längre är i mig, i mitt naturliga liv
utan i

som det egentliga livet utspelas>
honom.
Till dessa elementära påpekanden knyter
Elsebet Kieler några satser, som brinner av
andc. Vi kan, säger hon, aldrig mer >satte

Vorherre

ind på hylden som et

nummer

i rrkken man blandt mange andre ting
vil pr1ve at indrette sig efter>. Om

også

Gud är själva inbegreppet av sanning och
kärlek i världen, >>så kan jag v*r herre,
endast om jag väljer lögnen, kylan, hatet
och steriliteten>>. Detta är, om man så vill,
en anti-human sats. Den irriterar varje
form av humanistisk människotro, av inomvärldslig >>idealitet>>. Men den är sann. Felet med det kyrkliga rutinlivet är framför
allt, att individen där utgår från och återvänder

till

sig

själv

et par vink og

centrum: >med

sandheder

fra Vorherre

nu

og da, sad jeg dog solidt forankret i mir
naturlige Jeg>>. Sahramenten var inte ett
mål i och för sig utan endast medel för
att stabilisera min egen mänskliga och mo-

raliska tillvaro. Eftersom det ju dock
är mitt Jag som med Guds hjälp skall
byggas upp, är alltså

mitt

Jag djupast sett

den sand j4 bygger på: >>Vorherre er
blot tippen på kransekagen, blomsten i
knaphullet
for ar den side af livet
heller ikke -skal mangle mig.> Detta är

fri kärlek med Gud>.
i ett äktenskap
nej tack.
- store om>Have duften af det uden for
jo tak, meget gerne!>>
kostninger
Lever man sitt liv principiellt på detta
emellertid ert >leka

Engagera sig

plan, skall man ofelbart göra denna erfarenhet: det kan utår te sig mycket fridfullt och harmoniskt, men den nåd och
det liv som Skriften och kyrkan talar om
fungerar icke i mig. Kanske blir resultatet,
att jag blir skeptisk och börjar umgås med
>>de heliga>>
dem som har srörre succd
- jag
i gudslivet ån
med en >vis arbpdig
kuldegysen>>.

-

Allt detta är ingenting annat än juden-

domen i modern upplaga. >Vorherre far
frem som et uvejr mod denne holdning.>>
Var och en, som klänger sig fast vid sitt
eget Jag, skall gå under. Med stor kraft
tecknar Elsebet Kieler i sin lilla skrift det
stora valet:

>Tro inte, att j^g har kommir för att
stifta fred, nej, jtg, kommer med svärdet
som skall dra en gräns mellan dem som
utan tvekan reser sig och följer mig, när
kallelsen ljuder, och dem som stannar kvar
bland de dada for art begrava sina döda.
Den som icke är med mig, är emot mig.>>
ja,g
Vägen ur detta dilemma 'fu klat
kan upptäcka det nya livet med- sådan
intensitet, att jag glömrrcr mitt eget elände
för att tillbedja. Det är ett viktigt

-faktum,
j^g har haft det eländigt.
^tr.
Men ett större faktum år, *t detta andrt
liv existerar som verklighet. Detta liv betyder för mig då mer än mitt eget liv.
Ty mitt eget liv skulle vara ren tomhet,
om detta andra liv icke funnes. Därför
fattar iag det stora beslutet atc v*a detta"
livs tjänare i liv och död. Ir{ina egna personliga fel förvirrar mig icke längre, därför att de
liksom mina eventuella dyg- längre är mitt livs innehåll.
der
icke
>>För Guds skull försöker jag leva hans liv
i mitt eget liv. Men det viktiga för mig
är icke mitt liv utan hans.>
Tydligt kan denna gräns märkas inför
sakrarnentet. Vi vill så gärna uppfatta sakramentet som det högsta av alla medel till
vår andliga och moraliska rekonstruktion'
Ännu i mycket fromma och ödmjuka former av en sådan hållning ligger en inre
förljugenhet: i sista hand * det mig det
hela rör sig om. Jag måste lära mig förstå,

att det andliga liv, som uppenbarar sig
bl. a. i sakramentet, är huvudsaken, vid
vars sida allt annat bleknar.
Elsebet Kielers lilla skrift skälver av intensicet. Den har kvar någor av den själens
djupa darrning som alltid följer de största
upplevelserna.

Det är sådana katolska böcker vi längtar
efter i nordisk litteratur.
S.

S-e
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Daniel Haakonsen: SÄai Henrik 'Vergelands diktning. Oslo lgtl, J. \(. Cappelens
belsen

Forlag.

Daniel Haakonsen är känd som det katolska Norges kanske bästa penna; han
har visat mod och självständighet. Den
nu föreliggande \Tergelandsboken är hans
doktorsavhandling. Det är en ur flera synpunkter intressant och oroande bok,
Vergeland är Norges nationaidiktare.
Han har aldrig varit känd eller uppskattad
i Sverige. Dec har htrt till gåtorna i vårt
grannlands litteratur, att man velat tillerpersonligen visserligen så
känna denne
- man rxngen av litterärt
charmerande
- visar sitt mod genom att
geni, Haakonsen

öppet förklara, att det allra mesta

av

icke minst i dess
\(/ergelands Sfubelsen
är- konstnärligt dött.
senare fattning
- recensenten i hela hans
I själva verket har

avhandling icke kunnat finna ett enda
citat av konstnärhg valör. De flesta av
de wergelandska spekulationer, som Haakonsen exponerar, är olidliga i sitt dunkel,
sina motsägelser, sin nästen fullkomliga avsaknad av vett och klarhet.
Haakonsen ser detta och erkänner det'
Men han vill gräva djupare. Han vill veta,
vad som hos anden Vergeland ligger bakom

och betingar detta konstnärliga fiasko. I
detta syfte försöker han finna verkets djupare motiv och granskar sedan för kontrollens skull också Vergelands lyrik
som verkligen innehåller en och annan
pärla
för *t se, om schemat stämmer'

Detta- är en nödvändig och nyttig konstruktion. Vi ser de två grundmotiven hos
\fergeland, vilkas logiska oförenlighet han
själv aldrig rätt tycks ha anat, och vi anar,

vilken bakgrund de har i hans eget

väsen,

hans egen ande.

metod är ny i Norden
så ny, att man med visshet kan säga, att
denna bok aldrig skulle kunna godtagas
som doktorsspecimen eller räknas som vetenskap vid ett svenskt universitet. Han
förbigår totalt mil.jön, det historiska sammanhanget, den iddhistoriska bakgrunden
F{aakonsens
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och den personliga biografien. Vad han
sysslar med, är uteslutande diktverken,
idderna och den bakom dessa uttryck stående anden, Det säger sig självt, att en
sådan undersökning löper de största risker

a.tt fa,lla ned i godtycke och i subjektiva
konstruktioner. Flaakonsen har här stött

sig på den franske tänkaren

Emmanuel

Mounier, vilken veterligen icke utövac det
ringaste inflytande

skilt

hans

^rbete

i

svensk

litteratur,

sär-

Traitå d.u Cdractire. Man

igenkänner här och var mounierska termer;

det är den franske tänkaren som ytterst
ligger bakom en programmatisk sats
denna

som

(i förordet):

>>Det foreJiggende arbeid er bygd på den
forutsetning at det ikke kan vere noe
skarpt skille mellom poesi og tankekjerne
og på den forutsetning at en dikters personlige vcrden i fprste rekke blir bestemt
innenfra ved en original skaperprocess.>
Den första av dessa två förutsättningar
är diskutabel. Den gäller nämligen allenast
för den verklige, den genialt skapande diktaren. Den gäller absolut icke för den
medelmåttige eller för rutinförf attaren.
Nu förefaller Vergeland i sitt stora verk
vara en minst sagt medelmåttig diktare.
Det hjälper icke, att Flaakonsen talar om
>>denne

merkelige, tankeladede, metafysisk

likvel frie, vingesterke, poetiske
dialog mellom ånder>>, eller att han hävdar,
att ))\fergeland griper dypere og dristigcre
ned i kjpdet og lgfter seg hpyere og dristi.gere mot evigheten enn noen annen norsk
dikter>>: en diktare som skriver dålig litterrtur existerar nämligen icke; och >>Skaladede och

belsen>

är mycket dålig dikt,

Den andra förutsättningen är däremot
absolut sann
och ofta i nordisk litteraturforskning -försummad. Det intressanta i
Haakonsens avhandling är hans trevande
försöL att finna vägen in till denna originella skaparprocess i anden Vergeland och
avläsa dess rytm och lagar. Det it förmodligen riktigt, att Vergeland är >ct

mystiker-emne>. F{ans andliga liv har i
och för sig ett intresse, som hans stora
verk saknar. Jag kan icke se, att Flaakon-

Litteratu.r
av hans diktning i >deverk egentligen
ger någon klarhet, och åtskilliga andra
bland hans termer förefaller mig lika intetsägande. Med all respekt för hans andesens uppdelning
tacherade>>

och

>>intima>

analytiska metod
som är nödvändig
skulle jag bakom -den ha önskat en grundIig biografisk analys. När författaren talar
om Vergelands syn på kärleLen och gemenskapen, skulle hans ord få större auktoritet, om han studerat också den andra
form för skaldens andliga existens, som är
hans personliga liv. Man skulle då ha fått
en helt annan konkretion i följande sammanfattning, som annars trots sin hårda
schematism förefaller obetingat riktig:
>Enten dikteren stiller seg selv eller sine
diktede skikkelser i et betraktende, et virkende eller et elskende forhold til virkeligheten, oppstår det en kontakt som liksom er u$pent mellom to poler. Mennesket
reiser seg fritt overfor den ytre virkelighet
detasjerl, herskende, utfallent rent
men
mennesket er samddig engasjert,
-er samtidig bundet med intime bånd til
samhprigheten i skapningens favn. Dikterens borgerskap i evigheten er like sikkert
etablert som borgerskapet på den jord som

har fostret

ham.>>

Det finaste i

Haakonsens

bok är kanske

hans analys av Vergelands sista diktning,
den som delvis tillkom på dödslägret. Den
kretsar kring det stora mysteriet, den uppvisar >>en analog oplevelse av samridig kontakt med jordens liv och med det hinsides.
Dikteren ledes utover jordens grenser av
de samme krefter som har gitt ham livet.
Evigheten oppleves som jordens fulleste,
modneste blomsterflor og dgden som livets
kroning.>>

Undersökningen, som annars är ganska
besvärlig att följx på grund av det konst-

närligt underlägsna materialet, och
dessutom icke utmärker sig

för någon

som

egen

konstnärlig formgivning (temat: råttan,
som födde etr berg, är förfärande i sin
smaklöshet), hOjer sig särskilt i slutorden

till en verkligt djup insikt.

Haakonsen

framlägger här en grundsyn, som han in-

hämtat i fransk katolsk rnil;'ö, och som vi
har alla skäl att observera i Norden. Han
inskärper, hur ömtålig den gudomliga personlighetskärna är, som \Tergeland hyllar
i sin diktning. Den kan icke lockas fram

till verklig blomning annat än i kärlekens
atmosfär. I ett kallt andligt klimat stelnar
själslivet, För T/ergeland är upplevelsen av
den grundläggande harmonien i tillvaron
i första hand en kallelse till ett själens
dolda gudsliv, en inbjudan till obegränsad

självutveckling, en känsla av atr leva
under en välvillig Faders åsyn, som har
förtroende till sin skapelse och helst ser
denna >>udfoldet i fri og ubesvaret dristighet>. Även om Vergeland inte har kunnat
uppleva detta sammanhang på ert konsr-

närligt fullkomligt sätt, finns det ändå
ett sammanhang meilan Abiriels känsla av
att människans förnuft icke desavoueras i

å ena sidan, och hans modiga
tankefärd mot den transcendente Guden
å den andra
mellan Cajahels känsla av
att döden inte- har det sisra ordet och hennes hängivelse i Obaddons armar, mellan
saligheten

den Kristus som helar människornas själar
och den Kristus som knyter kontakten med
himmelens Gud.
Även den som bestämt avvisar slutsidans
hävdande av art \trergeland kan jämföras

med >de virkelig store ånder i verdenslitteraturen>
Dante! Goethe! Strind-

läser ändå författarens slutkarakteristik med behållning. Haakonsen sammenfattar nämligen mycket vackert Verberg!

gelands evangelium på följende sätt:

>Den som vil miste sitt liv, må elshe
det. En kan ikke miste hva en aldri har
eidd, eller dpde hva en aldrig har båret i
sitt hjerte. Om klinten suger nering av
hvetens rot, kan en likevel ikke med over-

legg

gj,1re jorden under Såmannens sed

karrig og grunn. Det er hela vår rike menneskelighet Skaperen vil eie til sedejord,
og klintens hasard er han villig til L ta.
Men Vergelands diktning er også et

-utfordrende vitnesbyrd overfor vantroens
trivsel i en dennesidig lykke: Den som vil
eie livets

fylde, livets mening og verd, han
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må kunne legge lydig fra land og la det
naken armod, i savn, i barnets
vergelpse glede og forventning.>>
I dessa ord talar också katoliken Daniel
Flaakonsen om sin egen tro.

tilbake

i

St,en. Stolbe

Alf

Ahlberg:

Filosofiskt

lexikon. Stockholm 7911, Natur
och Kultur, ny uppl.
Den tredje upplagan av detta mycket
använda uppslagsverk betecknas som omarbetat. Vad som väcker särskilt intresse,
är de självkarakteristiker som här ges av
unga svenska filoso{er och filoso{iprofessorer (vilket som bekant icke alltid är sarnma
sak). Professor Hedenius berättar om sig
i sak likaväl
själv åtskilligt av intressc
som i tonfall. Han underkänner ganska

radikalt sina Berkley- och Hume-studier,
han berättar, att han utbytte tankar med
>>sin

studiekamrat, den framstående filoso-

fen Anders Vedberg>, och han anser' att
den logiska empirismen och Cambridgeskolan är mer vetenskap än Uppsalafilosofien, där{ör att de två förra skolorna
>>fordrar,

att den filosofiska

ha sitt stöd i den

analysen skall
matematiska logikens

system>), och därför att >>de betraktar den
moderna vetenskapliga'r'erklighetsuppfattningen som den enda hållbara grunden för

den filosofiska analysen och spekulationen>;
läsaren frågar sig, vad epitetet >moderna>>
i den sista satsen kan rymma för oavvislig
auktoritet. Hedenius nämner också, att han
>>tidigare tagits i upptuktelse av filosofer,

som tycktes ogilla varje form av modern
filosofisk analys>> som Landquist och Karitz. Man kan kanske säga, att sådana självbiografier är ovanliga i vetenshapliga uppslagsverk.

Professor Anclers Vedbargs bidrag är,
som man kunde vänta, av en något annan

art. Intressant är, att även han förklarar
sig icke kunna godtaga det väsentliga i
den Uppsalafilosofi,

i vilken han

som stu-

dent skolades. Han slutar: >>V. har ingen
allmän filosofisk tro utom den ett det i
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filosofien likaväl som i allt annat tänkande
Iönar sig att va.ra logisk pedant.>>
Einar Tegen utmanar kanske en smula
l0jet, då han talar om >>det viktiga kapitler
om jaget>> i ett av de egna verken; det ser
bättre ut, om någon annan finner detta

kapitel viktigt,
Gunnar Aspelin hävdar liksom de två
förstnämnda, att han är lärjunge till Cambridgeskolan;

han vill karakterisera

sin

filosofi som en >historiskt och sociologiskt
orienterad erfarenhetsfilosofi>>, med särskilt

intresse

för möjligheten att på kultur-

vetenskapernas begreppsbildning tillämpa
samma stringenta metoder som inom mate-

matiken oeh naturvetenskapen,
Den under mycken strid i Göteborg nyutnämnde professor Iuar Segelberg visar
sig vara lärlunge till Broad men också till
Flusserl och intar därigenom en särställning i samtida svensk filosofi. Hans Ruins
han
bidrag är kanske bokens viktigaste
ger en ypperligt klar framställning - av sin
livslånga kamp för att hävda det andliga
livets egenart och den humanistiska forskningens självständighet gentemot naturvetenskapen; mot de svenska Cambridgelär.iungarnas >>esprit de g6ometrie>> ställer
han en >>esprit de finesse>
för att tala
med Pascal. F{an vägrar principiellt att
erkänna, att det upplevda är identiskc med
de ur upplevelsen utbrutna och sin betydelse berövade sinnessubstraten. Parallellt
hävdar Jobn Land.quist, att livets bety-

delsefulla verkligheter icke kan fångas i

matematiska formler utan endast i historiska begrepp och i konstnärliga symboler,
De två sista tänkarna representerar vid
våra universitet den enda etablerade fronten mot den annars ganska kompakta Cambridgelinjen.
I{ed förvåning antecknar man, att professor Torgny Segerstedt j:r icke finns med
i verket, Slutligen ger professor Åke PetzäIl

en självframställning. Av våra nu verksamma universitetsfilosofer förefaller Petzill vrr den mångsidigaste och minst skolbundna.

Suen Stolpe

EN MODERN PASSIONSHISTORIÄ
Graham Greene

Slutet på historien
mdnsklighet: mdnsklig dumhet och
storhet, och det iir därför den dr så

rDenna bok om svartsjuka, hat, kärlek
oå Guds nät som tar hem sin förgäves
flyende oå kämpande fångst är i högsta

gripande och angelägen.'r

grad personlig.>

>Det dr en bok som rymmer
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