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Soen Stolpe

NORLIN FöRLAG

BREV TILL pÄn LÄGERKVIST oM
BARÄBBAS OCH GUDS NÄTT'
T\.r som skriver detta, är en katolsk präst, varken författare eller
L'l littet^turkritiker. Jag har låst Barabb4s så gott som i ett sträck.
Jag lade undan boken och kände mig förkrossad. Vad jag länge vetat,

stod förfärande klart för mig: människan lider. Och: vi Kristi präster
förstår inte bättre atthjälpa henne, att vägleda dem som söker och frägar.
Vi bär verkligen nåden och sanningen i bräckliga knril. Ändå bär vi
dem. Om bara alla ädigt sökande kunde se igenom yttersidan, som i
sanning år f.öga imponerande!
Jag har i regel svårt att läsa böcker. De ger mig ofta så litet. Men det
finns böcker som jag läser noga, jagläter knappast en bokstav glida fOrbi
ouppmärksammad. Det är inte bara teologiska böcker. Jag kom för någon
tid sedan att läsa Bruno Liljefors'l ilet aililas rike'. Jag fann kanske boken

något långrandig; ett pM kapitel räckte för mig. Men jag tror, art de
gav mig mer än Liljefors själv lagt in i dem. Yad jag råkade låra av denna
bok, stod ingenstädes klart formulerat på dess sidor
det gavs mig
- varje händelse
av de ting och djur som där figurerade. Varje varelse och
talar sitt eget språk; allting i naturen och historien har sina egna sanningsstrålar. De kan blixtra igenom också en ofullständig framställning. Det
är inte bara Gud, som är outsäglig.
En liknande verkan hade Er sista bok på mig. Ni rör där i varje kapitel
vid det heligaste en kristen känner. Mitt uppe i allt eländet bryter det
fram. Läsaren ser först bara de utomordentligt konkreta bilderna. Varje
kapitel är i sin korthuggna form en ny tayla. Den blir till en mångskiftande symbol. Den kan tolkas på ett helt annat sätt än vad kanske
diktaren tänkt
även om man försöker hålla fast vid de anvisningar
han själv ger. En av mina kolleger har också läst Barabbas men tyckte inte om den.
Jag gjorde det. Jag tycker mig förstå, att Ert arbete har stort format.
t Artikeln återger, något förkortat, ett brev som författaren
till Pär Lagerkvist.

den 22 jan.

19il

skrev

2tt

R. Vebner
Naturligtvis skulle jag som kristen helst ha sett en del saker framställda
på ett annat sätt. Jag tänker på en annan författare, Lukas. Han var inte
jude utan grek och utforskade själv noga på ort och ställe i Palestina,
hur det verkligen förhållit sig med Flerren och de första kristna, vilken
Andens kraft som präglat. deras sammankomster. Jag kunde, när jag läste
Er bok, t. ex. inte rätt förstå, varför den ärevördiga gamle i fängelset i
Rom måste tecknas på detta sätt. Han har inte förstått sin Mästare! Borde
han inte
ledd av minnet av sitt eget förflutna liv, som omnämfles
hand med en urspårad? Det är i sanning ett under, att
ha haft bättre
han fick den tystlåtne Barabbas att dll sist tala litet utförligare om sig
själv. Tänk, om Barabbas då också fätt ett svar i Mästarens anda! Kanske
skall den gamle stå som symbol för de kristna ämbetsmän, vilka bara
behärskar kristendomen i dess traditionella former men saknar allt sinne
pl"issss brukar dock i regel
för de undantag som livet självt gör?
taga livet, sådant det är.
Nå, Er bok höIl mig ändå i spänning från
borjan till slutet. Den väckte mycket till liv inom mig. Och den sporrade
mig till en större insats för dem som lider och söker.
Den kristnes syn på Er Barabbasbild står och faller med den innebörd
han ger de två sista meningarna i Er bok. Jag tror mig med hänvisningar
till en del ställen i boken kunna bevisa, att de har ett uppenbart och positivt kristet innehåll. Barabbas skulle då vara en Kristi martyr likaväl som
de andra, vilka korsfästes tillsammans med honom? Misstar jag mig? Jag
vet inte. I varje fall är Er bok ett skydd för alla som vill bedja, även om
de ber på ett annat sätt än de fromma i landet. På samma sätt skyddade
Barabbas den bedjande Sahak.

läsare en protest till himmelen
mot det människo-ovärdiga slaveriet. Mången prisar det socialt välordnade
folkhemmet, dock vtar. att klargöra för sig, varifrån han i sista hand
fått befrielsen, och vem det är som till slut ensam skyddar människovärdet.
Det är av värde, att en rent materialistisk läsare får blicken öppnad för
högre värden än jordisk välmåga, för att bön och tro år förenliga med
j^, för att det mitt uppe i lidandet kan finnas ådla, fria
humanitet
- människor. Som går sjungande till sin egen avrättning.
och lyckliga
Boken ställer också frågan om den lidande Guden och om uppståndelsen
: Ni förstår nog, att jag själv skulle vilja ha en annan förklaring än den
boken ger. Är en verkligt människovärdig tillvaro på jorden möjlig utan
Kristus? Risken är ju, som vår egen tid illustrerar, att människan blir fri
f.rän ett slaveri men råkar in i ett annat, minst lika förnedrande och
kanske än mera ödesdigert. Enligt evangeliet ges det större lidanden än
dem Ni tillskriver Barabbas. Det är närmast för dessa lidandens skull som
Frälsaren har kommit, och hans lösning av lidandets problem har accep-

Er bok väcker, tror jag, hos alla sina
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terats av miljoner tänkande människor

-

så sker än

i

denna dag. Detta

är, Gud ske lov, ett faktum.
Med gledje ser jag, att Ft Barabbas icke bara ignorerar Kristus utan
söker honom
låt vara pä sitt sätt. Detta är av värde att konstatera i
en värld, som-i regel saknar allt sinne för ett ord av det gladaste helgon
jag känner, Filippo Neri: >Den som inte söker Kristus, vet inte vad
han gör.>
Er bok rör sig mellan tvenne långfredagar
Kristi och Barabbas'. Kan
en författare, som en gång har snuddat vid -dessa sammanhang, någonsin
komma loss från dem? Jag tror det inte. I varje f.all är varje människa
även Ni
>fastkedjad> vid Kristus, Frälsaren. Den som vill bedja och
tro, han ber och tror redan. Och kristendomen är inte en religion, som
är obegriplig
Barabbas har haft ovanlig otur med de kristna han möter!
utan en religion,
som är enkel och begriplig, som ja och nej. Men det
-händer, att det dröjer, innan man upptäcker den enkelheten.
>Till dig överlämnar jag min själ>
orden påminner om ett av Kristi
- sista ord. Jag undrar, om Skrifsju sista ord, för övrigt också om Birgittas
tens ord här bytts ut av något särskilt skal. I det längsta skulle jag vilja
tro på min egen tolkning; jag skulle vilja ha sju böcker, som i en framställning lika fängslande som Eder fångar något av det skimmer, som vilar
över evangeliet, och låter en människa till sist finna Frälsaren just genom
ett av hans sista ord. Från dessa ord, som uttalades mitt under den grymmaste, den skymfligaste död, faller ett ljus över hela evangeliet
också
-eller låt
över uppståndelsen. Redan på korset barjar Kristi härlighet
- hor i h<;g
oss säga: Guds natt. Det mörker, som så ofta nämnes i boken,
grad till de ting som talar sitt eget språk. Det hänvisar ju just till denna
Guds natc, som hör till de viktigaste elementen i alla autentiska mystiska
skrifter. I denna Guds natt lyser det sanna ljuset. Trons nåd även i den
enklaste kristnes hjårta är en stråle ur denna natt. När illgärningsmannen
på korset fick den Korsfästes löfte: >Idag skall du vara med mig i paradiset>>, måste han ha sett ljus, där Barabbas såg mörker. I Rom såg sedermera också Barabbas detta ljus i mörkret. Han bad väl då på samma sätt
till mörkret som Sahak gjorde till den enögdes förvåning. Om jag nu
tolkar de två sista meningarna- i boken rätt. Jag vet inte.
Yad jag här sagt om Guds natt,år bara en antydan
och en mycket
- skälet, att det
otillräcklig sådan. Men jag ville framställa den av det
mörker, som på ett så hemlighetsfullt sätt välver sig över hela boken,
var en historisk verklighet på Golgata
och samtidigt en djup symbol.
Till slut ett tack fOr allt Er bok gett- mig! Och en varm hälsning från
en människa, som vågar räkna sig till de trosvissa. Vi känner de invändningar Gudstron brukar framkalla, men vi vet också, att det verkliga
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svaret finns i Gud själv. Han är enligt Augustini ord >den alltjämt större
Deus seruper rnajor>. FIan är inte bara större än människornas för-vrängda föreställningar om honom ty den Gud som många tvivlar på,
utan-också större än t. o. m. våra riktiga
existerar helt enkelt icke!
utsagor om honom.
>Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.>
Eder

R. Vebner

SÄTÄNISM
vensk litteratur känner knappast någon verklig satanism. De försök
som gjorts att i en viss dikt av Tegndr inläsa en satanistisk tendens
har uppvisats vara orimliga. Hos Stagnelius möter en del fantasier,
särskilt i hans hymn till förruttnelsen, som är i släkt med den omvär-

dering av alla värden, som utmärker satanismen, men hans diktnings
huvudstråk f<;r åt ett helt annat håll. I samband med de speciella psykologiska erfarenheter, som alkoholismen förmedlar, har en del svenska
skalder tangerat satanistiska perspektiv; så t.ex. Gustaf Fröding.
I modern svensk efternaturalistisk prosa finner man också vissa symptom,

detta sammanhang bc;r ihågkommas. Eyvind Johnsons roman
Drörnrnar on rosor ocb elil är en djävulsinspirerad bok, icke därför att den
behandlar ett f.all av besatthet i det franska 1600-talet utan genom sitt
sätt att göra det: det kristna livet framställs som nevrotiskt och oädigt,
nunnorna är antingen alkoholister eller sexualgalningar, alla präster är
förljugna utom den ädle huvudpersonen Urbain Grandier, vilken hyllas,
dårf.& att han svikit sina löften till Gud och hans Kyrka, därför att
han förför kvinnor, och därför att han i detta sammanhang påstår sig
päÅtt sätt tjäna Gud. När han ligger med sin sista älskarinna, som varit
hans biktbarn, säger han: >Jag vet, att vi är på Guds sida. Han dömer
oss inte för det vi gjort.> Och vid samma tillfälle: >Vi finns här tillsammans, för att Gud finns.>
Särskilt denna sista form av demonism utmanar närmast löjet. Att en
sådan bok kunnat hOjas till skyarna som ett dokument om klok och förfinad humanitet, är visserligen ett tecken pä törf.allet. i vår kultur, men
som
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verket självt vittnar icke om någon djupare inblick varhen i det ondas
problem eller i människans verkliga möjligheter.
En demonism av helt annan valör möter man hos Bertil Malmb e r g i hans sista utvecklingsfas. I en nyutkommen memoarbok Ett
stych-e uäg (1950), som äger stor charm och utmärkes av utsökt stilkonst
och fin humor, har Malmberg gett en del glimtar ur sin utvecklingsgång. Boken är visserligen mer att uppfatta som myter än som verkliga
den ger ändå en föreställden är till stor del fablad
memoarer
- av de förutsättningar som möjliggjort Malmbergs sista utning om uissa
vecklingsfas. Ffan har i decennier beundrat sig själv, han har vant sig att
bedöma världen och medmänniskorna som material för estetiska prestationer, han har aldrig kunnat se en social fråga med verkligt intresse' och
medlidandet har principiellt alltid fått vika för den estetiska effekten.
Till vilka fruktansvärda konsekvenser en sådan livshållning måste föra,
uppvisar Malmberg med stor uppriktighet och skärpa. Han inbillade sig
under en viss tid av sitt liv, att han besatt en övernaturlig, gudomlig
kraft och förmådde frälsa sina medmänniskor. FIan luckrade upp alla
moraliska normer och sökte sig med forkerlek till det förfallande och
förfallna, till upplösning och skam. Ffan gjorde en intensiv bekantskap
med den alkoholistiska själsupplösningens fasor.
LJr dessa hemska upplevelser spirade en ofta utsökt dikt. Icke minst är
de dikter han skrev på gränsen till den rena upplösningen av största
intresse. Man kunde hänvisa till den underbara dikten Dårarna, som kan
tävla med nittiotalets största prestationer. Malmbergs utveckling gick
sedan över en period av tidskritik i Spenglers och Thomas Manns anda
(manifesterad särskilt i den berömda diktsamlingen Dikter uid. gränsen)

till ett slags kristet genombrott, illustrerat i dramat Excellensen
och diktsamlingen Sångerna om sanzuetet ocb ödet. I den sista diktsamlingen visade Malmberg nära bekantskap med Gud-domaren och gav
of<;rgl<;mliga uttryck för sin skräck för den stundande räfsten. Om
Kristus-försonaren visste han ingenting, även om han med sin smidiga
intuition kunde smyga sig in i och utifrån förstå vissa kristocentriska
själslägen i dramat Excellensen När Bertil Malmberg upträdde i Visby
augusti 1938 med ett slags programförklaring, uttalade han bl. a. f01jande märkliga ord:
>Hela vår kultur er dodsd<;md, ty den kan icke hämta några förnyelsens krafter ur sig själv, när dess förråd är uttömt. Individens belägenhet
är hopplös; det finns bara en sak människan kan räkna med, och det är
livsnededaget. Den som haft någon kontakt med det fenomen, som heter
delning, måste förstå, att debaklet är den stora realiteten i alla människors
liv. Hur hade nu den västerländska mänskligheten enligt den åsikt jag
fram
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framförde i mina böcker att förhålla sig? Den hade att akta pä två ting.
Den måste se sanningen i ögonen, avstå från alla falska förhoppningar för
att sedan med lugn och fattning kunna möta sitt öde. Den måste beflita
sig om en värdig attityd i tragediens sista akt. Men icke bara detta. Den
måste också sluta förbund med sin dödsdrift, identifiera sig med denna,
söka utvinna ur själva slocknandet all den sötma och tjusning, de estetiska
harmonier, den sensualistiska melankoli som obestridligen kunna utvinnas
ur den begynnande skymningen. Och även ät individen, det vill säga
Och hur gick
åt mig själv, anbef alld,e jag samma forhållningssätt.
det nu i mitt personliga fall? Det misslyckades. Det -misslyckades fullständigt av den anledningen, att jag icke räknat med samvetet. Detta
borjade plötsligt göra sig hört. Det frägad,e mig på ett närgånget och
intrikat sätt, om jag var sann, kärleksfull, osjälvisk, om jag icke genom
min köld, min slutenhet, min orenhet bragte lidanden över andra människor, ja, bragte dem i yttersta fara. Och därmed var det slut med värdigheten, med sötman och tjusningen. Jag blev rädd. Jag kände mig
plötsligt stå under Guds dom.> I fortsättningen skildrar Bertil Malmberg, hur han lydde Pascals råd och barjade handla, so?r, o'tlt han trodde:
>Jag gjorde vissa anbefallda handgrepp, och plotsligt märkte jag, att
maskineriet var i gång. Det fungerade. Det stora hjulet började röras.
Och med ens förstod jag: Världen går mot sin undergång, individen är
ödesbunden och hjälplös, all lycka är en illusion, ingen kan förnyas ur sitt
eget förödda inre, men Gud kan 6örnya allt. Gud kan 6örnya hela världen. Men endast genom oss.>>
Att märka är, att den ädige och samvetsgranne Bertil Malmberg aldrig
har förnekat eller dementerat dessa upplevelser och insikter. Men den
ovilja som frän efternaturalistiskt, ateistiskt håIl mobiliserades mot Malmberg liksom mot varje anr'an kristen diktare, bidrog till att han snart
kände leda vid dessa erfarenheter och längtade tillbaka till andra domäner.
Upplösningen av den kristna ståndpunkten skedde snabbt nog. I sina
sista fem verk har Malmberg konsekvent gått vidare. Han spränger här
han bekänner sig till
icke bara kristendomen utan också humanismen
en djävulstro så konsekvent, så klart yppad, så i djupet genomreflekterad,
att det icke är en överdrif t att kalla hela hans senare diktning ett sannskyldigt djävulskontrakt. Det jubel Malmbergs övergivande av en kristen
och human ståndpunkt till förmån för denna satanism väckt i praktiskt
taget alla tidningar, är mycket signifikativt. Åter rasar stipendier och
hyllningar över den modige och djärve, som avslöjar kristendomens svindel och med heroiskt lugn möter sanningen, vilken är den totala och
grymma meningslösheten.
När framtidens kulturhistoriker kommer att skildra vår epoks andliga
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nivå, kommer de med stor sannolikhet att noga uppmärksamma särskilt
två ting: dels Stockholmskritikens aningslöst självavslöjande avståndstagande från T. S. Eliots kristna syn på offret och lidandet i dramat
Cocktailpartyt, dels den litterära kritikens och de stipendieutdelande auktoriteternas hänförelse inför Bertil Malmbergs upplösning av alla värden
och bejakande av ett satanistiskt evangelium.
2

Malmbergs demon är en helt annan än den vulgära djävul, som förlett
Eyvind Johnsons till hans groteska 1600-talsroman. I en rätt tidig dikt,
Kristus uppsöl<er Lucifer, skymtar Malmbergs demon. Det heter där:
Och Kristus såg till grunden av hans själ
han såg dess vemod och dess lust jämväI.

-

Och Kristus tänkte: >Denne vet

allt som kan vetas om förgänglighet
och ur hans

väsens

medlidandet med

mörka djup jag hör

allt som dör.

Och Kristi stränga kärlek såg
en kärlek, ljuvt förförisk som en drog

-

en dunkel drog, en

sällsam trolldomssaft
men utan läkedomens kraft

-

en mildhet som var olik hens,
svävande, oviss och av gåtfull
Och Kristus tänkte:

glans.

>>Hans begär

är tungsint njutning, höghet och chimär.
Omvandla vill han allt, upplösa allt
i genklang och i skengestalt.

Och fast hans hjärta blöder rikt
för allt som vissnar och är dödsinvigt,
handlar han likväl i sitt skumma råd
häxmästedigt och utan nåd.

Ja, i hans kärlek, sällsam och fördrömd,

ligger en iskall hårdhet

gömd

och om han hade makt att ge
sanningens räddning åt en värld av

ve:

han toge aldrig denna makt i bruk.

.

.>>
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Kristus ser till botten av Lucifers nöd och finner där endast en >tomhet, tung av sorg och kön>. Demonen avtecknar sig icke som en vulgär,
ondskefull djävul, som vill det primitivt onda, och vars värld är förtal,
lögn, hat, misstänkliggörande och svek som i Eyvind Johnsons roman'
utan som en >Skymningsrikets hertig och demon>, en ädel, melankolisk
gestalt, för vilken lusten är helig, som viker undan sanningen, men som
ändå förmår känna medlidande med det vissnande, det döende, med den
mänskliga chimären. I denna dikt finns emellertid ännu Kristus kvar som
representant för sanningen. Demonen önskar, att han skall försvinna, men
dikten slutar:
Kristus stod på klippan som förut.

Perspektivet har

i

Malmbergs följande böcker delvis

blivit ett

annat.

I Men bortom marterpålarna (1945) hävdar han, att sanningen icke
existerar. Han säger sig >älska upplösningen> och >förfallets adel>, därf& att det icke finns >strängare ansikten, mer omutliga> än >de ostadiga
som framtona ur hörnen>. I kopparen ristas lögnen. Det betyder: varje
sanning som proklameras som definitiv, den må vara teoretisk, moralisk
eller religiös, är en lögn. >Men avslöjande hieroglyfer, hastigt utplånade
tecknas i vattnet av ögonblick och vind>. Sanningen upplöses i sanningar.
Det finns bakom denna attityd en rest av moral. Skalden känner, att
han tidigare stått för åskådningar, som han innerst aldrig själv trott på,
och han vill ut ur denna lögn:
Ja, att icke mer
ljugal.
derta

icke på grund av goda föresatser

H;;;-;å,"":::'"
Men om esteten måste erkänna sin egen tidigare lögn, så kan detta
att då också alla andra måste ha ljugit.
Om han själv icke stått för sanning, så har heller ingen annan gjort det;
sanningen existerar icke. >Mycket ville du nå
men allt du jagade var
grummel i ögonlinsen>, detta gäller oss alla. För Malmberg är varje trosviss, övertygad, principfast, varje >karaktär>, varje entydig, konsekvent
personlighet en naiv, ofullgången och barnslig individ. Det mogna och
visa är tvetydigheten, sueket. Det sista ordet är hans eget. I sin sista diktsamling, som mångenstädes skimrar av stor och hemlighetsfull skönhet,
tvekar han icke att dra ut slutsatserna av sin ståndpunkt och hävda, att
varje lojalitet är människan ovärdig, och att följaktligen sveket är den
enda heliga principen, det må sedan gälla en älskad kvinna, en omfattad
endast ske under ett påpekande av

2t8
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livsåskådning, en som sann erkänd teoretisk insikt, en moralisk norm
eller ett religiöst grundfaktum. >Korta sveket ät båttre ånlänga lögnenrr,
lyder ett motto i hans sista diktsamling Med cyklo|öga ( 19t0) : den eviga
sanningen är en chimär för omogna barnungar. Med stor tydlighet framlagger Malmberg sitt satanistiska evangelium i dikten Att brltta uarje

lafte:

Att bryta varje löfte.
Att svika varje överenskommelse.
Att bedra allas förväntningar.
Det enda

är

hederliga

sveket

och frihetens väg.

Sådana

ord skulle icke göra något intryck om de härrörde från

en

slapp asfaltlitteratör utan bekantskap med människolivets verkliga möj-

ligheter. Men utan aft ha kommit i kontakt med otvetydigt andligt liv
vilket fordrar ett offer och en beskärning av högmodets och lustans
-domäner, som han aldrig varit villig till har Malmberg dock varit
nära viktiga andliga erfarenheter. FIan har i djupet upplevat den klassiska människotron, den stora tyska humanismen. FIan har upplevat i
varje f.all den gammaltestamentlige, straffande guden, om också icke
Nya testamentets Gud, som är kärlek och förbarmande. FIan har den
finaste insikt i skönhetslivets problematik, han vet mycket om särskilt
den falska moralismen. Det är därför med en rysning man läser hans
Iivs mogna evangelium, som är en hymn till lögnen, sveket, illojaliteten
och upplösningen:
Icke den som övertygar
förledaren ensam

är

-

ledaren.

Förförelsen ensam
verklighet.
Men vänta länge, var granntyckt

-är

innan du utser din frestare!
Sök honom

aldrig bland människor!

IJr

skuggorna reser han sig

skyhög
den största av drömmar,

mellan spökbilder
den avtecknade.

lJtan
-bekräftar

ord

han

sig.
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Fråga ej

-i vilken av

sfärerna

han hör hemma!

Var lydig! Böj dis för

-att

honom

dock endast om du förnimmer
befallarens dunkla

ansikte,

än borttonande, än framtonande,
är en uppviglares,
att din lydnad är uppror!

Till

sist:

förråd honom alltid!
Om han är den rätte
bejakar du honom
Ju stoltare det

så.

som kastas åt förnekelsens hundar,
desto brantare din väg
desto djupare ögats sken

-och det dunkla om

munnen.

Yem rnan sviker
är viktigt
och bevisar ens stadium.

Teoretisk sanning existerar icke, hävdar Malmberg (låt vara utan skymten av bevisning). Moralisk fasthet är omognad. Religiös tro år falskhet
eller självbedrägeri. Jordisk karlek är illusion. Åskådning, norm, tro,
allt är till för att svikas. I en fruktansvärd diktcykel
sanning, kvinna
till sist den Gud, som ensam kan förklara denna
skulpterar Malmberg
hemska värld:

Har Gud blivit

vansinnig

eller

aar ban det sedan begynnelsen?
Han var det alltid
och alltifrån. ..
människans och Guds. Tillsammans
Två sorters vansinnen mötas
bildar de historien och mänsklighetens öde. Dikten slutar med en bild
av Guden, >den sjuke, där han sitter i hörnet orörlig, bunden med gyllene rep, med fradga om munnen. . .>. Det är nu icke fråga om att erkänna egna och andras upplevelser såsom förvirrade eller sjuka. Ansvaret
måste övervältras på Gud, vilken följaktligen själv måste vara vansinnig.
3

I

praktisk handling har Bertil Malmberg också demonstrerat sin nya
i en kritik av kollegan H jalmar

åskådning. Den ena gången skedde det
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Gullberg, vilken han

hyllade, närmast
som jag tror med orätt
ibland kristen,
ibland indisk
darför han är den evigt- undflyende
Den gullbergska diktens
mystiker, ibland modern rotlös agnostiker.
finaste livsvärde skulle vara just denna eviga glidning, denna vägran att

stanna vid en sanning, en fasthet och successivt fördjupa denna.
Den andra gången skedde det i en, som jag tror litteraturhistoriskt
märklig artikel i St.-f. om Sven Lidmans sista samling religiösa tal.
i ungdomen själv en lärjunge till sensuaDär talade Bertil Malmberg
listen Sven Lidman
rent ut. Han prisade Lidman för hans mod att
bryta med Lewi Pethrus. Men det avgörande steget återstod. Fulltonigt
uttryck för sin personlighet skulle Lidman vinna, först om han tog det
sista steget och ifrågasatte icke bara Lewi Pethrus' auktoritet utan också
deras gemensamme skapares och Guds. Bertil Malmberg uppträdde har
medvetet som förföraren. I estetiskt välformade vändningar, i en form
av nobless, visdom och h<;ghet vådjade han till den äldre skaldebrodern
att gå samma kungaväg som den han själv gått före: att svika sin Gud,
att söka sig ut i de stora äventyr, som irrar i det ovissa och tvetydiga, att
förvandla sig till den evigt svikande, växlande elementarande, vilken
alltid f<;r Malmberg stått som hans längtans mål.
Man kan kanske le åt dessa förförelsekonster, och man vet, att de icke
påverkat föremålet. Men ser man djupare, känner man ingen lust att le.
Sven Lidmans tro utsaues har ftlr ett djävulskt skickligt attentat. Bertil
Malmberg, som själv utformat sin sista diktning till ett medvetet djävulsj^S skänker dig min sjäI, blott jag ffu verka i skönhetens
kontrakt
sfär som frambesvärjare och magiker!
gjorde här ett försök att tråda
i sin nye mästares spår och själv döda-anden, driva ut tron på Honom,
som är sanningen och det sanna livet.
Med detta fruktansvärda dokument har Bertil Malmberg hittills krönt
sin lysande diktarbana.

Till detta endast ytterligare två anmärkningar.

I

inledningsdikten

till

sin sista diktsamling skriver Malmberg bl. a.:

Detta emellertid är diktarens bindande regel:
Ingenting annat än det som grundats på självsyn
må du fånga i tecknande ord! Det andra är väder..

.

Här skall icke påståendet diskuteras men väl Malmbergs rätt att framställa detta påstående. Hur kan han djärvas uppställa en regel, han som
själv som högsta princip rekommenderar sveket, hållningslösheten? Från
den åskådning, som Malmberg numera anslutit sig till och tolkat, kan
mycket härledas men icke en regel, icke en norm. Man kan icke härleda
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en norm ur normlösheten, icke en sanning ur de skiftande sanningarna.
Malmberg har icke ens rätt att hävda normlösheten, den esretiska och
moraliska relativismen. Ty hur skulle den från hans ståndpunkt kunna
motiveras?

Till sist: Bertil Malmberg har tröttnat. FIan tröttnade i själva verket
tidigt. Om han haft Rousseaus och Strindbergs mod att i sin självbiografi
säga hela sanningen, skulle hans bild ha blivit en avsevärt annan än den
han nu så behagfullt presenterar. Man skulle då tydligen ha upptäckt hans

verkliga hemlighet, vilken skymtar endast

i

vissa förtvivlade

tonfall i

hans senare diktsamlingar
viljelöshetens, högmodets, självförälskelsens.
Det finns i hans sista bok -en förfärande kärleksdikt, som ingen kan läsa
utan en rysning. Där möter bl. a. en jämförelse mellan Guds kärlek och
människans. Det heter:

Ått
det

älske
eviga

mer än det
det

försvinnande,

vissa

mer än det

rörande,

Gud

mer än den älskade

-

vilken blasfemi

för hjärtat!
Raderna visar, hur torftigt Malmbergs begrepp om Guds kärlek är.
Ingen kan i själva verket älska Gud, som icke först mött Hans kärlek.
Men den sanne Guden är i Malmbergs diktning skymd av de fÅrggranna
idoler skalden själv ställt upp, och som alla sinnebildar honom själv. Visserligen är icke en skalds diktning hans liv; de uttryck som i det föregående anyänts om en diktning, som mer än någon annan i svensk samtid
fascinerat mig, gäller
självfallet
endast den del av hans existens,
som är fabulering, dikt. Dikt är icke avklappning av personligt konkret
liv, dikten är själv en form av primärt liv (Gundolf). Ingen människa kan
dömas efter sin dikt. Frangois Mauriac säger i sitt öppna brev till den döde
vännen Jacques Riviöre, med anledning av Paul Claudels och Andrd Gides
korrespondens, om den yttersta dagen:
föreställer jag mig ibland
>Den dagen kommer det
icke alls att
vara tal om våra böcker som bevismaterial för eller mot oss; de kommer
inte ens att finnas till i Guds medvetande. Han känner våra hjärtans
hemligheter inifrån och behöver sålunda icke dessa falska vittnesprotokoll
kort sagt:
om oss själva, dessa retuscherade porträtt, i vilka vi poserar
våra böcker.>>
Ändå är dikten en del av den diktande människans autentiska insats.
),, J
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sin senare diktning demonstrerar Malmberg, att han tröttnat på Gud,
i sin ungdom snabbt tröttnade på moralkraven. Till detta är
ingenting aflrrat att säga än att om Bertil Malmberg tröttnat på Gud, som
skapat honom och utrustat honom med härliga gåvor, så har Gud, som
evigt älskar och förlåter, aldrig tröttnat på Bertil Malmberg och kommer
heller aldrig att göra det.
så som han
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HILDEGARD ÄV BINGEN
ORDO VIRTUTUM
en heliga Hildegard av Bingen (109S-1L79) har i flera yttringrr
av sitt rika ingenium rönt uppmärksamhet under de senaste 7 5 ären,
en uppmärksamhet som dll största delen kan översättas: uppskattning,
vördnad. Hon är det första påtagliga namnet i den tyska medicinens och
naturvetenskapens historia. Flennes tonsättarskap visar upp en melodilinje, som är det mest subjektiva vi känner av s. k. gregorianik. Hon
två kloster. Hon
har organisatorisk kapacitet, skapare resp. ombildare
^v
är >Rhenlandets sibylla>, seklets sierska, men hennes ord gick långt över
Rhenlandets och seklets gränser. Påve och kejsare, kardinaler och furstar
tog i privatbrev råd av henne; Fredrik Barbarossa mötte henne personligen i Ingelheim.
eller låt oss hellre säga dess stil i djupaste
Hildegards andliga diktning
mening
fe1s1e1 en kluvenhet, som man gärna vill se som tidsrepresentativ.-Å ena sidan skolastisk balans (och inklämning). De visioner,
som i huvudverket Sciui.as (en hildegardsk ordsammanställning) får sin
moralfilosofiska utläggning, är ingalunda extatiska utan undfångna liksom av ett lugnt skådande in i ett främmande rum. Å andra sidan en
känslomässig sprängning av denna form, en reaktion som påminner om
uttrycken för den franska renässansrörelsen på 1100-talet. Så överallt
i hennes musik. I djärv gotik strävar melodilinjen mot hojden, med en
ambitus som förmått en forskare att förutsåtta tre exekutörer med olika
stämlägen i stället för en enda. Samma expansionsbehov utmärker Hildegard som ordlyriker
en del av hennes skapande ande, som hittills un- fall undervärderats.
danskymts och i varje
I slutet av Sci.uias, som rör sig kring den gudomliga nådens ordning,
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Antikrists mirakler och de sista lidandena, transformeras den lärda teologien i ett lyriskt-dramatiskt smycke: Ordo ui.rtutu.rin, ett spel om en
väg. Alla roller sjungas utom djävulens, som >>skriar>>, eftersom ju musikens gudomliga gåva var de underjordiske förmenad (även stilistiskt har
djävulen degraderats ett par steg).
Sångspelets första scen återges härintill i översättning från det latinska
originalet. Sedan Själen, som börjat, med så ädla föresatser, fallit i djävulens snaror, stiger de 15 Dygderna upp >i det högarr, der de i växelsång sjunger varandras och framför allt Drottningen Humilitas' lov.
Efter detta dramatiskt något matta parti vänder de i tredje scenen åter
till jorden för att, söka återvinna det borttappade fåret. Själen drives till
ånger och frestaren fängslas efter strid. Men Dygdernas uppgift är inte
slutförd härmed. Ännu kämpar människor på jorden för sin frälsning,
och Dygderna bönfaller Fadern att FIan måtte sända dem Hjälparen,
Den helige Ande. I epilogen träder Sonen inför Fadern, visande sina sår,
bönfallande om misskund för sina bröder. Därmed slutes ringen till det
gamla förbundets helige i första scenens inledning.
Själv kallade sig Hildegard >Den helige Andes cittra>. För oss har en
cittra knappast helgd längre, den har farfolkligats på gränsen till klingklang. Hildegards poesi har dömts för prunk och överlastning (liksom
för teologisk torka!). Domen har giltighet, men långt ifrån generell.
Vad man förbisett, är de inslag av frisk verklighet, som förmodligen
hennes naturvetenskapliga intresse vävt i hennes dikt. Allt detta sammantaget ger, om också icke en konstnärlig syntes så dock en egenartat
mönstrad tavla, en personlig redovisning av stridiga krafter i sierskans
tidevarv.

Första scenen
Kör au patriarker ocb profeter:

Vilka äro dessa som flyga likt molnen?
Kör au dygder:

O ni det gamla förbundets helige,
kan vårt utseende så väcka eder undran?
Guds ord blev ljus i människogestalt
och i henne stråla vi med svärdseggens styrka

byggande hennes lemmar till det skönaste byggverk.
äro grodden, ni grenarna,
frukter som mognat under den Levandes öga,
men vi voro skuggan däri.

Vi
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i

köttet fångna siälarna (in stödda på stauar) klaga:
Ack, vi pilgrimer i främlingsstad,
vad gjorde vi då vi veko från vägen?
Kungadöttrar nämnde man oss, men vi follo i de mörka djupen'
O levande sol, bär oss på dina skuldror tillbaka till vår rätta arvedel!
O konungars konung, din kamp kämpa vi!

En (i nådens stånd) lycklig siäI:
O härliga gudom, o ljuva leverne,
i dig ville jag bära de strålande kläderna,
i dig återfå vad jag genom mina urfäder förlorat;
till dig riktar jag mitt roP.
Och ni, dygders skara' hör ni min röst?
Kör au ilygder:

Lyckliga sjäI, sköna Guds skaPelse,
danad ur F{ans visdoms djupaste djup,
stor är din karlek!
Den lyckliga siäIen:

Huru gärna komme jag ej till er
och räckte er mitt hjårta till en kyss!
Kör au dygder:

Vi

kämpa

Då böier

vid din

sida, kungadotter.

sig siälen ocb klagar:

Mina kläders tyngd drager mig mot jorden
och jag mäktar ej hålla emot.
Dygd'erna

till

sjäIen:

O sjäI, grundad på den Eviges vilja, Hans lyckliga verktyg!
Huru kan du överfallas av svaghet inför något

i jungfruns skepnad redan söndertrampat?
skall du övervinna Djävulen!

som FIan

I

oss

Sautnaa själ:

Skynda, ila
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till min hjälp, att iag må stå upprätt!
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Gtt d.stne duetandet

till

siälen :

din klädnad!
Stå fast, och du skall aldrig mera falla!

Skåda, frälsningens dotter,

Själen, nu olycklig:

Huru skall jag handla, varthän skall jag fly?
Ve mig, jag kan ej fullända den dräkt jag bar!
Nå, så kastar jag den av!
Kör au dygder:
Rolösa samvete, olyckliga sjäI,

vi döljer du ditt

ansikte f<;r din skapare?

Gudsnced.uetand.et:

Du vet ej längre av den

som skapat dig,
känner
Honom icke.
du ser F{onom icke,

Själen:

Gud skapade världen, nåväI,
jag gör den ej orätt, men njuta den vill jag!
Djäuulen. gnisslar naot denna sjöI:

Vad är din möda värd, du fåne? Gå ut i världen, och den skall mottaga dig med ära!

Kör au dygder:
hennes klagande röst, bitter var dess smärta.
hennes hängivna rop efter Gud

O

I

sågo vi en stor seger nära sin fullbordan
men masken krälade hemligen däri.
Ack, var vet viljan intet av lasten
och var fly människornas tankar sina otuktiga begär?
Djäuwlen.:

Att

i ett sådant
honom skall jag
giva allt, (till ödmjukbetens Drottnitcg och de öuriga clygrlerna:)
men vad har du att bjuda dina anhängare? Ni vet ju inte ens
vilka ni själva ått
ingen finns utom Herren Gud, vad makt skulle ligga

påstående? Jag säger: Den som

vill följa mig,

))7

ödmjukbet ens Drottning :
Jag och mina medsystrar veta fuller väl
att du är den gamle draken
som ville sträcka sin flykt över allting
ehuruväl Gud störtade dig i avgrunden.

Kör au dygder:
Men vi bo alla

i

det höga.
Sture Bergel

SANKTA INGRID ÄV SKÄNNINGE
l)åloåt.n l27l ätervånde Petrus de Dacia från sina studier i Paris och
I fokt för att bliva lektor i dominikanordens brödrakonvent i Skänninge. Så småningom samlades en grupp fromma kvinnor kring honom.
f ett brev till sin tyska väninna, Kristina i Stommeln, skrivet den 11 oktober 1277, berättar han, att han har sex andliga döttrar i Skänninge,
hos vilka Kristina kan bo, om hon skulle vilja flytta till Sverige. I ett
annat brev, skrivet något senare, när han blivit fArllyttad till Västeråskonventet, talar han något utförligare om dessa fromma kvinnor, av
vilka några buro dominikandräkt, andra världslig dräkt, andra begindräkt. Han beskriver en sjuttiotvåårig kvinna, som för ett ytterligt asketiskt liv, samt en annan kvinna, som stundom faller i extas och blir stigmatiserad, som är mycket ivrig i bön, betraktelse, allmosegivande och betjånande av de fattiga och som, liksom Petrus själv, ivrigt önskar, att
Kristina i Stommeln måtte komma och sluta sig till systrakretsen.l
Till dessa kvinnor horde Ingrid och Kristina Elovsdöttrar. De buro
dominikandräkt, och deras högsta önskan var, att ett systrakonvent av
dominikanorden skulle komma till stånd i Skänninge. (Det kan ej bevisas, om någon av dem är identisk med den extatiska och stigmatiserade
kvinna, som Petrus beskriver i sitt brev.) Petrus understödde ivrigt deras
planer, och detta gjorde även Ingrids och Kristinas båda bröder, Johan
'PetrideDacia(litaCbristinaeStunbelensis ed.J.Paulson,s.254,222.Gall6nz
Ingrid (i: Archit,um lratrutn firedicatorum, vol. VII, 1937); La
firoaince ile Dacie de I'Orilre des fires-pröcheurs (1946), s. 124 fi.
Les causes de Sainte
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och Andreas Elovssöner, av vilka den förre tillh<;rde svärdsriddarorden.
Ett brev frän början av 1280-talet innehåller konung Magnus Ladulås'
bekräftelse på brödernas tidigare gjorda donation av jordagods till förmån
för sin syster fru Ingerdis; donationen hade gjorts på det villkoret, att
om ett nunnekloster under hennes livstid bleve inrättat vid S:t Martins
kyrka i Skänninge, där Ingrid uppehöll sig, så skulle dessa gods tillfalla
den nya stiftelsen; i annat fall skulle godsen ätergä till bröderna. Om
klostret dock icke komme till stånd, skulle en del av dem tillfalla en
flicka vid namn Gytha, som nu uppehöll sig tillsammans med Ingrid i
Skänninge.2

I ett i augusti l28L skrivet brev till Kristina i Stommeln berättar svärdsriddaren Johan Elovsson, att dominikansystrakonventet just nu kommit
till stånd och att Kristina är välkommen dit. Han skriver. bl. a.:
>>Av mina förf'åder har jag ärvt en synnerlig förkärlek för predikarbrödernas orden,
och denna förkärlek är gemensam för hela min släkt. Jag skulle kunna anföra många
bevis härpå för er, men ett må för tillfallet vara nog. Jag har h#t tvä systrar, av vilka
en, som hette Kristina, tedan vilar i Herranom. Dessa båda voro de första kvinnor i
Sverige, som anlade dominikanernas dräkt; mer än tio år voro de ensamma om att bära
den, och de önskade ivrigt, att flera ordenssystrar skulle förena sig med dem. Denna
deras önskan kunde dock ej på länge uppfyllas, dels på grund av brödernas betänkligheter, dels på grund av vissa världsliga personers bristande gudfruktighet. Nu har emellertid Gud i sin nåd hört deras böner, så att deras önskan blivit uppfylld, Med tillstånd

av Sveriges konung, med bifall av stiftsbiskopen och med samtycke av ordensprovincialen
för Dacien, som även skickat systrar, har nu en vacker och lämplig plats blivit anvisad
till ett kvinnligt dominikankonvent, och nödiga byggnader ha uppförts. Klostret har
även för sitt timliga behov fått mottaga donationer av mitt, min broder Andreas' och
mina sysrrars fädernearv. Detta berättar jrg f& eder, emedan jag vill inbjuda er dit
och emedan ;'ag önskar, att ni måtte fylla min döda syster Kristinas, er namnes, plats i
klostret.>>"

Detta brev hade herr Johan dikterat för Petrus, som nedskrev det åt
honom. I ett senare brev till Kristina i Stommeln, skrivet pä vären 1282,
ger Petrus yttedigare några upplysningar om systrakonventets tillkomst:
>I somras skrev jag ett brev till dig å herr Johans vägnar, han som ivrigt inbjöd dig
sin syster, vilken anlade våra ordenssystrars dräkt på Marie upptagelses dag detta år.
Med anledning av hennes fromma iver skickade provincialpriorn fyta systrar av vår
orden till henne, för att de skulle kunna inrätta ett nytt systrakonvent; med tillstånd och
samtycke av Sveriges konung och stiftets biskop, vilka personligen bevistade vårt generalkapitel och därvid togo dessa systrar och all deras egendom i sitt beskydd,>n

till

2 Dibl. suec. 88t.
"n Uita Christinae Stumbelensis, s. 237.
Uita Christinae Stambelensis, s. 225.
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Erikskrönikan ger en skildring av de ståtliga högtidligheterna vid klostrets invigning.s
Ingrid har alltså erhållit konung Magnus Ladulås', biskop Flenriks av
Linköping och provincialpriorn Augustinus' bistånd vid upprättandet av
konventet, och broder Augustinus har sänt henne fyra systrar från det
tidigare upprättade dominikansystrakonventet i Roskilde, för att Skänningenunnorna skulle bli fulltaliga. På Marie upptagelses dag l28l anlade hon högtidligen den ordensdräkt, som hon redan länge burit. Om
Ingrids styrelse av klostret år för övrigt intet bekant. Enligt kanonisationssupplikens uppgift skall hon ha avlidit redan år 1282.6 Vi veta ju
ej heller så mycket om hennes tidigare liv; ej ens hennes mans namn är
bekant. Galldn gissar på en herr Siggo, dOd fore 1271, vars änka Ingrid
sålt en kvarn till biskopen av Linköping.?
Så långt de samtida urkunderna. I en skrivelse till påven och kardinalkollegiet, vtfårdad den 16 mars 1414 av biskop Knut Bosson och kapitlet
i Linköping för att utverka tillstånd att öppna Ingrids och Nikolaus
Hermanssons kanonisationsprocesser, lämnas följande biografi över vårt
dominikanhelgon:
Fru Ingrid av Skänninge var en nunna, som var ädel till sin börd men
ännu ädlare till sina seder. FIon stammade från götasläkt och är ädel
och harlig i åminnelse. Genom honom, som är den Högste i himmelen,
strålar hon såväl i sitt liv som efter sin död ständigt med ärans hela ord
icke blott i sin hemstad Skänninge och östergötland och i hela vårt stift
utan även i hela Sveriges rike och andra, utländska trakter genom lysande
järtecken och underverk, och redan i många fu har hon befunnits och
ansetts så hög och så älskad av Gud, att det icke alls råder något tvivel
hos oss om att hon är värdig att hållas i åminnelse och lov hos människor
och såsom ett ljus sättas på kyrkans ljusstake för att stråla ännu mera.
Hennes ryktes vällukt visar, att Gud verkar och verkat i henne; man
vet, att hon från sin barndom och genom hela livet tjänat Flerren Gud
med hela sitt hjärta genom att leva kyskt, fromt och rättfärdigt i denna
världen, i det hon med fastor, vakor, böner, många försakelser, allmosor
och övriga fromhetsverk beständigt övade sig i Herrens rätter och särskilt sedan Gud låtit henne beträda änkeståndets bana. Ty når hennes
man dött och med tuf.tlig rätt många ägodelar (såväl fastigheter som
lösören) tillfallit henne, gjorde hon Kristus till sin universalarvinge, försakade sig själv och övergav genast vädden, började att mera brinnande
u Suenska tnedeltidens ritnkrönikor,
I, s. 191.
u S c h ii c k: Två svenska biografier från medeltiden,
Suerige,

Y, s. 472.

" Gall6n: La prouince ile Dacie, s. 127.
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begrunda det himmelska och att rnera uppmärksamt vandra i Flerrens
lag, löst från njutningens band. Hon bad till Fferren med högt rop och
tårar och blev bonhord för sin vördnads skull. Darftir visades henne genom
gudomlig uppenbarelse den plats, på vilken hon skulle grunda ett kloster
och en kyrka. Sedan reste hon upprepade gånger till Rom för att få sin
klosterstiftelse stadfäst, och av påven Martin IV fick hon till slut löfte
härom, icke utan mycken möda och utgift. Men även till Jerusalem
och andra heliga platser drog hon, liksom drottningen av Saba, för
^tt
se den sanne Salomos, Jesu Kristi, visdom och se de stigar, där han gått.
Slutligen återvände hon hem, och med de systrar, som hon vunnit för
Herren, slöt hon nu för evigt in sig i det nämnda klostret, som hon nyIigen uppfört, för att, tjäna Fferren. Där fullbordade hon i Flerren sitt
levnadslopp, fyllt av många fört;'änster och dygder, överlämnade saligen
sin ande åt himmelen och sitt stoft åt jorden fu 1282.8
Uppgifterna om Ingrids resor till Rom och det heliga landet stödjas
ej av någon tidigare källa. De bygg tydligen på en inom Skänninge
nunnekloster kvarlevande muntlig tradition.
Olaus Magnus berättar i sin Historia de gentibus septentrionalibus
Ingrids historia med ytterligare detaljer och nämner vidare hennes väninna, den heliga Mechthild, en jungfru från Roskilde:
I den förbemälta staden Skeninge hava funnits lysande och berömda
män och kvinnor, vilka såväl genom bördens företräden som genom
lyckans gunst varit namnkunniga bland alla släkten och folkslag. Bland
dessa märkes den hel. Niklas, fordom biskop i Linköping, vilken genom
en gudomlig uppenbarelse, som den heliga Birgitta fick mottaga, v^rt
förklarad för den i sitt leverne renaste bland män. Vidare den förnäma
änkan Ingrid, som försmådde denna världens prål och drog på vallfart
till Jerusalem, Compostella och Rom under Martin IV:s tid, äret 1282,
Då hon i sällskap med några fromma jungfrur återvände från det heliga
landet, sökte djävulen ställa försåt för henne. Till den ändan antog han
en mäktig herres skepnad och begav sig i spetsen för en ståtlig ryttarskara
in i staden. Där lät han genast kalla rådsherrar och borgare till torgs och
förmanade dem, att de på inga villkor finge insläppa i staden några
kvinnor, som nu för en stund rastade utanför murarna. Han försäkrade
nämligen, att de blott skulle komma ofärd åstad, enär han sedan många
år tillbaka väl kände till deras konster och visste, att de voro nedriga
trollpackor. Vid denna underrättelse gjorde många av rådsherrarna och
de andra enligt vedertagen sed det heliga korsets tecken för att dymedelst
värja sig i anledning av det rysliga meddelandet
och se, då försvann

-

" Antiquarish tidskrif t, Y, s. 471 f.
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ögonblickligen hela djävlaskaran såsom en rök. Då man sedan genom utskickade försporde, att det var en helig kvinna, stadd p& &terf;rd frän
en vallfart, som stode utanför portarna, drogo alla under fromma vördnadsbetygelser henne till mötes och införde henne i sin stad. Till tack
härför erhöllo de hennes välsignelse och tillförsäkrade sig därigenom allsköns rika och bestående förmåner. I gengäld företogo sig då rådsherraria,
under intrycket av det ögonskenliga underverk, de nyss bevittnat, att var
och en efter råd och lägenhet med den största beredvillighet och frikostig-

het förita den heliga kvinnan nigra av de stora silverkäril, som de i
överflöd ägde, för att, öka hennes välstånd och sätta henne i tillfalle att
åt sig och sitt kvinnliga följe inrätta en bostad, sådan hon helst önskade
sig den. I följd härav restes nu på en lämplig plats de fromma dominikanernunnornas kloster, som under hägnet av en berömvärd tukt och
ordning och sorgfällig omvårdnad av stadens 'borgare, vilka voro angelägna om att deras döttrar där fostrades i kyskhet och renlevnad, bibehållit sig ända in i dessa Lutherska tider, men nu är förstört. I denna
heliga kvinnas följe befann sig ock en viss Mechthild, en dansk jungfru
av förnäm börd; hon hade varit trolovad med en man av våldsamt lynne,
vilken en gång, då hon motsade honom, velat med våld kväsa henne,
men därvid räkat f.alla utför en hög trappa och brutit halsen av sig,
så att han lj<;t en ögonblicklig död. Hon flydde då mitt under nattens
tystnad med den förbemälta änkans hjälp och framlevde sedan oförkränkt sina återstående dagar i helig jungfrudom under mångfaldigt utövande av goda gärningar.e
Efter Olaus Magnus har Vastovius återberättat Ingrids och Mechthilds
historia.lo Messenius har förväxlat Mechthild i Skänninge med den danska
drottningen med samma namn, vilken först var gift med konung Abel
och sedan med Birger jarl och dog år 1280.11
Under 1300-talets lopp b<;rjade Ingrid få helgonrykte. Man har börjat
åkalla hennes förböner och giva löften till hennes grav för att bli hjälpt
i sjukdom och nöd, vilket haft god verkan. Några av Nikolaus Hermanssons mirakler betåtta, att man dragit lott för att fä veta, till vilket av
de tre östgötahelgonen Birgitta, Ingrid eller Nikolaus man borde lova att
vallfärda,l2 Myndigheterna besluta att inleda arbetet på Ingrids kanonisation. Biskopen och kapitlet i Linköping avfatta som sagt en skrivelse till
påven Johannes XXIII och de i Konstanz församlade kardinalerna med
begäran att få öppna Ingrids och Nikolaus'processer, och i denna skrivelse,
n

'o

Olaus Magnus Historia om ile noriliska folken, del 2, 1972, s,24f,
Johannes Vastovius: Vills aquilonia, emend. et notis illustr. E. Benzelius

filius, 1708, s. 75 f.
tt Messeniu s: Scondia illustrata, IX, s.
" Antiqaarisk tidskrift, V, s. 369 f.
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*ffudad den 16 mars 1414, ingår ovan översatta biografi över Ingrid.
(En utförlig biografi över Nikolaus och en samling av hans mirakler,
som vid samma tid utredigerats, äro bevarade.) Det försäkras i suppliken
av den 16 mars, att många underverk ske genom dessa båda saligas förtjänster. De tre nordiska ärkebiskoparna, de svenska lydbiskoparna samt
konung Erik av Pommern rikta nägra dagar senare skrivelser till påven
i samma ärende; i dessa suppliker nämnes även västgötahelgonet Brynolf.ls
Konstanzkonciliet gav den 27 april 7416 sitt bifall till den tredubbla processens öppnande. Man borjade nu i de tre helgonkandidaternas hemland
anställa vittnesförhör angående deras liv och deras mirakler efter döden;
protokollen från dessa fArh<;r skulle sedan sändas till kurian för att man
där med deras ledning skulle kunna fatta beslut om eventuell kanonisation. Akterna frän Brynolfs process, som höfis i Skara i april 1417, åro i
sin helhet bevaradelal av Nikolaus' kanonisationsprocess hai man i vår tid
funnit betydande fragment, som nu äro under utgivning.ls Av akterna
från Skänningehelgonets process finnas endast två små brottstycken i behå11.10 Det framgår av dem, att vittnesförhören angående henne hållits
i Linköping sommaren 1417, En kvinna vittnade då, om hur hon blivit
befriad från ögon- och bensjukdom, några borgare i Skänninge om hur
sjöfarande befriats från en svår dimma och lyckats uppnå hamnen, rre
andra vittnen om hur en gosse vid namn Gudmund Stefansson dragits
upp som dAd ur en brunn men vaknat till liv igen, åter tre andra om
hur flickan Ingegerd Svensdotter äterIätt synen
allt tack vare den
saliga Ingrids ingripande.
De tre processerna blevo denna gäng ej fullföljda i Rom, troligen mest
på grund av penningbrist. Andakten dll de nya helgonen växte dock oavbrutet. Dokument tala om gåvor till S:ta Ingrids ära, IJlf Staffansson i
Munsö sonar ett dråp med vallfärder, bl. a. till S:ta Ingrid i Skänninge.l?
Reliker av helgonet komma till fransiskanklostren i Roskilde och Köpenhamn och till Vårfrukyrkan i Köpenhamn.l8 Nunneklostret i Skänninge
bArjar kallas S:ta Ingrids kloster.le
Först mot i4O0-talets slut återupptages arbetet på de avbrutna processerna. Särskilt Flemming Gadh, Sveriges ombud vid kurian, verkar
ivrigt på deras slutförande. Så småningom krönes hans och de svenska
biskoparnas arbete med framgång. I brev av den 16 juli 1497 och den 10
'" Script. ret. srtec. III:2, s. ll8, Sz. dipl, 1931, 1937, 2224.
Tryckta i Script. rer. suec. lllz 2.
'" Se Historisk tidskrit't 1934, s, 29 fr.
'u Se Antiquarisk tidshrift,Y, s.467 fr; Bok- och bibliotehsbistoriska studier tillögnad.e
tn

s.72f; Gall6n: Les causes ile Sainte lngricl, s. 32fr.
"t" GalI6n: Les causes de Sainte Ingriil, s. 21, Sz, ditrI. 2113, 2376, 2664.
rer. dan. VIII, s, 260, 291, 299, 310.
tt Script.
Gall6n, a. a,., s. zl.

Isak Collijn,
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påven Alexander VI tillstånd till helgonen Brynolfs, NikoFlemmings av Åbo högtidliga skrinläggning.2o (Brynolf
och
laus', Ingrids
hade dock redan tidigare, den 16 augusti 1492,blivit, skrinlagd; Katarinas
av Vadstena translation hade ägt rum den 1 augusti 1489.) Skrinläggningarna, som också inneburo ett godkännande av helgonens liturgiska
firande, ägde rum med lysande högtidligheter, Nikolaus' i Linköping år
1!15, Hemmings i Åbo fu 15L4. Enligt en anteckning i Vadstenadiariet
ägde S:ta Ingrids translation rum i Skänninge den 29 iwli (S:t Olovs dag)
1i07; den högtidliga akten förrättades av biskop Ingemar av Växjö och
biskop Vincentius av Skara och bevistades av riksföreståndaren Svante
Sture samt många herrar och fruar och en stor mängd allmoge.'l Sturekrönikan ger en målande beskrivning av tilldragelsen. Det är Svante Sture
som talar:2?

jvli l4g9 ger

Stor helligheet

i myna dag"

skedde

som gud besynnerlig i skeninge betedhe
Om sancta Ingrid gudz wtwalde wen

i scrin

lagdess hennes helliga ben

Mz llere herrer iag ther war
och hennes skrin oc ben om kyrkegårdhen bar

Allan then almoge som tith drog
math och öll fynge the nog
Högtideligit gästebwd giordes thå
alle bispar och herrar motte titt gå
Frughar oc iomffrur mwnker oc presthe
qvinnor oc män the yppaste oc bäste
Ther opsattess stwffwor saler oc bodher
math gaffs nok både myken oc godher
Jnne oc wthe gafs i thz syn
ey all enast ööll wthen miodh oc win
Hwar åth oc drak som han gath
god drygd war bade i öll oc math
J wistherhwss oc källare fandz ther oppa rön
tolkit skedde wthen twill för sancte ingredis bön
The herra oc bärgsmän i the stwnde
begåffuade clostrett thz bästa the kwnde

Mz peninga och gull oc sölfftacker store
och sedhen ther epther aff skeninge fore
Twsande fämhwndrade oc (siw) aår
daghen nästh epther olaui thz war.

Från och med translationen har S:ta Ingrid firats liturgiskt, med mässa
och officium. Av liturgiska texter till hennes ära finnes endast sekvensen
ö n, a. a., s, 23 f. Finlands nedeltidsarkttnder, Yl,
n G"ll
Scribt. ret. suec. I: l, s. 208.
" Sueiska medeltitlens'rfunkrönikor, III, s. 194 f.
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Caritatis jacula bevarad. Denna återfinnes dels i ett finlandskt missalfragment från 1300- eller 1400-talet, dår den emellertid icke är uttryckligen angiven för S:ta Ingrids dag utan endast har den allmänna rubriken
De una uid.aw (för en änka)23, dels i ett sekventionarium, som 1!17
skrivits för dominikankonventets i Västerås räkning (Cod. Ups. C i13),
där den säges vara avsedd att sjungas på festdagen för den heliga Ingrid
av predikarorden (ln festo sancte Ingridis ordinis fredicatoru.*).'n I
sekventionariet från Västerås är Ingridssekvensen, som f. ö. icke kan rr'åta
sig med vår medeltids bästa liturgiska poesi, placerad mellan sekvenserna
till S:ta Helena av Skövde (vilken utom Skara stift firades den 31 juli)
och Srt Dominicus (firad den 4 augusti). Hennes fest har alltså möjligen
infallit mellan dessa dagar. Egentligen borde den ha firats på translationsdagen, den 29 juli, men denna dag var ju förut upptagen av Olovsmässan,
en mycket stor högtid, och den torde därför ha frumflyttäts någon dag.
Grotefend har i sin Zeitrechnu,ng des d'eu.tscben Mittelalters2s den minst
sagt gåtfulla uppgiften, att Ingrids dag i Uppsala firats den 9 oktober.
Varifrån han hämtat denna uppgift är ovisst. Emellertid har vår borgerliga almanacka med ledning härav upptagit namnet Ingrid för denna
d"g.tn.

fr. Brynolf
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"" Hee p anen: Yerzeichnis der nittelalterlicben Handschriftenf raguente in der Uniaersität zu Helsingf ors, I, s. 136.
'n Dikten är avtryckt i Klemmings samling Latinska sånger...I, Additamenta,
s. 139 a-b; i Analecta bymnica XLII, s. 224f, och i Galldns les cau'ses de Sainte

Ingrid, s. 40.
Bd 2, s. 119.
*'u Det
må vidare nämnas, att ett breviarium från 1400-talet upptager Ingrids namn i
en litania, Se Collijnz Hanillingar angående undersökningar ap äldre arkiualieomslag
(i: Kungliga bibliotekets handlin.gar, 34, s. 54).
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GERTRUD VON LE FORT

KRISTUS

-

KONUNGEN
I

Nu sjunges kärlekens konungahymn i konungabrudens bön,
Vakna, vakna, värld, ty den skönaste höjer sin stämma!
Stå upp från ditt läger, din salighet ropar dig till sig
Varför äro ni så tystlåtna, ni högljudda, och varför äro ni så tröga, ni beskäftiga?
Jag hör er ärelystnads skri på alla 8ator, ni visa er präktighet på alla hav och triumfera
på alla höjder:
Viljen ni nu icke hälsa den högstes brud?
Sannerligen, den som ser hennes anlete, han ser konungen själv!

II
Inför jordens allt hjättan skall man

sjunga brudens kärlekslov: på hennes hjässa ligger
brudgummens, konungens kyss.
Hennes själ har genom bönen blivit införd i hans härlighet.
Hennes kropp är hans kärleks stora hemlighet.
FIan smyckar hennes händer med sin nåd, som flödar över alla vära gränser.
FIan smyckar hennes huvud med en stjärna av förhoppning, som lyser över andra sidan
graven.

för henne, och han skänker henne fred åt folken och himmelens portar i besittning!
Han skänker henne sitt herraväldes alla själar, ja, också de förlorede själarnas saligher
Bed

skänker han henne.

Han giver hennes tal

makt, och han uppfyller hennes tystnad;
utstötthet, och han förhärligas i hennes ära:
Inför jordens alla hj'futan skall man sjunga brudens kärlekslov; man skall lyfta henne
upp på själens tron!

Han delar

dess

ensam hennes

-

Konungahymnen slutar med kärleken, de evigt utvaldas krans.

övers. av Folk"e Gjerulf
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DEN ROMERSKÄ MÄS SÄN GENOM
TIDERNA
Josef Andreas Jungma nn: Missaru'm Solernnia. Eine
genetische Erklärung der römischen Messe. 2 band. xxvrrt och
1236 s, 2za uppl. Vien 1949, F{erder. S. 148:

-.

Jesuitpatern J. A. Jungmann, en av de främsta rePresentantetn* f.ör
modern liturgiforskning, har i dessa två band samlat vad man kunde kalla
sitt livsverk. Författaren har redan tidigare visat sin förmåga att Senom
historiska studier n& fram till värdefulla insikter och riktlinjer för f.ramtiden; här har denna metod nått sin fullendning. Vad Jungmann vill ge,
är >en genetislc förklaring av de enskilda riterna och börierna i den romerska mässordningen>. Det sker i tredje delen av band I och i fjärde
delen, som omfattar hela band II. Bokens två första delar (band I: l-z)

beskriver den historiska utvecklingen; första delen, kanske den mest
fängslande av hela verket, >mässans utgestaltning under århundradenas
växling>. Denna liturgihistoria frän skärtorsdagen dll vår egen tid påminner om visningen av en väldig domkyrka utan enhetlig planritning,
med byggnadspartier och stilar från olika kristna århundraden, vilken
emellertid sker under ledning av en mycket sakkunnig guide. För den
äldsta byggnadshistorien finns redan förut åtskilliga specialarbeten; medeltidens mässa har t.ex. kunnigt skildrats i Battif ol's Leqons sur Ia
Messe. För den nya tiden har däremot tidigare ingen helhetsframställning
förekommit.
Utgångspunkten är en noggrann analys av päskmåltiden, i vilkens
traditionella form enligt evangeliernas berättelse Jesu nya institution inbyggdes. Vad vi förövrigt vet genom apostlagärningarna och Pauli berättelse i 1 Kor. 11 tillsammans med vittnesbördet i Didake, ger endast
vid handen, att i fornkristen tid måltidsformen var bestämmande. Inom
ramen av en måltid, vilken ter sig som en traditionell judisk gemenskapsmåltid, förverkligar apostlarna Herrens uppdrag. Konsekrationen av brödet och vinet förenas till en rituell handling vid måltidens början och
ledsagas av en sammanhängande text, som består av berättelsen om Herrens
nattvard med konsekrationsorden inramade av en alltmera utvidgad och
efter bestämda tankelinjer utformad tacksägelse (eukaristi.a). Firandet,
som i början haft karaktären av en högtidlig familjemåltid, blir så småningom en självständig rit, och som sådan den kristna gudstjänstens säregna innehåll. Det som är kvar av måltidsformen ar bara ett bord, kring
vilket menigheten samlas för att deltaga i den eukaristia som firas av
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föreståndaren. Med denna frigörelse från måltidsformen bortfaller även
beroendet av den traditionella måltidstimmen, och eukaristien firas alltmera redan på morgonen. Vår nutida mässa uppvisar ännu tydligt de från
den apostoliska tiden härstammande dragen av en måltid, fastän en allt
tydligare >spiritualisering av kulten> redan kan förmärkas i de första
tiderna så till vida som >välsignelsen av måltiden>>, eukaristien, dominerar
allt mera över själva måltiden för att slutligen bli mässliturgiens grundform, utan att dock karaktären av måltid helt försvinner.

Utvecklingens viktigaste avsnitt är knutet till namnen Justinus
och Hippolytos. Eukaristia förblir det bestämmande elementet och
markerar gentemot hedendomen (och även judendomen) den kristna gudstillbedjans andlighet, som betonas till och med till den grad att man på
visst håll trodde sig kunna tolka det som ett förnekande av mässans offerkaraktär. Men det finns entydiga vittnesbörd om att mässliturgien även
den tiden ansågs .vara ett sant offer. Det blir bl. a, klart därav att de
synliga gåvornas (brödets och vinets) framförande gestaltades till ett frambärande inftir Gud. Här har vi den historiska utgångspunkten för de troendes gåvooffer (offringen), som föregår tacksägelsebönen. Behovet av en
enhetlig ordning för liturgiens allmänna gäng framträder alltmera, och
det vill synas som om en sådan fast ordning skulle ha funnits redan på
200-talet, medan utformandet av böneorden vid själva den htigtidliga
tacksägelsen då ännu tycks ha lämnats åt liturgens improvisation, dock
så att denna skedde enligt ett fast grundschema. I viss mening kan vi
alltsl tala om en >enhetlig liturgi under de första århundradena>, särskilt
i den form som är omvittnad i Hippolytos' Apostolih-e paradosis (Apostolisk tradition). Men därmed är inte sagt att det på 200-talet redan fanns
en )>romersk mässa>>.
Differentieringen i olika mässformer börjar på 3OO-talet. Den tar sin
utgångspunkt huvudsakligen från Alexandria och Antiokia, det kyrkliga
livets centra i östern.
Alexandrias särskilda bidrag till liturgiens utveckling omvittnas i Eacbologion av biskop Serapion från Thmuis; Antiokias i 8:e boken av
Apostoliska Konstittttionerna (d,en s. k. klementinska liturgien) .Dtu frarnträder redan tydligt konturerna av österns liturgiska bruk, i
ratt, typiskt för övrigt
det större antalet av läsningar och
synnerhet
den rikare -utformningen av den allmänna kyrkobönen efter dessa. Trots
en livlig vidare utveckling börjar i denna tid de grundläggande texterna
fä fast gestalt, vilket blir särskilt tydligt i benediktinpatern H. Engberdings
undersöknin g Das eucharistische Hocbgebet der Basileioslitur gie (Miinster
1931). Bibliska texter användes i större utsträckning. Framför allt visar
sig ännu ett särdrag i den österländska liturgien: syndmedvetande och
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bävan inför mysteriet. Pater Jungmann sätter denna förändring av stämningsläget i samband med kampen mot arianismen och dess förnekande
av Kristi gudom. Man omgav mysterierna med större ståt och lånade motiven därtill delvis från det kejserliga hovceremonielet. Skiljelinjen mellan
menighet och altarrum markeras starkare, tills slutligen ikonostasen (bildväggen) upprättas dem emellan. Denna tendens kan för första gången
tydligt konstateras hos syriern Narsai (d. omkr. i08). De här om-

nämnda dragen framtråder mer eller mindre hos alla de olika förgreningar av den österländska liturgien, vilka b<;rjar växa fram redan pä
300-talet. Författaren behandlar dem kort, för att med dem som jämförelsematerial desto tydligare kunna framhäva den romerska mässans
särart.

Den latinsk2

ssd"t-era den romerska

- grupper
ämne. Två

6iss11 blir nu verkets

i västerlandets

kan urskiljas
egentliga
mässliturgi: den
romersk-afrikanska och den galliska. Den senare uppträder i sin tur i
fyra former: den gallikanska i trängre bemärkelse, den keltiska, den gammalspanska eller mozarabiska och den milanesiska eller ambrosianska. Det
säregna hos de galliska liturgierna är att de av prästen lästa mässbönerna
ej utgör ett slutet helt utan en rad av enskilda, alltefter kyrkoårets gång
växlande texter. Ledande centrum för denna västerländska liturgi är
enligt L. Duchesne
att söka i Milano, som till en början stod under
österländskt inflytande, men senare under romerskt.

Hur har nu den romerska mässan blivit till? Här står forskningen inför uppgiften att sprida ljus över ett >mörkt>> tidsskede: från
Hippolytos fram till 1O0-talet. Det i dag tillgängliga källmaterialet täcker
nämligen blott en senare tid. För tiden mellan 200-talet och t00-talet är
vi hänvisade till gissningar. I själva verket har också för denna tid en hel
rad teorier uppställts, som delvis arbetar enligt den jämförande metoden
och vill göra sannolikt, att den romerska mässan har hopplockats av många
enskilda, utifrån tagna detaljer. >Men romersk liturgi måste dock ha
ucvecklats på Roms mark, om än påverkningar utifrån har gjort sig
gällande.> Yad ar det då som har skett under denna epok? övergången
från grekiskan till latinet, även i liturgien! Redan mot slutet av 300talet måste själva kärnan av den nuvarande romerska mässkanon ha varit
utbildad (f.rän Qu.anr oblationent till offringsbönen efter förvandlingen),
fram till början av 400-talet
så att
blott Cotnnowni,cantes, Hanc
- konsekrationen) och Metnento- etiam och Nobi.s qu.oqu.e (efter
igitztr (före
konsekrationen) ännu saknades. Men uppkomsten av dessa böner
med
- Den
undantag av Memento etia'nc
mis6s nog dateras till 100-talet.
slutgiltiga redaktionen får nog- tillskrivas påven Gelasius I
i enlighet
med det s. k. Stowe-missalet.
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Upprepade gånger har forskningen redan framhållit förbindelsen mellan
den äldre formen av romerska kanon och den egyptiska liturgien, något
som är lått att förstå, om man tänker på de nära relationerna mellan Rom
och Alexandria. Den som skapade grundtexten till den romerska kanon
var nog inspirerad av den alexandrinska liturgien.
I det väsentliga var alltså den romerska mässkanon färdig på 4OO-talet.
Under den följande tiden, i synnerhet under Gregorius den srore, införes
ännu kompletteringar och ändrin gar utifrän olika synpunkter, delvis
redan med avsikten att förenkla. Under folkvandringstiden fortsatte utvecklingen trots de mycket ogynnsamma forhållandena, och den romerska mässkanon vann allt störrc spridning även utanför Rom. Man stod
därför inför uppgiften att skriftligen fastlägga gudstjänstordningen och
att bestämma dess gång för kyrkoårets olika festtider. Detta sker i de
romerska mässböckerna, i synnerhet i det s. k. 'sakramentariet. Där ordnas
i första rummet gudstjänsten på de stora festerna och lämnas anvisningar
för de olika medverkande grupperna, särskilt den celebrerande biskopen
eller prästen. Sakramentariet har övedämnats i tre former, som utgör
olika utkast till prästens funktion och som >på samma gång vittnar om,
hur föga man vid utgången av den kristna forntiden tänkte på en för
alltid fastslagen form av mässbönerna>. Dessa sakramentarier benämnes
efter romerska påvar sacramentarium Leonianum, Gelasianum, Grego-

rianum.l
Förutom sakramentarierna är i synnerhet de Romerska ordines viktiga,
emedan de ordnade det yttre förloppet av den påvliga stationsgudstjänsten.
Denna romerska stationsgudstjänst omkring 600-talet ägnar pater Jungmann ett av de intressantaste avsnitten, och det av särskilda skäl. Denna
gudstjänstform har nämligen stor betydelse för mässliturgiens vidare historia. Fastställandet av ritualen förde med sig en viss stabilitet, men därmed skapades å andra sidan ny möjlighet till utbredning även till andra
platser, så att den romerska stationsgudstjänsten kom att utöva sin verkan
>in i den sista landsförsamlingens gudstjänst och in i den stilla mässans
ritual>. Med uttrycksfulla ord framhäver fötfattaren det storarrade i den
romerska stationsgudstjänstens slutna enhet: >En stor samfundsordning,
efter en tusenårig kultur, har i Kyrkan funnit sin slutgiltiga form
^rvtagare
och
lånar i sin tur åt Kyrkans gudstjänst glansen av sin förnäma tradition.
Den påvlige liturgen är omgiven av en hovstat av mänga olika grader.
t Till det första har samtidigt

med föreliggande arbete en ny undersökning utkommit,

C. Callewae rt: S. Löon le Grand et les Textes du Löonien med ett bihang: S. Löon,
Ie 'Communicantes' et le 'Nobis qaoque fieccatoribus' (Bruges 1948, Lt Haye). Här kan
också anföras P. B o r e I I a: S. Löone Magno et il 'Communicantes' (EphLil 60,
7946:9J ff); slutligen ur senare tid A. Sruiberr Libelli Sacranentorum Romtni
(Bonn 19i0, Theofbaneia 6).
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in i minsta
ymniga
prakten
fortfarande
framtråder
i
den
tydligt
detalj. Därjämte
konturerna av det kristna eukaristia-firandet i dess väsentliga drag: all
den brokiga rörelsen kommer till ro, när den högtidliga bönen börjar, och
frigöres först igen, när den har avslutats.> Också här måste grekisk påverkan vid utformningen av åtskilliga detaljer noteras, som t. ex. blandningen av de båda gestalterna och Agnus Dei.
Den romerska liturgiens inträde i den frankisk-tyska världen innebär
en ny fas av utvecklingen, något som har framdragits särskilt beträffande
åttonde till elfte århundradena arr Th. Klauser's forskningar. Först
och främst är det två >galliska> element som inverkar på den romerska
liturgien: ,rfallenheten för det dramatiska och glädjen vid ändlöst långa
böner>>. Här måste i synnerhet även de för den romerska liturgien helt
främmande apologierna och de personliga skuld- och ovärdighetsbekännelserna framhävas. Också andra ödesdigra inflytelser gjorde sig gällande:
den gallikanska liturgien tog avstånd från den s. k. medlare-formeln, som
låter Kristus som människa behålla sin medlarställning, för att i stället
särskilt betona väsenslikheten hos personerna i den heliga Trefaldigheten.
I den nya omgivningen uppstod även för första gången diskrepansen
mellan folkmål och liturgiskt språk. >På så vis blev mässliturgien, vad
dess språkliga förståelse betäfiar, i det karolingiska riket reserverad f.ör
klerkerna. Ett slags ny arkandisciplin var därmed given, ett beslöjande
av det heliga, nu icke mera för hedningar utan för det kristna folket.u
Under de arianska striderna på gallisk-spansk mark hade redan kyrkobegreppet kommit på glid, vilket sedan i sin tur betingade även en ändrad
uppfattning om eukaristien. Mässliturgien uppfattades nu icke mera som
en tacksägelsebön, som församlingen riktar till Gud, utan eukaristien var
bona gratia, den goda nåden (Isidor av Sevilla), som skänkes oss ay Gud.
Ännu en viktig sak: genom små ändringar i texten uppluckrades gemenskapen mellan prästen och folket. Man markerade en skiljelinje mellan
menigheten och altaret till och med i kyrkobyggnaden genom att skjuta
altaret bort till absidens fondvägg och genom att slutligen direkt uppsätta en skiljevägg dem emellan i >korgallretrr. Även kontroversen om
eukaristien mellan Rathramus och Paschasius Radbertus inträffar
väl
att mårka
i samma tid. Allt detta tyder pä att den gamla slutna enheten
utsättes för- ett första allvarligt hot. Men den karolingiska epoken medförde
ännu några nyheter: införandet av det osyrade brödet, för första gången
säkert omvittnat av Alkuin och hans lärjunge Rhabanus Maurus. Detta
medförde olika andra förskjutningar, framför allt en ny förståelse av
mässan i den s. k. allegoriska mässförklaringen, som visserligen har sina
rötter i äldre tider och vunnit mark inte blott i västerlandet utan även i

Ceremonielet har upptagit element från hovet och är utformat
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östern. Pseudo-Dionysius, syriern Narsai, Maximus Confessor och Sophro-

nios kan här anses som förelöpare. Alkuin syns för första gången ha
tillämpat denna metod på den romerska liturgien. Hans lärjunge Amalar
har sedan fortsatt i stor stil. Flertalet av de medeltida förklaringarna skulle
komma att f.öljl- honom.
Kring årtusendeskiftet uppstod på karolingisk mark på så sätt den r omerskt-f rankiska mässan som en ny grundtyp, vilken i sin tur
underkastades olika differentieringar. Den föreligger särskilt i mässordningen frän S6ez (Normandie), som ändå inte erbjuder grundformen.
Särskilt anmärkningsvärt är, att denna djuptgående ombildade och utvidgade romerska liturgi i sin tur återverkar på liturgien i själva Rom och
där undantränger många dugligare inhemska former. Enligt Klausers forskningar kom vid kejsar Otto den stores tåg till Rom (962-964) det
romerskt-tyska missalet frän Mainz dit och lades där till grund för vårt
nutida Pontificale Romanutn. Under de dåtida säregna kulturella och politiska forhållandena kom föt andra gången en enhet i liturgien till stånd
inom västerlandet, >>men nu icke mera på det sättet att lemmarna anpassade sig huvudet, utan på så vis att huvudet alltmera rättade sig efter
lemmarna, som numera blivit starka och något självrådiga>. Den största
förlusten därvid bestod i prisgivandet av de gamla formernas förnämliga
klarhet.
Gotiken betyder ännu en ny fas i mässans historia. Romanismen var
behärskad av tukt och mått. Nu träder >det individuella och subjektiva,
det egna skådandet och kännandet> i förgrunden. Därav följde >en kännbar uppluckring av liturgien som helhetr, en konsekvens av >det gotiska
tidevarvets centrifugala tendenser>. Mässan uppfattas nu av folket som
ett heligt skådespel. Man tränger in i dess hemlighet genom allegorisk
tydning, som i liturgien ser framställningen av Herrens lidande, död och
uppståndelse. Påfallande år att skolastiken visserligen har lämnat
sitt bidrag till mässans förklaring genom sitt ordnande tänkande, men att
den för övrigt ej bidragit till liturgiens utveckling. Rationale diuinorunt.,
en skrift av Vilhelm Durandus (d, L296), som uteslutande följer den allegoriska tolkningen, förblev intill tiO0-talet liturgiens handbok. Den allegoriska uppfattningen har även infört en del nya riter, >för att förtydliga
det heliga spelet>, riter som lever kvar i vära dagars mässliturgi. Men
avgörande är att mässan nu börjar uppfattas på ett helt nytt sätt: Kyrkans
eukaristia blir till Guds epifania, till Guds uppenbarelse. Som konsekvens
härav utbildas särskilda former för deltagandet i mässan som t. ex. att
vid förvandlingen blicka upp till hostian som en helig Graal, att utställa Sakramentet under mässan, de särskilda knabAjningarna därvid . . .
I samma riktning rörde sig utvecklingen också under den följande tiden.
a,ia
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>En återgång till de levande rötterna, en utveckling all nya livsdugliga
skott kan knappast mer konstateras.> överbetonande av vördnaden, överspända föreställningar om mässans verkningar, skapande av votiymässor,
hopande av mässor, onaturlig tillväxt av kleresiet, allt detta är kännetecken för den period som omedelbart föregår reformationen. Dennas
fanbåtare har övat skoningslös kritik mot missförhållandena.
Den tridentinska re{.ormen avstyrde visserligen effektivt de
grövsta missbruken, men för en reform som går tillbaka till de första
källorna fattades ännu förutsättningarna. På så sätt måste den tridentinska nyordningen bli lik en kyrkorestauration, vid vilken det ej lyckas
att återställa en gåmmal, ärevördig, förvuxen byggnad till ursprunglig
stilrenhet, fastän man får fram en viss enhetlighet i alla detaljer. De
heliga riternas kongregation, som inrättades i Rom den 22 jan. 1188, förmådde heller icke ge skapande impulser, i synnerhet som sedan Pius V
alla föråndringar i mässboken är förbjudna. (Jtan tvivel har genom nyordningen av är lIZ0 Kyrkans liturgiska liv luttrats. Men man kan ej
förneka, att genom centraliseringen och likriktningen icke blott vilda
skott avlägsnades utan även fruktbara initiativ hämmades. Pater Jungmann hänvisar till Th. Klausers ord, som betecknar perioden i fråga som
>en stillaståendets och rubricismens epok>. Men författaren anmärker,
att den romerska liturgien kanske blott på det viset blev i stånd att
mota de upplösande krafter, som hotade från den protestantiska församlingsgudstjänsten såväl som från den översvallande och ymnigt blommande barocken.
En del av upplysningstidens liturgiker var beredda att prisge
själva liturgiens väsen för att därav göra en undervisning i etik. Men den
bättre delen av dem insåg nödvändigheten att fä fram ett mera levande
inre deltagande från menighetens sida. De krävde fördenskull en ombildning i denna riktning och tog initiativ till mycket som först i nyare tid
har upptäckts igen. Men misstron mot upplysningen var alltför stor,
och så föll även dessa goda strävanden offer för den katolska restaurationen, genom vilken >menigheten vid mässans firande ännu
en gång, och nu mera medvetet än någonsin, tillbakaträngdes till åskådarens roll, och försöket att upplåta den latinska liturgien for de troende
delvis avböjdes principiellt>. I kulturellt avseende är det imitationens tidsålder, i teologiskt traditionalismens epok! Dom Guöranger, en av
de mest inflytelserika fackmännen på liturgiens område, har
åtmin- g 1909
stone i sina unga år
stått denna teologi nära. Först den omkrin
- Liturgiska rörelsen, som snart utbredde
i Belgien framträdande
sig över Tyskland och andra länder, förmådde väcka nytt liv, vilket
låt
oss hoppas
skall växa vidare till en allt rikare skörd.
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De insikter som på detta sätt vunnits får sin betydelse i verkets andra
del, som handlar om mässans väsen och utformning inom den kyrkliga
gemenskapen.

Redan ur namnet >>mässa> söker författaren tyda mässfirandets mening, men han kommer till de djupaste tankarna först i det avsnitt som
undersöker forhållandet mellan mässan och Kyrkan. Mässan är Kristi
offer och samtidigt Kyrkans offer. Detta faktum kräver vad utformningen betråfrar i särskilt mått ett aktivt element bredvid det passiva.
Utifrån källorna undersökes sedan pontifikalmässan, där gemenskapsmomentet framträder särskilt klart, såsom urformen för mässan överhuvud
taget. I avsnitten Från presbytermässan till missa ca^tata, den sjungna
mässan och Från det husliga eukaristifirandet till privatmässan (stilla
mässan) behandlas mässfirandets övriga former. Författaren visar klart
privatmässans problematik, men påpekar även ätt den har förebilder till
och med i den apostoliska tiden och att den måste anses vara berättigad
av dogmatiska skäI, fast blott inom vissa gränser, nämligen så att gemenskapstanken verkligen kommer till uttryck. Här kommer författaren nu
att tala om något som ligger honom mest om hjårtat, nämligen hur ett
innerligare deltagande från menighetens sida kan möjliggqilas
en synpunkt som särskilt beaktas även när han talar om tiden och rummet
för
mässans firande.
Därmed har förf.attaren lagt grunden för tredje och fjarde delen, där
mässans rituella fOrlopp behandlas, först ännu i band I Förmässan och
slutligen i band II Offermässan. Författarens redan omnämnda mästerframställning av historiska ämnen säkrar honom även här
'skap i levande
läsarens ständiga uppmärksamhet och intresse.
Utan tvivel kommer från detta stora verk många impulser att gå ut,
impulser som säkedigen i det väsentliga redan har kunnat förnimmas i den
till stor del nog icke utan författarens
liturgiska rörelsens historia hittills
förtjänst
och som, ifall de inte- hade fått en förblivande energikälla i
verk, kanske skulle mista sin kraft. Men detta grundliga
detta överlägsna
arbete kommer nog också att pä mångfaldigt sätt verka riktningsgivande.
Utomordentligt skickligt lär oss författaren att pröva allt nytt utifrån
de första källorna. F{an bevisar, att inte alla moderna liturgiska strävanden kan anses vara berättigade. Det är synnerligen glädjande, att de
impulser och påpekanden, som vår nuvarande Helige Fader, Pius XII,
gav i sin encyklika om liturgien (Mediator Dei,20/lL 1947), går
såfinns
med
konst
samma
riktning.
författaren
rätta
i
Det
som
föralltså gott hopp om att förf^ttarens intentioner också kommer
verkligas.
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MARIA-PORTRETTET I PRISCILLÄS
KATAKOMBER
n novemberdag i det hellige ärer L9J0 vandret vi, to norske pilegrimmer, ut etter Via Salaria mot et mål, som vi under flere tidligere Romabespk forgjeves hadde pr4vd å nå frem til: Priscillas katakomber. Regntunge skyer hang lavt ned over cypressene og pinjene i Villa Savoya bak
muren på venstre side av gaten. Men i den evige stad ser himlen aldri så
trpsteslgs ut, at ikke et perlemorsskimrende håp om sol anes dypt inne i
det grå. Og j.s gikk her og tenkte, at slik hadde det også vrrt med oss
to: Vi hadde aldri for alvor gitt opp håpet om engang ä fä stä ansikt til
ansikt med det eldste av alle kjente portretter av Vår frue, Guds mor.
Og i dag skulle håpet bli til virkelighet.
Men jeg husket jo også, at nettopp Villa Savoya var skyld i, at decte ikke
fpr var skjedd. Som for ä gjgre det godt igjen, sendte den oss bplge på
bplge av sin krydrete barnålsduft. Den hadde jo tilhgrt det italienske
kongehus, og siden katakombene forgrener seg inn under kong Victor
Emanuels egen park og eget stuegulv, lot han ikke andre enn vitenskapens
menn med innhentet tillatelse og en bevepnet guardia bevege seg gjennom
dem. Nå er kongehuset borte, og hvem som vil, kan besB,ke Priscillas
katakomber.
Nedgangen til dem finnes i benediktinerinne-klosteret ved basilikaen
San Silvestro, tre kilometer fra den aurelianske muren. En av de fromme

forlot den trappen hun nettop da holdt på å skure, for selv å
vrre vår cicerone.
Priscillas katakomber er de eldste i Roma og byens eldste kristne begravelsesplass. De stammer helt fra siste halvdel av det fprste århundre,
men ble siden utvidet og brukt gjennom flere århundrer. Navnet har
de fått etter romerinnen Priscilla, som hadde sin villa her, ble en kristen
og gjorde kjelderen under huset til et gravsted for seg selv og sin familie.
Siden kom også venner og kjente og bad om plass der for sine d/de.
Kjelderen måtte bli st/rre. Ganger og kanaler boret og buktet seg frem

spstrene

gjennom jorden.
Priscilla hadde en sgnn, som var senator og het Pudens. Tradisjonen vil
vite, at Pudens eide et hus der hvor nå kirken S. Pudenziana ligger, ikke
langt fra S. Maria Maggiore. Her hos Pudens skal apostelen St. Peter ha
dppt og forkynt evangeliet. En annen og mindre sikker tradisjon kan
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fortelle, at St. Peter har prekt i Priscillas kjelder. At den ble et tidlig
for mange kristne, er i hvert fall sikkert. Ordet ble talt her
og messen lest. Og på hyllene langs gangene fikk ikke bare de rolig avsjelede legemer sin plass, men også martyrene, ikke bare patrisier, frigivne
og slaver, men også paYer.
Vår venninne, benediktinerinnen, går hjemmekjent foran oss gjennom
de st/rre rum, der messen har vrrt, og fremdeles blir lest, gjennom små
kamre og lange kanaler. Den interessanteste delen av katakombene blir nå
elektrisk opplyst. Men på enkelte steder av dem må hun spre litt av det
dype mgrket ved hjelp av vokslys.
I utseende skiller Priscillas katakomber seg ikke sxrlig fra Romas andre,
San Callistos', Domitillas, San Sebastianos, Sant' Agneses o. s. v. Hyllene
med de d/de kan vrre opp til fem-seks over hverandre. De fleste av de
tynde helleveggene foran hulrummene, er nå kiust. Også disse katakombene ble jo engang hjemspkt av vandaler. Og de dpdes legemlige rester
er over alt blitt til jord. Men noen av hellene er helt eller delvis blitt
bevart. Og på dem finner man alle de eldste kristne symbolene.
Mer enn symboler oppdager man på stukken i de st/rre rummene og
kamrene. I det stprste av dem, som man har gitt navnet la capella greca,
barer veggene malerier fra det 2. og 3. århundre, klare, impresjonistiske
bilder med motiver fra det gamle og det nye testamente. Vi må bli stående
en god stund foran den levende fremstillingen av eukaristien, Fractio panis.
Den er fra begynnelsen av det 2. århundre, og det slår meg, hvor langt
mere individualistiske apostelansiktene er gjengitt her enn på det tilsvarende bildet med det samme motivet i San Callistos-katakombene, men der
fra slutten av det samme århundre.
Ellers beundrer vi også de levende skissene av Noah, Daniel og den
gode hyrde, av kildeunderet, de tre unge mennene som en mann på den
andre siden av buehvelvingen imellom dem viser bort pä, av det dekorative
hodet med blomsterkransen omkring, og av menneskeskikkelsene, dyrene,
fuglene og blomstene, str/dd omkring over vegger og tak.
Men la Madonna? sp/r vi benediktinerinnen.
-Og så står vi rett foraf, henne.
Det er i et ganske lite kammer, et kammer til bare å stanse litt opp i,
fgr man fortsetter inn gjennom en ny gang. På en av de lengste yeggene
brrer den gode hyrde fåret over skuldrene. Det er et forholdsvis stort
bilde, som på sett og vis dominerer hele rummet. Men ved siden av hyrden
skyter et kraftig treiveret. Det strekker grenene langt ur til begge sidene,
ja, på den siden som er lengst borte f.ra ham, helt over på den andre vesle
flekken av en vegg ved siden av den ene inngangen til kamret. Og der på
denne flekken, utenpå og over en grav, sitter Madonna.
også

samlingssted
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Benediktinerinnen mä l1f.te vokslyset hpyt opp imot henne, for at vi
skal kunne se henne best mulig. Madonna er jo så liten og beskjeden her
også. Meget mindre av figur enn den gode hyrde. Dessuten er stukken falt
av henne, og malingen med den, helt fra livet og ned. Skrammet er hun
også blitt av tidens tann, så trekkene i ansiktet ikke alle sammen lenger
står så klare som de engang har gjort. Men Madonna selv er hun like fullt.
Hun sitter på en stol, vi ikke kan se. OS på fanget har hun Jesusbarnet.

Det har ligget med ansiktet mot brystet hennes. Men akkurat nå snur
det hodet mot oss og ser på oss med et åpent barneblikk. Maria holder det
under skulderen og nakken med hpyre hånd, og den plutselige bevegelsen
til barnet får henne til å gripe det om hoften med den venstre, for at det
ikke skal gli ned av fanget. Hun behpver ikke derfor senke blikket ned
imot det. Hun kjenner jo den vesle barnekroppen så godt, hun vet om
hver eneste av de bevegelser den pleier gigre, og risikoen ved dem. Så
også nå kan hun uforstyrret la seg synke inn i sin egeri tankeverden, sin
egen sjel, som er ett med barnets.
Tankefull sitter Maria der og ser ned i alt det som er hendt, og som skal
komme til å hende. FIun husker engelen Gabriels bespk i Nasaret og hva
han sa til henne. F{un husker at hun selv er den velsignede blant kvinnene,
full av nåde, og at alle jordens slekter heretter skal prise henne salig.
Men enda bedre husker hun, at han hun har på fanget sitt, hennes eget
barn, er Guds spnn, undfanget ved den Hellige ånd. Hun husker alt som
er blitt spådd om ham, både fgr og etter at han ble f.Odt. av henne, jomfruen. Og hun grunder og lytter, lytter til alle disse underlige ordene fra
engler og mennesker.
Hun lytter til Isaias, som for syv århundrer siden profeterte mer og
klarere om jomfruens og Guds s/nn enn noe annet menneske har kunnet
gjge. Det er jo også han, som står her like ved siden av henne og gjentar
sine profetier.
Maleren har gjort hans skikkelse litt mindre enn Marias. Det synes som
han blir fgrt. frem til henne i en storm. Det svarte håret flagrer om hodet
på ham, og flagrer gjgr ogsä pallium, den kappen som han på filosofers
vis berer uten noen tunika under. Men i venstre hånd holder han en bokog med hg,yre peker han mot en stjerne, som
rull * sitt eget skrift?
- over Marias hode, i aksen av hennes heldende
lyser ganske svakt gyllent
skikkelse. Blikket er derimot vendt mot Marias ansikt.
Se, en jomfru blir fruktsommelig
Se! sier hele Isaias' skikkslss;
og fgder en s/nn, og hun gir ham navnet Immanuel!
En av bildets kunstneriske virkninger ligger i selve farvene. Mens profeten Isaias er gitt med et så brennende rgdt, som de diskrete frescomalere
i de fp,rste århundrer etter Kristus iblant gav seg selv lov til å bruke, lyser
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både Maria og Jesusbarnet gdgyllent og helt hvitt. Maria berer også en
hvit stola og har dessuten dekket håret med et ganske hvitt slpr eller

velum. Jesusbarnet er helt nakent.
Men ved siden av de religipse og kunstneriske virkninger har selve
Maria-skikkelsen også en rent menneskelig, som vekker bestemte spl,rsmål
i en og ikke gir en fred, fgr man har prgvd å svare på dem så godt det
er mulig.
Isaias-skikkelsen er tydelig nok blitt til i kunstnerens fantasi, sannsynligvis uten engang med stptte i noen modell. Men hvordan er det med
Maria? Hun skiller seg skarpt ut fra Isaias i hele stilen og uttrykket.
Beåndet virker hun, og i enda langt hgyere grad enn han, men hun er
også så jordnxr, så realistisk, at man griper seg i tenke: Den kvinnen må
jeg ha m/tt engang. Hva kan det skyldes? At kunstneren her har brukt
modell? I tilfelle da hvilken modell?
Arkeologene har tidsatt Madonna i Priscilla-katakombene til i begynnelsen av det 2. århundre, muligens så sent som opp til år 1!0. Det var
en for kunsten god tid. Keiser Antonius var en fredsrl mann og skapte
ro i sitt store rike på både den ene og den andre måten. Den romerske
bystekunst stod fremdeles på hgyden. Den bysten man har av Antonius
selv, gjort av en anonym mester, blir fremdeles beundret som et praktverk
i sin realistiske karakteristikk. Billedhuggerne holdt seg idethelet^tt til
virkeligheten. Forfallet med den utviskede individualitet og det tidl/st
stirrende bysantinske blikk kom meget senere.
Men hvorfor skulle malerne som kunstnere og realister ha stått tilbake
for billedhuggerne? Vi vet, at de som kunstnere ikke gjorde det.
Hundre og femti år etter Kristi fpdsel . . . På den tiden levde det enda
mennesker, som hadde kjent noen av apostlene og de andre av Jesu eget
fglge. Biskop I'olykarpos i Smyrna, som led martyrd4d.en i 116, hadde
v€rt en disippel av apostelen Johannes. Om den frigivne eller slave, like
god kunstner for det, som av det geistlige overoppsyn med Priscillas katakomber fikk i oppdrag å male Maria,
om han nå, fgr han gikk til
oppgaven, spkte npyaktige opplysninger -hos noen, som selv engang hadde
vrrt så lykkelig å få se henne? Om han har spurt, hva slags uttrykk hun
hadde i pynene, og fått vite at det virket så tankefullt som her? Om
han på grunnlag av den eller de andres selvsyn har gjort pannen så bred
og klar som her, skilt det glatte håret i midten og formet nesen så karakterfast og viljesterk som her?
Hans Maria er en ikke helt ung kvinne. Skikkelsen har en viss moderlig
bredde, og den nakne venstre armen en Qm fylde, som alt sammen kan
vere kommet med de modnere år. De som var til opp imot år 1i0, kunne
jo i hvert fall ikke ha sett henne som ganske ung, men fprst henimot den
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tiden, da hennes vandrings dager her på jorden var til ende. Noen har
ment, at det var t fuet 63 Kristus tok henne opp til seg med legeme og
sjel. Det er da den aldrende Guds mor vi m/ter her i katakombene.
Arkeologene har ingen av dem våget å antyde en slik mulighet. I sitt
standardverk Die Malereien der Katakomben Romas fra 1903 gjpr Joseph
lVilpert også oppmerksom på dette. Men blir de ikke motsagt av selve
fornuften? Eller gjOr ikke fornuften det i hvert fall klart, at arkeologene
her viser en altfor stor forsiktighet, og at de derfor godt kan ta feil?
De understreker, at alt det ytre ved denne Maria-skikkelsen, selve drakten
og hårfasongen også, finner man igjen hos de fleste andre kvinneskikkelser
fra denne tiden. Javel. Men ikke uttrykket, ikke ansiktet, ikke det nesten
udefinerbart individuelle ved hele kroppen.
Det er ingen grunn til å klynge seg til legendene. Man behpver ikke
tro på den gamle historien om at evangelisten St. Lukas var maler, og at
han var den fprste som malte Maria, og heller ikke behpver man tenke
seg, at dec var av Sc. Lukas med malerens sans for detaljene, den anonyme
kunstner i Priscilla-katakombene hentet sin viten om Maria. De fleste
normalt utstyrte mennesker, også de uten malerpye, kan beskrive et annet
menneske så pass ngyaktig for en kunstner, at han er i stand til å gi et
noen lunde riktig inntrykk av det med sin pensel.
Hvem vet? Kanskje er den Madonna, som får en så underlig livaktighet i
skjrret fra benediktinerinnens flakkende lys, et av de aller fprste bilder
av Guds mor, ja kanskje det aller 6grste? Jpdene selv gjengav jo aldri
noe menneske i sin kunst, og sikkert derfor heller ikke de fgrste jgdekristne. Den oppgaven ovedot de nok i de fprste par århundrer til kunstnere fra andre folk med rike tradisjoner nettopp her. Som latinerne i og
omkring Roma.
Hvordan kunne man nå finne på å ville ue jomfruen med barnet her
nede i en gravkjelder? Om idden opprinnelig kan ha stammet fra en lxgmann, så må allikevel presteskapet ha tatt stilling til den og latt den
passere. Enda kirkehistorien forteller, at det i disse fprste århundrer ikke
fprst og fremst var Maria man så opp til som den fornemste av alle de
hellige hos Gud, men St. Peter. Forståelsen av Marias verk skulle bare
litt etter litt trenge seg inn i de kristnes bevissthet, inntil hun i 1950 for
både kristne og hedninger ble stillet frem som den over både liv og dgd
seirende himmeldronning og forbeder.
Og allikevel har vi i Priscillas katakomber beviset for, at hun allerede
et par generasjoner etter sin opptagelse til himlen ble rret som den hun
er. Ikke gjennom Kirkens liturgi. Men av de enfoldig troende, som midt
under sorgen over sine d/de, her bgyde kne, lpftet de sammenlagte hendene opp mot henne og bad om hennes tr4st og hjelp. Brukte de også
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de samme ordene som vi gjgr i dag? Åja, så omtrent. For hvilke andre ord
skulle de vel kunne bruke?
Benediktinerinnen kan fortelle oss, at utallige pilegrimmer i dette hellige
äret er kommet hit som vi for ä xre dette aller fprste bildet av Guds mor.
Og var de mange sammen, så mange som det vesle kammeret og gangene
på begge sider kunne rumme, sang de til hennes pris. Men var de fä,
bad de gjerne et Ave Maria. Hun sp/r om vi ikke skal be det sammen nå.
Aue Mari.a, gratia plena, donti.nus tecutn, benedicta tu. in nt'ulieribu.s et,

benedicttts fructus uentris

tui, f esus . . .

Et lite kor av mennesker/ster stiger opp mot det tankefulle blikket
der oppe. Et halvhpyt hviskende kor, som kanskje allikevel teller flere
stemmer enn vi selv kan hpre. For kommer ikke også noen alr dem fra
gravene omkring, fra alle dem som i hundrer av år har hvilt her så trygt
og godt i Marias egen milde, kjrrlige og blide narhet?
Så sier vi takk til benediktinerinnen for at hun så vennlig har fulgt oss
frem til henne, som både hun og vi elsker. Og vi kommer opp på jorden
igjen og ut på Via Salaria. Men sp/rsmålene gjentar seg om og om igjen:
Så Vår frue, Guds mor også slik ut i levende live? Har vi virkelig stirret
inn i hennes sanne ansiktstrekk?
De regntunge skyene over Villa Savoya har slått en bred revne, og der
blir håpet påny til virkelighet: Solen skinner frem og gjft den evige stad
og hele verden gyllen, nettop så gyllen som stjernen over Marias hode.
Og med solen tennes vissheten i en om, at også et annet håp skal gå i
om ikke fpr, så i evigheten
oppfyllelse. Håpet om, at man engang
skal få svar på det man sPor om'
Finn Haruorsen
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Nedanstående artikel bygger på forskningar i Riksarkivet i StocLholm. Först
sedan den skrivits erhöIl undertecknad vetskap om att Flerman L e v i n i sict
arbete Religionstuång oc/: religionslrihet i Suerige 1686-1782 (Stockholm 1896)
behandlat detta ämne. För den stora allmänheten är saken dock mindre känd och
kan måhända äga ett visst aktualitetsintresse i dessa dissenterlagstiftningens dagar
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Sverige.

nligt

Sveriges rikes lagar var den lutherska läran den enda tillåtna.
Andt^ konfessioner saknade religionsfrihet. Undantag gjordes blott
för utländska diplomater. Sedan Gustav II Adolfs dagar medförde det
allvarliga konsekvenser för en svensk undersåte att bekänna sig till den
katolska låran: förlust
arv och egendom samt landsförvisning på livstid.
^y
Av ekonomiskt-opportunistiska skäl uppmjukade man i början av L740talet religionsbestämmelserna beträffande reformerta och anglikaner. Genom förordning av den 29 augusti l74I erhöllo dessa fullständiga medett resultat av överborgerliga rättigheter och fri religionsutövning
- fördes vidare vid riksläggningar -vid 1740-41 års riksdag. Diskussionen
dagen 1742-43 i prästeståndet. Biskopen i Göteborg Jacob Benzelius
uppsatte på ståndets anmodan ett memorial.l I samband härmed ansåg
prosten i Nyköping Jacob Serenius2, att man med detsamma borde söka
förekomma katolikernas tillväxt i landet, vilket även av ståndet prövades
vara >helt nödigt>. Och sedan Växjö-biskopen Erik Alstrin, vilken ännu
fungerade som >Preses Consistorii Stockholmensis>>, omtalat huru tilltagsna
katolikerna sedan någon tid tillbaka varit i Stockholm >så at the med sina
widskepelser begrafwit döda, christnadt barn, med mera>, samt dessutom
redogjort för vilka ätgårder konsistorium i Stockholm vidtagir för att
hindra dylika övergrepp, tillade prosten Serenius med retoriskt patos:
>Skulle man intet efterf.räga, hwadan then magten kommit, at inkalla
Catholiquer i Riket emot wåre Fundamental lagar?> Och protokollisten
bifogar lakoniskt: >hwilket man ock tyckte med skäl kunna ske>.3 Då
sedermera den 13 oktober 1742 det ovannämnda memorialet upplästes i
ståndet, replikerade Serenius att >beswäret öfwer Catholiquernes tilvräxt
i Riket> icke ingick och bad att fä. \eta, af hwad auctoritet thet nu skeetn.
Biskop Benzelius framhOll d& att det var han, som uppsatt memorialet,
vilket även av ståndet blivit approberat. Han sade sig icke kunna förstå

' Prästest. prot. 73/70 1742,
2 Den kände mössche{en.
" Prästest. ptot. 76/9 1742.
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huru det av Serenius >omförmälte mål> kunde hava rum i detta memorial.
Ståndet var enigt med Benzelius häri.
Att det just var prosten Serenius från Nyköping som tog till orda om
katolikfaran kan ju ha varit en tillfällighet. Men det kan måhända även
havarrt en följd av det försök till katolsk expansion, som spårades i riksens,
ständers manufakturkontors anhållan hos Kungligt Majestät om vissa friheter för de katolske. Inrikes civilexpeditionens registratur för den 1 t
juni L742 innehåller konungens slutliga svar härpå. Manufakturkontoret
hade den 2 november 1741 hemställt om icke någon av de utiändska
ministrarnas katolska präster kunde tillåtas att en eller två gånger i året
resa ned till Norrköping och Nyköping, då de katolska arbetarna vid
manufakturerna därstädes >>åstunda begå sina salighetsmedel>. Manufakturkontoret föreslog att den katolska prästen skulle >efter förut skedd
tillsäjelse hos Magistraten uti enskijlte rum och uti stillhet communicera
merbemälte arbetare under publique upsickt, at intet missbruk emot religions förordningarne därwid må förelöpas>.4
K. M. hade infordrat utlåtande av kanslikollegium, vilket i sin tur rådfört sig med konsistorium i Stockholm. Kollegiets skrivelse är daterad den
12 lmaj 1742. Håri heter det bl. a. att ,rde härwarande Catholske Präster
emot förordningarne skola förrättat åtskillige Präste Sysslor häri Staden,
så med barns döpande som wigslar och begrafningar>>.5 K. M. samtyckte
till kollegiets förslag att >p^ tienligit sätt> tillkännagiva vederbörande
främmande ministrar det passerade, på det att dessa allvarligen måtte
tillhålla sina präster att hädanefter icke göra sig skyldiga till dylika förgripliga handlingar. Till konsistorium i Stockholm hade K. M. givit
order om att vederbörande kyrkoherdar i stadens församlingar ej måtte
tillåta sådant >emot Riksens fundamentallag och förordningar stridande
f<;rderfweligit missbruk>6, som nu berättas hava skett på offentliga rum
och kyrkogärdar. If.all dylikt icke desto mindre skulle upprepas, böra
kyrkoherdarna omedelbart anmåIa härom, på det att behörig undersökning på färsk gärning må kunna ske.
Manufakturkontoret erhöll ett nekande svar på sin hemställan, >ehuru
gierna Vi ock benägne åro at facilitera alt hwad til Manufacturernes befordran lända kan>. Avslaget gavs med foljande motivering: >Och ehuruwäl det kunde synas som skulle detta Edert gifna förslag ei hafwa någon fara.
och äfwentyr med sig då desse arbetares sammankomst och gudstienst
skier uti enskilte rum uti stillhet och under publique upsickt; dock som
det näpeligen år att förmoda, det icke med tiden missbruk och oordning.
'
u
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Inrikes civilexpeditionens registrarur 1t/6 1742. K. M. t. manufakturkont.
Inr. civ.exp. registr, 75/6 1742. K, M. t. kanslikoll.
Inr. civ.exp. registr. 15/6 7742. K. M. t, konsist. i Sthlm.
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härwid skulle förelöpa: till förekommande hwaraf de förre religions-

Vår egen nådiga försäkran, samt Regeringsformen tydeligen förmår, at främmande härwarande Potentaters sände-

stadgar, 1685 års Kyrckolag,

buds Präster utom deras hus, hwarken skola Predika eller administrera
sacramenten; Så hålle Vi wid så satte omständigheter betänckeligit, at

därutinnan någon ändring tilläta, eller at samtycka till den af Eder i
förberörde måtto giorde underdånige föreställning.>
Det kan som sagt möjligen vara mantfakturkontorets anhållan, som
upptänt den synbarligen eldfängde Nyköpingsprosten och föranlett hans
yttrande i prästeståndet den 16 september 1742. Men hartill kan även ha
förefunnits en annan anledning. Det var den hittills oanade aktivitet som
de katolske i Stockholm utvecklat. Det oerhörda hade nämligen inträffat
att de, alla f<;rbud till trots, låtit uppföra en kyrka i staden.T Frägan
ansågs synbarligen som högeligen viktig, ty den upptogs till behandling
i prästeståndet genast vid riksdagens början. Det var domprosten i Linkoping Anders Rhyzelius, som vid prästeståndets plenum d,en 26 augusti
samma år tillkännagav att en katolsk kyrka i Sta Klara församling >skall
wara bygd>. Han menade att det vore väl om kyrkoherde Göran Nordbergs i nämnda församling anmälde saken hos konsistorium i Stockholm,
som sedermera
>>om så nödigt aktades>
kunde hänskjuta frågan till
- dagen två månader senare- anmodades biskop Alstrin att
prästeståndet. På
göra sig närmare underrättad angående den på Norrmalm invigda katolska
kyrkan och därefter lämna prästeståndet uppgifter härom, så att detta
kunde vidtaga de mått och steg som sakens beskaffenhet krävde.e
Den 13 november samma höst upplästes kyrkoherde Nordbergs memorial tillika med en avskrift av den numera högtsaliga Ffennes Majestät
drottning Ulrika Eleonoras egenhändiga brev till herr kyrkoherden av
den 16 november l74l.ro Drottningen lät honom veta >hwad nådig försorg> deras Majestäter dragit för att, förhindra det katolska kyrkobygget.
Lagmannen greve Lars Cronhielmll hade år 1740 lätit bygg" en katolsk
kyrka >neder på gården wid sitt hus på drottninggatan>>. Även kyrkoherde
Nordberg hade inlagt sin gensaga, men oaktat allt sådant hade byggnaden
blivit fullföljd, >så at på
sedermera
och efter drottningens död
- kyrka>.
förberörda-ställe nu är en ordentelig catholsk
Talmannen frägad,e vad ståndet ansåg att härvid borde göras och holl
Prästest. prot. 26/8 1742.
t' Känd
som förf. av Karl XII:s
"to Prästest. prot. 26/10 1742.

historia.

Prästest. prot. 73/71 1742.
Lars Cronhielm greve af Flosta (1698-17t5), son t. den genom sin förtjänstfulla
insats vid tillkomsten * 7734 års lag kände Gustaf C. Lagman i \rästmanland, avsked på
egen begäran 1739.
Se närmare Elgenstierna,
Gustaf, Den introtlucerade

"

st'enska adelns

- II, s.
ättartaulor

88.
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själv före att man först bör söka bliva underrättad >huruwida thetta är
emot pacta med andre Catholske Magter eller intet; tij om the eij skulle
tillåta wära at byga kyrkor på sina orter, så böra wi eij eller tillåta them
hos oss thet göra>.
Nu följde en diskussion i vilken bl. a. biskop Jacob Benzelius sade sig
vara av samma åsikt, men tillade att man borde efterfråga om gudstjänsten
i denna kyrka sker vid öppna dörrar, vilket vore farbjudet. Superintendenten på Gotland Georg \{rallin ansåg >at man äfwen skulle söka at få
weta om thenne kyrka är stor eller liten, och således om många eller få
af wär församl. bewista ther gudstiensten>. Förmodligen rådde en viss
osäkerhet om vad som borde åtgöras, ty protokollet förmäler: >Aktades
godt, at thetta ärendet lämnas til thes man fåt widare tänka theruppå
och mogna sig theruti.> Talmannen anmodades att å ståndets vägnar >>betacka hr Doct. Nordberg för thes wiste nit oöh ömsorg uti thetta mål>.
Han skulle även hos kanslikollegiet införskaffa uppgifter om vad >pacta>)
innehålla. Till slut fällde talmannen följande yttrande: >at om wi ej se
oss wäl före, så öfwerswämma ess the Catholske>.
Tyvärr saknar undertecknad vidare uppgifter om den fortsatta utvecklingen av denna brännande fräga. Om det tillåtes mig att göra en förmodan, så torde den katolska kyrkan ha blivit stängd, såsom alltför vådlig
för den protestantiska säkerheten och dessutom uppford i strid mot gällande lagar. Det framgår otvetydigt att de katolska förehavandena framkallade oro i rättrogna lutherska prästsinnen
och det kan icke förtänkas dem. De voro ju satta till den >rena>> lärans
övervakare. Det var
först sedan den konfessionellt indifferente Gustav III utfärdat sin religionsfrihetsförordning den 24 januari 128 1 , som det icke längre fanns möjlighet
för svenska kyrkans herdar att blanda sig i ett katolskt kyrkobyggnadsföretag. Det förefaller som skulle år 1742 blotta ordet katolik ha bragt
dem till en helt visst onödig ängslan, ty någon verkligt allvarlig fara
hotade näppeligen den lutherska statskyrkan genom detta kyrkobygg".
Ej heller fOrelåg i realiteten någon direkt anledning till fruktan för att de
katolske skulle >öfwerswämma>> landet.
Eja Margrete Hirn
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O SALUTÄRIS HOSTIA!
Halvdunklet viker för spelande morgonsol
korfönstrens glas.
På altaret blekna fladdrande lågor.
Blommors konturer
klarna mot gryningens nyktra
floder av ljus.

i

En ny dags stigande larm
brusar

i

ekande

in under

vilsna vågor
valven.

En klockas monotona pendelslag
räknar sekundernas flykt.
F{är slumrar ännu tiden

vid evighetens bröst.

I dessa övergivna ögonblick,
på randen mellan tvä våtldar
som glida varandra förbi,
står prästen med utbredda armar
och tillber med skälvande läppar
den Gud som i kraft av hans ord
nu vilar under hans händer.
För några i bön försjunkna
i detta ödsliga rum
är mysteriet uppenbart.
Men utanför murarna anar
ingen det oerhörda.

O präst, hur vågar du

tiga
med allt, du vet,
inför alla som intet veta!

2tt

Gerhard Bungerfeldl

O syster, som äger Guds kropp
hur kan du dolja
den hemlighet, du bär?

i

din kropp,

O kyrkorum, berövat
all fullandnings glans,
hur sker det, att du icke
sönderspränges

av den kraft som uppfyller dig!

O, Hostia i vigda

händer,

genomlys

och genomträng
murarna som innesluta,
formerna som utestänga,
vår beskurna synrands
falska förbehåll,
så att varje mänskligt hinder
faller
mellan människan och Dig!
G er lcar
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DI SKU S SIONEN
OM TRO OCH VETANDE
Erik Hj. Linders lågkyrkliga och katolska propaganda

Jnr"t torde vara Erik Hj. Linder mer främmande än att bedriva katolsk
Iprop.g"nda. Den artikel i Stochholncs-Ticlningen (9/10 lgrl), varmed
den hetsiga debatten i religiösa och teologiska frågor denna höst startades,
bar den betecknande rubriken Det katolsk"a misstaget. Man väntade sig
att en antikatolsk kampanj skulle följa. Men i fortsättningen visade det
sig, att greppet gled Linder ur händerna. Hans kampanj möt katolsk teologi utgick från en subjektivistisk syn på kristendomens fundamentala
dogmer, och så kom debatten att huvudsakligen röra sig om subjektivism
eller objektivism. FIan framställde saken så, att en protestantisk helhetssyn måste vara subjektivistisk och en katolsk objektivistisk. Dvs. att det {rån
protestantiska utgångspunkter blir naturligt och kanske nödvändigt att
förneka de objektiva fundament, varpå kristendomen vilar: de historiska
händelserna som Nya testamentet berättar om, Kristi övernatudiga börd,
Kristi lidande och Kristi uppståndelse, och d,et säkra vetandet om dessa,
förmedlat genom apostlarnas och urförsamlingens vittnesbörd därom, det
som Paulus så uttrycker: >>Om Kristus icke är uppstånden, däär vår predikan fåfäng.> Tillsammans med den katolska kyrkan kom undertecknad
i detta sammanhang i skottgluggen: >Trossatserna förklarades (av Lechard
Johannesson) med häpnadsväckande brist på historisk metod helt enkelt
vara bevisade fakta.r>
Frägan blir, om det år >häpnadsväckande brist på historisk metod>> att
efter omsorgsfull exegetisk prövning tveklöst säga: jag är viss om att Nya
testamentets berättelser om Jesus Kristus är sanna, Linder dekreterar i
sitt svar till mig (21/t0): >Nej, de kristna kan lugnt och med intresse
lyssna till vad forskningen har att säga om vad som är 'bevisat' och
'obevisat' i den kristna traditionen. . . Min anmärkning går ut på att dr
Johannesson grumlat sikten, hindrar oss att komma vidare. Han fäller
ned en järnridå åt historikernas hå11; och diskussionen blir omöjlig.> Raka
motsatsen är nu i själva verket fallet. I motsats mot dr Linder, som veterligen varken bedrivit eller framlagt resultatet av några exegetiska studier,
har jag i min bok 4|-talet oclt idöerna framlagt en utförlig historisk mocivering för min visshet om den historiska sanningen av Nya testamentets
berättelser. Denna min grundsyn, att det ingalunda är fruktlöst att be17
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driva exegetisk forskning och på denna väg komma till visshet om den
historiska sanningen, låter icke en järnridå gå ned utan tvärtom gå upp.
Det är en järnridå, som Erik Hj. Linder har fällt ned, när han kan säga:
>När har en trossats gätt, att bevisa? Vore den i så fall en trossats?>>
Aposteln Paulus har en utförlig historisk motiyering för sin tro på att
Kristus uppstått så som evangelierna beråtta därom: ,r... han lät sig ses
av Kefas, sedan av de tolv, sedan av mer än fem hundra bröder på en
gång. . .> Och aposteln Johannes talar om det som han och de andra
,>med egna ögon sett och med egna öron hört, vad vi sågo och med egna
händer togo på>. Enligt dr Linder kan endast >tron>) genombryta den
agnosticismens järnridå, bakom vilken enligt honom den historiska sanningen döljer sig. Nej, i likhet med berättelserna och berättarna i Nya
testamentet vill jag ha järnridån hissad. Jag vill se in på scenen. Jag vill
ha sikten fri mot Palestina under den tid, näf Herodes var lydkonung i
Jud6en och senare Pilatus där var landshövding. För mig skulle det betyda
en religiös katastrof, om man i någon klippgrav i Palestina funne Kristi
väl balsamerade kropp. Då fölle hela den grund, varpå min kristna tro
är byggd, sönder och samman.
Denna objektiva syn på den kristna trosbyggnadens fundament delar
jag icke endast med den katolska kyrkan. I vårt land har vi exegeter av
rang som har samma syn som jag. Det är nog att hänvisa till professor
Hugo Odeberg i Lund, docenterna i Uppsala Harald Riesenfeld och Gustaf
Adolf Danell och teol. dr David Hedegård.
Den enligt dr Linder protestantiska grundprincipen, att endast subjektiviteten är sanning, bekämpas emellertid inte endast av katolska och
protestantiska teologer utan även av de lågkyrkliga kretsar i vårt land,
som vi förr i världen brukade kalla >läsare>>. Dessa läsare var absolut
vissa om att det inte var några >slugt uttänkta f.abler, när de förkunnade
vår Flerres Jesu Kristi makt>. De var fullt och fast förvissade om att
apostlarna hade talat sanning. Någon enhetlig protestantisk front, vare
sig i våra dagar eller under den tid läsarna verkade i vårt land, förefinnes
således inte. Katoliker och läsare bildar här, egendomligt nog, en gemensam front mot den subjektivism som dr Linder gör sig till talesman för.
Om det är så, att vi enligt dr Linder huvudsakligen inom den katolska
till sist är
kyrkan finner denna visshet om den historiska sanningen
så har
det dock denna som nutidens människor rådvilla frägat sfssl
hans antikatolska propaganda övergått till att bli en säkerligen verkningsfull prokatolsk propaganda. Och i förbifarten får även de lågkyrkliga
grupper i vårt land, som ännu håller fast vid läsarnas enkla kristendom,
del av denna propaganda.
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Men debatten i Stock"bolncs-Tidni.ngen fortfor. Dr Stolpe inträdde
på arenan. Gentemot Erik Hj. Linders påstående, att det skulle vara svek
mot västerlandet att havda förnuftets rätt. att forska och finna sanningen,
den hiscoriska sanningen, säger Stolpe: >Det skulle alltså vara trohet mot
västerländska ideal att förklara förnuftet inkompetent, och det skulle
vara ett förräderi mot samma ideal att hävda förnuftets förmåga att fatta
verkligheten och att ge tillfredsställande formler också för sådana problem som förhållandet mellan tro och historisk sanning, underverk och
'naturlag': uppenbarad sanning och logiskt vetande! Jag föredrar i så fall
förrädarna.> Och Stolpe fortsätter: >>Gentemot Lechard Johannesson har
dr Linder hävdat detsamma som professor Hedenius, nämligen att hans
tes om de evangeliska händelsernas historiska fakticitet står i strid mot
alla sunda vetenskapliga metoder. Natudigtvis kan man påstå detta' Men
försök bevisa det! Försök först penetrera den ofantliga katolska vetenskapliga litteratuj, som behandlar just de evangeliska händelsernas historicitet, jämförd med andra historiska händelser, och våga sedan påstå, att
resonemanget i denna litteratur är aprioriskt och ovetenskapligt.> Stolpe
skulle även ha kunnat hänvisa till de ovan nämnda svenska bibelteologerna.

Trots denna utmaning har d,r Linder icke kommit med de bevis som
efterlystes. Han upplät spalterna för två subjektivistiska inlägg, det ena
av lektor Hjalmar Sund6n och det andra av professor Erland Ehnmark.
I hans eget svar till Stolpe framkommer icke de bevis som denne efterlyst.
Tendensen i kampanjen kom allt mer att bli klar. Från början var det
den katolska kyrkan som kopplats samman med den objektiva kristendomstolkningen och protestantismen med en subjektiviserad kristendomssyn" Den katolska kyrkan hade, enligt dr Linder, svikit västerlandet genom att hålla fast vid urkyrkans syn på de historiska frälsningsfaktas
fundamentala betydelse. Vad han väntade, var en frigörelse från denna
åskådning. Men alltmer gled diskussionen över till ett försvar av subjektivismen. Detta blev dominerande.

Låt oss här ett ögonblick stanna vid lektor Sund6ns och prof. Ehnmarks
bidrag till debatten. Dessa bäda lärda herrars inlägg gör fullkomligt klart,
att en subjektivistisk eller agnosticistisk filosofi med en inre nödvändighet
för över till en subjektiviserad kristendomstolkning, och att en realistisk
filosofi utgör förutsättningen för en historietolkning i stil med den som
försvarats bl. a. av dr Stolpe och undertecknad.
Dr Sunddns artikel finner jag ytterst intressant. FIan skriver: >I
hägnet av cartesianismen fick vi en naturvetenskap.r, Detta skulle .vara
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ett av kriterierna på cartesianismens företräde framf.& den realistiska filosofi, som förkunnades under högmedeltiden, och som i våra dagar upplever en renässans. Nu begår emellertid dr Sunddn ett allvarligt misstag.
Han uppvisar ingalunda, att det beror på något systematiskt, kunskapsteoretiskt företräde att cartesianismen skulle vara att f.öredraga framför
den under en del av t600-talet rådande aristotelismen vid Uppsala universitet. Den besynnerliga framställningen av Descartes filosofi, som Sund6n inför i sin betraktelse, visar snarast en förbluffande cirkelbevisning.
Flela >bevisningen>> vilar på en viss >känslarr, att Skaparen inte är någon
>bedragare>! Vad hindrar, att inte vår ,känslau leder oss fel?
Det intressanta i Hjalmar Sunddns argumentering är, att det är alldeles
sant, att >i hägnet av cartesianismen fick vi en naturvetenskap>>. Det universitetspolitiska läget i Uppsala var nämligen sådant vid tiden för cartesianismens framträdande, att den ,rgamla skolansn företrädare såg med
ytterlig skepsis på de framväxande naturvetenskaperna. Och från motståndarsidan kunde man argumentera med vissa av cartesianismens dåliga
argument till sin egen fördel. Argumentet >Gud är ingen bedragare> var
slagkraftigt gentemot de lutherska ortodoxerna. (O* det är bärkraftigt
utifrån den cartesianska filosofiens egna förutsättningar, är en helt annan
sak.; Alltså fick den unga naturvetenskapen luft under vingarna i allians
som likaledes var >radikalar>.
med den då unga filosofiens företrädare
Men detta är universitetspolitik i ett -bestämt historiskt läge! Det har
intet
inre, filosofiskt bevisvärde.
Även en annan sak finner jag mindre lyckad i dr Sunddns argumentering. Han skriver: >Vad är det för en slags Gud, som nvthomismen på
tankens vägar kan föra oss fram till? Låt oss för det första faststålla, att
den icke gör anspråk pä att kunna bevisa, att Jesu Kristi Gud och Fader
finns, snarare håller man väl den saken för omöjlig att bevisa.>>
Det är underligt, att en lärd teolog inte känner till skillnaden mellan
första och andra artikeln i den apostoliska trosbekännelsen, Första artikeln talar om Gud Fadern och skapelsen, andra talar om Jesus Kristus
och hans verk. Men redan Gamla testamentets psalmer talar mycket om
att Gud skapat himmel och jord. Och Vishetens bok säger rent ut, att
hurudan Gud är, kan man förstå genom den skapade världens skönhet
med stort G och icke en gud med litet g,
och inrättning. Det är Gud
det är Gud, all
en gud som vi gjort oss själva genom våra fantasier
världens och hela människosläktets skapare och upprätthållare, som vi
kan leta oss fram till genom att ge akt på hans skapelse. Antingen talat
nu vår Herre Jesus Kristus om Gud eller också om en avgud. Att påstå,
att Jesu Kristi Gud år nägot annat än skapelsens Gud är obegripligt. Men
när Jesus Kristus uppenbarar för oss Guds väsens hjärtelag mot oss, då
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för han oss in i en uppenbarelsens helgedom, som är tillsluten för oss
utan honom. FIan för oss inte bara fram till porten av denna helgedom
utan in däri, ja, ända fram till altaret, dar Gud offras för oss, där Guds
kärleks hjårtelag blir uppenbarat för oss
och än mer, där Guds frälsande gärning utföres för oss. Men detta sker i historien, i inkarnationen,
när Ordet blir kott och tar sin boning ibland oss. Förnekas nu, genom
att en subjektiviserad eller agnostisk filosofi lägges som grund för historietolkningen, möjligheten för oss att få kunskap och förvissning om det
riktiga i evangeliernas berättelser om Jesus Kristus, så kommer >Jesu
Kristi Gud och Fader> att försvinna i ett egendomligt dunkel. Vad står
då kvar? Mitt oroliga hjärtas längtan och ångest. Eller mina subjektiva
>erfarenheter>>. Ack, dessa >>erfarenheter>, som växlar och skiftar från
Ijuvliga upplevelser till ångest och dödsskräck! Är det till sist på dessa,
som jag skall bygga min tro och inte på inkarnationen, det chockerande
och förargelseväckande, att Gud blivit människa?
Om [Jnder ocb tnilakel handlar professor Ehnmarks artikel. För
kristen tro har det varit vanligt att med Kristus säga: >Om I icke tron
för mina ords skull så tron för gärningarnas skull
de vittna om mig.>>
>Gärningarna>> står som det första. Och dessa >vittna>
om att ett ingripande, som bryter det lagbundna sammanhanget, äger rum. Den metafysiska principen, orsaksprincipen, erkännes ej av prof. Ehnmark. Enligt
hans resonemang är det enda man kan komma fram till >sannolikhetskalkyler>. Ja, fuän detta subjektiviserande resonemang, positivismens
numera tämligen genomskjutna position, är det ju ingen svårigher att
sedan säga: >Det är inte händelsen själv utan det sätt som den uppfattas
på, som ger den dess religiösa betydelse. Det är till sist inte så mycket
fråga om händelser av olika art som om skilda sätt att se. För den religiösa synen kan allt vara ett. under, fyllt av mening, ett led i en gudomlig
plan.n
från >religiöst synsätt>>
Självfallet är det så
att Gud
- detta upphäva, att Gud på-, ett särskilt
verkar -i allt som sker. Men skulle
sätt kan ingripa i händelsernas gång? Förnekar man lagbundenheten och
istället för denna arrtager ett hur-som-helst-skeende, å.r man verkligen
ute på hal is. Då har apostlarna varit utsa*a för ett fromt bedrägeri, när
de ansåg, att det var något i absolut mening enastående, att deras Herre
uppväckte sig själv, besegrade doden och lät sig ses av dem. Det >religiösa synsättet> låter oss indikta en >>gudomlig plan> i snart nog vad
som helst. För att kunna ha detta >religiösa synsätt>, får man nog grundligt omredigera den gamla hedervärda lutherdomen från bekännelseskrifternas tid. Då var ju heller inte positivismen uppfunnen.
Med några
korta ord ger till slut dr Ehnmark sin anslutning till -den linderska
synen på de historiska händelserna: >Det förefaller, som om man ibland
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var benägen att lågga alltför stor vikt vid den historiska fakticiteten.
Det är en sorts rationalisering, som religionen själv kan bli lidande på.>
saken ,1,
det är ett oöverstigligt svalg,
"..
från
min
varandta.
De kan inte mötas. De
och
åskådning
skiljer
hans
som
tillhör två skilda världar.
Innan dr Linder frambragt något bevis för motsatsen, vidhåller jag
lugnt mitt påstående, att min kristendomstolkning är den som Nya testamentet ger uttryck åt, och som den Apostoliska trosbekännelsen i korta
dogmer sammanfattar. Och jag drar en skarpare gräns kring denna ståndpunkt. I motsats mot dr Linder, som säger att protestantismen icke >förnekar möjligheten av dogmatisk förändring> (S/7 4/10), påstår jag, att,
ingen enda av de utsagor som finns i den aiostoliska trosbekännelsen
och som här debatterats kan på minsta vis förändras, utan att kristendomen förfalskas. När Linder påstår, att hans åskådning är genuint protestantisk, under det att min är genuint katolsk, undrar jag, om han därmed vill såga, att den protestantiska kristendomstolkningen vilar på en
annan grund än den som eyangelierna en gång för allalagt, och om han
vill säga, att den katolska grundåskådningen har sitt fundament på evangeliernas fasta mark, evangeliernas berättelser fattade som historiskt tillforlitliga vittnesbörd om faktiskt inträffade händelser, vilka riktigt uppfattats och riktigt återgivits. Är med andra ord subjektivismen en protestantisk och objektivismen en katolsk grundprincip?
Från den subjektivistiska filosofiens utgångspunkt kan man inte gärna
komma till något annat än en subjektiviserad >tolkning> av >historiska
Guds människoblivande
händelser,r. Och därmed förlorar inkarnationen
i den historiska människan Jesus den betydelse, som Nya testamentet
- tillmäter denna. Men utan inkarnaoch den Apostoliska trosbekännelsen
tionen verkar det obegripligt, hur kristendomen längre skall kunna äga
bestånd
vare sig som samfundsbyggande faktor eller som religiöst
budskap -till den enskilda människan i hennes personliga livskamp.

Dr Linder har framställt

Lecbard, fobannesson

Katolicism och thomism
r Erik Hjalmar Linder har mot den katolska kyrkan riktat förebråelsen att den blundar för konflikten mellan vetande och tro. Flera
icke
genmälen har influtit. Jag skulle vilja komma med ett i min tur
för att framlägga något förslag till lösning, vilket jag saknar kompetens
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till, men i akt och mening att utifrån en katolsk lekmannaståndpunkt,
oavhängig av varje enskilt filosofiskt system, söka utröna huruvida dr
Linders förebråelse är grundad eller ej.
För det första tror jag mig utan vidare kunna skriva under på dr Linders paroll: >det icke-veritierbara är huvudsaken>, liksom på hans distinktion mellan >det trodda och det bevisade,,.
Det icke-verifterbara är ett annat uttryck för >mysteriet>. Och det
är väsentligen på mysterier kristendomen är grundad. Ordet som vart
kött, Kristi uppståndelse, Treenigheten
om allt detta vet vi ingenting
än
vad
uppenbarelsen
lär
oss,
och
vi
kan aldrig rationellt verifiera
annat
eller vetenskapligt bevisa dessa trosutsagor.
Jag vet inte om någon thomist skulle vilja hävda att förnuftet för
fram till tron. Katolska kyrkan nöjer sig med att reseryera en teoretisk
möjlighet för förnuftet att nä fram till visshet om Guds existens
vilket
för övrigt inte är detsamma som tro. Men i praktiken behövs- uppenbarelsen för att människan skall nå denna visshet. Och tron som sådan
är en Guds gåva, som människan varken med förnuft eller vilja kan nå
fram till. Förnuftets roll? Att arbeta vidare med utgångspunkt från den
uppenbarade sanningen, och att visa att trosinnehållet kan accepteras utan
våldförande på förnuftets krav.
Ty någon motsättning mellan tro och förnuft erkänner kyrkan mycket
riktigt inte. Även om kristendomens väsentligaste fakta inte är vetenskapligt bevisbara, så är de dock fakta
inte symboler. Därmed är icke
sagt, att kyrkan inte skulle erkänna spänningen
mellan tro och vetande.
tror
inte
att
rått
ger
protestantismen prividr
har
när
han
Linder
Jag
på
legium
atc inse och kämpa med det problem, som otvivelaktigt skapas
av trons fOrhållande till vetenskapen. Det är sant, att protestantismen
vuxit upp ur en miljö där denna konflikt var i hög grad aktuell
men det skadar kanske inte att påpeka att just thomismen härvidlag -är
en portalföreteelse. Thomas'gärning var ju den, att han redan på lZOotalet tog upp då aktuella vetenskapliga problemställningar och metoder,
konfronterade dem med och tillämpade dem på den kristna låran för att.
uttrycka denna i en för samddens intellektuella krav acceptabel form.
Det vore orått. att påstå, att kyrkan i fortsättningen har blundat för
konflikten mellan tro och vetande. Däremot finns det inom kyrkan, det
skall villigt erkännas, en reaktionår falang som vägrar inse, att nya problemställningar kräver nya vetenskapliga metoder. Denna falang, de s. k.
>integristerna>, omfattar faktiskt ungefär den formel dr Linder tillskriver nythomisterna: >Ingenting har hänt, som i sak kan ändra vad den
store Thomas från Aquino en gång haft att förmäla.> Men för det första
j^S
får man inte sätta likhetstecken mellan integrism och thomism
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skulle tro, att, flertalet thomistiska teologer bestämt avvisar släktskapen,
och jag har hört ett par av de mera kända bland dem förkunna, att den
hävdvunna katolska filosofin måste >>tänkas om> för att motsvara de
krav samtiden har rätt. att ställa på kyrkan. Vidare fär man heller inte

sätta likhetstecken mellan thomism och katolicisml även om Thomas
nämnes som kyrkoläraren nr 1, så finns det ca 30 andra som man kan
hålla sig till om man vill. Och för det tredje bör man heller inte sätta
Thomas. Om påven Leo XIII
likhetstecken mellan thomismen och
till
grund
för det katolska tänkandet,
velat
lägga
system
har
Thomas'
så innebär detta inte att nythomismen har ensamrätt till en auktoritet som
blott tillfaller Thomas själv.
Det viktigaste är emellertid att katolska filosofer och teologer visst
inte över lag har slagit sig till ro på Thomas' ständigt grönskande lagrar.
Särskilt i Frankrike känns behovet oerhört stårkt att finna väg till ett
tankesystem, som utan att motsäga uppenbarelsens utsagor bättre än den
traditionella katolska filosofin tar hänsyn till våra dagars frågeställningar.
Emmanuel Mouniers >personalism> till exempel har under de senaste åren
f.ätt ett stort antal anhångare bland den katolska intellekttrella eliten
Den i detta sammanhang citerade
både i Frankrike och annorstädes.
Charles Pdguy gick f. ö. ändå längre än vad lektor Sund6n ville omtala.
Citatet fortsätter: >En stor kyrkolärare, högt ansedd, firad; rabblad. Begraven.
Prövad och på något sätt uttömd.>> Man kommer väl sanom man varken följer Pdguy så långt eller påstår att
ningen närrnare,
thomismen skulle vara den enda möjliga vägen ut ur dilemmat. Men sin
ställning inom kyrkan kommer thomismen att behålla till den dag, dä
man kan uppvisa ett system som i lika hc;g grad tillfredsställer det dogmatiska kravet och i högre grad det nutida vetenskapliga. Och så långt
tycks vi ännu inte ha hunnit. Men man må med framlidne kardinal
Suhard ha rått att önska att vi snart hinner dit.
Om en viss reaktionär avart av thomism alltså kan betecknas som
>förräderi mot Västerlandet>, så bör dock inte den sanna thomismens
katolicismens hållning identifieras därmed. Inte
än mindre
eller
ett dylikt förcåderi till österlandets förheiler-utgör Assumptionsdogmen
sedan århundrnån, som dr Linder vill påstå. Det är sant att denna
facto
är
omfattade troslära
de österländska
raden av alla katoliker de
som
kristna särskilt kär. Men det år också sant att den rwndfräga
gällde icke trosläran som sådan utan just dess dogmatisering - vilken
tillställdes den katolska hierarkin i alla länder, möttes av den- starkaste
positiva majoriteten i Italien och
Amerika.
finns
anklagelse
Det
i dr Linders
en centralt kristen vädjan till anhängare av alla kristna samfund: kravet på >medmänsklighet>. De kristna,
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av vilken bekännelse de vara må, har aldrig rått att sitta oberörda i högönsklig välmåga, tronande på ett monument av en gång för alla lösta
problem. Om än kyrkan år föwaltare av trons hela sanning, så har varje
i den
generation rått att få denna sanning uttryckt på sitt eget språk
mån den överhuvud kan uttryckas på mänskligt tungomål. Kravet på
konsekvensen av Kristi människoblivande: kyrkan, som
inl<arnation
förvisso står-över alla tidevarv, måste -vara en levande moder till människor, som är barn av sin egen tid.
Gunnel Yallqwist

Pius XII:s tal vid seismologkongressen
Med anledning av den seismologiska kongressen (19-26 nov. 19!1)
vid Pontificia academia scientiarum, den påvliga vetenskapsakademien i
Rom, höll vår Helige Fader Pius XII (22/11) inför en lysande församling av vetenskapsmän, kardinaler, diplomater m. fl. en högtidsföreläsning om den moderna vetenskapen och bevisen för Guds existens.
Hans Helighet ville därmed särskilt >hedra de församlade lärder: ty
>genom att utforska och avslöja naturens hemligheter och genom att låra
människorna drrigera naturkrafterna till sitt bästa, förkunnen I på samma
gång med Ert sifferspråk, Edra formler och upptäckter den allvise Gudens
outsägliga harmoni>.
>I den mån som den sanna vetenskapen gör framsteg och övervinner
en förfluten tids äventyrliga påståenden, upptäcker den också Gud, liksom han skulle stå väntande bakom varje dörr som öppnas av vetenskapen. Också det vill Vi säga: av denna progressiva, genom allt större
vetande förvärvade kunskap om Gud har icke blott vetenskapsmannen
och hur skulle han kunna undsjälv nytta, när han tänker som filosof
kunskap
blir också till gagn för alla
utan denna
vika att göra det?
som ha del i de nya upptäckterna eller uppta dem som föremål för sina
överläggningar. Pä särskilt sätt profitera de genuina filosoferna av den.
Ty n'ir de ta de vetenskapliga landvinningarna som utgångspunkt för
sitt förnuftstänkande, vinna de större säkerhet i sina konklusioner, klarare illustrationer for dunkla problem, bättre hjälpmedel att ge ett allt
mera övertygande och tillfredsställande svar på svårigheter och invändningar.>>

>Sporrat och väglett på detta sätt ser det mänskliga intellektet sig
ställt inför den bevisföring för Guds existens, som den kristna visheten
siktade under århundradenas
erkänner som de filosofiska argumenten
lopp av de stora tänkarna
valkända även för Eder som de 'fem vägar',

-
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vilka den änglalihe doktorn S:t Thomas uppställer såsom en god och
för farståndet att nä fram till Gud. Filosofiska argument,
sade \ri, men därför ej aprioristiska, vilket en ointelligent och inkonse-

säker ledning

kvent positivism anklagar dem för. De är baserade på den konkreta realiteten och verifieras av sinnena och vetenskapen, fast de hämta sin beviskraft frän det naturliga förnuftets förmåga.>>
>På så vis röra sig filosofi och vetenskap med analoga och sinsemellan
förenliga arbetsmetoder. De bygg" i olika grad pä både empiriska och
rationella element och samverka i harmonisk enhet vid utforskandet av
sanningen.>>

Den Helige Fadern framställer sedan på ett mycket kunnigt och elegant sätt, hur de gamla gudsbevisen, särskilt de som grunda sig på världsalltets rörelse och ordning, i våra dagar utvidgas och fördjupas. Det är
icke riktigheten alr den filosofiska slutledningen som ställes i fräga genom de moderna upptäckterna utan f<;råldrade naturvetenskapliga förutsättningar och gamla begrepp, som tid, rum, rörelse, kausalitet, substans.

Men icke år det till men för gudsbevisen. De nya vetenskapliga rönen
i synnerhet i den moderna astronomien, biologien och atomforsk-ningen
ha tvärtom skapat än säkrare grundval för det filosofiska
tänkandet. Materiens föränderlighet har nu klart bevisats icke blott för
makrokosmos, den stora världen, och inte enbart för mikrokosmos, den
lilla världen, i allmänhet utan t. o. m. beträffande atomen och atomkärnan.
>Våra dagars vetenskapare, som har djupare inblick i naturens inre
än hans föregångare för hundra år sedan, vet alltså, att den icke-organiska
materien, så att säga i sin innersta kårna, bär föränderlighetens signatur
och att fördenskull både dess essens och existens, dess väsen och vara,
fordra en annan realitet, som är helt olika och till sin natur oföränderlig . . . Vetenskapsmannen, som sitter vid stranden av den omätliga ström>>,
som >river med sig alla materiella ting i makro- och mikrokosmos och
för dem bort i en aldrig stillastående inre förändring>, >finner syaret
i det väldiga sanningens ord, varmed Gud definierade sig själv: 'Jag är'
(2 Mos. 3: l4), och i Flonom, vilken Aposteln prisar som den 'himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling
av ljus och mörker' (Jak. I: l7)>,
Detsamma gäller för gudsbeviset med fäste i >världens ordning>. Är'en
här har den moderna naturvetenskapen icke upphävt de gamla argumentens beviskraft vtan tvärtom förstärkt den genom att klarare framställa,
hur denna ständiga förändedighet styres och ledes, i makrokosmos såväl
som mikrokosmos, i en riktning, som framät för till >entropi-döden>>
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och bakåt genom omkring fem milliarder år tillbaka till en verklig början.
Vetenskapen >bekräftar> alltså även här >med konkreta fysikaliska bevis
universums kontingens,> och erbjuder därmed allt fastare >grund för den
slutledningen att världen har gått fram ur Skaparens handr.
>Insikten om Gud som den ende Skaparen>, säger påven till slut, >delas
av många moderna lärde. Denna kunskap är den yttersta gräns som kan
uppnås av det naturliga förnuftet, men den utgör icke
såsom I nog
sanningens yttersta front. Vetenskapen
veten
som på sin väg uppfilosofien och ännu mera uppenbarelsen
täcker-Skaparen
betrakta alla
tre i harmonisk samverkan
hans väsen
ty alla tre äro instrument för
sanningen, strålar ur samma sol
de avtäcka
hans konturer och teckna
hans anlete. I synnerhet uppenbarelsen gör hans närvaro mera omedelbar,
levande, innerlig, vare sig den erfares i själen av den enkle troende eller
av vetenskapsmannen, när de utan tvekan upprepa de klara orden ur den
apostoliska trosbekännelsen: 'Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern,
himmelens och jordens Skapare'.>
>... Denna övertygelse, som tar vetandet som sin första utgångspunkt,
får sin fulländning genom tron som, när den fär allt starkare rötter i
folkens medvetande, säkerligen kommer att gatantera en fundamental ut-

veckling av den framskridande civilisationen.))
>Här förenas allt till en enda vision: nutid och framtid, materia och
ande, tid och evighetl om denna vision upplyser sinnena, skall för våra
dagars människor besparas en lång natt av storm och oväder . . .>
J. G.

Det ontologiska gudsbeviset ärrnu en gång
I det fromma klostret Bec i Normandie satt en gång en särdeles from munk, som var
till sänkild nyttt för kommuniteten bl. a. förmedelst sin läs- och skrivkunnighet, försjunken i andäktig tidebön under nocturnen. Trots allt synes han inte ha varit så upptagen av bönen som han liturgiskt sett kanske borde ha varit
klostrets främste teolog
satt och funderade på ett religionsfilosofiskt problem, t. o. m.-ett av de viktigare, nämligen hur man utan skymt av tvivel skulle kunna bevisa Guds existens. Hjälpt av eget
skarpsinne, och kanske, som hans medeltida levnadstecknare vill hålla för troligt, gudomlig uppenbarelse kom han till :intlig klarhet: Gud var ju till sitt väsen det fullkomligaste
tänkbara. Dec måste d& vara självklart, att han existerade, ty om han saknade en så väsentlig fullkomlighet som existentia kunde han ju inte vara det fullkomligaste, och vi
skulle genom att förneka hans tillvaro hamna i uppenbar självmotsägelse.
Genom denna sin distraktion startade den fromme munken Anshelmus, senare bättre
känd som den helige ärkebiskop Anshelm av Canterbury eller Doctor magnificus, en ovanligt intressant och långvarig filosofisk träta. Det berömda ontologiska beaiset r.ogs i
ögonsikte av skolastiska kolleger och efterföljare, som tyvärr såg sig tvungna att förkasta
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det, det prövades och befanns fullgott av radonalister av etr senare släkte. Om denna
fascinerande filosofiska diskussion
och som vi skall se en hel del annar
kan den
intresserade nu bekvämt skaffa sig- besked i en vacker liten skrift av lJppsaladocenten
Olle Herrlin.'drbetet grtdenr sig effektivt mot en tanklös nyfikenhet från den
stora publikens sida genom att gömma sig bakom titeln The Ontological Proof in Thomistic and Kantian lnterfretation. Men den som tagit del av Herrlins artiklar i religionsfilosofiska frågor griper sig utan rädsla verket an, i förhoppning att möta icke endasr
magnifik lärdom utan även självständiga åsikter och läsbar framställning. Han kommer
också att finna, vad han från början räknat med, att detta år något mycket mera än
ett iddhistoriskt rcferat av felaktiga föreställningar och mot dessa rihtade anmärkningar.
Anshelms problemlösning har visserligen nu måst överges som ohållbar, men det problem han grubblade över behåller sin aktualitet. En betydande skola inom religionsfilosofien, den thomistiska, hävdar att frågan alltfort bör ställas på ungefär samma särr,.

lit vara att svaret blir ett annat; många företrådarc för den moderna antimetafysiska
filosofien arbetar med samma problem, men awisar den metafysiska lösningen, besvarar
med Nej frågan om Guds existens kan bevisas; och d.en mest inflytelserika moderna
protestantiska teologien föfiåkta,r *t, ftägan är felaktigt ställd,
För en senare tid har S:t Anshelms bevis sin största betydelse på grund av den kritik,
som andra tänkare riktat mot det. Herrlin anser, att avvisandet w Proslogion-argumentet
är själva utgångspunkten {ör S:t Thomas filosofi i Sumna Tbeologica, och enligt vissa
Kantforskare skulle det vara reflexionen över detta som förde Kant till de centrala
idderna i Kritik der reinen Yernu.nt't. Saken är alltså väl värd ett studium,
Herrlin börjar sin utredning med att diskutera K a n t s berömda liknelse om hundra
verkliga och hundra blott föreställda thaler, vilka senare i sitt begrepp innehålla precis,
lika mycket som de förra. Är detta verkligen en träffande kritik av Ansheims tankegång? Liksom dennes samtida Gaunilo påstår ju Kant tydligen att Anshelm gjort sig
skyldig till det elementära felet att inräkna existensen bland alla möjliga predikat, en
egenskap jämställd med andra. Detta har emellertid denne aldrig g;'ort. Han är fullt på
det klara med skillnaden mellan verklig existens och en blott tänkt sådan. Poängen i
hans resonemang är i stället att det finns ett
och endasr ert
unikt begrepp, där
- upprätthållas. Detta
denna distinktion inte utan motsägelse låter sig
hävdande av det
unika i Gudsbegreppet är av största vikt: det har av t. ex. B a r t h pressats så långt att
han helt förnekar att Anshelm syftat till att ge ett filosofiskt bevis, en tankegång som
också finns hos flera katolska forskare. Även om man inte vill gå så långt förefaller det
uppenbart, att man, för att tala med G i I s o n, endasr får kvar det torra skinnet av
den magnifike doktorns tanke om man helt bortser från den religiösa situation i vilken
den skapades, och från den platonsk-augustinska tradition, i vilken det historiskt hör'
hemma,

Denna sekularisering av det ontologiska beviset är just vad som har skett i dess senare
historia. Det börjar redan hos den fromme katoliken Descartes, som dock torde
vara den som efter Anshelm själv bäst har förstått hans id6. Visserligen ser det ut som
om han känt till den endast genom det referat han funnit i sin thomistiska lektyr, men
icke desto mindre har han i viss mån kunnat frtta, det centralu i Proslogion: art det
ingalunda ät fr|gan om att argumentera utifrån ett namn eller en filosofisk term endast,,
utan från en evident levande visshet om Gud. Den väsentliga skillnaden mellan medeltidsmunken och sextonhundratalsrationalisten är att den förre närmast strävar efter att

' Olle Herrlin: Tbe Ontological Proof in Thom.htic and Kantian Interfiretation UppÅrsskrift 1950: 9. Kr 4: J0.
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säkerställa och förklara tron på Gud som föremål för religiös vördnad och tillbedjan,
medan den senare är på jakt efter den yttersta garantien för den matematiska kunskapen:
>So we meet Descartes occupied with the hazardous enterprise of transforming the religious consciousness of Augustinianism into a perfectly clear idea, accessible to a philosophical analysis>> (Herrlin s. 20).
FIos honom möter vi beviset som
Denna sekularisering är fullbordad hos Leibnitz.
ett rent rationeilt resonemang: >God's existence is to be derived, not from a revealed
idea or an inward experience, but from a concept...> (Herrlin s. 22). Her^lin under-

stryker, tydligen med spets mot Barth, att detta filosofiska sätt att handskas med det
hela inte är utan stöd hos S:t Anshelm. Han påpekar, såvitt jag förstår med rår.ta, att
Proslogion trots sin fromhet och sin karaktär av explicatio fidei även måste uppfattas
som vad det av ålder ansetts vara, ett försök till filosofiskt bevis.
Läsaren finner sedan till sin glädje att Herrlin efter den historiska undersökningen
övergår till att behandla vissa speciella problem, som på det närmaste hänger samman
med kritiken mot beviset.

I kapitel II >>Existence as a Predicate> får vi svaret på den i inledningen framkastade
frågan, huruvida Kant missförstått Anshelms uppfattning av existensen som egenskap,
att detta alltså endast gäller ifråga om ett enda begrepp. Vissa forskare, t. ex. S o r I e y,
har ju ansett att Kant skulle ha förfuskat sin motståndares tanke. Herrlin framlägger här
Kanttexter som fullt övertygande beviser att Kant måste frikännas från detta. Kant har
haft öppet öga för denna viktiga punkt i resonemanget, men framhärdar i sin åsikt att
påståendet att ett sSdrnt fill d* existens vore en egenskap likväl förbiir
ett påstående.
Vi föres här över till ett av de ontologiska grundproblemen. Det har -ju ofta påpekats
att Kants kritik i allt väsentligt föregripits av S:t Thomas. Man måste då emellertid
observera den avgörande skillnaden, att thomismen accepterar det begrepp, som Kant förkastar, det vars väsen innefattar existens. Invändningen gäller endast att detta i och
fdr sig korrekta begrepp inte utan vidare kan användas som Gudsbevis. För att verifiera
att detta begrepp motsvaras av något verkligt räcker det inte med en logisk analys av
detsamma, utan vi måste arbeta oss tillbaka med hjälp av ett resonemang utifrån de i
tid och rum iakttagna tingen.
Vi möter här den berömda distinktionen mellan essensen och existensen. På ett synnerligen elegant sätt redogör Herrlin för den skolastiska diskussionen på denna punkt. Om
det i tinget skulle föreligga en verklig skillnad mellan dessa två metafysiska principer,
skulle vi inte då stå där med en absurditet, en sammansärtning av något som inte finns
(essensen) och en existens, som ingenting är? Men om vi vänder på saken och säger att
vi har att göra med vad skolastiken kallar en distinctio rationis, att det endast it frå,garr
om olika intellektuella synpunkter på samma sak? Då måste vi ändå, för att få någon
mening i uttrycken, räkna in exisrensen bland tingets egenskaper, dvs. vi tillämpat
Anshelms Gudsbegrepp där det minst av illt. fär användas, nämligen på de ändiiga
tingen. För att undgå båda dessa olyckor tolkar thomismen förhållandet så, att det visserligen föreligger en verklig och högst väsentlig skillnad mellan essensen och existensen,
men ingalunda så att de skulle kunna skiljas från varandra som två olika >>saker>> eller
halvor av samma sak: >one can distinguish in tone between pitch and volume without
therefore assuming that tone is a combination of pitch and volume as two difierent
realities, and also without identifying pitch and volume> (Herrlin s. 3i).
Efter denna översikt behandlar Herrlin det thomistiska Gudsbegreppet, på ett sätr som
bör undanröja många orimliga förenklingar och missförstånd, Gud säges vara >>det vars
essens är dess existens>>, ett uttryck som förefaller tämligen meningslöst, ty fann vi inte
nyss att det var absurt med en existens som inte är någonting? Vad anser Thomas egent269
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ligen är skillnaden mellan Gud och de ändliga tingen? I tinget finner vi en fundamental
metafysisk spricka, det har inte sin existens ev sig själv. Alltså måste den komma från
en orsak. Detta gäller för varje ändligt ting. (Det måste understrykas att vi inte är
betjänta med en naturvetenskaplig uppfattning av kausaliteten som ingenting annat än
en regelbunden, förutsägbar förbindelse i tid: för filosofien kvarstår frlgan uarför en
sådan förbindelse kan observeras,)
Med Gud förhåller det sig på annat sätt. Han
behöver för sin tillvaro intet annat som förklaring. Om han finns, så existerar han
nödvändigt. Bevisningen för att ett sådant väsen existerar refereras av Herrlin på två
sidor under rubriken >A contingentia mundi>. Reflexionen över det ändliga tinget tvingar
oss att söka en orsak till detta, vi finner denna i ett annat ting osv, i all oändlighet.
Nej, inte i oändlighet! Om ett ändligt ting inte kan förklara existensen av sig själv eller
något annat, och vi fann nyss att existensen inte ingår i tingets egenskaper, så kan inte
heller en oändlig serie av sådana ting göra det, utan vi tnåste lämna. denna serie och
utanför den antaga ett Varande, vars själva väsen är existens. >>Och detta kalla alla för
Gud.>

Frågan blir nu om thomismens Gudsbevis innerst inle skiljer sig från S:t Anshelms.
Kant hävdar med viss irritation, att det nyss antydda kosmologiska beviset inte är något
annat än en ömkligt maskerad upplaga av det ontologiske. Man kommer fram till ett
begrepp om det nödvändiga väsendet, men för att ge detta mening och innehåll måste
man koppla ihop det med begreppet ens realissimum, det fullkomligaste väsendet. Med
gammal god skollogik säger Kant, att om vi konverterar omdömet >det nödvändiga väsendet är det fullkomliga>>, så får vi intet annat än >det fullkomliga väsendet är det
nödvändiga väsendet>>, vilket just var resonemanget i Proslogioa. Thomisten tycks med
buller och brak falla på eget grepp, alldenstund han nyss själv med iver påpekade det
ohållbara i det ontologiska bevis, som enligt Kant visar sig vara nerven i hans eget
arSument.

Thomismen går till motanfall genom att granska Kants egen lära om existensen. Den
anser sig kunna uppvisa en fundamental motsägelse i teorien om das Ding an sich. Å
ena sidan har vi enligt Kant kunskap endast om fenomenen, endast om det i tid och
rum åskådliga kan t. ex. existenskategorien ha mening, å andra sidan hävdas det ytterst
skarpt, att fenomenen orsakas av utom medvetandet existerande ting, dvs. den >kritiska>>
filosofien måste bygga på såväl cdasa eficiens som etcistentia in actu. Ur denna situation
finns endast två vägar: antingen den Fichteska ohejdade subjektivismen eller en realism,
som Ieder över till den metafysiskt frlga;n, varför någonting överhuvud existerar. Thomisten är övertygad om att vi inte får stenna inför verkligheten som ett >>rått faktum>:

princip är ju att inte stanna, inför ett oförklarat faktum.
Men även om vi har rätt att sluta oss till exisrensen av ett nödvändigt väsen, som
förklaring till de ändliga tingen vad är vunnet? Vi börjar ju med err mor S:t Anshelm påpeka att vi inte vet något om Guds egenskaper. Skolastiken tycks komma i
samma situation som Kant med tinget i sig. Tydligen måste den trots allt på något vis
komma fram till någon sorts positiva omdömen om Gud. Vissa forskare, t. ex. S e r t i lI a n g e s, är visserligen ytterst försiktiga på denna punkt, så att de renr av beskyllts
för agnosticism, men en analys av begreppet !dr4 g$ i alla fall ett inte allt för magert
resultat: vi kan påstå att Gud är evig (det i sig varande vet ju ej av uppkomst eller
förgängelse), att han är oändlig (ty det tena latat kan ju ej vara begränsat i rummet),
att han är allsmäktig (ty han fu jt ej betingad eller begränsad av något men själv alltings grund). Allt detta och en hel del annat ligger i begreppet latd, som vårt förstånd
dock aldrig helt kan uttömma.
lJtrymmet medger inte här ett refetat av Herrlins mycket instruktiva och överskådliga
vetenskapens

270

Diskussionen om

tro ocb

uetande

kapitel om analogia entis, nirmast i anslutning till nyare engelsk skolastik. Den som intresserar sig för detta problem torde också ha stort nöje av Herrlins undersökning av
den långt ifrån obetydliga roll som analogien spelar hos Kant.
Efter ett kort kapitel där problemen och resultaten än en gång fixeras avslutas boken
med det på sätt och vis intressantaste avsnittet, >några anmärkningar om förhållandet
mellan teologi och filosofi>. Herrlin summerar den ytterligt skarpa kritik som riktats
mot skolastiken av vissa protestantiska forskare: icke nog med att det spekulativa Gudsbegreppet inte har något som helst att göra med Evangeliets Gud (Barth), själva försöhet att bygga upp en naturlig teologi vore närmast avguderi, ett försök rtt av egen
kraft nå fram till Gud, icke olikt den påviska egenrättfärdigheten i Luthers tolkning
(Bring), Det har ju också gjorts gällande att hela föreställningen om Gud som det rena
varat vore en förfalskning av kristendomens egenart, som smugglats in från grekiskt
tänkande. Herrlin låter på denna punkt G i I s o n komma till tals med sin åsikt att det
närmare besett förhåller sig exakt tvärtom, just i Skriften visar sig Gud som >Den
som är>), ipsutn. esse subsistens, i motsättning till Hellas nog så >dynamiska> men väl
begränsade gudar. Man saknar här kännbart ett besked om Herrlins. egen åsikt. Han
kritiserar inte Gilson: om han gillar hans ord vore det förvisso högst remarkabelt av
en teolog i Einar Billings
fakultet och kunde förtjäna att uttryckligen nämnas.
Herrlins egen ståndpunkt i arbetets huvudfråga redovisas så klart sig göra låter på
de sista sidorna. På den berömde fll6an om Guds tillvaro kan bevisas svarar han varken
ja eller nej, synes det anmälaren. FIan har en klar blick fOr att åtskilliga av anmärkningarna mot thomismens religionsfilosofi är överdrivna eller ohållbara, men anser sig
tydligen tvungen att fasthålla vid att skolastiken arbetar med många svårigheter ur såväl
kristen som filosofisk synpunkt, och ansluter sig långt ifrån till den. Han kan inte på
något vis kallas thomist, skulle säkert skarpt avvisa en sådan vantolkning. Ä andra sidan
gör han här som annorstädes vägande anmärkningar mot den anti-intellektualistiska tendensen i viss modern svensk teologi. Den slutsats man kan utläsa ur hans framställning

är närmast, att Guds tillvaro visserligen inte kan bevisas, och att förnuftet ensamt inte
till någon kunskap om Gud värd sitt fl mn, nten att det ä andra sidan
är otillåtet att så låsa verklighetsbegreppet till de kontingenta tingen att det påstås att
den religiösa frågeställningen är meningslös. Vi är intellehtuellt fullt berättigade, menar
föfi, att fÅge An sit Deas? Svaret ger den kristna uppenbarelsen. Förf. accepterar alltså
inte den >thomistiska>> lösningen, att också intellektet kan ge svar på frågan.
kan komma fram

Leif

Carlsson
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Påvens tal till barnmorskorna
Pius

XII:s tal till barnmorskorna (29/10

195l), vari han tog ställning till moderna
sexual- och äktenskapsfrågor, har väckt
stor uppmärksamhet både inom och utanför den katolska världen
och det var
nog den Helige Faderns mening
att hans
ord skulle beaktas w rlla. Man har citerat
och kommenterat uttalandet men i många
fall ryckt ut enskilda ord ur sammanhanget
och i dem lagt in en mening, som icke är
påvens. Man har i synnerhet ordat mycket
om >kvinnans säkra perioder>>; påven använder icke detta uttryck. För att riktigt
förstå den Helige Faderns resonemang i
hithörande frågor måste man först ha klar
för sig den katolska utgångspunkten och
grundinställningen.

Sexualliv och äktenskap har först och

främsr en kllr religiös-kristen aspekt,

som

man icke får bortse ifrån.
>)Den som nalkas denna livets vagga>>,
säger påven, >och där på det ena eller
andra sättet står till tjänst, bör känna till

den ordning Skaparen vill veta iakttagen
och de lagar som leda därhän. Ty här rör
det sig icke blott om fysiska, biologiska
lagar, som med nödvändighet följas av förnuftslösa varelser och av blinda naturkraf-

ter, utan om lagar, vilkas

genomförande

och verkningar anförtrotts åt människans
villiga och fria medverkan>>,
>Denna av det högsta förnuftet fastställda ordning är inriktad på det av Skoparen avsedda syftet; den omfattar människans yttre gärning såväl som det inre
samtycket av hennes fria viljai den innesluter både handling och
när det kräves
- Naturen stälunderlåtande av en sådan.
-ler till människans förfogande hela den
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hopfogade orsaksLedjan. Människan tillfal-

ler det att frigöra livskraften, naturens
uppgift är att successivt utveckla förloppet
och att dirigera kraften fram till slurresultatet. Sedan människan fullbordat sin del
och satt den underbara livsutvecklingen i
gång är det hennes plikt att pietetsfullt
respektera'förloppet, en plikt som förbjuder henne att avbrytr naturens verk eller
att hindra den naturliga fortgången.>>
Det är icke minst barnmorskornas uppgift art förstå denna grundsyn. >Ni är
mer än andra i stånd att veta och värdera
det mänskliga livet både i sig självt och
inför det sunda förnuftet, inför ederr moraliska samvete, inför det civila samfundet
och kyrkan, framför allt i Guds

ögon.

Flerren har skapat allt annat på jorden för
människan. Människan själv är, vad hennes vara och väsen beträffar, skapad för

Gud och ej för något skapat, fastän hon
med avseende på sitt handlande också har
plikter gentemot gemenskapen. Men barnet,
också det ännu ofödda, är 'människa' i
lika hög grad och med lika rätt som modern. Dessutom har varje mänsklig varelse,
också barnet i modersskötet, sin rätt till
livet omedelbart av Gud, ej av ffudldrarna,
ej heller av något samfund eller någon
mänsklig auktoritet. Därför finns det ingen
människa, ingen mänsklig auktoritet, ingen
vetenskap, ingen medicinsk, social, ekono-

misk, moralisk 'indikation', som skulle
kunna utgöra eller ge en giltig legitimering för ett direkt och överlagt förfogande
över ett oskyldigt mänskligt liv, dvs. ett
förfogande som syftar till dess förstörande,
vare sig det avses som mål i sig självt eller

till något annat måI, som kanske
sig s.iälvt på intet sätt är otillåtet. Så är

som medel

i

dec t. ex. etc mycket förnämligt syfte att
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rädda moderns liv, men att direkt döda
barnet som medel till detta syfte är icke
tillåtet. Den direkta förstörelsen av det s. k.
'värdelösa livet', fött eller ännu ofött, sådan den för icke så många år sedan praktiserades i stor utsträckning, kan på intet
sätt rättfärdigas. . . En oskyldig människas
liv får icke röras, och varje direkt attentat
eller angrepp, vilket det än må vara, är en
förbrytelse mot en av de fundamentala
lagar dem förutan ett tryggt mänskligt
samliv är omöjligt . . . högre än vilken
som helst 'indikation' står ucan varje undantag Guds lag.>> Eder kallelses mission
ilägger eder plikten att även hos de andra
väcka denna kristna övertygelse och denna
aktning och respekt för människoliaet. >Ni
måste, om så behöves, brinnande försvara
detta iiv och när det är nödvändigt och det
ligger i eder makt, värna barnets försvarslösa, ännu ofödda liv och därvid stödja er
på kraften i det gudomliga budet: 'Du
skall icke dräpa' (2 Mos. 20: 13).>>
Därmed har den Helige Fadern pekat på
den mest sjuka punkten i våra dagars resonemang om avbrytandet av havandeskap:

barnet och dess försvarslösa liv glömmes
vanligtvis bort. Det ofödda barnet kan själv
icke föra någon talan och borde därför få

all hjalp, i

synnerhet av de kristna.
Först och främst måste allt göras för att
främja >längtan efter barnet, glädjen över
det>>, så att det nyfödda mottages med kärlek. >>Barnet, danat i modersskötet, är en
Guds gåva, anförtrodd åt föräidrarnas omsorg.)) . .

.

>>Det

är et fundamentalt krav av

den rätta moraliska ordningen att mot bruket av de äktenskapliga rättigheterna svarar
det uppriktiga inre accepterandet av moderskapets uppgifter och plikter. Om så är

fallet, vandrar kvinnan på den väg

som

Skaparen utstakat till det av honom utsatta målet, genom att låta henne i utövning av denna funktion deltaga i sin godhet, sin vishet och sin allmakt, i enlighet
med ängelns budskap: 'Du skall undfå i
ditt sköte och skänka liv åt etr barn' (Luk.

1:31)

,..>>

>>Vår

r8

-

företrädare Pius XI>>, fortsätter på-

513o76 Credo. 3z:a årg. Nr

5-6.

r95r

ven, >>proklamerade

i

sin rundskrivelse Casli

connabii (31/12 1930) på nytt hogtidligt
den grundläggande lagen för den äktenskapliga akten och de äktenskapliga relationerna: varje försök från de äkta makarnas sida
vare sig i själva den äktenskapliga akten eller i förloppet av dess naturliga följder
som företages i syfte att
- inneboende hraft och att
beröva den dess
förbindra alstringen av nytt liv, är omoralisLt. Ingen 'indikation' eller nödvändig-

het kan förvandla en hrndling som är i

till en moralisk och tillåten. Denna föreskrift har sin fulla giltighet
i dag som i går och kommer också att behålla den i morgon och alltid, alldenstund
det här icke fu fÅga orn ett enkelt mänsksig själv omoralisk

ligt rättsbud uten om uttrycket för en
naturlig och gudomlig lag>.
Än mer gäller detta, när det icke rör sig
om en enskild akt utan mrn avser atE göre
själva organismen ofruktsam. >>Även här
har ni för eder inre och yttre hållning en
klar norm i kyrkans lira. Den

direh"ta ste-

relisationen, dvs. en sådan som syftar
till
vare sig som medel eller som mål
ttt göra alstringen omöjlig, är en svår förbrytelse mot sedelagen och därför otillåten,
Icke heller den statliga auktoriteten har
rättighet att medge den under förevändning av något slags 'indikation', än mindre
att föreskriva den eller låta den utföra till
men för oskyldiga ... den direkta sterelisationen, vare sig för alltid eller blott för
en tid, vare sig av man eller kvinna, är
otillåten i kraft av naturlagen, från vilken
icke ens kyrkan har fullmakt att dispensera. Motsätt er allså, så mycket som på er
beror, sådana förkastliga strävanden och
vägra er medverkan.>>
Sedan kom den Helige Fadern att tala

om

>>den

alltmera utbredda tillflykt till

tider för naturlig ofruhtsawhet (kvinnans

s. k. ofruktsamma perioder), som tycks stå
i motsättning till beredskapen> att villigt

acceptera moderskapet.

>Man förväntar av et med rätta, att ni
är välunderrättade från läkarehåIl över
denna kända teori och över de framsteg
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som ännu kunna väntas

Men i fall denna inskränkning av umtill dagar av naturlig sterilitet be-

i

denna sak. Edert
stöd;'a sig på
enkla populära skrifter, de måste vara grun-

råd och er hjälp får icke

dade på vetenskaplig objektivitet och på
fackomdömet av ansvarskännande specia-

lister i medicin och biologi. Det är icke
uppgift att undervisa de

prästens utan eder

antingen vid privata konäkta makarna
sultationer eller med hjälp av allvariiga publikationer
över teoriens biologiska och
dock utan att låta förtekniska aspekter,
leda er till ovederhäftig eller opassande pro-

ert apostolat
av er, som kvinnor och kristna, att ni
känna till och försvara de moralnormer,

paganda. Men även här kräver

för tillämpandet av denna teori.
Och här är kyrkan kompetent.>>
>>Man måste frrmför allt ta två förutsättningar i betraktande. Om tillämpandet
av denna teori icke vill säga annat än att
äkta makar fL göra bruk av sina äktenskapliga rättigheter under perioder av naturlig sterilitet, är intet att invända. Därmed förhindra de eller föregripa de i själva
verket på intet sätt fullbordandet av den
naturliga akten och dess vidare naturliga
följder. Just här skiljer sig applikationen av
den omtalade teorien väsentligen från det
som gälla

i

gänget

träffar icke själva rätten utan blott dess
bruk, står äktenskapets giltighet odiskutabelt fast, och blott den frågan uppstår,
om ett sådant beteende från makarnas sida
är moraliskt tillåtet eller icke. Svaret blir
beroende på om deras avsikt

att

ständigt

iakttaga dessa tider är baserad på moraliskt

tillräckliga och tillförlitliga motiv eller
icke. Det faktum, att makarna icke handla

mot aktens natur, och att de är

beredda

att ta emot och uppfostra det barn,

som

trots deras försiktighet skulle avlas
detta
enbart skulle icke vara tillräckligt- för att
garantet^,- att deras avsikt var rätt och
deras motiv obestridligt moraliska. Skälec

är detta: äktenskapet förpliktar till ett liv,
som å ena sidan förlänar vissa rättigheter
men å andra sidan ålägger också fullbordandet av ett positivt verk. . . I ett slikt fall
kan man tillämpa den allmänna principen,
att en sådan positiv prestation får underlåtas, ifall vägande skäI, oberoende av de
förpliktigades goda vilja, visa, att denna
prestation är inopportun, eller att man
i detta fall människosläktet
icke gärna

kan kräva den.

-

själva

Äktenskapskontraktet, som ger makarna

aktens pervertering. Men om man går

rirt att tillfredsställa naturens böjelse, försätter dem i ett speciellt stånd: det äkten-

förut nämnda missbruk

som består

längre och tillåter den äktenskapliga akten
uteslutande under dessa dagar, då måste de
äkta makarnas hållning noggrannare under-

skapliga. Men åt äkta makar, som begagna
sig därav i sitt stånds specifika akt, ålägga

bruk till ofruktsamma perioder, i den meningen att den andra delen ej skulle ha ens
ritt att. fordra akten, då skulle detta innebära en väsentlig defekt av det äktenskapliga samtycket och medföra själva äkten-

naturen och Skaparen funktionen att sörja
för människosläktets uppehållande. Det är
den karakteristiska prestation som utgör det
egentlige värdet av deras st&nd: bonum.
prolis, d,et värde som avkomman utgör. Individ och samfund, folk och stat, ja, själva
kyrkan är för sin existens, i den av Gud
fastställda ordningen, beroende av äktenskapets fruktsamhet. Därför skulle det betyda synd mot själva det äktenskapliga livets mening, om man å ena sidan ville träda

skapets ogiltighet, emedan rätten, som härleder sig från äktenskapskontraktet, är en
permanent, oavbruten och ej tidvis upphörande rätt för båda makarna genremor

och blott inom detsamma lovliga möjlighet och i andra sidan alltid och överlagt,
utan vägande motiv underdraga sig dess

varandra.

primära förpliktelse,

sökas.

Här måste nämligen åter två förutsättningar prövas. Om redan vid äktenskapets
ingående åtminstone en av makarna skulle

ha haft avsikten att inskränka själva den
äktenskapliga rätten och icke blott dess
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Allvarliga skäl däremot kunna befria
från denna positiva, obligatoriska prestation
även för längre tid, ja, så länge äktenskapet varar, motiv som icke så sällan föreligga vid den s. k. medicinska, eugeniska,
ekonomiska och sociala 'indikationen'.
Därav följer, att iakttagandet av de
ofruktsamma tiderna kan vta tillåten fr|n
moralisk synpunkt; i de antydda fallen förhåiler det sig så, Om däremot, enligt förnuftigt och tillbörligt omdöme,

sådana vävare sig personliga eller härrörande fren yfire omständigheter
icke
- undföreligga, kan viljan att regelbundet
vika föreningens {ruktsamhet trots fortsatt

gande skäl

full tillfredsställelse av sinnligheten ej

ha

någon annan grund än en oriktig uppfattning av livet och motiv, som är främmande
för de rätta etiska normerna.
Men ni insistera kanske och anmärka,

att ni vid utövandet av edert kall många
g&nger trifra pi tämligen ömmande fall,
där det är omöjligt att upprätthålla kravet
att ta pä sig risken för ett havandeskap, ja,

att detta

ä

absolut måste undvikas, men där

andra sidan iakttagandet av de ofrukt-

samma perioderna antingen

ej ger tillräck-

lig

säkerhet eller av andra skäl måste uteslutas. Och då ställa ri {rägan, hur man
då kan tala om ett apostolat i moderskapets
tjänst.
Ifall enligt edert säkra och erfarna omdöme omständigheterna kräva ett absolut

nej, dvs. att havandeskap icke får komma
i fuiga, skulle det vara misstag och orätt
att kräva eller att tillråda ett ja. Det rör
sig här nog om konkreta fakta och därför

icke om en teologisk utan en medicinsk
fråga, som faller under er kompetens. Men i
sådana fall söka makarna dock hos er icke
ett medicinskt svar
som nödvändigtvis
- utan att ni skall godmåste bli negativt
känna en 'teknik' -i det äktenskapliga umgänget, som ger säkerhet mot risken att få
barn. Då är ni på nytt kallade att utöva
ert apostolat, nämligen att icke låta något
tvivel uppkomma om att även i dessa ex-

utveckling är i samvetet förbjudet och uteslutet, och att blott en vig förblit öppen,
nämligen avhåilsamhet frin varje fullbordad aktivisering av den naturliga förmågan. Här kräver edert apostolat av er ett
klart och säkert omdöme och lugn fasthet.
Men man invänder, att en sådan avhållsamhet är omöjlig, en sådan heroism ouppnåelig. Denna invändning få ni höra i våra
dagt, ni läsa den överallt, också från
deras sida som på grund av sin förpliktelse
och sin kompetens borde vara i stånd att
döma helt annorlunda. Man anför som bevis
följande argument: Ingen är förpliktad till
det omöjliga, och ingen förnuftig lagstiftare gör anspråk att med sin lag förplikta
också till det som är omöjligt. Men för
äkta makar är avhållsamhet för längre tid
omöjlig. Alltså äro de icke förpliktade till
avhållsamhet. Guds lag kan icke ha denna
mening,

På det viset kommer man från
sanna premisser

till en felaktig

delvis

slutledning.

För att övertyga sig därom räcker det att
förpliktar icke till något omöjligt. Men Gud
förpliktar äkta makar till avhållsamhet, när
deras förening icke kan fullbordas enligt

placera om argumentets premisser: Gud

naturens norm. Älltså är i sådana fall avhållsamhet möjlig. Vi ha som en bekräftelse

för detta argument det tridentiska kyrkomötets lära, som

i kapitlet om nödvändig-

heten och möjligheten att hålla budorden
med hänvisning till ett ställe hos Augustinus säger: 'Gud befaller icke omöjliga
ting utan uppmanar, när han befaller, att
göra det som du förmår och att bedja om
det som du ej förmår, och han hjälper att
du förmår.'

Låt er därför i utövandet av eder kallelse
och i edert apostolat icke förvillas av sådana stora ord om omöjlighet varken vad
edert inre omdöme beträffar eller med avseende på edert yttre förhållande. Ställ er

trema fall varje preventivmanöver och varje

aldrig till förfogande för någon sak, som
är moc Guds bud och mot edert kristna
samvete. Man gör våra dagars män och
kvinnor orätt, när man anser dem oför-

direkt attentar mor liver och det

mögna

oföddas

till

beständig heroism.

I dag övas
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av så många skal
kanske under den
hårda orättvisans tryck
heroism i en

- som i gångna
grad och i en utsträckning,
tider skulle ha ansetts som omöjlig. Varför
skulle då denna heroism, när omständigheterna verkligen kräva den, göra halt vid de
gränser, som naturens lidelser och böjelser
försöka upprätta? Det är klart: den som ej
vill behärska sig själv, skall heller icke
kunna göra det, och den som tror sig kunna
behärska sig själv enbart med hjälp av sina
egna krafter utan att uppriktigt och ihärdigt söka Guds bistånd, han kommer att

bli gruvligt besviken.
Det är eder apostoliska uppgift att vinna
de äkta makarna för moderskapets tjänst,
icke i blint slaveri under naturens drifter
utan genom att utöva de äktenskapliga rättigheterna och plikterna under ledning av
förnuftets och trons principer.>>

Vill

den Helige Fadern därmed helt un-

derkänna det moderna försvaret för de
moe personli.ga aärtlen, som äktenskapet
medför för makarna? Ingalunda. FIan accepterar dem men ställer dem pi råtta
platsen

i

värdeskalan.

>>'Personlighetens värden' och nödvändig-

att respektera dem>, säger han, >är
ämne, som sedan två årtionden tillbaka
alltmera sysselsätter förfrttxna. I många
deras framställningar får också den specifika könsakten sin plats med uppgiften att
tjäna makarnas personlighet. Den egentliga
och djupare meningen av äktenskapets brukande skulle bestå däri, att kropparnas förheten

ett

ening är uttrycket för och aktiveringen

av

den personligä och affektiva föreningen.
Artiklar, kapitel, hela böcker, föredrag,

i
nik', är ivriga att sprida dessa idder och
att förse dem med anvisningar för nygifta
som vägledning i äktenskapet, för att de
synnerhet också sådana om 'kärlekens tek-

icke av okunnighet eller missförstådd blygsel eller ogrundade skrupler skulle åsidosätta det som Gud, vilken också har skapat
de naturliga böjelserna, erbjuder dem, Om
ur denna fulla ömsesidiga hängivelse nytt

liv blir till, så är det ett resultat,
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som

stannar utanför eller högst liksom vid randen av 'personlighetens värden', ett resultat, som man icke förnekar men icke vill
se stående

i centrum för de äktenskapliga

relationerna.

Enligt
omsorg

dessa

teorier skulle eder hängivna

för det ännu i

modersskötet dolda
dess lyckliga födelse få en
mindre betydelse och komma på andra plats.
I fall nu denna relativa uppskattning icke

Iivet och för

skulle göra annat än ett ldt9, tonvikten
mera på makarnas personliga värde än på
barnets, kunde man strängt taget lämna
detta problem. Men det rör sig i stället om

en allvarlig förskjutning av

värdeord-

ningen och av de syften, som Skaperen
själv uppstållt, Vi möta här utspridandet
av ett komplex av idder och affekter, som
äro rakt motsxtta den kristna tankens klarhet, djup och allvar. . .
Sanningen är, att äktenskapet, såsom en

naturlig inrättning, i kraft av

Skaparens

vilja icke har som första och innersta syfte
makarnas personliga fullkomning utan alstringen och fostran av det nya livet. Hur
mycket de andra syftena än äro avsedda
av naturen, stå de icke på samma plan som
det första, än mindre stå de högre utxn är
väsentligen underordnade. Detta gäller för
varje äktenskap, även det ofruktsamma, såsom man om varje öga kan säga, att det är
bestämt och format till att se, även om
det i anormala fall, genom särskilda inre
eller yttre betingelser, aldrig skulle vara i
stånd att leda till en visuell förnimmelse . .

.>>

>Vill man kanske därmed förneka

eller

förringa det goda och rätta, som ligger i
de personliga värden, som äktenskapet och
dess aktivering medför? Säkerligen icke, ty
till att alstra nytt liv har Skeparen i äktenskapet bestämt mänskliga varelser av kött
och blod, begåvade med ande och hjärta,
och dessa äro kallade som människor och ej
som förnuftslösa varelser att v^ra" upphovet
till sin avkomma, Till det ändamålet ville
Herren makarnas förening. I själva verket
säger Skriften, att Gud skapade människan
till sin avbild och till man och kvinna, och
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att han velat

-

som man finner på flera

ställen i Skrif ten

att 'mannen

sLall

övergiva sin fader och sin moder och hålla
sig till sin hustru, och de skola varda ett
kött'.

Allt detta är alltså sant och i enlighet
med Guds vilja, men det får icke särskiljas
från äktenskapets första funktion, dvs. omsorgen om det nya livet. Icke blott det

När denna prestation i sin naturliga forrn
från början och för alltid
är ute-sluten, vidlåter föremålet för äktenskapskontraktet en väsentlig brist. Det menade
Vi, då vi sade: 'Må man icke glömma, att
blotta alstringen av nytt liv i enlighet med
Skaparens vilja och plan för med sig, i

förunderligt hög grad av fullkomlighet,

allt personligt berikande, t. o. m. den intellektuella och andliga tillväxten, ja, slut-

förverkligandet av de avsedda syftena. Det
motsvarar på samma gång makarnas kroppsliga och andliga natur och deras värdighet
såväl som barnets normala och lyckliga ut-

ligen allt det mest andliga och djupa i den
äktenskapliga kärleken som sådan, allt har
av naturen och Guds vilja ställts i avkommans tjänst. Till sin natur betyder det

veckling.'
Säg alltså den förlovade eller den unga
hustrun, om hon kommer för att tala med
eder om det äktenskapliga livets värden, att

yttre livets

gemensamma

verk utan

även

i

fullkomliga äktenskapliga livet också för-

dessa personliga värden, både

äldrarnas hängivelse för barnens väI, och
den äktenskapliga kärleken i sin kraft och

lig-sinnliga och den psykiska sfären, verkligen är äkta, men att de av Skaparen icke
satts på värdeskalans första utan dess andra

sin ömhet är själv ett krav av den mest
uppriktiga omsorg för barnen och en ga-

ranti för

den kropps-

plats.

Tillfoga ännu en synpunkt, som är i fara

dess förverkligande.>>

att bortglömmas. Alla
>Att

reducera makarnas umgänge och den
till en rent organisk

äktenshapliga akten

funktion f& *t

överföra

sädescellerna

skulle vara detsamma som att förvandla
hemmet, familjens helgedom, till ett biologiskr laboratorium. Därför ha Vi i Vårt
tal av den 29 sept. 1949 till den internationella kongressen för katolska läkare for-

mellt uteslutit ilen ortificiella befruktningen frin äktenskapet. Den äktenskapIiga akten är till sin naturliga struktur en
personlig handling, samtidig och omedelbar
som följd
samverkan av makarna, och
av de handlandes natur och aktens särart
uttrycket för den ömsesidiga hängivel-sen, som enligt Skriftens ord verkar en förening 'i ett enda kött'.

Detta är mycket mer än föreningen

av

de båda könscellerna, som också kan effektueras på artificiell väg, dvs. utan makarnas
naturliga handling, Den äktenskapliga ak-

ten, ordnad och avsedd av naturen, är en
personlig samverkan, som makarna vid äktenskapets ingående ömsesidigt lämna va-

randra rätt till.

dessa sekundära värden av den sexuella sfären och aktiviteten
höra till makarnas specifika uppgift: att
vara upphov till och uppfostrare av det

nya livet. En hög och förnämlig uppgift!

till en fullgången människas väsen, som om den mänskliga personligheten skulle på något sätt och i viss
grad förminskas, i fall den naturliga sexualMen den hör icke

driften icke skulle komma att aktiveras.
Att avstå från denna aktivering betyder
icke
i synnerhet om det sker av de ädlaste motiven
en förkrympning av de
personliga och andliga värdena. Om denna
frivilliga avsägelse av kärlek till Guds rike
har Herren sagt: 'Icke alla kunna fatta det
ordet utan allenast de, åt vilka sådant är
givet.'

Att över allt mått

-

såsom

man icke

sällan gör i dag
upphöja den sexuella
- i den rätta och tillåtna
funktionen, må vara
formen av äktenskapligt liv, är därför icke
blott misstag och förvillelse utan det för
även med sig en intellektuell och affektiv
avvikelse, ägnad att hindra och kväva goda
och höga känslor, särskilt hos ungdomen,
som ännu är oerfaren och ännu icke vet om
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Gud uppställt, omprövad och på nytt sätr
omordnad. Man vill icke tillåta någon an-

livets besvikelser. Ty vilken normal människa, sund till s;'äl och kropp, skulle vilja
räknas bland till karaktär och ande van-

nan inskränkning

föra?>>

lelse än bevarandet av själva den instinktiva

i

instinktens tillfredsstäl-

i stället för den
moraliska förpliktelsen att behärska lidelserna sätta friheten att blinr och utan tygel
tjäna naturens infall och impulser, vilket
förr eller senare måste leda till skada för
moralen, för samvetet och den mänskliga
akten. Därmed skulle man

Till slut tillfogade den Helige Fadern
ännu ett ord om >>beaarandet au den
mänskliga !ärdigheten vid bruket av
sexualkrafterna>>,
>)Densamme Skapare, som

i sin godhet
och vishet för människosläktets uppehållande och utbredande har velat ta mannens
och kvinnans verk i sin tjänst genom att
förena dem i äktenskap, har också fogat
det så, att makarna i denna funktion erfara
en lust- och lyckokänsla till kropp och sjäI,
När makarna all*å söka och njuta denna
Iust, göra de intet ont, De acceptera, vad
Skaparen har tillämnat dem. Men makarna
måste även här veta att hålla sig inom
gränserna av det rätta måttet. Som vid
njutandet av mat och dryck, så få de heller
icke i detta sexuella utlämna sig utan tygel
åt sinnenas drift. Den rätta normen Är dfu-

för följande: bruket av det naturliga sexuella anlaget är moraliskt blott tillåtet inom
äktenskapet, i tjänst av och i enlighet med
äktenskapets ordnade syften. Därav följer,
att njutningen av denna lust och av denne
tillfredsställelse blott är tillåten inom äktenskapet. Ty njutningen är underkastad
lagen för den handling, som den är en

foljd av, och icke omvänt handlingen underkastad njutningens lag. Och denna förnuftiga regel beträffar icke blott handlingens substans utan även dess omständigheter, så att man även om aktens substans
blir bevarad, kan begå synd genom sättet
att fullborda

den.

överträdelsen av denna norm är lika
gammal som arvsynden. Men i vår tid är
fata ä firde, att man glömmer själva den
fundamentala principen. Nu för tiden brukar man i själva verket i ord och skrift
(även på katolska håll) förfäkta sexualitetens och den sexuella handlingens nöd-

vändiga autonomi, egna syfte och egna
värde, oberoende av målet att alstra nytt
liv. I!{an skulle vilja se den ordning, som
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värdigheten.

Om naturen uteslutande eller åtminstone
först och främst hade syftat till makarnas
ömsesidiga hängivelse och ägandet i gl:idje
och kärlek, och om den hade avserr denna
akt enbart Iör att lå,tz deras personliga erfarenhet bli fylld av högst mitjliga lycka och
icke för att stimulera dem till livets tjänst,
då hade Skaparen nog följt en annan plan
vid utformandet och bestämmandet av den
naturliga akten. Men nu är den helt och
hållet underordnad och inordnad i denna
enda stora lag: avkommans avlelse och uppfostran, dvs. uppfyllandet av äktenskapets
ptin;,åra syfte som livets upphov och källa.

Tyvir överströmmas världen oupphörligen av hedonismens uågor, son:. hota att
översvämma hela det äktenskapliga livet
med tankar, önskningar och handlingar
icke utan allvarlig fara och stor nackdel

för makarnas första uppgift.
Alltfor ofta blyges denna antikristna hedonism icke att uppträda som en doktrin,
vilken lägger accenten på begäret rtt göta
njutningen vid förberedelsen och aktiveringen av den äktenskapliga föreningen allt
intensivare, som om vid de äktenskrpliga

relationerna hela morallagen skulle inskränka sig

till det riktiga fullbordandet

av själva akten, och som om allt det övriga,

på vilket sätt det än utföres, skulle rättfärdigas såsom utflöde av den ömsesidiga
affekten, helgas genom äktenskapets sakrament och förtjäna beröm och lön hos Gud
och samvetet. Om människans värdighet
och en kristens värdighet, som lägger band
på sinnlighetens excesser,

bryr man sig föga.

Men nej! Den kristna morallagens allvar
och helighet tillåter icke en tygellös till-
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ett försvar

fredsställelse av den sexuella instinkten och
en strävan enbart efter lust och njutning.
Den tillåter icke den med förnuft begåvade
människan att till den grad lätr behärska

sig själva. Den utgör blott

sig varken med avseende på akcens substxns

dagar, en trängande uppgift
lelses mission.,.>>

eller dess omständigheter.
Somliga vilja påstå, att äktenskapets
lycka står i direkt relation till den ömsesidiga tillfredsställelsen i makarnas umgänge. Nej,. lyckan i äktenskapet står
tvärtom i direkt relation till den ömsesidiga respekten hos makarna, även i deras
mesr intima förbindelser, icke så som om
dessa skul.le betraktas som omoraliska, och
som om det som naturen erbjuder och Skaparen skänker skulle förkastas, utan emedan
denna hänsyn och den ömsesidiga aktningen

som beringas därav är ett av de mest vägande elementen i en ren och därför desto
ömmare kärlek.
Motsätt eder i eder professionelle verksamhet så långt som möjligt denna raffinerade hedonism, som är tom på andliga
värden och därför ovärdig kristna äkta

makar. Visa, att den instinktiva önskan
efter njutning verkligen är en gåva av naturen, och att den av denna fått sin legitimation för äktenskapet, men ej som mål

i sig självt utan blott för livets tjänst.
Driv ut ur edra sinnen denna kult av njutningen, och gör ederu bästa för arc förhindra spridningen av en litteratur, som
tror sig vara förpliktad att beskriva varje
detalj, även av det mest intima äktenskapliga livet, under förevändningen att instruera, atc leda och lugna. För att lugna
makarnas oroliga samveten räcka i allmänhet det sunda förnu{ret, den naturliga instinkten och en kort undervisning över de
klara och enkla grundsatserna i den kristna
morallagen. Om i något särskilt fall en trolovad eller någon ung hustru skulle behöva
mera ingående upplysningar över någon
särskild punkt, tillkommer det eder att
taktfullt ge en förklaring i enlighet med
paturlagen och det kristna samvetet,

Denna Vår undervisning har intet att
skaffa med manikeism eller jansenism, såsom några vilja påstå {ör att rärtfärdiga

av

det kristna

äktenskapets ära och av de
äkta makarnas personliga värdighet,

Atr tjäna detta mål är, särskilt i våra
för eder kal-

Anmärkning:

Vi hänvisar i detta sammanhang till
Gunnar D. Kumlien's
bok Suart international (Stockholm 19i1, Natur och
Kukur), som utförligt och intressanr behandlar Katolskt Etos och Eros och konfronterar dem med de moderna åsikterna,
Boken är ett beaktansvitt inlägg i vära
dagars moraldebatt.

Kommunismen och kristendomen
Decembernumrct av Stimmen der Zeit
för tslt redogör för en intressant texr,
som från kommunistisk synpunkt belyser
frågan om förhållander mellan kommunism och kristendom. De kristna, som i
naiv entusiasm för socialt framåtskridande
arbeta för att åstadkomma en samverkan
med kommunisterna i praktiskt-politiska

frågor, borde kanske begrunda följande:
Sovjetryska Författarförbundets organ
Notuij Mir (En ny värld) innehöll nyligen
(nr 6, l9l1) en uppsacs med rubriken >>Det
svarta spindelnätet>>. Den riktade sig fram-

förallt mot den katolska kyrkan som ett
demagogiskt maktcentrum

för

reaktionen.

Trots alla upplysningsskrifter om kyrkans
intolerans, jesuitmoralen och Vatikanens
politik har påvedömets inflytande inte kunnac krossas, anser den kommunistiske författaren. Med alla sina antiklerikala känslo-

utbrott har nimligen den borgerliga litteraturen inte träffat sakens kärna. Det är visserligen, enligt vår ryske vän, sant, att bedrägeriet är ett viktigt vapen i påvedömets
händer, men för att det skall kunna lyckas,
måste det ju finnas folk, som låter sig bedragas; det kommer det också att finnas,
så länge den religiösa övertygelsen existerar.
Religionens rötter åter måste sökas i de ar-
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betandes

villkor under det kapitalistiska

sy-

stemet. fnnan detta system undanröjts,
kommer inte heller kyrkans makt att brytas. Den marxistiska ateismen väljer därför
inte att gå fram på den teoretiska kritikens
linje, trots att den insett den vetenskapliga
åskådningens oförenlighet med den kyrkliga idealismen. I stället föredrar den att

föra kampen mot religionen >>dialektiskt>>,
dvs. som ett led i klasskampen. Det gäller
att utan hänsyn till deras religiösa uppfattning söka förena alla arbetande i kampen mot trusternas övermakt: därigenom
skulle man också få dem att strida mot
det religiösa slaveriet. Det gäller för komnunismen att använda >>den usträckta handens politik>, ungefär som Maurice Thorez,
den franske kommunistchefen, när han
säger:

>Säg till de kristna: Varför skall vi
tvista om huruvida det finns ett paradis
i himlen? Låt oss hellre förena oss och se

till att ;'orden inte förändras till ett helvete, att inte våra barn måste störtas in i
en ny katastrof!>
Man kan verkligen, meil Stimnen der
Zeit, såttt i fr&ga, om den >katolska reaktionen> kommer att råka i raseri över dessa
rankar, såsom deras författare Michail Liffschiitz menar. Därtill synas de anförda
id6erna vara alltför antikverade, de sprida
en alltför märkbar doft av anno dazumal.

Det är ju

dessutom känt,

att den del av

jorden, som fått uppleva bolsjevismens välsignelser, förvandlats till något helt annat
än ett jordiskt paradis. Påfallande är blott
den obekymrade överlägsenhet
beror den
kanske på okunnighet om fakta?
med
-,
vilken dessa ålderstigna formler frambäras
som nyvunna insikter.
Trots argumenteringens svaghet ger den
refererade texten anledning till en reflexion
över det faktum, att bolsjevismen är en
oförsonlig fiende inte bara till den katolska
kyrkan utan till uarje forn au religion.
Kampmetoderna kunna förändras, målet
förblir ett och detsamma: att utrota tron
på Gud.
Kyrkan har redan överlevt mångfaldiga

280

kätterier; hon kommer också att stå fest,

när kommunismen inte är något annat
ett historiskt minne.

Katolskt socialarbete

i

än

Frankrike

Den sociala väckelsen i dagens katolska
Frankrike förtjänar att bli känd även i
den övriga världen. Utgångspunkten för
denna utveckling är givetvis Påven Leo

XIII's

rundskrivelse Reruru florarunt.,

på sin tid

sor-;'

491] var det första omfattande program, som gav positiva riktlinjer
för lösandet av industrialismens nya proIt

blem. Snart nog följdes dessa av praktiskt
arbete, sor4 glv nye erfarenheter. Men då
problemen blev alltmer komplicerade, växte

i alla länder behovet av en

organiserad

social verksamhet.
I det katolska Frankrike, som vid sekel-

skiftet hade mycket svårt att befria

sig

från en isolerande och reaktionär konservatism, togs här
icke minst på grund av

-

krigens och efterkrigstidernas svåra nöd
kraftiga initiativ, vilka så småningom utvecklades till en rad imponerande verksamhetsformer. Det kan vata ,v intresse att få
en översikt över några av de viktigaste
katolska sociala organisationerna i det nutida Frankrike.

I. Det mest kända centrum för socialt
arbete finner v1 i la Chroniqae sociale ile
France, bestående av både präster och lekmän och med säte i Lyon. Dess uppgift är
att studera den sociala uwecklingen i landet och att uppdraga därav betingade
kristna riktlinjer. Namn som Charles

Flory och Joseph Follict,
vid >l'Institut catholique>) i Lyon,

professor

är intimt

förknippade med Chronique sociale's verksamhet. Genom

ett över hela landet utbrett

nät av >secritariats socials>> sprids katolska
sociala id6er bland fackföreningsfolk, socialvårdare inom industrien, präster m. fl.

Vid sidan av denna kontinuerliga aktivitet
är la Chronique sociale särskilt kand for
sina redan från och med 1904 ordnade

de France. Här träffas
ät sakkunnigt folk, som såväl på

Semaines sociales

va,rje
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större allmänna semmanträden som i mindre
arbetsgrupper behandlar noggrant difreren-

tierade ämnen. Avsikten är att perretrerå
fåga eller en bestämd situation
i ljuset av de stora katolska socialprinciperna. Typiska ämnesrubriker är: >>Den internationella ekonomiens oordning och den
kristna tanken> (Lille, 1932); >>Den koren enskild

porativa organisationen>> (Angers, 193I);
>>Sociala omvandlingar och personlighetens
frigörelse> (Toulouse, 194i); >>Den sociala
katolicismen inför samtidens stora strömningar>> (Patis, 7947). Den 38:e och senaste
sociala veckan hölls i juli l9 i I i Montpellier,
med ca 2 000 deltagare: läkare, präster, pedagoger, socialassistenter m. fl., med ämnet
>Hälsa och samhälle>>. En rad framstående

fackmän behandlade här biologiens och
medicinens etiska och sociala aspekter. Dessa
semaines sociales hör till det mest representativa och effektiva inom franskt katolskt socialarbete och har redan väckt
uppmärksamhet och intresse långt utanför
Frankrikes gränser.
Bland publikationer som utges av Chronique sociale bör
vid sidan av de böcker
som refererar varje års semaine sociale
i första rummet nämnas tidsLriften Cåroniqae sociale de Frunce. Denna innehåller
mestadels omkring ett särskilt ämne grupperade praktiska uppsatser och utges en
gång i månaden av Chronique sociale's se-

kreteriat 16 Rue du Plat, Lyon 2. Här
lämnas även alla slags informationer

om semaines sociales.
II. Ett annat arbetscentrum

i

fråga

även det

grundat före första världskriget
är
jesuiternas
l'Action lopulaire,
stiftelse för
socialt arbete

i

Vanves

i

Parisområdet. Här

arbetar man på tre linjer:

7) Vetenskafligt studium av olika

so-

ciala frågor, berörande teknik, agrikultur,
socialpolitik, marxism, försäkringsväsen, {amiljen, uppfostran, naturrätten osv, Kyrkans sociallära och påvarnas sociala encyklikor hör givetvis till de självklara imnena.

2) Etr mindre antal av

jesuitfäderna

tjänstgör som >arbetarpröster> i fabriker, på
vägbyggen o. dyl. De bor och lever bland

arbeterna men har ständig kontakt med
Action populaire. Avsikten med denna arbetsform är ej i första rummet att utöva
själavård bland arbetarna uten att lära sig
förstå deras

liv och problem för att

sedan

i

samarbete med vetenskapsmän söka nye
praktiska utvägar i arbetarnas sociala nödläge.
3 ) Både arbetarpräster och vetenskapsmän jämte en del av de andra jesuitfäderna
i Action populaire ägnar sig på mångfaldig
sdtt ät f öre draguer ksan.he t oc b j ournalistik.

Konferenser arrangeras för arbetsgivare,
ingenjörer och arbetare, för präster och
seminarister, och representanter sänds ut

till sociala veckor inom {e enskilda stiften.
Även den socialvetenskapliga fakulteten vid
Institut catholique i Paris är anförtrodd
åt Action populaire's jesuitfäder. Många
industrimän söka dessutom privat råd hos
dessa. Ett stort fackbibliotek med ett välförsett tidskriftsrum jämte ett väl vårdat

arkiv erbjuder idealiska

arbetsmöjligheter
även för utomstående. Förutom sakkunniga
kommentarer till bl. a. påvliga sociala do-

kument utger Action populaire två tidskrifter, båda genom förlaget Spes i Paris.
B.euue de l'action pofiulaire behandlar en
gång i månaden enskilda forsknings- och
f.ackf.rägor, medan Cahiers d'action religieuse et sociale vt 14:e dag ger en orientering över aktuella sociala problem samt
framförallt religiös ledning för alla som är
verksamma i socialarbetet.
ilI. På liknande sätt arbetar i Lyon Dominikanernas socialinstitut Economie et hutnanisrne, som grundades 1941. Även här

kämpar arbetarpräster och vetenskapsmän
sida vid sida. Tonvikten i själva arbetet
ligger här kanske mindre på det etiskt
religiösa inom de sociala frågeställningarna
utan tycks vara mera lagd på de psykologiska och moraliska sammanhangen inom
de ekonomiska problemen. Tidskriften Econorrnie et Humanisne med dess olikt Cahiers
som t. ex. lilöes et forces, Diagnostic economique et social, Eficacitå publicerar re-

sultaten av institutets erbete.

IV. Det finns

dessutom många andra
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Katolslza perspektiu
större och mindre organisationer och grup-

per, som sprider och propagerar katolsk
social syn. Nämnas bör den stora katolska
fackföreningen Confärence frangaise des
trat'ailleurs cbrötiens ICFTC], grundad
1919, utmärkt organiserad och effektivt
verksam. För arbetarungdomen finns Jeunesse ouuriäre catbolique, vars stora världs-

kongress i Bryssel l9J0 omnämnts i Credo
L9J0 307. Rörelsen har utgått från Belgien
(Mgr, Cardijn) och strävar att ge de unga
arbetarna ett kristet livsinnehåll och att därmed befästa en kristen arbetarkultur. Bland

de äldre arbetarna verkar L'institut de cul'
ture ouuriåre och även förlaget Editions
otn,riöres i samma riktning.
En förening för katolska ingenjörer och
företagare Union sociale d'ingenieures catholiques cadres et chefs d.'entreprise (U.

I. C.) med ca 10 000 medlemmar och
tidskriften Resfonsables är ansluten till Pax
Romana (MIIC). Den organiserade i Lr
den första internationella kongressen för

S.

katolska ingenjörer.

Det skulle löra för långt att här ingå
på hela frågekomplexet: arbetarnas återvinnande för kristendomen. Men man bör
åtminstone nämna två prästkongregationer,
som grundades på 1940-talet, och som arbetar med god framgång: Mission de Paris,
som övertagit framförallt församlings-själavården i stora delar av banlieue de Paris,
och Mission de Lisieux, som framförallt arbetar i landsbygder som saknar präster. En

verksamhet, som

är nära besläktad

med

arbetarprästernas, utövas av de på Charles
de Foucauld's initiativ grundade kongregationerna Petits fråres de Jösus och Petites

seurs de /lszzs. Dessa är ursprungligen invigda till mission bland mohamedaner i
Afrika men verkar även inom arbetarvärl-

i Frankrike.
Vid tanken på den fortgående avkrist-

den

ning, som ägt rum under det sista århundradet, framstår här skildrade verksamheter som glädjande och trösterika tecken

att det katolska Frankrike dock bevarat
sin offervilja och sin inre livskraft.

på

LITTERATUR
Från katolska födag
Frankrike

i

Credo har ofta redovisat för den katolska
i Frankrike, vars insats för det

bokvärlden

kristna livet och den kristna kulturen ju
uppskattas även på annat håll i Sverige.

(Jfr >Cerf

de franska katolikernas 'diakonistyrelse'>> i Vår Kyrka, 25 okr.. 7911.)
Det var särskilt de nyare förlagens ypper-

liga prestationer efter kriget, vi

behand-

Aubier

med den stora kollektionen
Thäologie, som har P. Bonsirven, Guillet,

lade:

de Lubac, de Montcheuil o. a. som framstående medarbetare. Hos Cerf nämnde
vi de exegetiska, liturgiska och patristiska
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serierna (Sources cbrötiennes) och vidrre

öd. du Seuil,

som inspirerades av Em.

Mounier och utgiver moderna kristna romaner och essaier och öppnar sina läsares
syn för den religiösa verkligheten i all.a linder. (Se Credo 1948t74; 79492 86fr, 787;
19502 225 fr.)

Men även de gamla veteranerna i ka-

tolskt franskt bokväsen bör fortfarande
nämnas med beröm. Om vi bortser från de
belgiska förlagen Casterman och Descliede Brouwer är det framförallt Beauchesne
och Bloud et. Gay.
Beauchesne's exegetish-d samling

Verbum salutis å,r i sin lyckliga balans
melian vetenskaplig exakthet, spiritualitet

Litteratwr
och livsnärhet ett oöverträf,at

iyckokast,

tredl'e banden kommer atc behandla de olika

som kräver ständigt nya upplagor. Så upplever P. H u b y's Euangile selon St. Marc

ordnarna, olika folk, litteratur och konst

sin 43:e, P. Durand's Euangile selon

Bland de filosofiska publikationer från
Beauchesne kan den skandinaviske läsaren

St. Mattltieu sin 33:e upplaga. Nyutkomna
äro kommentarerna till breven till gal*erna
och tessalonikerna (Prf. Amiot) samt
till fångenskapsbreven (P. Boudou).
I den blblxka teologien fick P. P r a t's
stora arbete La thåologie de St. Paul sin

38:e upplaga. P. Lebretons

bok

om

Jesu andliga lära i Nya Testarnentet Lumen
Cbrhti finns i 14:e upplagan och P. B o ns i r v e n's Les enseignernents d.e Jesu
Cbrist 1 8:e upplagan. P. Bonsirven har

octså utgivit sin artikel om ludaisme i
DBib. Suppl,, i sin tur en sammanfattning av hans bok Le juilaisme

palestinien

ur

mariologiens synvinkel.

närmast intresseras av P. Mesnatd Le
urai uisage cle Ki.erkegaarl. Professorn i
Alger framlägger en grundlig studie om

K. genom att koncentrera hans tankar omkring några huvudämnen, varvid de affektiva elementens betydelse för hans filosofi
utarbetas, och han får sin plats mellan
Plato och våra moderna existentialister.

Vidare intresserar P. Aug. Brunner's
på franska skrivna bok La Personne incarnåe, PL knappt 300 sidor utvecklar den
genom flera filosofiska verk (Grundfragen
der Philosopbie, Stut'enbau der Velt) och

typologiens ursprung. P. Dani6lou, som är
efterträdare till P. Lebreton som innehavare av professuren för >>L'histoire des ori-

som medredaktör för Stimmen d.er Zeit
kände filosofen och kulturkritikern fenomenologiens och existentialismens grunddrag, deras positiva betydelse men även
deras begränsning; som slutgiltig behållning anges deras bidrag till en djupare förståelse av den mänskliga personen och dess

gines chr6tiennes>> vid l'Institut Catholique

väsentliga situation.

au tem|s de Jesu Christ, solr' en liten bok
med samma titel.

Av

största intresse är

vidare P. Danidlou's
Sacrarnentum
futuri (19i0), en studie över den bibliska

i Paris, undersöker här i ljuset av

den

patristiska och den icke-kristna litteraturen

från 1 00-lOO-talen några av de

stora

{örebilderna för Kristi frälsningsverk i GT:
Adam, Paradiset, Noe och syndafloden,
Isaaks offer, Moses, exodus och diverse förebilder i Josuas tid. Boken utgör ett av de
mest framstående arbetena i den moderna
bibeltypologiska forskningen.

Som

viktigt bidrag till d,en bistoriska

teologien kan P. Rondet's undersökning över Gratia Christi nämnas. Ett samlingsverk över nästan alla frågor inom
ruariologien, som motsvarar det tyska verket Katbolische Marien.kunda av P. S t r ätet (3 band. Paderborr 7949-5I), hat
P. de Manoir, professor i teologi vid

I'Institut Catholique i samarbete med flera
fackmän utgivit under titeln Maria, Etudes
sur la ste. Viörge, Det förste bandet
behandlar Skriften, patristiken, liturgien,
den dogmatiska teologien samt aspekter på
spiritualiteten och apostolatet. Andra och

Låt

oss

sluta vår överblick över Beau-

chesne's efterkrigsproduktion med några
exempel pä andlig litteratur. P. Lebret o n skänker i Tu solus sdnctus en mogen
frukt av den mystiska teologiens studium.
>>Mystiken>> uppfattas inte mer som något

som är bundet

till ett rent kontemplativt

som visar sig framförallt i visioner och extaser, utan mystiken är den inre
enheten med Gud, livsgemenskap med ho-

liv, något,

nom, det må nu vara i ett kontemplativt
eller ett apostoliskt liv, i kloster eller i
>världen>>, Sin kraft och i viss mån sin
höjd får detta liv sist i enheten med den
lidande Kristus. Bokens undertitel >>Jesus
Kristus levande i sina helgon>> ancyder re-

dan hur författten förstår och grundar
sin uppfattning, som ju även delas av flera

Att
andra moderna katolska teologer.
den helige Ignatius av Loyola's andliga övningar alltjämt är moderna och givande
visas av att P. Pinard de la BoulI a y e's Manröse (>Den helige Ignatius
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andliga övningar frernlagda för de troutkommit i sin 46:e helt omarbe-

vilken mån anden inte kan förklaras genorn
nervsystemet och huruvida det mentala är

tade upplaga, och samma författares kommentar till exercitiebokens text i 7ze wpplagan (Exercices sfirituels. t. 1-4),
Vi vänder oss nu till det andra av de
förlag, vi nämnde i början: Bloud et
Gay. Credo har redan tidigare redovisat
om Bloud et Gays populära katolska encyklofiedier (jf.r 1949:73).De där nämnda
fyra banden Apologåtique, le Cbrist, Ecclesia och Liturgia har delvis utgivits i ny
upplaga. Även ett femte band Eukaristia
har blivit omtryckt efter kriget. Det är en
mycket detaljerad framställning av exegetiska, kyrkorättsliga och dogmatiska frågor rörande den heliga Eukaristiens instiftelse, liturgi och kult. Av stort inrresse är
särskilt överblicken över Eukaristien i kyrkans fromhetsliv under två årtusenden, som
med sina litteratur- och konsthistoriska bidrag utgör nästan hälften av boken. Medarbetarnas namn, såsom Dijons gamle Kanonikus G. Bardy, samt P. Joret OP för de
spirituella, P. de la Taille SJ för de dogmatiska kapitlen, borgar för kvalitet.
Kollektionen La uie intörieure ger med
sina ca 40 småböcker på mellan 100-200

mycket mer än bara hjärnans funktion"

ende>>)

sidor åt nutidens människor en gedigen
andlig näring ur kyrkans stora spirituella
traditioner. Från de nyutkomna nämner

vi särskilt P. Gauthier

L'esprit

de

I'Ecole lranqaise de sfiiritualitö, son get en

introduktion till Kardinal B6rulle's andliga
skola och P.

Plus SJ Ia fidölitö å

Ia

gråce, sorn presenterar en liten men mogen
vägledning för det personliga andliga livet.

Det är mitt i de noderna froblernställningarna mellan medicin, biologi och psykologi å ena sidan, filosofi och teologi i andtt
sidan några böcker från Bloud et Gay leder

oss in. Professorn Jean Lhermitte
utvecklar i sin bok Le cerueau et la pensåe
medicinens forskningsresultar i fråga om
hjärnans fysiologi och funktion och sam-

manfattar sedan våra kunskaper om förhållandet mellan det fysiska och det mentala, mellan kropp och sjäI, materia och
ande, för att till slut behandla frågan, i
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Samme autor skriver

i

samarbete med andra

fackmän Röflexions sar la psycboanalyse,
där psyko- och narkoanalysens problem behandlas ur medicinsk och moralisk syn-

punkt på ett klart och om sitt ansvar medvetet sätt.
>Andens överlägsenhet över
materien> -är även {öremål för P. d e

Saint-Seine's bok Döcouuerte de uie..
Författaren, som är paleontolog och assistent hos

>>mus6e

national d'histoire na-

ett mycket >>vitalt>.
och skickligt sätt och ändå med noggrann
grundlighet. de nyaste vetenskapliga resultaten i biologi och paleontologi. Uppvisturelle>> framlägger på

ningen av de stora

evolutionsperioderna

under J00 millioner år blir en >>lovsång till
livet>>, som leder fram till högre och högre.
utvecklingsformer, men >>livet>> och >inpå ett övervälditelligensen> är något
- inte kan förklaras
gande sätt
nytt, som
utan ett ingripande
av evolutionens Skapare
och livets och andens Flerre.

På det litteraturhistoriska planet förtjänrt Paul Ärchambault's
bok
Humanitö d.'Anilrö Gide intresse, som (i 7
tusen exemplar) ger en värdefull psykokritik av den förra året
avlidne franske författaren.

logisk biografi och

Till slut vill vi hänvisa till det ypperstt
vi känner inom franska kyrkohistoriska
publikationer: Den hos Bloud et Gay utkomna till 26 volymet beräknade kollektionen Histoire de l'Eglise, som står un-

der ledning av professorerna A. Fliche
(Montpellier) och E. Martin (+). Hittills har 14 band utkommit. Som medarbetare märkes bl. a. E. Amann, G. Bardy,

G. le Bras, A. Forest, M. de Gandillac, J.
Lebreton och F. van Steenberghen. Det är
inte vår uppgift att här närmare ingå på
själva arbetet. Bland de sistutkomna banden intresserar band 73 Le tnouuernent
doctrinal du lX:e au XIV:e siåcle. Medeltidens stora prestation, kunskapens organiska sammanfattning för teologien skildras
från och med de första försöken hos Scotus

Litteratur
Eriugena över Lombardus

till

Bonaventura

och Thomas. Att hela tidsrummet behandlas av tre författare kommer ibland den
enhetliga linjen, som man gärna skulle ha
önskat, att försvinna; dock uppvisar författarens olika speciella synpunkter och accentueringrr dess mer rikedomen och mångfaldigheten i själva utvecklingen. Särskilt
gärna läser man M. de Gandillac's behand-

ling av 130O-talet. Sorbonneprofessorn visar
att man inte helt enkelt kan tala om medeitidens förfall. Den skotistiska syntesens
betydelse, Occams opposition mot den avveroistiska naturalismen i Padua, och slucligen den tyska mystikens och devotio moderna's uppkomst vittnar om århundradets
intellektuella och religiösa kraft.
I band
16, som omfattar La crise religieuse
du
XVI:e siåcle, behandlar den genom flera
kyrkohistoriska handböcker och en Ansgariusbiografi kände Dekanus för jesuiternas teologiska fakultet St. Albert i Lou-

vain, P. E. de

Moreau, Luther och lu-

therdomen. Det syns oss vara en mycket
värdefull sammanställning av allt positivt
material och alla de viktigare historiska förutsättningarna. Men kanske önskar man i
en sådan kyrkohistoria en mera genetisk
framställning, som ger, inte bara en nog-

grann och objektiv

situationsredogörelse
utan det id6- och tidshistoriska sammanhanget. Det även på svenskspråkige källor
beroende kapitlet om utvecklingen i Skan-

i synnerhet i Sverige ger en
diiförlidis bild och recknar alla viktiga
drag pL ett sätt, som även skandinaviska
läsare tacksamt kan godkänna. Ätr förfartaren inte kan anklagas för ensidighet ses
kanske bäst i fr&gan om den apostoliska
successionen, där de katolska arbetena av
dinavien och

Deu'ailly och van Haag inte ens närnnas.
Ävetr de andra här icke uppförda ban-den förtjänar stort intresse. Man hoppas
att
kollektionen snarr kommer att kompletteras, så atr deta vetenskapliga och ändå

välskrivna och lättlästa kyrkohistoriska
standardverk fullbordas.

R u do lf A I I e r s; Sexualliuets
fi:ykologi. Stockholm 1910, Natur
och Kultur.
Den 5ynlslligen rikhaltiga populärvetenskapliga sexuallitteraturen på svenska har
fått ett katolskt tillskott i och med atr den
österrikiske psykologen Allets' Sexualliuets
psykologi översatts från tyskan. Det är
glädjande och synnerligen värdefullt, att
man nu fått tillgång till en kristen handledning i dessa frågor,
I bokens första avsnitr diskuterar Allers
de förutsättningar, som ligger till grund för
kristen uppfostran i allmänhet. Sin ordrikedom till trots är denna diskussion inrressanr
främst därför am den mynnar ut i några
ofta f0rbisedda principer för uppfostran
över huvud taget. Allers går till rätta med
den stundom framförda uppfattningen, att
upp{ostran kan vara förutsättningslös, och
påpekar,

att till grund för varje form

medvetet eller omedvetet
ligga en livsåskådning.
All uppfostran
-är vidare moralistisk i den meningen,
atr den

syftar till att lära ungdomen att

efter bestämda värdenormer, I

handla
överens-

stämmelse härmed ställer Allers

nu upp

värdenormer och det mål

människan,

de

strävande efter att göra Guds vilja
som
-, rättemåste vara den kristna uppfostrans
snöre. Härvidlag är det ingen skillnad, om
det gäller uppfostran i allmänhet eller
någon speciell form därav, Allers påpekar,
att der kan diskuteras, om det över huvud
tager är riktigt att skilja mellan olika former av uppfostran, som intellektuell uppfostran, sexuell uppfoscran osv, och sedan
betrakta varje form som ett sätproblem.
En sådan atomistisk syn kan lärt leda till
att man giömmer, att, uppfostran bör
strär'a efter art åstadkomma en utveckling
av hela personligheten. Förutsättningen för
en sund sexuell uppfostran är sålunda en
sund fostran av personligheten som helhet.
Ef ter dessa allmänna resonemang går
Allers in på den sexuella uppfostrans prak-

tiska utformning. Han gör
P, Hornung

av

fostran måste

i

samband här-

med många fina iakttagelser. Stundom ställer man sig dock kanske en smula tviv-
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lande, som när han varnat för samklasser
under och efter pubertetsåren. Men de invändningar man här kan göra gäller dock
inte några fr|gor av större betydelse.
Till de psykoanalytiska teorierna ställer
sig Allers starkt avvisande. Han påpekar, att
dessa bottnar i en rent materialistisk livsåskådning.

Till fölid härav vill han för-

kasta alla psykoanalytiska forskningsresultat, j^ han anser det inte ens vara mödan
värt att diskutera dem utan utgår från,

att de är felaktiga, i och med att de
bottnar i en felaktig grundteori. En dylik
förutfattad mening är beklaglig, då man
ju även från en teoretiskt felaktig utgångspunkt Senom empirisk forskning kan
komma till riktiga resultat. Psykoanalysen har trots allt tillfört psykologien åtskillig

kunskap.

Lars Rask

Sigmund
Mowinckel:
Han sotn kotnmer, Köpenhamn
19J0, Gads forlag.

i den katolska världen till klassikerna.
I en stor volym, Han som komrner, har
Mowinckel nu samlat sig till en väldig
överblick över messiasförväntningarna i
också

Gamla Testamentet och på Jesu tid.
Denna framställning inledes med en analys av kungaidealet i det gamla Israel, där
både sammanhanget med den allmänorien-

taliska kungabilden och de typiska israelitiska särdragen tydligt markeras. Kungen i
Israel var den självskrivne officielle ledaren
av folkets offentliga kult, även om prästen
vanligen vikarierar för honom. Han är den
kanal, genom vilken Jahves välsignelser når
folket, Han är gudomens representant gentemot folket
och folkets gentemot gudomen. Löftena är knutna till honom och
hans ätt. I Israel lägges en särskild tonvikt
vid konungens roll som beskyddare av de
nödlidande och de ödmjuka. Profeterna

att vid behov kritisera

det

sakrala kungadömet och mäta den enskilde
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särskilt kapitel behandlar konungens plats

i framtidshoppet, den egentliga Messiastanken. I den senjudiska föreställningsvärlden finner man flera klara eskatologiska
man kan mot varandra ställa den
nationelle och den transcendente Messias,

11e6iy

I

denna Messiasföreställning intränger nu

en annan föreställning, nämligen den om
>Människosonen));

ett viktigt kapirel

be-

handlar denna senare, Människosonen är en
formel, som i judendomen användes om
Messias med ett bestämt nytt föreställningsinnehåll, som Jesus anknyter till. Manniskosonen är framför

Sigmund Mowinckel fu facile lrinceps
bland Nordens uttolkare av Gamla Testamentet; särskilt hans psalmstudier räknas

tvekade icke

konungen med Jahvereligionens och dess
kungaideals krav. Kungen var >som en
Jahves ängel> på iorden.
Israels kungabild pekar alltså fram mot
Flonom, som blev dess >>uppfyllelse>>. Därmed dras konungen in i det speciella komplex, som är det israeiitiska framtidshoppet,
och som Mowinckel närmast övergår till
att behandla. Detta futuristiska framtidshopp förvandlas sakta till eskatologi. Ett

allt en eskatologisk

gestalt, även om han redan existerar. En
gång skall denna människoson framträda ur
sin dolda tillvaro, ur sitt transcendenta mysterium, och uppenbara sin >>härlighet>>.
Människosonen

blir

världsdomare men också

konungen över ett nytt världsrike.
Av stor vikt är, att ett försonande lidande
icke i senjtdendomen uppfattas som en för-

utsättning för människosonens seger. Denna
människosonsideologi går länge parallellt
med Messiastanken, Den senare är en folk-

lig, kand föreställning, den förre är

en

delvis esoterisk tanke. Tanken om Människosonen kan enligt Mowinckel icke förklaras utifrån den orientaliska kungaideo-

logien, den sammanhänger med tanken om
>>urmänniskan>
varmed dock icke menas den första skapade människan. Människosonen är i själva verket en judisk variant
av den orientaliska eskatologiska urmänniskan, Henok är icke människosonen. I
Jesu mun är termen Människosonen det
egentliga uttrycket för hans kallelsemedvetande. Det nya hos .fesus är kombinationen av tanken på Människosonen med
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tanken på >>Herrens tjänare>.

Judarnas
>>intramundan
futuristisk>> gestalt, som förlorar sin mening i samma ögonblick det är uppenbart,
att den icke kan förverkligas inom den na-

är en förnedring för Människosonen icke
bara att lida och mördas utan redan att
vandra omkring på jorden, hjälplös och
övergiven. Den fattige snickaren från det
halvt hedniska Galilien rir den himmelske

turliga världen. Den är oförenlig med en
kungagestalt, vars rike icke är av denna

lig helighet och oberördhet!

Messias

var väsentligen en

vär1den.

Jesus

anknöt alltså icke till de folkliga

utan till de esoteriska
I denna Jesu ideologi är det centralt, att människosonen
måste lida och dö för att sedan återvända
en tanke, som icke finns i de judiska
-Messias- och Människosonsföreställningarna.
Varifrån får Jesus detta nya inslag i Människosonstanken? Tydligen just från ett
annat föreställningskomplex i Israel, det
föreställningarna

cirklarnas spekulationer.

som kretsar omkring den lidande >>F{errens
tjinrre>>. Den judiska Messias- och Människosonstanken kunde aldrig realiseras. Men
hos Jesaja fanns en utväg
här hade >tiänaren> satts i förbindelse -med Messias, med
förmedlaren av gudsriket och den nya rela-

tionen mellan Gud och människor. Jesus
är den förste som har gjort allvar av Jesajas profetia och dess verkliga syftning.
Sannolikt har denna insikt hos Jesus mognat först sedan han i sitt eget liv märkt,
att Gud av honom krävde också lidandet.
Jesus tvingas därför framställa och själv

personifiera en för samtiden djupt paradoxal iddkombination: människosonen, vil-

ken ju enligt traditionen skulle vara

den

preexisterande himmelska gestalten, skall
förnedras, lida och dö! Både för anhängarna
av den jordiske Messias och för anhängarna
av Människosonen var detta någonting nytt
och oerhört, Jesus krossar de judiska älsk-

lingsföreställningarna,

och han är fullt

medveten om, vilken oerhörd chock detta
måste betyda både för farisderna och för

lärjungarna. För Jesus blev den klassiska
judiska Messiasideologien ingenting mindre
än Satans frestelse. Man kan våga säga, att
den nya frälsarbild, som Jesus skapade, i
sig förenar det högsta både i den judiska
och i den >ariska> anden och smälter samman dessa element till levande enhet. Det

i gudom>Denne para-

människosonen, som tidigare levat

doksi, som kommer klart til orde i Paulus'
tanker om ham som var rik og blev fattig,
som var i guddomsherlighet men uttpmte
seg selv, som ikke holdt det for et godt
bytte å vere gudlik men blev et menneske
i all sin ferd
den må gå tilbake til en
liknende spending i Jesu egen sjel og selvbevissthet, en spenning som nettop kommer
til uttrykk i hans dristige omdannelse og

bruk av

begrepet'Menneskespnnen',>>

Denna konstruktion
vars huvuddrag
här endast kunnat antydas
genomför

Mowinckel under en delvis -mycket dramatisk polemik mot andra forskare, icke
minst av den s. k. Uppsalaskolan. Svensk
vetenskap kommer förmodligen

att icke bli

svaret skyldig; Möwinckels utomordentliga

auktoritet gör, att hans kritik bör

noga

beaktas. Engnells och Videngrens försök
att göra så gott som alla Orientens >)stora)>

gudar

till

>>höggudar>>

och att uppfatta de

speciella >fruktbarhetsgudomarna>> som sekundära avspaltningar från högguden, avvisas bestämt. Engnells försök att i konungen se livsträdet anses icke stå sig.
Det är här, som ofta hos denne forskare,
fr&ga om ett inläsande av ett visst innehåll i kända föreställningar. Likaså är 'rilZidengrens argumentering f& att kungen i
Israel skulle ha varit identifierad med livets

vatten och livsträdets ingalunda övertygande. Riesenfelds försök att bevisa, att
kungen
stod>>

i Israel symboliskt >>dog>> och >>uppi nyårsfestkulten, awisas bestämt

som ogrundade; textmaterialet tillåter icke
en sådan tolkning. Även mot H. S, Nyberg

riktar Mowinckel åtskillig kritik. Han ogillar försöken i Smärtornas rnan art föra ihop
dels den exegetiska, dels den motivhistoriska

synpunkten. För Mowinckel gäller, att
första frågan alltid måste vara: vad menar
diktaren själv? icke: varifrån kommer vissa
287
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i hans bilder? Hos Nyberg för

metoden till ödesdigra resultat: tjänartiteln
skall vara övertagen från en kananeisk titel,
som särskilt betecknade dynasti- och kult-

instiftaren. Även om detta är sant, är det
icke relevant: Deuterojesaja har aldrig
tänkt sig Tjänaren som en ny kultinstiftare.
Dessa antydningar

har endast velat visa,
älsklingsföreställningarna
hos Uppsalaskolans forskare, som Mowinckel
ställer i kritisk belysning. För svenska stu-

att det är själva

denter och unga forskare b& d:irföt Han
sorn kotntner erbjuda en minst sagt spännande läsning.

Anne

S.

Fremantle:

S-e
Desert

Calling, The Story ol Cbarles d.e
Foucaulil. London 19J0, Hollis and
Carter.

Denne inspirerende bog

får laseren til

at mindes Markgreven af

Gonzagas karakGonzagaer er enten

teristiske udtalelse: >Vi
skurke eller helgener!> Dette >Enten-eller>>
står som lpsen over Charles de Foucauld's
liv. Anne Fremantle's mesterpen skildrer

ham, der er godt på vej til at spilde og
pdsle de bedste gaver, som både milieu og
personlige evner udruster ham med. Laissez
faire, laissez aller, kvinder og vin synes at

skulle udgpre hans livs indhold. Forflyttelsen til Afrika bringer ham i kontakt
med Araberne, der bevirker den fprste forandring. r€ventyrlysten koncentrerer sig
fra da om det lukkede Marokko, som han
gennemvandrer forkkdt som jpde. De geografiske iagttagelser, som han efter van-

dringsferden offentliggpr, lover ham

en

storslået fremtid. Men Guds nåde har andre
planer med ham. Islams fromhed og iver
får gnisten i hans sjal til at slå op i luer.
I lsss beslutter levemanden Charles de
Foucauld at sige verden farvel og blive
Trappistmunk. Efter i l0 år at have levet
et tavshedens og bpnnens liv i Paltstina,
grundlegger han i l90l i Beni-Abbås (Algier) Saharamissionen. I I I år opholder han
sig i prkenen hos Touaregerne, i 1 i år slider
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han under utrolige vanskeligheder og i ensomhed uden at få en eneste konvertit.
Men ved sin indflydelse, sit eksempel og sin

forståelse beroliger han de oprlrske elementer i Frankrigs vestafrikanske kolonirige og bliver derved sammen med Marskal
Lyautey grundleggeren af det franske Afrika. I 1916 draber muhammedanske Fanatikere Charles de Foucauld og han dpr på

sin post for de menneskers hander,
havde slidt så lange og så godt for.

han

Anne Fremantle's mesterlige skildring
trakker teppet tilbage, der så tit og til
ubodelig skade for menneskeheden skjuler
sand storhed, og viser den moderne forkvaklede menneskehed en mand, hvis motto
var: At sL ;esus i ethvert menneskeligt
vesen og handle i overensstemmelse dermed.
>>Charles de Foucauld claimed as his title

neither that of officer nor of Vicomte nor
even of Frenchman, noble as he regarded
all these, but that of Khaoua Carlo, Brother Charles, the universal brother, Brother
Charles

of

Jesus.>>

Pli

Piera Delf ino Sessa: Pater Pio, Ltrzern 1910, Rex Verlag.
Graham Greene hör till de många moderna människor, som vallfärdat till den
italienske kapucinen padre Pio och med
egna ögon sett hans stigmara. I föreliggande lilla monografi, som dock saknar
vetenskaplig pregnans, finns intressanta

fakta om detta moderna helgons liv

men

fnmf& allt underbart vackra fotografier
av honom inför altaret, med de blodande
handflatorna fullt synliga. Padre Pio har
i över trettio Lt gätt med dessa sår, vilka
blivit föremål för ingående medicinsk
beskrivning. Viktigare är kapucinens inre

också

liv, av vilket man får vissa glimtar, och
den utomordentligt starka verkan hans
andlighet gjort och gör på tusentals besökande. Padre Pio är en naiv, äkta kristen, som
uran att själv förstå mycket
i många fall fått förmedla
av processen
den högsta nåd till lidande medmänniskor,
S. S-e
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