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SPÄNIEN IGEN
I lltemellanåt händer det, att Spanien, Francos, falangens, generalernas
-{ \och framförallt biskoparnas Spanien, tages upp i den svenska debat-

ten. Normalt har Cred.o inte någon anledning att behandla ,>den spanska
frågan>. Ett eller annat klargörande skulle väl inte kunna göra stort till
eller ifrån beträfiande det vanliga misstaget att man som katolik skulle
vara förpliktad till någon insats som försvarsadvokat för Franco, eller
åtminstone måste anses ha en sympatisk stämning inför den spanska diktaturen. Förhållandet år ju att inställninSen till detta problem i katolska
kretsar är starkt splittrad
liksom den icke-katolska opinionen. Vad som
- ifrän år, att den fascistiska diktaturen inte
här med skärpa måste sägas
utan vidare kan sägas ha ens de spanska katolikernas fulla stöd, och framförallt, att den spanska hierarkien inte är den katolska kyrkan, en distinktion som förefaller enkel och uppenbar men som icke desto mindre alltför

ofta blir bortglömd i diskussionen.
Vad som här närmast skall behandlas, är nägra synpunkter på den
spanska religionsfriheten, det vill säga rättare den obestridliga bristen på
religionsfrihet i Spanien, ett ämne som bl. a. aktualiserats i samband med
diskussionen om den svenska religionsfrihetslagen.
Från protestantiskt håll, närmast av vissa frikyrkliga talesmän, har
framförts den iddn, att vi i Sverige visserligen skulle ha full religionsfrihet
ni16256 f<;r frikyrkomän alltså, fär man antaga
att denna
-frihet inte borde beviljas katolikerna i Sverige, innan motsvarande förmån
utverkats för de betryckta protestanterna i Spanien.
Tanken kan vara värd att an6öra, trots att det ju näppeligen finns
någon möjlighet att argumentera emot den. Förslaget att en liten grupp
svenskar skulle placeras i en juridisk särställning, därför att en annan stat
låt vara med åberopande av samma religion, som denna svenska grupp
-omfattar genomfört en diskriminerande lagstiftning inom sitt område,
verkar ju -hur man än vänder på det så allsidigt befängt att man strängt
taget inte kan göra annat än att uppmana läsaren att begrunda dess sällsamma galenskap.

Emellertid kan Spanien liksom en del andra frän vår synpunkt politiskt
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eller socialt efterblivna katolska länder stundom användas på ett sätt,
rnsl sllsg
som är betydligt allvarligare ån detra hugskott. Man beskrivsl
de för ett syenskt betraktelsesätt anstötliga förhållanmindre korrekt
dena i ett dylikt >ärkekatolskt> land och tillfogar sedan ett Yarningens
ord: så darbär sig katolikernaät när de har möjlighet att utöYa sin makt
på hemmaplan. Där praktiserar de fritt sin skurkaktighet, som de omsorgsfullt måste dölja i en mera civiliserad omgivning, skenbart milda likasom duvor, i själva verket endast listiga som ormar.
Ett dylikt resonemang har i våras använts av professor Gunnar Vestin
som i sak
isuenskaMorgonblad.et (17/3 1952). F{an ger en skildring
av religionsförtrycket i Spanien och försöker dra
säkerligen är korrekt
- av dessa förhållanden. Detta torde väl vara menågra generella slutsatser
ningen med att kalla artikeln i fråga Rotnersh- katolsh, religionsfrihet. I
slutet av artikeln kallas Spanien till yttermera visso, med stöd av en
italiensk tidskrift, >enligt katolsk mening, ett idealiskt landr.
Det är just på den sista punkten som en kritik av resonemanget måste
företagas. Det må sä vara att Spanien enligt den italienska artikelns mening är ett idealiskt land. Det är emellertid icke möjligt att framställa
Madetta som d,en katolska opinionen. Framstående katolska skribenter
kritiserat
det
på
skarpaste
bekant
det
som
har
ritain, Mauriac m. fl.
finns
spanska systemet. Det måste vara känt för professor Vestin att det
olika katolska uppfattningar på denna punkt. Det förefaller då oberättigat
att utan vidare göra ett sådant omdöme som det citerade, vilka motiv som
kan ha varit för handen i just detta fall undandrar sig allt bedömande.
För att ytterligare något exemplifiera katolsk uppfattning om Spanien
citerar vi till slut nägra rader ur en artikel Protestantisrn in Spain i Tbe

Tablet (22/3 1952)z
>Det kan inte förnekas, att de spanska protestanterna har orsaker till
klagomål mot regimen, med vilka de flesta människor utanför Spanien
skulle sympatisera. Som exempel på myndigheternas diskrimination skulle
kunna anföras uteslutningen av ett par protestantiska studenter från unitjänstgöringen inom denna medför det värdefulla priviversitetsmilisen
och förbudet mot import eller tryckning i
legiet av kortare- värnplikt
-,
biblar
och psalmböcker. Trots kardinal Segura
protestantiska
av
Spanien
av
Sevilla, red.) är det känt, att många
(den reaktionäre ärkebiskopen
biskopar heftigt ogillar dylika övergrepp.
Genomförandet av diskrimineringen förefaller i stor utsträckning att
vara beroende av de lokala myndigheternas inställning, och de obestämbara faktorer av personliga känslor och f<;rhållanden som överallt spelar
så stor roll i lokalpolitiken. Om man inte tar hänsyn till detta är det svårt
atr förstå 'förföljelsernas' godtycklighet: det kan handa att ett kapell
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det att ett annat öppnas, endast ett par kilometer längre
bort i en förstad till Madrid.
Avsikten med hänvisningarna till speciella övergrepp i denna artikel
är icke att insinuera, att rr:,an inte skulle kunna rapportera andra, kanske
än mer beklagliga intermezzon. Sådana inträffar alltjämt. Den 2 februari
i år stängdes t. ex. det protestantiska kapellet i Badajoz på order av provinsguvernören, och dess dörrar förseglades; det är möjligt att det funnits
skäl härför, som författaren inte känner till, men de har i alla fall icke
varit särskilt iögonenfallande. Den protestantiska församlingen i Jaca i
Pyrenderna har ännu inte fått tillstånd att anvånda sin nya fastighet,
trots att ansökan ingivits redan L948 och ofta upprepats. En liknande
ansökan i Saragossa i september förra äret har ännu inte besvarats.
Stora delar av den liberala opinionen i andra länder, som stöder sig på
sådana rapporter som dessa, och ibland kanske överdriver dem, tar dem
till förevändning för motståndet mot att Ltpptaga Spanien som bundsförvant i Västerns försvar. En dylik inställning verkar väl samvetsöm
hos dem som inte visar några motsvarande bekymmer när det är fräga
om t. ex. Jugoslavien, men man kan också säga, att Spanien själv har
möjlighet att. räda bot på dessa förhållanden, och kunde göra slut på ett
sakernas tillstånd, som åtminstone för en del icke-spanska katoliker, icke
synes kunna försvaras varken ur moralens eller det egna intressets synpunkt.,
stänges, under

TRO OCH HISTORICITET ÄX EN GÅNG
f d.b"tt.tt om Tro och Vetande, införd i Creilo l95lz 257 ff., tycks dr
I Lechard Johannesson och fil. mag. G. Vallquist företråda vitt skilda,
om inte rakt motsatta synpunkter. Johannesson litar på förnuftet i hög
grad, vilket Vallquist inte gör. Johannesson betonar så starkt förnuftets
möjlighet att nå visshet om de historiska händelser, på vilka tron bygger,
att man nästan kunde befara en viss kristen rationalism, som om inkarnationens mysterium t. ex. vore ett rationellt bevisbart faktum. På det sättet

skulle förnuftets slutledningar liksom med nödvändighet leda till tron.
Han lutar åtminstone åt det hållet. Vallquist äter år mera benägen för
en viss låt oss säga fideism. F{on tycks inte tillskriva förnuftet någon förmåga utöver den att rent teoretiskt kunna bevisa Guds existens. Förnuf6t

M.

d.e

Paillerets

tet har ingenting att säga för att bevisa kristendomens väsentliga fakta.
Även dessa fakta fu >mysterium>. Förnuftet kan endast arbeta vidare med
utgångspunkt från uppenbarelsen, alltså bedriva teologi, men inte apologetik, inte fastställa vad man brukar kalla trons grundvalar. Om inkarnationen, om Kristi uppståndelse, likaväl som Treenigheten >vet vi ingenting
annat än vad uppenbarelsen lär oss, och vi kan aldrig rationellt verifiera
eller vetenskapligt bevisa dessa trosutsagor>>.
Denna motsättning mellan de båda parterna torde bero på en icke tillräckligt djupgående analys av förnu{tets resp. trons roll inför sådana
fakta som fr. a. Krisci uppståndelse. Det är nämligen så, att vi kristna
å ena sidan påstår, att detta faktum är omvittnat genom dokument, som
är lika pålitliga som många andra historiska dokuSnent, varför man kan
tala om historicitet, och å andra sidan accepterar uppståndelsen som ett

mysterium, vilket vi helt enkelt tror på. Är detta en berättigad inställning? Det är tydligen denna fräga, som rektor Georg Landberg ställer i
S.T:s artikel den 15/2 L9r2, där han går till haftig attack mot Ricciottis
lesw leunad.,
Det är inte min avsikt att här uppträda till Ricciottis och andra katolska historikers försvar. Jag vill endast göra Credos läsare uppmärksamma
på en mycket värdefull uppsats av en av de svenska teologer, som Johannesson just nämnt i detta sammanhang: docent Harald Riesenfelds artikel
i Årsbok för kristen hurnanism 19i1 (s. 34-4, ) om >Biblisk uppenbarelse
och historisk verklighet>. Det vore önskvärt, att alla läste den och därav
lerde sig några väsentliga principer angående exegetik och profanhistorisk
forskning samt deras inbördes forhållande.
De urkristna urkunderna gör det möjligt för oss att med historisk metodik >komma åt>> en del fakta. Den >historiskar> verklighet, vi således kan
bestämma, är av oskattbart värde för tron. Objektet för vår tro och det
dårav !.aljande trostänkandet är >icke någon allmän idd utan något som
tydligt uppfattas som en verklighet, i vilken den 'historiska verkligheter{'
ingår såsom en väsentlig del> (s. 40).
Därmed är inte sagt, att profanhistorisk metod kan komma ät alla de
f.akta, som berättas i N. T. >Åtskilligt i bibeln faller utanför den i den
meningen 'historiska' verkligheten. Det är av den arte , att historikerna
saknar analogier och bedömningsgrunder.>
Så är fallet med Kristi uppståndelse. Själva faktum är övernaturligt till
sitt väsen och är föremål för vår tro. Men betyder månne detta, att de
historiska källorna är värdelösa? De ter sig faktiskt lika pålitliga som
många andra allmänt vedertagna dokument. Det enda skäI, som i sista
hand hindrar kritikern att godta dem är just den övernaturliga karaktären
hos berättelserna. Det är alltså okritiska synpunkter, som här smyger sig
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in i den kritiska forskningen. Man kan utan överdrift påstå, att tron i
detta fall varnar det kritiska förnuftet mot att begå logiska fel.
Den troende läser visserligen skriften med trons ögon, och när en kriste^ förf.attare skriver Jesu liv, vill han givetvis inre göra det bara med

kritiska förutsättningar.
Men den icke troende läser bibeln med tvivlets eller rentav otrons glasögon. Och det återstår att bevisa, att det gör honom bättre i stånd att
komma åt verkligheten, ja, även den profanhistoriska verkligheten. Man
kan med stor sannolikhet påstå, art der fOrhåller sig tvärtom. Kyrkans
tro av idag år av samma art som Kyrkans tro på den tid, då de urkristna
urkunderna författades. Den troende har de bästa förutsättningar att
komma till den rätta insikten om sådana texter. Också den punkten berör
docent Riesenfeld i nämnda uppsats, fast jag här kanske en aning har

utvidgat hans synvinkel'

M. de pailrerets

VETANDE OCH VISSHET
P. M. de Paillerets efterlyser i föresrående inlägg med rätta en srörre
nyansering av begreppen och bevisföringen i den alltjämt
och i alla
tider
aktuella debatten om rro och vetande. Mycket skulle -vara vunner,
- deltagare vore goda lärjungar till skolastiken åtminstone i dennas
om alla
bemärkelse av god metod: att försr lägga upp en noggrann status quaestionis, dvs. att först noga precisera frågeställningen, avgränsa den framlagda
tesen mot andra snadika eller på något sätr angränsande, omsorgsfullt
bestämma alla använda begrepp osv.

Naturligtvis kommer vid all allvarlig diskussion redan vid denna inleatt visa sig: man skall omedelbart stå inför problemen och inför hela problematiken, när det gäller
att precisera begrepp och fastställa de passande rermerna. Men å andra sidan skall man kunna gå till bevisföringen med verklig kännedom om var
svårigheterna egentligen ligger och på vilka punkter motsråndaren verkligen har och f<;rfäktar en avvikande åsikt. Man skall då med större precision och nytta kunna bemöta honom med motargument just på de verkligt
dande uppställning de egentliga svårigheterna

omdiskuterade punkterna.
IJtan en sådan precisering från alla parters sida

blir

diskussionen

till

slut
63

losef Gerlacb

blott ett tröttande och irriterande fäktande i luften utan egentliga

avpåståenden
som
efter
ordagörande stötar. Man bekämpar kanske andras
lydelsen går emot de egna åsikterna, men till andemeningen överensstämmer med dem, eller man menar sig vara överens emedan man begagnar
samma ord, medan var och en förbinder därmed om än icke helt olika så
dock från varandra avvikande tankar, begrepp och omdömen.
kqrnrnel att skriva i denna
och i följande nummer
Det vi nu här
fråga vill ingalunda göra anspråk på att slutgiltigt lösa problemet, utan
blott vara ett bidrag just i denna riktning: att först uppställa en genomarbetad status quaestionis, men utan att ens i detta avseende vara uttömmande.

Yi

f.rägar först, vilka begrepp som förbindes med ordet aetande och
uisshet och vilka som
i en ordnad och fruktbar diskussion b<;r farknippas därmed.

Vad neenas

noed.

-

-

att aeta?

Med att aeta menar man i allmänhet att ba en sälzer kunslzap, i trängre
att ba en grundad kunskap, oberoende alltså av om kunskapen
fullt
säker. I motsats till tron år att ueta lika med att ha en på egen
är
men om trons begrepp en annan
erfarenhet ocb insikt grandad kunskap
bemärkelse

-

gång.

Så mycket kan vi emellertid redan här säga, att t. ex. övertygelsen och
kunskapen om den egna existensen korrekt blott kan betecknas som ett
vetande. Att säga: > jag tror att jag existerar> är ett missbruk av ordet tro.
Vi skulle aldrig kunna ha någon form av tro, om vi inte 6örst t'isste att vi
existerar, tänker, erfar, söker sanningen m. m.
Jag år fullt medveten om att jag härmed opponerar mot språkbruket
att reservera ordet, ueta blott f<;r uetenskapligt uetand.e. Därmed föregriper

man helt enkelt resultatet av diskussionen och försöker att med nårapä
diktatorisk dogmatism påtvinga den allmänna opinionen sin egen syn på
vetandets problem som den enda riktiga och slutgiltigt bevisade utan all
nyansering och hänsyn till den traditionella terminologien, enligt vilken
man talar om verkligt vetande i alla de fall der man har en grundad kunskap. Att ha en uetenskapligt grundad kunskap är blott ett särfall av vetande. Ty

Vail

nr.enas egentligen tned'

uetenskap?

Med uetenskap m.enas nog aldrig en enskild kunskap,

ett enskilt om-

döme, hur väl grundat det än mä vara, utan helbeten av alla de kunskaper
som hänför sig till samma objekt eller objektsområde och som står i logiskt
64
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sammanhang med varandra. Vetenskapligt vetande är väsentligt. tnetodiskt
uetande, beroende på metodisk iakttagelse och metodiskt tänkande. Det
kräves förvisso icke att alla enskilda insikter i denna systematiska kunskap
är säkra, slutgiltiga, utan helheten av en vetenskap omsluter alltid även
hypoteser och ännu icke slutgiltigt säkrade teorier, men man talar också
där med rätta om uetand.e och icke om tro, emedan den vunna kunskapen
är väl grtrndad och förvärvad på grund av egen, kritisk erfarenhet och
insikt
annars skulle det ju icke alls kunna vara tal om vetenskap.
Ofta- vill man i begreppet uetenskap också innefatta att de använda

hjälpmedlen och de funna resultaten principiellt skall vara tillgängliga för
alla kompetenta. Men det är ett krav som egentligen icke har att göra med
begreppet vetenskap somaetande utan blott som systernallsÄ kunskap, som
kräver kontroll och samarbete av många, om den skall föra till verkligt
förblivande, säkra resultat.
Väsentligt för vetenskapen är kravet pä objektiuitet, dvs. att den år
bunden vid objektet som utforskas, emedan den måste sträva efter sanningen
och sanning föreligger blott i den mån det finns kunskap om
objektet- sådant det är i sig självt.
som ju tydligt framträder i denna vår
Den egentliga problematiken
ligger väsentligen i frägan om vi
uppläggning av begreppet. uetande
säker
kunskap
och i vilken utsträckning, ifall en
har eller kan ha verkligt
sådan finns.
Yad Ar då en

s ä I<e

r

kunsk-ap

för något?

Det är i allmänhet sagt en kunskap som både som psykologisk akt och
Iogisk giltighet är fullkomlig, dvs. ett fast, i sakförhållandets evidens grundat omdöme.
Psykologiskl sett rör det sig alltså om ett slutgiltigt och utan varje tvivel
fast instänctnanile (eventuellt fast påstående). Motsatsen till en sådan
säker kunskap är åsikten, opinionen, meningen, som är ett instämmande
(påstående) tills vidare, som icke utesluter varje tvivel. Här talar man
också om öuertygelse (säker eller preliminär), i synnerhet om det rör sig
om en förblivande andlig hållning.
Logiskt sett gäller det den relation som den subjektiva övertygelsen har
till själva sakf0rhållandet: i den mån som detta år evident är omdömet
(satsen) sanr. Om däri ett sakforhållande uttryckes som omedelbart i sig
självt är uppenbart, påtagligt, obestridligt, föreligger en otnedelbar visshet;
om vissheten däremot kommer till stånd genom en fullt logisk bevisföring
på grundval av säkra premisser, en m.edelbar visshet. Fattas den objektiva
grunden, är det fråga om en rent subjektiv visshet.

6'
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Viktig för vårt sammanhang är indelningen ay vissheten allt efter arten
av evidensen (det finns också andra indelningsprinciper).
Vissheten är absolut om evidensen är absolut, dvs. om den utesluter varje

tvivel, antingen att sakförhållandet är fullt uppenbart och obestridligt i
sig självt eller att bevisföringen är fullt tvingande, så att det står fullt
klart att saken icke kan förhålla sig på annar sätt. Detta är fallet, när en
verklig insikt i tingens väsen föreligger (metafysisk uhshet) eller när dec
rör sig om matematisk bevisföring, varvid slutsatsen med absolut nödvändighet följer ur premisser som i sin tur är omedelbart evidenta (materua-

thk

uissbet).
Vissheten år bypotethÄ, dvs. betingad, när den beror på någon förutsättning som normalt och i största allmänhet föreligger men i enskilda fall
kan fattas. I enskilda f.all är därför ett undantag och eventuellt ett misstag möjligt. En sådan betingad visshet föreligger (eller kan tänkas föreligga) beträffande kunskapen om verkligheten av de genom våra sinnen
förnimbara tingen och de >>naturlagar> som där är rådande (fysiskuissbet)

eller beträffande historiska fakta på grundval ay trovårdiga vittnesbörd
(tnoralisk uisshet).
Det är nu just den katolska ståndpunkten i diskussionen om tro och
vetande att det kan finnas och faktiskt pä flera punkter finns sann visshet,
både en absolut (metafysisk) och en betingad (fysisk eller moralisk). Vi
går alltså icke med pä att. det endast finns relativ visshet och därmed endast
relativ sanning. Men därmed är icke alls sagt att icke även vi räknar med
relativ visshet på många punkter. tltan att här göra anspråk på att lösa
frägan, vill vi försöka att klarlägga själva begreppet.
Vad ar

relatiu

aissbet

för

något?

Den är först och främst en sann visshet, alltså en fast övertygelse som
utesluter varje tvivel, ty om så icke vore skulle den ej kunna kallas visshet.
Den grundar sig på verkliga skäI, på konkret förnimbara sakförhållanden,
men
och därmed kommer vi till den inskränkning som här göres i be- visshet sådana som visserligen
greppet
räcker som grundval för ett fast
- ett ännu outvecklat intellekt men kanske icke
instämmande för
mer för
ett fullt utvecklat, självständigt tänkande. Så är t. ex. den >naiva>> övertygelsen att solen går upp och ned en sann visshet, ej blott en opinion eller
än mindre en ren inbillning, men den är en relativ visshet dvs. motsvarande ett outvecklat tänkande. Likaså ett barns fasta övertygelse om sina
föräldrars eller lärares trovärdighet, dvs. att de alltid är sannfärdiga och
alltid verkligen har kunskap om det de talar om.
Denna sistnämnda relativa visshet om vittnenas trovärdighet anser den
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katolska läran om vetandet som förutsättning för den kristna tron visserligen vara tillräcklig för sådana outvecklade sinnen, men därmed skall icke
vara sagt att vi anser, att bevisen for de kristna källornas (Skriftens, Kristi,
apostlarnas) trovärdighet icke kan styrkas på fullt betryggande sätt även
för det fullt utvecklade intellektet, ja> också för vetenskapligt skolade och
tänkande.
Vissheten kan också ha olika grader av medvetenhet och enligt dem skiljer man mellan naturlig (spontan) och uetenskaplig visshet Vid den na-

turliga vissheten har den objektiva grunden icke metodiskt utforskats, vilket däremot är fallet vid den vetenskapliga.
Vi måste ännu i korthet nämna några mera framträdande former av
relativism för att på samma gång ännu närmare fixera den katolska >>realistiska> ståndpunkten.
Om någon påstår, att alla ting ständigt förändras och därför också sanningen om dem, så behöver han därmed ännu icke vara extrem relativist
och förneka all objektiv sanning och all möjlighet till allmängiltig kunskap. Det kan ju ännu tolkas som ett erkännande, att det till slut dock är
tingen som är sanningens måttstock. Det skulle då blott gälla att bevisa
tesen om alla tings ständiga föränderlighet. I den
eller motbevisa
-mån som tingen verkligt
förändras, förändras naturligtvis också sanningen

om dem.
Säger man, att olika människor nödvändigtvis betraktar ett och samma
objekt under olika aspekter alltefter sin egen särart och att de sålunda blott
fär tag i så mycken sanning som motsvarar deras särart, så framhäver man
i grunden intet annat än den gamla >skolastiska> satsen: >Quidquid recipitur per modum recipientis recipitur.> Sådant utesluter ju icke alls sann och
allmängiltig kunskap om objektet utan betonar bara en viss relativitet i
sättet att uppfatta det. Vill man påstå att denna relativitet är lika med en
fullständig olikhet, måste man först bevisa, att alla människor icke blott
har olika synpunkter utan att var och en har en helt annan kunskapsförmåga än alla de andra. Men ett antagande, att en och samma sats, vari
samma objekt under samma aspekt bedömes, skulle kunna vara sann för
den ene och falsk för den andre, skulle naturligtvis betyda en raclikal relatiuism som är helt och hållet oförenlig med den katolska tesen.
I den radikala relativismen har sanningen icke alls mera några f0rbindelser med objektet sådant det är sig självt, utan kunskapen betingas helt
av allsköns >subjektiva> normer, som växlar alltefter olikheten hos de olika
subjekten och åskådningarna. Därav skulle följa, att det icke finns någon
allmängiltig sanning alls och som yttersta konsekvens den absoluta skepticismen
är en omöjlighet i sig själv.
Den radikala relativismen framträder i olika skepnader. Man säger t. ex.
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att ett )>sant>) omdöme är lika med ett >>normalt>, dvs. lagenligt och ostört
förlöpande tänkande (men hur kan man ueta vad som är lagenligt och
ostört, om man icke har objektiv kunskap om lagen och om den rätta
funktionen?).I de flesta fall gör man människans natur med dess säregna
krafter och förmågor till den enda normen för >>sanningen>> och omtyder
nödvändigheten i omdömet på grund av sakförhållandet (ty på så sätt
upplever vi i alla fall denna nödvändighet) till en nödvändighet i foljd av
den så beskaffade psykiska strukturen. Blott för sådana som har samma
>psyke>>, säger man, gäller samma omdömen. Hit hör alla de olika arterna
av psykologism: antropologism, >Gedankenformen>>, historism. Där talas
då i de mera idealistiska systemen om övermänskliga och överindividuella
>kultursjälar> eller dylikt, som de enskilda har del i och som bestämmer
deras tänkande; eller i de mera materialistiska systemen om undermänskliga inflytanden: ideologier, som överbygger ekonomiska och sociala förhållanden eller biologiska fakta som t. ex. kampen om tillvaron.
Andra tar sin >subjektiva> sanningsnorm från det syfte som övertygelsen skall tjäna till. >>Sant>> tänkande, säger man, är fruktbart och nyttigt
tänkande. Pragmatismen förfäktar >tänkandets ekonomi>>. Där finns >die
Sanningen blir då till slut till intet annat
Philosophie des als ob> osv.

än den ändamålsenliga villfarelsen.
Om vi i detta virrvarr av åsikter skall precisera vär ståndpunkt så är
att säga; vi medger gärna att människans övertygelse i själva verket beror
på många olika sådana inflytanden som anföres hos de olika formerna av

relativism. Men därmed accepteras icke alla deras >>relativa> omdömen
som rätta och riktiga. Vi hävdar bestämt, att en allmän relativism strider
mot det klara faktum att vi bar absoluta sanningar, att det finns objektiva, allmänt giltiga omdömen, att icke mitt omdöme är normen för min
kunskap (och kanske för nägra andras till), utan sakfc;rhållandet är normen för oss alla. Icke ens försöket till en radikal relativism kan bli uetenskap utan att förutsätta vissa objektiva, allmängiltiga insikter. Men om
denna relativism icke vill vara vetenskap utan blott diktatoriskt påstående
eller allmänt, okritiskt eftersägande, har det ju icke någon mening atr
diskutera med den
än mindre att för dess skull lämna det sunda för- däremot vara vetenskap, är den en motsägelse i sig
nuftets väg. Vill den
själv, i synnerhet om den framställes som en säker och allmängiltig sanning. FIur skulle man för övrigt kunna uppräcka relativiteten uran att
själv ha någon fast ståndpunkt?
Men det är icke vår uppgift att hår
- vi vill i stället påpeka ännu en sak
närmare gå in på själva diskussionen,

vikt.
Det är otillbödi$ och rent av naivt, att anse som enda källa för sann
kunskap enbart det abstrakta, matematiska eller >naturvetenskapliga>>
av största
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tänkandet: att se och bedöma allt blott utifrån >vetenskapensr> syn och
att förneka eller negligera all verklighet som icke kan mätas eller vägas.
Hur torftig och ensidig är icke den kunskap om den levande verkligheten, i synnerhet i människovärlden, som bara tillämpar fysikens och
kemiens metoder och accepterar blott deras lagar! Att verkligt känna en
annan människa betyder ju långt mer än att kunna ge en mängd formler
över fysiskt-kemiska reaktioner och psykiska beteenden. För att få en
sann kunskap om denna levande, personliga värld måste man själv träda
in i den som levande person med hela sin andliga utrustning. Om >thomismen> ville påstå
vilket den aldrig gör
att den enda vägen till
verkligheten är intellektet, då skulle dess motståndare ha rätt. Men det
gäller för den katolska filosofien icke att förneka det arationella och irrationella utan att gentemot all extrem relativism hävda förståndets förmäga
att komma till verklig, sann och allmängiltig kunskap, även i >>metafysiska> ting. Om den katolska parten i diskussionen synes överbetona inteloch kanske också gör det i en del fall
så är det därför
lektets roll
att den andra parten tenderar till att alltför mycket -åsidosätta den eller
t. o. m. fullständigt underskattar den.
I synnerhet när det rör sig om mötet med den religiösa verkligheten, om
det vetande som föregår och enligt den katolska övertygelsen måste föregä
tron, kan det icke varatal om blott >>abstrakt>> tänkande. Här räcker icke
matematiska definitioner och begreppsanalyser. Här måste hela människan
träda in i den avgörande situationen med uiljan att söka sanningen och
attböja sig för den. Visst får och skall vi just där vara kritiska, men ej pä

helt negativt sätt: utan att vilja ompröva invanda föreställningar

och

lämna förutfattade meningar, att f.ölj^ hjärtats innersta oro hän mot Gud.
Icke som de skriftlärde och farisderna som dömde Jesus från Nasaret i förväg: han får icke ha rätt, ty då skulle uiha orätt
och det skall vi aldrig
gå med på, hur många bevis som än lämnas för det.
Vi ber läsaren att noga lägga märke till, att vi här icke menar det personliga överlåtande som ligger i tron. Redan för att acceprera de historiska
fakta som utgör grundvalen för den kristna tron: att de är verkligt sanna,
eller för att inse bevisen för Guds existens kräves en ren och god vilja och
sror intellektuell ärlighet.
f.Ar art ännu säga några ord om
Just vid bevisen för Guds existens
gör sig den specifika mänskliga svårigheten, att vårt tänkande är
dem
beroende av sinnenas erfarenhet, särskilt märkbar. Därtill kommer den till
en del omedvetna diktaturen av förutfattade meningar; hänsyn till andra
människors omdömen, önskningar, förväntningar; affekter av sympati och
antipati; rädsla för konsekvenserna
och just detta sista spelar här en
stor roll. I synnerhet i vära d.agar hindrar trycket från den allmänna skep69
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tiska opinionen starkt det självständiga tänkandet. Det är nog icke för
mycket sagt, när man påstår, att de flesta, som svär på den >modernar>
filosofien (med dess jämt växlande system), tror mera blint på sina auktoriteter än de äkta >thomisterna> på sina. Många syns icke ens ha kommit
till den insikt att filosofiskt tänkande är lika med eget tänkande och icke
med eftersägande och att sann filosofisk visshet helt och hållet måste bero
på ens egen insikt och ens eget ställningstagande med eget ansvar.
Om det bistoriska vetandet och den nooraliska vissheten kommer vi att
säga mera i en följande artikel, där vi skall analysera trons begrepp.
los. Gerlacb

>Kyrkan ställer sig ingalunda fientlig gentemot den mänskliga kulturen
och vetenskaperna, utan stöder och befordrar dem på mångahanda sätt.
Hon är mycket väl medveten om de fördelar, som framgå ur dem till det
mänskliga livets gagn, och hon vårderar dem. Ja, hon fastslår att liksom
de hava utgått från Gud, all kunskaps Herre, så leda de med hans nåd tillbaka till hon'om, om de utöyas på rätt sätt.
Kyrkan ftirbjuder heller icke, att dylika vetenskaper inom sitt område
använda sina egna principer och sin egen arbetsmetod. Men i det att Kyrkan erkänner denna berättigade frihet, vakar hon tillika, full av omsorg,
över att vetenskaperna i sig icke upptaga villomeningar eller överskrida
sina egna gränser och därigenom göra intrång på trons område och förorsaka förvirring> (Vatikanska kyrkomötet 1870).
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TRE TOLKNINGÄR
I
SOLUS

AD VICTIMAM

PROCEDES DOMINE

Allena, dignande, du går
till korsets död, men vi
en ytlig och förblindad hop
-gå tanklösa förbi.

-

Och dock, det är vår synd du bär,
min synd, min svåra brist.
Lär mig att se ditt kval och se
din kärlek, Flerre Krist.

Var gång som mörkret tätast står
kring en förfrusen jord,
kan du ge värme, bringa ljus
och frälsning med ditt ord.
Lär oss att lida, Gud, med dig;
natten när oss bliv.
Ditt kors skall sklnka oss din makt
till glädjens nya liv.

i

(

1

000-talet)

II
O DEUS, EGO AMO TE
Jag älskar dig, min Gud, men ej
hopp att himlen få
och ej av skräck att hemska straff
mig annars skulle nå.

i

Du ville visa oss en väg
och rädda oss från nöd,
och tacken som du fick var hån,
och hat och

bitter

död.

7l
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Blott därfc;r har jag blivit din
j^g hade intet val
-Det var ej för att skörda
- vinst,
ej för att slippa kval.
Jag älskar dig; din ömma blick
och dina stränga bud
din ensamhet
din undergång.
..
jag älskar dig, min Gud.
( 1 600-talet)

ilI
Förpinad var jag, utan ro.
Då hörde jag hans röst:
Kom, lägg ditt trötta huvud här
till vila mot mitt bröst.
Och stapplande och svag jag kom
och fann en vilostad.
Min skräck var stor, min smärta djup;
men han har gjort mig glad.

Uthungrad var jag, nära fall,
en människa i nöd.
Han talte stilla: Kom till mig,
ty jag är livets bröd.
Då kom jag; min oduglighet
blev i hans kraft förbytt.
I honom blott jag lever nu,
och allt har blivit nytt.
Förvillad var jag, natten svart,
min blick av ångest skymd.
Då ljöd hans stämma: det blir dag!
Se, denna ljusa rymd.
Jag såg på honom, såg och ser,
och solen strålar klart.
Nu vill jag vandra i hans ljus,
där dolt blir uppenbart.
( 1 800-talet)
Fria omdiktningar av engelska psalmer.

Birgit Lange
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xÅcor oM RETnÄrrER
må böcker stora verkningar.
Den helige Ignatius Andliga öuningar tar inte stor plats i fickan eller
bagaget. Inte heller år det någon omedelbart lockande läsning. Den är torr
som snus, i varje fall innan man hunnit bli en smula förtrogen med den
och känt hettan, den sammanpressade lidelsefullheten mellan raderna.
I själva verket är det en sprängsats man håller mellan händerna, och
den har under fyra århundraden framgångsrikt använts mot den tjockaste hud. Avsikten ar att skärpa vilja och insikt, att ersätta den egna
tjocka huden med trons pansar, att vidga blicken f<;r de kosmiska sammanhangen bakom varje människas frälsningskamp, synvinkeln som både
förkrossar och lyfter till mottaglighet för nåden.
Ett universalmedel, alltså? Det har ingen sagt. Proceduren biter inte
på alla. De allra flesta skulle heller aldrig orka med de fyra övningsveckor
som Ignatius själv linjerade opp. De fyra veckornas övningar sammandragna och bearbetade för en tidrymd av en vecka anses vara det lämpligaste för ett otränat sinne. Den moderna tidens speciella förhållanden
har framtvingat populärversioner på tre dagar. Det har blivit den vanligaste tillämpningen av Ignatius Loyolas system.
Det är med andra ord mycket tänjbart och variabelt och detsamma kan
sägas om effekten. Men systemet fungerar. Där viljan till uppgivelse finns
utlöser det också de avsedda reaktionerna. Man kan säga att Ignatius var
en lika stor människokännare som Shakespeare fast med ett mindre antal
ord och en alldaglighet och nykterhet i uttrycket som gömmer undan
den vulkaniska grunden. I en för Kyrkan betryckt tid inspirerades en
mycket litet skrivkunnig man till ett verk av bestående värde i både
angreppet och försvaret, en enkel handbok, ett slags kaninbibel för det
nystiftade Jesu sällskap.
Men det är med den som med varje exercisreglemente. Den lämpar sig
för självstudium först efter övningarnas slut. Det hjälper inte med aldrig
så stark avskildhet och koncentration. Där behövs'också en lärares ledning och bäst är till och med vid varje exercitie om exercitanden inte på
förhand har någon kunskap om boken utan att övningarna får verka med
det oförbereddas makt. Det är den idealiska förutsättningen för en reträtr
efter Loyolas mönster. Det finns privatreträtter och gruppreträtter. Det
säger sig självt atc privatreträtten är den ojämförligt förmånligaste, eftersom exercitiemästaren har tillfälle att helt ägna sig åt en enda exercitand.
Resultatet blir ändå inte alltid i förhållande dartill. Den mänskliga
faktorn spelar in. Det måste uppstå en kontakt mellan exercitanden och
6-
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den som leder exercitien. Här behövs den så kallade psykologiska blicken.
En människas kulturella status står sällan i nivå med hennes andliga bildning. Som regel ligger den senare nägra ttappsteg under, och man får
tala till henne därefter.
Men om redan en ättadagars privatretrått kan vara ett osäkert företag,
förstår man alltså vilka svårigheter som exercitiemästaren ställs inför vid
gruppreträtter med en 20-30 exercitander på de mest växlande andliga
bildningsnivåer och har han som för det mesta på kontinenten bara tre
dagar till sitt förfogande kan företaget mänskligt att döma verka tämligen hopplöst.
Man kan fräga: men varför bara tre dagar dä? Svaret är att det för de
flesta människor i vära dat inte är så lätt att komma ifrån hem och arbete
på längre tid. Tredagarsreträtterna brukar i katolska länder darfor laggas

kring ett veckoslut. Nå, det finns ju semestrar?'Reträttetna är också mycket riktigt vanligare sommartid, även om man varje årstid kan läsa anslag
om dem på kyrkdörrarna. Men det finns återhållande moment. Även
katolska hustrur släpper inte gärna i väg sina män på längre reträtter
under den tid, då familjen kan få vara ledig tillsammans, och i ännu
mindre grad torde männen ha lust att släppa i väg sina fruar och ensamma
stå där med hela hemmabesväret.

Det viktigaste skälet är emellertid att det även i katolska länder inte
är så gott om präster som det ibland kan se ut. I Tyskland råder efter
kriget prästbrist trots god återväxt. De präster som redan finns är fullt
sysselsatta. Ofta år deras arbetsbörda enormt stor.
Och när så sker på det gröna trädet, vad skall man då vänta på det
torra? Den fördelen har alltid de katolska moderländerna att där finns
miljöer för en regelrätt reträtt. Med det obetydliga fäste Kyrkan har i
Sverige och de små resurser den här sitter inne med låter det sig knappast
göra att skapa den avskildhet, som krävs f.& att de andliga övningarna
ska ge det största möjliga utbyte.
Det gäller att verkligen komma bort från sin dagliga omgivning och
de tankar och bekymmer som hOr ihop med den. Många strängt uPptagna
människor har visserligen gått igenom veckolånga exercitier med övningarna förlagda till vissa timmar morgon och afton, medan de i övrigt sysslat med sitt vanliga arbete. Men det kräver både ovanligakrafter och en
speciell disposition. Det bästa är att, få resa bort, så att man kommer en
bra bit utanför den dagliga verksamhetssfären, helst också så att man
inte nås av telefon. Tidningar och brev bör man hålla ifrån sig. Man ska
de dagat reträtten omfattar verkligen ägna sig åt de uppgifter som föreläggas. Och mot cellens eller rummets ensamhet och tystnad bör också
svara en omgivningens.
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Att under en reträtt vara införlivad med det dagliga gudstjänstlivet
och den starka andliga koncentrationen i ett kloster eller ett ordenshus
är en stor hjälp. Det ger som regel också ett helt fritidsområde att röra
sig på, pråglat av samma stillhet. Det är inte nödvändigt för den ovane
och knappast heller bra att dagen i ända ägna sig åt läsning, bön och
rneditation på sitt rum. Fäderna själva läser på sin fritid gärna breviariet
på gångarna i park eller trädgård. I varje sådan trädgård och park finns
fjorton korsvägsstationerna.
Men vad som inte finns, kan bli. De andliga övningarna lämnar alltid
spår i en kristen människas liv och det duger inte att vänta tills alla gynnsamma förutsättningar finns. Reträtter har därför blrjat hållas även hos
oss. I anspråkslös skala men med god tillslutning. Det är en alka första
b&jan och den kan verka försvinnande blygsam och trevande om man
jåmtör den med numerären i ett genomkatolskt land som Belgien. Där
har reträtterna blivit något av en folkrörelse.
Det har de kanske utsikt att en gång bli också i folkrörelsernas speciella
också de

land.
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SIGRID UNDSETS SISTA BOK
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caterina au siena'

J J"d.. det politiskt så sällsynt förmörkade 13O0-talet förefaller det, åt\J minstone för en ytlig betraktare, som om kriget i stort sett måste ha
utgjort det normala tillståndet meilan italienska furstar och städer. I denna
allmänna förvirring åstadkoms på en punkt en liten och tvivelaktig oas
av fred är 137 f, en episod, som kan anses vara en lämplig utgångspunkt
{ör nägra reflexioner över den Heliga Catharina av Siena. Förhållandet var
detta.

Krig hade sedan någon tid rått mellan den Helige Fadern och den förfarlige tyrannen Bernabö de Visconti. Den 4 juli lyckades emellertid
påvens legat, kardinal Guillaume Noöllet, få till stånd ett stillestånd, efter
besvärliga förhandlingar i Boulogne. Man skulle tro, att buder härom

7t

Lei.f Carlsson

i Italien.
Åtminstone på ett håll, nämligen i Toscana, uppväckte fridsbudskapet
helt andra känslor. Man kunde nu förutse, att påvens trupper, som kommenderades av den beryktade engelske kondottiären Sir John Hawkwood,
inte alltför länge skulle vilja sitta sysslolösa och därmed svältande, utan
skulle gripas av lust att pä egen hand rekognoscera i Toscana, såsom närmast till hands liggande. I denna provins rådde för tillfallet invecklade
f<;rhållanden som inte kan beröras här, men slutet på visan blev, att Florens för en dryg summa själv måste värva Sir John och hans kumpaner,
för att möjligt vända dem mot Pisa. Pisanerna förfor sedan på enahanda
sätt. Hawkwood hade sålunda tillfälligt stärkt sin kassa, men hans arm6
fanns alltjämt kvar i grannskapet, och tänkande borgare i Toscana kunde
inte känna något verkligt lugn under detta sakernas tillstånd.
Det är här som vårt helgon kommer in i berättelsen. Den ojämförliga
Catharina uppehöll sig för tillfället i Pisa, och derifrån sände hon två
dominikaner, däribland Fra Raimondo, till kondottiären med ett brev, i
vilket hon med stor skärpa utvecklade sin älsklingstanke i politiken, att
kristna män icke borde hålla på med att slå ihjäl varandra och farh;rja
kristna länder utan fastmer använda svärdet i Guds och påvens tjänst
till liknande verk på korståg mot mohammedanerna. Det märkliga är nu,
att munkarna blev mycket artigt mottagna, att brevet åhördes med uppmärksamhet, och att Sir John Hawkwood och hans kaptener blev så
gripna av det, att de på stående fot lovade att överge sina illgärningar
och draga på korståg, ett löfte som till yttermera visso bekräftades genom
kommunionens mottagande.
Här skulle historien strängt taget, -vara slut, för att vara en verkligt
uppbygglig historia. I och för sig skulle det vara en glansfull inledning
till en artikel om Catharina av Siena, denna bild med den ångerfulle kondottiären som omvänder och bättrar sig under inverkan av hennes maningsord, och i levnadsteckningar över henne brukar den också få den
uppmärksamhet den förtjänar.
Det sorgliga och viktiga med historien är nu emellertid, att Sir John
tämligen snart bröt sitt allvarliga löfte. Redan samma höst flammade
kriget upp igen, engelsmannen gick åter i påvens tjänst, denna gång
närmast mot florentinarna, och något korståg för hans del syntes inte bli
av. Här kan vi lämpligen lämna honom på hans onda väg och koncentrera
oss på Catharina.
Den refererade episoden kan behandlas på i stort sett två olika sätt,
beroende på vilken uppfattning man har om Catharinas verkliga betydelse.
Antingen kan man lägga vikten pi att Sir John blev så djupt gripen av
hennes ord, som han blev; eller också kan man cyniskt slå fast, att han
borde ha kunnat hälsas med glzidle av en hårt prövad befolkning
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strax bröt sitt löfte, och att det italienska kriget sålunda gick sin gilla
gång trots Catharinas ingripande.
När man studerar Sigrid Undsets bok om Catharina, kan det pä flera
sätt vara lämpligt att till jämförelse ta fram och läsa om Johannes Jprgensens biografi om samma helgon fån l9l!. Ingen torde kalla Jprgensen
materialist eller cyniker, men det är påfallande, att han kunnat betrakta
det historiska skeendet och därmed Catharinas politiska insats på ett
betydligt mer realistiskt sätt än Undset. >Det var et naivt Haab, at
fromme Formaninger kunde have nogen Indflydelse paa en Republiks
Skabne i det fjortende Aarhundrede,r, heter det hos honom. Självklart
har också Undset just i det diskuterade fallet klart för sig, att Catharinas
ingrepp måste anses resultatlöst, men det är karakteristiskr för hennes verk
i stort sett, att hon lägger en oerhört stor vikt vid Catharinas verksamhet
som fredsm åklare och sändebud i det samtide krigstumultet. J/rgensen
synes snarare
enligt anmälarens uppfattning med all y)gg
se saken
sä, att Catharinas andliga mission var den allt överskuggande, och att
hennes enorma betydelse på detta område inte förringas ay att, en råbarkad
tid inte ville rätta sig efter hennes förmaningar. Det är tydligen for honom intet allvarligare fel, att en av de allra största mysrikerna, inte också
var en särskilt framstående, eller åtminstone framgångsrik, politiker. Jprgensen erkänner själv i förordet, att han llnge kande sig bortstöt av
Catharinas imperatoriska fasoner
Io uogliol
och även om han så
- och kom att -kalla sig själv caterinato,
småningom övervann denna motvilja
märker man tydligt, att det är Catharinas centralt religiösa budskap, som
längat honom. En fOljd härav är, att detta kommer att behandlas relativt
utförligare, med längre citat och grundligare referat, än vad som synes
vara fallet i Undsets bok. För skandinaviska läsare, som inre har möjlighet att direkt studera Catharinas tänkande, torde Jprgensens verk därför
alltjämt vara oumbärligt. Det sagda innebär dessurom inte på något sätt,
att den rent historiska skildringen skulle vara försummad hos honom,
tvärt om verkar den ur en synpunkt sett nästan gedignare än hos tlndset,
på grund av den nyss antydda mera realistiska inställningen.
Undset har, kan man nog våga gissa, näppeligen besvärats av nägra
sådana becänkligheter inför Catharinas person som Jprgensen. Hon har
tydligtvis huvudsakligen sett henne som en kvinnlig kraftgestalt, som
från >et kvindesynspunkt>> haft att läsa lagen för en värld av brutala och
stupida katlar, som i manlig enfald och råhet ställt till 1300-talets blodiga
spektakel. Det har dårför blivit naturligt, att Catharinas insats i deria
spektakel kommit att tilldraga sig den största uppmärksamheten, och
tämligen utförliga spekulationer över betydelsen av art just det kvinnliga
elementet får komma till tals, saknas inte. Det är tydligt, art tlndset,
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som ju alltid varit starkt historiskt orienterad, med verkligt välbehag
ägnat sig ät att ge en bred och färgstark skildring av de ofta synnerligen
invecklade politiska forhållandena pä Catharinas tid. Det måste genast
sägas ifrån, att man på denna punkt inte fär vänta sig någon vetenskapligt korrekt bild av tidshändelserna eller de krafter som låg bakom dem.
Vad Undset givit, är något annat, och ur litterär synpunkt kanske lika
värdefullt. En mycket stor diktare, fylld av brinnande intresse för sitt
ämne, har satt sig att på ett modernt språk, som hon hanterar bättre än
de flesta, äterbeÅtta en sällsynt strålande legend. Legendens starka |årger
kanske förenklande
linjer har bevarats, och läsaren får
och enkla
- sitt ämne och ofta den mycket stora
dessutom Undsets stora sympati med
visdom, som kan komma f.ram i det som Undset skriver, när allt vill
sig väI.

Eftersom författarinnan emellertid griper varje tillfälle att framställa
sin åsikt om medeltiden, och en hel del andra ting därtill, kan vissa kritiska anmärkningar dock inte undvaras. IJndsets apologetiska inställning
när det gäller medeltiden, driver henne ofta till ironiska kommentarer
av typen, att det är sant, att forna tiders grymheter nästan kan mäta sig
med våra dagars . . . I och för sig kan det vara sant, att framstegen inte
varit så stora som de liberala och progressiva motståndare kanske tror,
mot vilka Undset alltid polemiserar, men detta kan omöjligt användas
som något försvar för t3O0-talets prestationer i fåga om tortyr och barbari. Denna påfallande iver att försvara medeltiden mä vara Undsets
ensak. Mera betänksam blir man inför hennes åsikter på en punkt, som
hon själv legger den allra största vikt vid, nämligen korstågstanken. Arbetet på att få till stånd ett nytt korståg var ju som bekant det centrala
för Catharina av Siena i hennes politiska gärning. Undset nämner Birgittas
bistra ord om det förfelade i att skicka brutala knektar för att befria
Kristi grav men tycks anse, att Catharina på något sätt skulle ha bedömt
problemet mera realistiskt än Birgitta. Det visar sig, att det realpolitiska
resonemanget i stort sett skulle ha sett ut så här: eftersom nu de här
omöjliga, råa och stridslystna karlarna ovillkorligen måste slåss, så är det
väl i Guds namn bättre, att de Iär g&a någon nytta genom att kriga
mot fslam, än att de måste fortsätta att f.örhårja Frankrike genom
Hundraårskriget och Italien genom de ideliga kondottiärkrigen. Det är
tydligt, att detta sätt att tänka, som väl kan ha varit den Heliga Catharinas, också är Sigrid lJndsets. I en legend, även en modern sådan, kan
det få va:a pä sin plats, men att som lJndset gör, framställa det som en
allvarlig historisk tanke, är väl naivt. Man kan väl i all enkelhet fastslå,
att om engelsmän och fransmän kämpar mot varandra i hundra år, och
om samhällsomdaningen i Italien åtföljes arr mer eller mindre permanenta
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krig genom århundraden, så måste så omfattande och utomordentligt
komplicerade förlopp ha något mera invecklade orsaker än enskilda generalers och hertigars bråkighet och stridslust; följaktligen kan inte heller
gärna dessa problem på något sätt bringas ur världen, genom att frikompanjonerna och rovriddarna exporteras till Orienten.
Bortsett från det ohållbara i det allmänna historiska resonemanget i
fräga om lämpligheten av korståg som ett medel att pacificera yästerlandet, måste anmälaren också anmärka på Undsets framställning av det
>berättigade> i sådana företag. Undset ironiserar över en skola av historiker under 1800-talet, som
icke olikt den Heliga Birgitta förefaller
det
beskärmat sig över de europeiska barbarernas skövlingar av den
strålande
mohammedanska kulturen. För atr beröva Orienten något av
dess glans och företräde i kultur framf& den europeiska medelriden, som
hon visserligen inte kan helt förneka, påpekar lJndset, att de så kukurella
mohammed arrerna trots alk lyckades att, pä korr tid förvandla Främre
Asiens och Nordafrikas under den kristna tiden så blomstrande provinser
till öknar. Denna beskyllning är emellertid ganska orä*vis. Den gäller i
viss mån om avsigkomna länder som Marocko och Tunisien, som vid den
tid det hår drr frägan om, faktiskt fick ostört deklinera politiskt och ekonomiskt, men den gäller ingalunda för den del av Islams välde som korsriddarna hade något intresse för. Även under turktiden hOll sig Främre
Orienten och Egypten uppe på ett hö$ plan, och när storr f.Arfall till slut,
ungefär på Catharinas rid, b<;rjade göra sig märkbarr, torde der till stcirsta
delen bero på två faktorer som Llndset icke ens nämner, nämligen digerdöden, som härjade lika ohyggligt i Syrien eller Egypten som i Italien,
och framförallt mongolinvasionerna. Man kan lätt gripas av vemod vid
tanken pä att ingen stor korstågstanke kunde uppstå för att ena de kristna
mot denna sista fruktansvärda fara, som nu tvärtom i stället gynnades av
påvens

strid mot Bysans och de kristnas strid mot mohammedanerna i

Palestina.

Som hiscorisk skildring är som sagt Undsers verk pä flera punkter
tvivelakdgc eller överdrivet och ensidigt; som modern legend om etr av
de allra största helgonen är det lysande berättat. Man vill hoppas, att det.
skall bidragakraftigt till att göra den utomordentliga färgardottern från
Siena mera känd i Sverige (det beräknas snarr utkomma i översättning)
än vad som för närvarande torde vara {allet.
Leif Carlsson
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DROTTNING KRISTINA
UR ETT SKÄDESPEL I FEM AKTER
Drottningen sitter en sommarnatt vid sitt skrivbord i arbetsrummet på
slottet. Bordet är fullt av lärda böcker. FIon reser sig och skjuter långsamt
undan en lunta, går sakta fram till fönstret som står öppet, och ser ut över
det sovande Stockholm, som ligger i svagt månsken.

Drottningen

Å, vilken doft, som stiger upp! Det är
jasminen, som i natt har slagit ut.
Vad det är tyst! Nu sover slottet stilla

och stad och land. En ensam lykta
är det ett skepp,
där nere flämtar till
som sakta glider in för nattens brisar
och kastar plaskande sitt ankare i sjön?
Det skramlar inga kärror mer på gatan...
Trumpeter, trumslag, marsch-steg, hovtramp
ä, allt fu borta. Bara månen ler
sitt trötta leende åt alla dem
som tror, att tak och mörker, aftonbön
och tystnad skänker mänskan hägn och skydd. . .
Allt tiger. Men i mitt arma hjårta
det bubblar, forsar, sorlar, larmar än,
som stode solen högt och vimlade mitt rum
av riksråd, supplikanter, krigare
och prästerskap. Ett hjårta är ett slagfält!
Arm6er drabbar samman under åskor,
kommandorop och skrän av män som dar
och marken skälver under en orkan
av stormande kavalleri i kamp.
jag!
Och dessa hårar åro bägge
jag
skyn,
i
också
svalan
högt
är
Men
som kastas hit och dit av vindens pustar
men ändå ser, själv oberörd, den vilda
och oförsonligt sega brottningen . .

.

Säg, vem är jag? Vem är Kristina?

Jag hör ett muller, dovt och hotande,
Iångt ned i själens djupa töcken
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vill kalla, väcka, varna
jag vet, hör ock att landets konungar
står upp ur sina gravar, rasslande
i pansar, för att nå mig.
av stämmor, som

Aldrig
urskiljer jag i mullret klara ord,
som kunde hjälpa. Min ångest blott
förökas.

Plötsligt hörs ett fågelskri,
gällt,
förnedrande
omusikaliskt,
en stämma, som är sjuk, som gråter
anklagar, klagar, kvider, jämrar . , . Å,
det är min moders röst. Jag hatar den!
Drottningen reser sig, lystrar, gilr ltam till ett fönster och öppnar.

Nattuäktaren
Klockan har slagit tre.
Den som icke kan sova, må be.
Klockan har slagit tre.
Den som icke kan sova, må be.
Klockan har slagit tre.
Den som icke kan sova, må be.

Drottningen (står tyst en stund vid fönstret. Det ljusnar.)
mitt huvud värker, värker.
Jasminens doft

-

(Hon går några steg i rummet, stannar.)

men som skriker, stinger
En tystnad
med pikar i -min sjäI. . .
Fanns någonsin
en kvinna mera ensam, mera övergiven?
en kvinna vilar trygg
Jag vet det nog
i mannens famn -och andas i hans takt
och blir en del av honom. Detta lugn
föraktar jag och hatar! Slaveri!
aldrig!
En annans

-

Ändå vet jag,

vad åren redan lärt mig: ensam
är mänskan icke människa. Att vara
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en människ a, det. är att kunna säga

ett
Det

>>du>>

och vänta, skälvande, på svar.
Men vem älskar jag?

är att älska.

Drottningen gär äter fram till fönstret och ser ut.

en armd med dån
Jag rör ett finger
- näsduk faller ned
går tungt i fält. Min
och flottan brusar ut med spända segel
och portarna upplyftade för skott

ur styckenas beredda gap. Ett infall

och tiotusen man står upp i vrede
med fanor, värjors blank och hurrarop
att' tiäna mig'

'

Ack, aska fö[

och denna stolta värld blev d0d och

trist...

-

Min Ebba. . . Sköna, vindomblåsta tempel
med smäckra pelare, som lyste klart
och glödde hett i aftonsolen. . .
och rent
- min vän, min far, som byggde
Descartes
med säker-hand ett kosmos, styrt av lrg. , .
De äro borta. Jag står ensam kvar.
Drottningen i månstrimman vid fönstret.

När mörkret fallit och jag tänkt mig trött
och sjuk av längtan jag i månsken står
då vet jag plötsligt med ett vindens sus,
att svalka, doft och renhet
allt är du.
på knä
Och när jag ligger ensam, tung,
och ser med ängslan in i detta tomma
och ändå smärtande, som är min egen sjäI,
och vågar knappast lyfta huvudet
så är du ändå där
och se på dig
- ..
och vet min nöd.

*

O, Herre, kan du
en slottsfasad, som lyser vit i månsken,
med fönstren öppna, vinden död i träden,
där just i natt jasminen slagit ut
och famnar med sin häck fasaden
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och fyller med sin doft berusande
rum efter rum och genomtränger allt
det tysta slottets ensamhet är min, -:
jasminens doft, som mättar allt, år du . . .
Sueu. Stolpe

EN OKÄND BIRGITTÄBILD
irgittaskulpturerna i Europa är ett kapitel, som egendomligt nog ännu
icke studerats i svensk konstforskning. I birgittinklostret Maria
Ret'u.gie i den lilla staden Uden i södra Holland finns en både konstnärligt
och motivhistoriskt märklig Birgittabild, som jag av en händelse kommit
att få se, och som veterligen aldrig tidigare omnämnts i svensk litteratur.t
Att bilden är av hög konstnärlig rang, framgår redan vid ett ytligt
studium. Men det egendomliga är, att Birgitta här framställes på ett helt
annat sätt än i de svenska framställninSarna. Hon går med sänkt blick
och för i handen en stav, omlindad med en vinranka. Bakom henne skymyln1sn13.
tar till yttermera visso en
Detta gjorde mig till en början ytterst häpen; jag misstänkte, att jag
kanske stod inför något annat helgon, som har förbindelse med vin och
vinskörd; det visade sig emellertid, att de helgon, som i detta sammanhang
kunde förekomma, är av manligt kön.
Till att börja med: varifrån kommer bilden?
Från moderklostret Marienwater i Coodewater.2 I Vooiloopige l;jst der
Nederlandse ttconurnenten a&n gescbiedenis en kwtst uppföres den som en
Birgittaskulptur från lI0O-talet. Klostertraditionen utpekar bilden såsom
otvivelaktigt föreställande Birgitta.
Jag känner ingen annan Birgittabild, där helgonet möter med vinranka
och vintunna. F{ur skall dessa emblem förklaras? Kastar man en blick i
den birgittinska Frälsarordens regel, finner man förklaringen redan i
första kapitlet. Där heter det:
t
Jag har beskrivit omständigheterna för fyndet i en artikel i ldun r 35, 1910, och
har sedermera också funnit en reprodukrion i pater August J. M, Rotciers skrift Birgittijns kloosterleuer., rtkommen 1 948.
' Detta förstörda klosters bibliotek finns bevarat i Maria Refugie.
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>>I Norges konungs herradöme, som är längst i norr av alla konungar, så att bakom
hans herradömes land ingen plats finnes, där människor vilja eiier kunna bo, hände der

fru Birgitta, då hon en gång bad, att hennes krafter blevo borttagna eller vanmäktigan
men hennes själ bOrjade i alla sina förmögenheter på det fullkomligaste sätt bliva livlig:
och stark och se, höra, tala och känna de ting, som andliga äro. . .>>

I

inledningens andra kapitel uppenbarar sig Kristus. Han säger:

>>Jag är såsom den mäktigaste konung, som planterade sina vingårdar' Och de buro
länge det allra bästa vin.
Men så kommer konungens ovän och sår det sämsta tänkbara utsäde, vilket får en

sådan utbredning,

att det hindrar vinet att växa' Tjänarna komma och klaga. Då

säger

konungen:
'Jag skall plantera mig en ny vingård, till vilken vinkvistarna skola bäras och slå fast
rot. Och jag skall själv lägga kring honom gödseln eller fetman, och han skall bli uppfylld av det allra bästa vin. Och den vingården skall jag själv vaka över, så att om

något skadligt där inkommer, skall vinet därav fetma eller gödas och bli ännu sötare'
Och det onda skall tillintetgöras och skall vissna och snabbt falla av, så att det icke kan
göra ringaste skada. Och när denna vingårds vin kommer till min församling, då skola.
alla glädjas och giva ära och pris åt Herren, som planterade vingården och lade på den
gödningen, Jämväl skall den glädjas, som satte rötterna, och ej heller skall Gud glömma.
dem som buro fram vinkvistarna. Av denna vingården skola många vingårdar uppväxan
som länge varit vissnade eller torra och börja ge frukt.'>>

I tredje kapitlet förklaras, att
ter det, till Birgitta själv:
att

dessa

vingårdar är klostren. Därefter he-

>>Därför bör du, som skall bära vinkvistarn^, vera stark och redobogen och vaksam
taga och undgå dem, trogen och försiktig att vårda. . .>>

Rösten talar

till

sist

till Birgitta

dessa

mäktiga ord:

>Därför srå fast och älska mig av allt hjärtal Undfly all högfnrd, allt högmod och
iakttag all ödmjukhet. Bevara din mun och alla dina lemmar till min äta. Lyd, som jeg
har biudit dig. Rannsaka varje stund ditt samvete, huruledes och hur mycket du överträder. Stå genast upp till mig, om du faller. Akta ej världens ära eller dess vänner;
emedan du har mig, vtda all.a ting dig liuvliga. Och när du fullkomligen älskar mig,
varda alla ting, som världen tillhöra, bittra för dig som etter.>>

>Du som skall bära vinkvistarna>
ställer

!

-

dg1

är

denna

kvinna bilden före-

Vad är nu att säga om bilden som konstverk? Vad kan en tränad konsthistoriker där upptäcka? Den som själv är lekman gör klokt i att här
rädf.räga expertis.

Lekmannens intryck av att trots den främmande symboliken ställas
inför någonting välbekant bestyrks av de fackmän iag tillflägat. Både
Johnny Roosval och Bengt Cnattingius intygar, att de >känner igen>>
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Birgittabild i klostret Maria Refugie, Uden, Flolland

Tvzi Birgittabilder

i

Rijl<smuseum, Amsterdam. Bilden t. h. icke med säkerhet
föreställande Birgitta

En okänd Birgittabild

Sirgitta, både i vissa drag i ansiktet och i dräkten. Roosval anser bilden
vara >ett storartat fynd> och tycker sig känna igen den extatiska Birgitta

i

Vadstena.

Intressant är experternas syn på hennes dräkt. De egendomliga vertikala rynkorna är någonting för Birgittaframställningar karakteristiskt.
Man känner igen dem från Vadstenabilderna. Roosval skulle närmast vilja
rycka tillbaka dateringen rill senare delen av 1400-talet eller början av
det följande seklet. lJrsprungslandet för de egendomliga vertikala vecken
är Italien, dar bilden kanske skapats; man kan tänka på Mantegna. Staven antyder Birgitta som pilgrim eller skyddshelgon för pilgrimer.
Efter dessa upplysningar betraktar lekmannen bilden med ännu större
intresse. De flesta helgonframställningar är mycket tafatta och stereotypa
man kan med fordel göra en jämförelse med de tvä andra hollendska
-Birgittabilder, som jag samtidigt reproducerar. Men denna bild ar Birgitta
ansiktet röjer hennet>, skriver Roosval till mig.
själv. >Det är Birgitta
möjligen har den skaBilden må vara tillkommen långt från Sverige
pats i Italien under indirekt intryck av Birgitta själv. Det är den svenska
aristokratdamens tunga huvud, som möter åskådaren. För den som ofta
drömt om den ensamma svenska kvinna, som år efter år vandrade om-

kring i Rom, är bilden som en uppenbarelse

så måste hon ha sett

svenskan på Roms gator, svårmodig, väntande' trosviss.

ut,
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GUSTAF ARMFELT

IN MEMORIÄM

1l april 1952 avled på Kulla i

Odensvi Påvlige kammarherren,

T\.r
Ju)

Itih"tre Gustaf Armfelt (född 28/3 1866), en av Credo's trognaste

vänner och medarbetare sedan starten 1920.
I de bortåt sextio större bidragen av den avlidnes penna, de flesta på
kyrkohistoriskt och biografiskt område, känner man lätt igen den djupt
bildade, rakryggade och frimodige, den i ordets bästa mening förnäme
den övertygade och trofaste
icke minst
svenske adelsmannen och
katoliken. Gustaf Armfelt har om någon genom sin person och sitt livsverk bevisat , att äkta svenskhet och tillh<;righet till den Katolska kyrkan
icke utesluter varandra utan tvärtom i innerlig förening kan skapa en
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helgjuten personlighet både som kristen och fosterlandsvän, som äkta lekmannaapostel till Kyrkans och folkets bästa. Som sådan forblir den av-

lidne för alltid ett föredöme tör vära svenska konvertiter. Flans egen
berättelse om sin konversion, Min uäg till Kyrkan, pråglad av tankereda,
beläsenhet, nobel försynthet och uppriktighet,har tjånat och tjänar fortfarande som god upplysningsskrift om katolicismen.Den har varit en vägvisare också för and,ra och utgör ett viktigt dokument i den åter framväxande svenska Katolska kyrkans annaler.
Vad nu Gustaf Armfelts insats i vår tidskriftbetråfrar, så har även den
varit betydande. Den har markant bidragir till att göra Cred.o till ett
organ icke blott för den katolska tanken utan även för en levande kontakr

i den katolska världen
och på den katolska fronten. Outtröttligt påminde den avlidne i Credo's
spalter om de andliga strider som Kyrkan hade att föra och fortfarande
utkämpar för den kristna och katolska saken mor alla gudsfientliga och
religionsförföljande makter. Ännu hans sista appell formades till en upp-

både med gångna tiders och nutidens stora händelser

maning att icke glömma de f<;rfoljda kristna bakom jårnridän (19i1:
196 f .). I synnerhet hans karlek till Polen och hans deltagande i det
polska folkets andliga och religiösa frihetskamp slappnade aldrig.
För oss som fortsätta arbetet i Credo och som genom Cred.o vill göra vår
insats för Kyrkan i Sverige, finns det ej något bättre program än det som
Gustaf Armfelt skisserat i tidskriftens allra första nummer (1920:4f.)z
>Mitt hopp är att tidningen skall göra oss allt mer katolska dvs. sammanbundna med alla folk på jorden mot ensidighet och chauvinism, först
och främst genom att verka såsom föreningsband mellan oss Sveriges katoliker.>
>>Credo skall . . . även allt fastare sammanbinda oss med alla våra trosfränder f.rän de dagar, då allt Sveriges folk var katolskt, påminnande
både oss och andra, att vi katoliker sannerligen ej äro 'främmande trosbekännare'och nykomlingar här i S:t Eriks rike, utan fästade vid fädernejorden med mer än tusenårig karleks band. Den tro, som förkunnades av
S:t Ansgar och bekandes av Birger Jarl, Magnus Ladulås, Engelbrekt, Nils
Flermansson och Flans Brask har alltså hemortsrätt här i landet sedan mer
än tio sekler. Men i de tiderna förenade trons heliga band även Nordens
folk både inbördes och med hela världens katolska nationer: till S:t Olofs
helgedom i Nidaros, till S:ta Birgittas i Vadstena och till S:t Knuts på
Danmarks jord strömmade pilgrimsskaror icke blott från Sverige, Norge,
Danmark och Finland utan även frän mänga andra länder. Liksom vallfårderna då mäktigt bidrogo att närrol,a folken till varandra, sprida kristna
idder och kristen kultur, så hoppas jag, att ett katolskt organ skall bidraga
att förena oss med våra trosfränder både i Skandinaviens riken och i hela
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den övriga världen genom att bringa oss tidender om katolskt liv, vetenskap och konst i fem världsdelar med nära 100 miljoner katoliker.
Att lära känna katolsk tro år att älska den, och sin uppgift att göra oss
alltmer katolska skall Cred.o fylla ju mer den bidrager att förena oss i
hängiven karlek och lydnad till den katolska kristenhetens huvud, R o m,
medelpunkten i det sanningens och kärlekens rike, som Kristus grundat.
endast folken ville höra Petri efterHans heliga katolska kyrka, som
förmår skydda-nationerna mot ensidigheternas andliga
följares maning
- i den Korsfästes skola lärt och lär den kärlek, som är
farsorer, hon som
stark nog f.ör att vilja och kunna lyda.>
Att vilja och kunna lyda, dartill var Gustaf Armfelt stark nog i sin
karlek och trohet mot Kristus och Kyrkan. >Armfelt, du går med stora
steg till Rom>>, varnade en god vän honom, när han höll på att alltmera
kritiskt granska Luthers auktoritet. ,Jn, j^g var på väg till Rom>, tilläg-

i Min uäg till Kyrkan, uty det var vägen till sanningen.>>
>Dä jag insåg, att den romersk-katolska kyrkan är Jesu Kristi ena, sanna
kyrka, var det alltså, om jag ville rädda min sjäI, en helig plikt att tillhöra
henne, eftersom hon allena har sig anförtrodd Jesu Kristi hela, oförfalskade
lära, hon allena äger och rätt förvaltar alla heliga sakrament, hon allena
är i besittning av legitim auktoritet, fOreträdd av påven och de med
honom förenade biskoparna.r>
>Den 7 mars 1897, Srt Thomas ab Aquinos dag, kom äntligen den
efterlängtade stund, dä jag fick avlägga den katolska trosbekännelsen och
upptagas i Kyrkans sköte. Den foljande dagen mottog jag i Jesu Hjärtas
kyrka (Köpenhamn) för första gången den heliga kommunionen. Båda
dessa dagar räknar jag såsom de skönaste i mitt liv, ty de äro utgångspunkten för mitt liv i katolska kyrkan, där varje år endast bidragit att
öka och fardjupa den lycka och den frid, jag erfor genast från försra
ger han själv

stunden.>>

Och nu är denna lycka och denna

frid fullkomnad.

Requiescat

in

pace.

Jos. Geilaclt
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Olaus Pettis minne
Minnesdagen av den svenske reformatorn
Petersson, son till en smcd i örebro,
skriver kyrkoherden R. Vehner i Sankta
Eugenia Kyrkoblad (1912 nt 3), synes av
offentligheten inte ha blivit mycket beak-

Olof

tad. Man har nuförtiden tydligen inte något större intresse för honom. Han har
dock gjort en förblivande insats, som skriftställare lade han med sitt rena, kärnfulla
språk grunden till det moderna svenska
skriftsprålret. Hrns Suenska krönika hat
haft grundläggande betydelse för svensk historieskrivning, och dessutom var han Sveriges förste juridiske skriftställare; hans
Domareregler står fortfarande införda i
varje svensk lagbok.
Vad nu hans verk som reformator beträf-

far, bör det sägas att minnesfrimärket i

sin

stiliserade framställning förenklar en kyrkohistoriskt sett mycket svårtolkad situa-

tion. En katolsk kristen gör sina reflexioner.

För en opartisk historieskrivning är den
uppfattning ohållbar som säger, att
Sverige under Gustaf Vasas ledning bara
gängse

bli en självständig nation
att han bröt med Rom. På samma sätt är

därigenom kunde

det historiskt oriktigt att, som alltjämt
sker, i en svensk mans eller kvinnas konversion till den katolska Kyrkan se ett avfall
från den svenska nationen, Emot dessa invändningar talar inte bara det faktum att
den katolska Kyrkan är äldst i landet. Under hennes tid och andliga ledning hade
Sverige under långa perioder sin kung, sitt
språk, sin adel, sina fria bönder, sina olika
kristna landskapslagar och efter dessa landslagen, sin rika kulturella utveckling på alla
områden och framför allt sitt livliga kulturella utbyte med andra kulturfolk i Europa.
Dessa oskattbara

tillflöden stoppades nästan

helt genom den isolering som reformationen
medförde. Den kulturella utarmning som
88

följde reformationen i spåren, ger en tankeställare åt envar som fördomsfritt vill bedöma, vad stort och rikt det hade kunnat

bli av S:ta Birgittas land och folk, om den
på 1100-ta1et i alla landskap, utom Norrland, genomförda och sedan under tre århundraden fortsatta kristna utvecklingen
hade fortsatts på den av Försynen givna
grunden. Vid medeltidens slut rådde i Sverige inte alls de religiösa missförhållanden,

som var jordmånen för lutherdomens
snabba spridning söder om östersjön. På
1I20-talet,'när Olaus Petri uppträdde med

sin import från \flittenberg, vrr svenska
folket ett sin Kyrka troget, katolskt folk,
och Gustaf Vasa gav sig, när så för hans

i det längsta skenet av
att skydde folkets av fiderna ärvda religiösa intressen. Så sent som år 1lt0 fick
kyrkoherden Nils Jone i Vadstena, son
hade avskaffat elevationen vid förvandintressen behövdes,

lingen, en skarp tillrättavisning av kungen.
Gustaf I:s opposition mot Rom kan i någon mån förstås på grund av allt det som
hänger samman med unionspolitikens fabl. a.
sansfulla slutskede för Sveriges del

Stockholms blodbad den 8 november
7520

-,

och på grund av de

ödesdigra

både religiösa och kyrkopolitiska missgrepp
som den dåvarande påvlige legaten i Sverige, den föga andlige renässansprelaten Arcimboldi är 7J17 hade gjort sig skyldig till.
Brytningen kom, men, som beaktas bör,
inte bara med Rom. Gustaf Vasa gick sedermera lika hårdhänt fram mot sina egnr
nya svenska kyrkomän för att själv kunna
överta hela kyrkostyrelsen och komma åt

Kyrkans privilegier och egendom. Olaus
Petri blev invecklad i en hög{örräderiprooch fu 7J4o tillsammans med Laurentius Andree dömd tiil avrättning med
cess

svärd. Domen verkställdes dock inte. Det

var

således

inte påvedömet som sådant

som

Gustaf Vasa var emot utan varje konkret
kyrklig myndighet som ville hävda sig mot
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Vid sidan om
kungamakten skulle inte finnas någon
hans absolutistiska planer.

sammanhanget med hela Kyrkans historia
i sammanhang också med det nutida
-religiösa läget i Sverige. Hur mycket är här

annan självständig makt i riket, varken
kyrklig eller världslig. Först efter hans död
vågade Laurentius Petri utge den nya kyrkoordningen med reformatoriska biskopar
rcm ledande män.
I Rom regerade då medic6erpåvarna Leo
X (1t13-1 i21) och Clemens VII (1t23
Deras pontifikat hör till det mest
-lt34).
ödesdigra i Kyrkans historia. Men KyrLan

växande splittringen och teologiska osäkerheten! Varje kyrkohistorisk betraktelse som
fördomsfritt studerar hela verkligheten
skänker en djup, luttrad kärlek till de sanningar och nådegåvor, som helt oberörda av
historiens stormar och skandaler av Kristi
sanna Kyrka bevams för folken på jorden.

repade sig påfallande snart, Paul III inleder
en rad av kyrklist sinnade reform-

Denna Kyrka håller ständigt på att vara
sin egen reformator. Endast hon förmår

påvar, av vilka inte mindre än fyra infaller
Gustaf Vasas regeringstid. Den l0 september 1i36 inbjöds han som svensk konung
till det allmänna konsil som lJ4i öppnades
i Trient. Men han hade avstängt sitt land

detta.

fu lJ34

i landet kvar av reformatorns lära i

den

i

frän varje kristen kontakt med Rom,
kontakt som sannerligen inte inkräktar

en
på

en konungs och ett folks nationella suveränitet. Den utomordentliga statsmannabegåvning som Gustaf I ägde, har för honom

inte räckt till att se det. En reflexion
tränger sig fram: riksföreståndarens Sten
Sture d. ä. seger vid Brunkeberg ir l47l
svenskar hämpade märLvärdigt nog på
sidor
förenade nationell frihet med
katolicism och hade alla förutsättningar att
samla svenskarna och att utgöra grunden
för den nya tiden. Segern firades årligen
med processioner, S:t Görans bild sattes upp

-båda

som votivgåva i Storkyrkan, firandet av
S:t Eriks, S:ta Birgittas och S:t Görans fest
påbjods över hela landet. Sankt örjanslåten,

som nu dagligen kl. 12 till minnet

av

Brunkebergssegern ljuder från tornet på
Stockholms stadshus, erinrar så varje dag
om att svenskt och kacolskt var en enhet.
Kanske låten ringer in den tid, då Brunkebergsarvet

I

i helt ny form blir

Guds rike

levande igen.
bör man räkna med sekler och

i minnet. I varje f.all,
har år 1837 ånyo tänts

bedja med sekler
evighetslampan

på Brunkeberget. Lampans låga brinner
flämtande, liksom bedjande, tillbedjande
dag och natt.
Olaus Petris verk, reformationen i Sverige, får inte isoleras utan bör ses i det stora

-

7

-
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Den katolska diskussionen om krig
och fred
Den katolska diskussionen om vår tids
mest brännande problem har alltför ofta
kört fast i frågeställningen om när ett krig
kan vara >rättfärdigr> och när det måste
fördömas som orättfärdigt. Från det ena
hållet hänvisar man till nödvändigheten av
att försvara vissa omistliga värden, från
andra hållet replikeras att dessa värden är
sådana, att de överhuvud inte kan försvaras
med vapen, och att ett nytt krig ovillkorligen måste medföra en sådan förstörelse
och brutalisering, att det kommer att innebära en större katastrof än den olycka man
vill förhindra. I dessa spår brukar meningsutbytet sedan låsas fast. Det är värt att
observera, att den Helige Fadern i sina
många uttalanden om fredens problem de
senaste åren icke brukat uppehålla sig vid
denna klassiska kasuistiska fråga, I själva
verket har han inskränkt sig till att

en

gång, i julbudskapet 1948, inskärpa, att
ett försuarskrig i egentlig mening inte bara
är tillåtet, utan rent av en plikt. Bortsett
härifrån har påven emellertid framförallt
ägnat sin förkunnelse åt att åter och åter
framhäva det positiva i det kristna ställningstagandet, plikten att göra allt som
står i mänsklig makt för *r påverka utvecklingen

i

sådan

riktning att problemet
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inte aktualiseras, att inget angrepp intråfrar.
Liknande tankegångar har med stor kraft

framförts av den kände franske biskopen

Ancel av Lyon. Även
han ansluter sig helhjärtat till påvens förklaringar om försvarskriget: >>Det är nödvändigt, att elle fransmän är beslutna att
om nödvändigt försvara Frankrike med liv
och blod.>> Lika viktigt är emellertid, hävdar han, att de kristna frigör sig från den
Monseigneur

ödesdigra bundenheten till den florerande
propagandan, som försöker framställa kriget som något självklart oundvikligt. Huvudsakligen på grund av sin sociala miljö
tror den moderne fransmannen, anser Msgr
Ancel, antingen att Sovjetunionen har för
avsikt att överfalla Frankrike för att upprätta en kommunistisk diktatur där, eller
att den amerikanska kapitalismen strävar

efter att förvandla Frankrike till en amerikansk koloni, och att dollarimperialisterna
kommer att sätta igång ett preventivkrig
mot Ryssland. Det är katastrofalt om katolikerna låter locka sig in i detta ev propagandan skapade dilemma. Vad det gäller
är i stället att sätta in alla krafter på att
driva fram den sociala rättfärdighet som
ensam skulle kunna ge fransmännen ett
samhälle som verkligen vore värt att försvara, och den enighet som ensam skulle
kunna göra ett försvar möjligt, men som

framförallt skulle göra ett

Detta är det enda

möjliga
sättet att försvara Västerlandets värden,
och det skulle göra hela diskussionen om
det rättfärdiga kriget överflödig.
Mgsr Ancel yttrar sig helt naturligt med

utgångspunkt i

tendomen som sådan svävar i dödsfara och
i händerna på det mest
ohOljda och gudlösa tyranni, vore förvisso
en vansinnig och verklighetsfrämmande inställning, snarare tecken på svaghet än på

håller på att fall.:-

särskilt känsligt katolskt samvete.>> Det är
tydligt att Mr Bedoyöre verkligen är över-

tygad om att engelsmännen har ett samhälle som är värt att försvara, och att han
anser att hans folk kan hysa förtroende
f{xq har visför sin ansvariga ledning.
serligen blicken öppen för ett kommande
krigs fasor, men beslutar sig om också med

tungt hjärta för att välja dem. Han

att den befintliga

anser

moralteologiens kasuistik

icke lämnar tillräcklig ledning, Man försöker t. ex. konstruera ett försvar för tillgripandet av atomvapen >i vissa fall>>, medan verkliga förhållandet är, att dessa vapen kommer att användas hänsynslöst och
utan alla förbehåll. Vad moralteologien
hittills har uttalat om det moderna kriget
>är ett försök att uttrycka den kristna
traditionen i militära begrepp, som visser-

ligen har haft sin giltighet i mer än tusen
år, men som nu icke längre är tillämpliga>>.

(H erder -Korres lond enz mars

19

5

2)

angreppskrig

mot Vöstearopa omöjligt, om den allmänt
genomfördes.

kriget. >Att vara pacifist eller t, o. m. bara
*t plägr sig med problemet om förhållandet mellan kristendomen och det moderna
kriget, i en tid när hela kulturen och kris-

de existerande ytterst

Kyrkans omdöme om ptivatuppenbarelserna
Alltemellanåt inträffar här och där i
den katolska världen uppenbarelser, inför
vilka man ställer sig frågande, Hur kan
man avgöra, om det verkligen föreligger

i vilken utsträckning är man förpliktad att tro på inne-

skarpa sociala motsättningarna i Frankrike
och kommunismens mycket starka ställ-

övernaturliga fenomen,

ning inom den franska arbetarklassen. Det
är lärorikt att jåmförz hans tankegång med
ett uttalande av en representativ engelsk
katolik, M r B e d o y ö r e i Tbe Comrnon.ueal (zt/tz lgll). Han anser i stället att
det i själva verket inte längre existerar något problem hur man skall ställa sig till

hållet i sådana uppenbarelser? Avgörandet
tillkommer givetvis de kyrkliga myndigheterna, men ingen är förpliktad att tro
på en dylik uppenbarelse ens när den uttryckligen godkänts som sådan av Kyrkan.
Givetvis får man dock i sådana fall inte
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I sin prövning tar de kyrkliga myndigheterna bl. a. hänsyn till följande faktorer;
Undersökningen omfattar i stort sett två
stadier, Först och främst prövas med hjälp
av erfarenheten och förnuftet i vad mån
uppenbarelsen kan förklaras som ett rent

naturligt fenomen. Om så icke

befinnes

vara (a.llet, undersökes med hjälp av tron
och teologien, om det fu ftäg* om ett
öuernaturligt eller ett atom.naturligt {enomen (dvs. demoniskt),
När det gäller prövningen med förnuf-

tet, måste man till
börja. med göra klart
^tt
för sig, att de allra flesta av de >>uppenbarelser>>, som det h* är frigt om, icke
är av kroppslig utan av bildlig, imaginativ,

natur, dvs. de existerar endast i

någons

föreställning. Om det gäller en äkta uppenbarelse, är alltså denna föreställning av
övernaturligt ursprung, i annat fall framkallas den av rent naturliga krafter, som
antingen påverkar den som >>ser>> visionen
utifrån eller också inom hans egen person-

Härmed menas förmågan att framkalla livliga varseblivningar, alltså sinnesintryck,
som i själva verket inte härstammar från

yttervärlden uten produceras av vederbörandes egen psyke med hjälp av förrådet
av minnesbilder av tidigare varseblivningar.
Den eidetiska törmå,gan är synnerligen van-

lig bland barn, särskilt i åldern ll-13 ir,
men det anses att lester av den finns hos

alla människor. Eidetiska fenomen kan
aldrig i och för sig betraktas som sjukliga. Eidetikerna är aldrig själva medvetna

om att de är offer för en illusion, En
mängd privatuppenbarelser har kunnat förklaras som eidetiska fenomen, särskilt hos
barn. I regel kan sådana fall förklaras helt
och hållet på detta sätt; mera sällsynt är,
att det såtillvida föreligger en verklig uppenbarelse, att de övernaturliga krafterna
delvis använder sig av de naturiiga eide-

tiska fenomenen.

lighet.

Först och främst kan det vera frige
helt enkelt orn er synuilla: på detta sätt

har t. ex. biskopen av Assisi förklarat

garen>> själv som kan medverka till att
framkalla visioner måste man framförallt
ta hänsyn till de s, k. eidethkn anlagen.

de

av mängr människor observerade rörelserna
hos Mariastatyn på Lyrkan S. Maria degli
Angeli, och samma förklaring torde gälla
flera andra >>uppenbarelser>>.
Exempel på suggestion, i dettr fa,ll mass-

utgör Gudsmodervisionerna i
vid Loyola, där efter två små
barns uppenbarelser till slut bortåt li0
suggestiott.,

Ezquioga

vittnen påstod sig ha upplevt profetior och
visioner. Särskilt när det gäller uppenbat"lsgq i4för tillströmmande, ofta religiöst
upphetsade folkmassor, brukar man ofta
göra gällande, att det ju knappast kan

föreligga något bedrägeri eller misstag,
>>när det finns så många som varit med
om det>>. I själva verket måste man just i
sådana fall vara särskilt på sin vakt och
betänka hur lätt en folkmassa utsättes för
kollektiva emotionella inflytanden, som
ibland kan urarta till formliga >psykiska
epidemier>.

Bland de psykiska krafter hos >motta-

Dessa fenomen

är som sagt icke att upp-

fatta som sjukliga. Annorlunda förhåller
det sig med hallucinationer, psykoser,
tvångstankar och vanmaktstillstånd. Att
sådana sjukliga störningar ibland är av
religiöst innehåll, bevisar intet om deras
>äkthet>. Eftersom psykiska sjukdomstillstånd och nervösa överansträngningar förekommer oerhört ofta, måste man vid >uppenbarelser>>

i första hand fråga sig,

om

mottagaren är frisk och normal. Om så icke
är fallet, bortfaller väl praktiskt taget

möjligheten av en övernaturlig förklaring,
annars är en sådan visserligen tänkbar men

ingalunda bevisad.

Möjligheten att sjölusuggestion förelig-

ger måste man framför allt ta

hänsyn

till, när >uppenbarelsen> inte
som vanligen är fallet
kommer -överraskande
utan är förutsagd eller väntad, varigenom
)>mottagaren)) i förväg kan bli så upphetsad, atc >uppenbarelsen> ovillkorligen in-

finner sig so oiler

so.

Stundom kan >>uppenbarelser> helt enkelt förklaras som utslag av vartlig hörnr.91
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ningsilrift. Åtskilliga föregivna Mariauppenbarelser är tydligt imiterade efter Fatima; i andra fall har men kunnat konstatera reminiscenser från religionsundervisningen, katolsk litteratur eller t. ex. filmen
om Bernadette. I dessa fall måste man
emellertid komma ihåg, att det icke är
uteslutet, att äkta uppenbarelser kan anpassa sig efter mottagarens redan förhandenvarande erinringsbilder.

fordringar efter vederbörandes ålder. Måste
man i stället konstatera stolthet, högmod
och rättshaveri, fanatism och upproriskhet

mot kyrkliga myndigheter, då kan

man

utan vidare sluta sig till att det varit fråga
om en oäkta uppenbarelse. Å andra sidan
gäller, att mottagarens helighet icke på något sätt beuisar vppenbarelsens äkthet, den
visar endast att möjligbeten för en äkt*
uppenbarelse

är förhanden,

Liknande gäller beträffande uppenbarel-

Om sålunda en föregiven uppenbarelse
icke kan visas vara simpelt bedrägeri, och
icke heller synes kunna förklaras som följd
av synvilla, suggestion, härmningsdrift eller

psykopatiska anlag, då är det visserligen
möjligt, att man har att göra med en äkta
övernaturlig uppenbarelse, men denna måste

nu

prövas

i

avseende

pä

överensstömmelse

ffied tron och teologin.

verkningar på andra människor. Ästad-

kommer den verkligen kärlek till Gud, till
Kyrkan och till näsran, srörre iver för bön
och botgöring, större lydnad och ödmjuk-

het, och blir

dessa

verkningar

bestående,

till hands att
anta uppenbarelsens äkthet, men något
strikt beuis utgör detta ännu icke. Å andra

då ligger det visserligen nära

sidan talar negativa verkningar såsom tom

Tre saker måste härvid prövas: uppenbarelsens överensstämmelse med Kyrkans lära,
mottagarens religiösa hållning, och de verkningar uppenbarelsen utövar.
Med det första kravet menas visserligen
inte, att uppenbarelser av t. ex. Guds Moder in i minsta detalj måste stämma med

den historiska verkligheten eller med Kyr-

kans dogmatiske formuleringar.

Många

smärre awikelser kunna här inträffa, som
kanske i flleta f.ill närmast kunna förklaras som orsekade av mottagarens eidetiska
begåvning. Säkert är däremot, att två
fordringar måste uppfyllas:
Uppenbarelsen får icke innehålla något
som

sens

uttryckligen strider mot Kyrkans defi-

tro, och den får icke innehålla
något direkt angrepp på den besrående

sensetionslystnad, olydnad mot den kyrkliga överheten o, d. utan vidare för oäkt-

het.

Man får icke förbise den möjligheten,

att

demoniska

krafter kan vara i verksam-

het, åtminstone såtillvida, att de kan

an-

vända sig av naturliga fenomen för sina
syften. Bland annat är det mycket möjligt,
att de direkt kan stimulera till vissa former

av andaktsövningar

o.

d, för att

genom

grov banalisering bringa dem i årlöje. Man
måste här var:- pi sin vakt och betänka,

ett det är utmärkande för >>Lögnens fader>>
att blanda upp lögnen med brottstycken
av sanningen, för att människorna därigenom lättare skall falla offer för hans be-

nierade

drägeri.

hierarkien, så att t. ex. Maria spelas ut mot
biskopen. Vidare är att märka, atr en ))uppenbarlese> säkerligen är oäkra, om den
endast rör likgiltiga ting, som på sin höjd

Men även om alla positiva kännetecken
samtidigt föreligger: uppenbarelsens sunda
religiösa innehåll, mottagarens äkta fromhet eller rent av helighet, många människors religiösa omvändelse eller fördjup-

kan tjäna till att tillfredsställa vanlig

ning, så är uppenbarelsens äkthet ännu icke

mänsklig nyfikenhet.

ställd utom allt tvivel. Den möjligheten

Mottagaren måste efter uppenbarelsen
ädagiliggt en djupare helighet eller åtminsrone en omvändelse, innerligare kärlek till

återstår nämligen fortfarande, att Gud begagnar ett rent naturligt fenomen för att

Gud och medmänniskor och större ödmjuk-

het än förut
92

-

självfallet

avpassas dessa

uppväcka och stärka många människors
tro. Därför fordrar Kyrkan som avgörande
bevis för uppenbarelsens äkthet, och för
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giltigheten av dess budskap även för andra
än den omedelbare mottagaren ytterligare
en sak: underverket,
Äktheten är icke ens strikt bevisad därmed att ett underverk inträfar: miraklets
äkthet i sin tur måste först bevisas genom
en strängt vetenskaplig undersökning. I
denna mening kan man alltså säga, att förnuftet, rätt uppfattat, behåller sin yttersta
domsrätt även när det gäller att undersöka

en del läkare och särskik med. lic. Torsren
Lindner uppträtt, då de i dessr experiment
velat se charlataneri och ovetenskaplig anda.

privatuppenbarelsen utifrån trons synpunkt.

Han räknar upp en del egendomliga levitationsfenomen och frågar, vad det är för en
värld, där >>de andliga topp-prestationerne>

(Efter Der

grosse Entschluss,

f.ebruati 79f2)

Åkademisk övertro
Oskar Liclän är en akademiker av gammal skola, som i dagarna känt sig uppfordrad att rycka i fält. Han är mycket
upprörd
vilket redan framgår av titeln
på hans- stridsskrift, Akademhk öuertro
(Lund 19t2, Gleerups). Vad gäller den
gamles vrede?

Man finner redan i första kapitlet, att
författaren känt sig plågad av den student-

afton den 26 oktober 19t0, då ett antal
lundensiska akademiker diskuterade parapsykologien och ställde frlgau >en ny
värld eller gammal bluff>>. Särskilt tycks

hans vrede gälla dubbeldoktorn John
Björkhem och professor Olle Holmberg.

Lindner ville t. o. m. anlita polis för att
hejda BjOrlihems vetenskapliga experiment.
Det hade varit rimligare, om Lindner själv
ägnat några årtionden åt vetenskapliga experiment och försökt hjälpa detta studium
framåt,

Dr Lid6n är en andlig kusin till Lindner.

utgörs av kullvräkta möbler, kringflygande textilier etc. Citatet är typiskt för
hans polemik. Hrn fabricerar själv iddn,
att dessa yttre fenomen skulle vara av
>andlig>> art eller rent av >andliga toppprestationer>, vilket naturligtvis ingen
människa påstått. Han räknar upp, vad
som förekom under experimenten, men gör

inte ett försök att förklara saken. Han
utgår lrån att alit detta är svindel.
Dr Björkhem blev både teol. och fil.
doktor samt dessutom med. lic. Detta säkert för att bryta udden av alla invändningar om inkompetens. Intressant är att
läsa, vad en
icke vetenskapligt verksem
svensk läkare har att säga om

-

detta:

skapliga experiment under strängaste kontroll, och den andre har i några sammanhang bidragit till att anordna parapsykologiska experiment under strängast tänkbara

>Det är oförsvarligt, att herr Björkhem
själv som 'tredubbel' doktor utnyttjar en
okririsk allmänhets högst förklarliga men
ändå högst dubiösa överskattning av de
akademiska examina, när det gäller att bedöma vederhäftigheten och framför allt
den kritiska skärpan hos en representant

kontroll. Ingen av dem tror på

för den akademiska

Den förre har s.jälv utfört en rad veten-

>andar>,

båda avvisar bestämt alla de skojare och
charlataner, som på detta område är minst

lika vanliga som inom

vetenskapen eller

Iitteraturen. Men de har
som så många
andra vetenskepsmän världen
runt
stannar inför den rest av oförklarliga och
egendomliga företeelser, som parapsykologien nu sedan snart ett halvt sekel vetenskapligt studerar.
Professor John Lendqvist har för något
år sedan påpekat, hur ovanligt omdömeslöst

vetenskapen . .

.>>

Dvs. det var rysligt fult gjort av Björkhem
som ju a priori måste h* fel
att skaffa
sig denna överväldigande vetenskapliga meritering. Han blir nämligen svårare xtt intrigera bort då . . ,
Björkhem har annars gång på gång stillsamt uttalat:

>Ännu behövs många kontrollförsök,
innan man definitivt erkänner de jämförelsevis enkla företeelserna telepati, clairvoyance och psykometri. Den högre me-

9J
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diumismens fenomen kan således ännu mycket mindre betraktas som slutgiltigt bevisade,>>

Med denna mönstergilla försiktighet har
Björkhem gjort sina experiment, som ingen

försökt allvarligt vederlägga. Då framuäder den >>akademiska övertron>, Den är
icke en övertro på spiritism och andar som

ty va,t finner man
dr Liddn tycks tro
en akademiker som tror på slikt? (Frans G.
Bengtssons anförda yttrande om spöken är
naturligtvis ett skämt.) Nej, övertron vi-

i att den materialistiskt orienterade
dvs. relativt obildade
delen av den
-svenska läkarkåren avvisar -hela denna värld
utan att pröva den. Ja, de går
som skoj
ännu längre
de misstänkliggör och förhånar alla dem som
utan att tro någonting alls
experimenterar för a,tt fä veta
något, Dessa materialister är alltså princisar sig

piellt

ovetenskapliga

de

vill

undandraga

en stor problematik -den vetenskapliga behandlingen, detta trots att i de stora kulturländerna vetenskapliga forskare av rang
även Nobelpristagare
ägnat decen-niers studier åt dessa fenomen.
Detta om
något är akademisk övertro. Professor Olle
Holmberg har här uppträtt på ett föredömligt sätt, särskilt i sin studie i den privata
vänboken till Ivar Harrie på hans femtioårsdag. Han
förhånad.
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har följaktligen blivit

extra

Det är typiskt, att svenska läkare är
obekanta med eller avvisande mot de egendomliga företeelser av helbrägdagörelse, som
förekommer i Lourdes. Dit strömmar varje
år tusentals läkare från hela världen, de
strängaste vetenskapliga metoder används
för att kontrollera fallen, icke-kristna läkare är välkomna som kontrollanter, den
modernaste

trots

^ppercrut

finns till

hands

dessa försiktighetsmått kvarstår
-en rad ytterst väl belysta fall, som vetenskapen icke kan förklara. När nobelpristagaren Carrel i kritiskt syfte närmade sig
Lourdes för att avslöja humbugen, blev han

tvärtom övertygad om att han stod inför
något, som vetenskapen ännu icke kan för-

klara. Detia fOrde till am denne lysande
forskare bland sina kolleger kom ett gälla
som underiig eller rubbad. . .
Dr Liddn tar alltså fel, då han finner
övertro i det faktum, att en rad vetenskapsmän börjat ta parapsykologien på allvar, Man kan icke tala om övertro, så länge
herrar uttryckligen försäkrar, att de
inte tror någonting alls och icke har gåtans

dessa

förklaring utan bera vill undersöka den,
övertro och ovetenskaplighet är det däremot att awisa, vad man icke känner till,

som a priori omöjligt. Denna anda har
varit alla framstegs värsta fiende i Europas
historia.
S.

S-e

LITTERÄTUR
Den bibliska tenässansen
Frankrike

i

På senare år har den franska katoliciteten översvämmats av bibelpropaganda: nya
översättningar, vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten, föreläsnings- och
föredragsserier. Det är sannerligen inte möjligt att här längre tala om bristande intresse för Bibeln. Man gör ingenting för
atc döl.ia att man är sent ute
men desto
intensivare är arbetet på att- impregnera
det katolska folket med Guds Ord,
Belysande för hur det bibliska intresset gripit
omkring sig är den debatt som för två år
sedan fördes mellan represenranter för den
>>bokstavliga>> och den >andliga> bibeltolkningen
en debatt där inte bara teologer
- lekmän (bl. a. Paul Claudel och
utan också
Louis Massignon) lidelsefullt och ej alltid
utan aggressivitet deltog
och som med
intensiv uppmärksamhet följdes
av den bil-

dade kristna publiken. Den utmynnade i
en offentlig debatt där talare och åhörare
stod packade och som pågick till långt in
på natten. Det var också en >ekumenisk>
manifestation, ty åtskilliga proteståntiska
teologer och exegeter deltog, och gränslinjen mellan meningsfränder och motståndare
följde den gången inte de konfessionella
skrankorna. överhuvudtaget är det karakteristiskt i vilken grad den aktuella bibelforskningen representerar

ett

generöst samkristna konfessio-

arbete mellan de olika
nerna; de katolska bibelteologerna döljer
ingalunda hur mycket de är skyldiga sina
protestantiska kolleger; särskilt ofta nämns
Cullman samt den >skandinaviska skolan>.
Och ved är i själva verket narurligare än
att de kristna av alla konfessioner finner
sin gCinensamma nämnare just i den Heliga Skrift?
Sammanfattningsvis och utan anspråk på
fullständighet skall i det följande lämnas
några uppgifter om under de senaste åren

utkomna katolska publikationer

i den bib-

liska förnyelsens tjänst.
Först och främst är då att märka att
till den gamla hederliga Crampons
bibelöversättning och P iro t-C I a m e r s
likaledes klassiska, som kommit i ny upplaga, nu ytterligare andra finns att tillgå.
Dels en från Maredsous, typografiskc
tilltalande och modern i språkec. Till den
grad modern att den samaritiska kvinnan
kallar Jesus >Monsieur> . . . Vidare en bibel
som utgivits på L i I I e-stiftets initiativ och

med den förutsättningen att den

inte

skulle gå med någon som helst förtjänst
utan säljas

till

självkostnadspris (något som

kunde tyckas vara en elementär fordran
när det gäller spridandet av Guds Ord!).
Den är billig, liten och praktisk i formatet
tack vare en nästan total avsaknad av
kommentarer. Vid sidan av dessa båda finns
Lo Bible d.e lörusalem som utges i häften
med mycket smakfull utstyrsel, samt med
inledningar och kommentarer som rar hänsyn till exegetikens sista resultat och vilkas
värde växlar eftet författzrna.
För den som vill berika sin bibelläsning
med historiskt och arkeologiskt studium
är R ic c i o t tis till franska översatta och

utgivna Histoire d'lsraöl (Picard) för
Gamla Testamentet och judendomen fram
till judafolkets definitiva upplösning, samt
lösus-Christ (Payot) för Nya Testamentet,

av ojämförligt värde. De förenar

vetenskaplig noggrannhet med lättläst framställning.
Flera tidskrifter ger stort utrymme åt

bibliska frågor, så t, ex. La Vie Intellectuelle, La Yie Sftiritaelle, Cabiers Sioniens
(företrädesvis Gamle Testamenter, förra
året ett utomordentligt nummer helt ägnat
Abraham), samt framför allt Dieu Yiaant
där man särskilt uppskattar det utrymme
som beredes protestantiskå och ortodoxa
exegeter vid sidan av de katolska.
Editions du Cerf ger ut två bibliska
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bokserier: Tänoins ile Diea, som utgör en

uppfattningar: 'Bibeln är en protestantisk

tämligen populär samling arbeten av vä-

bok', 'Den står på index'.

sentligen biografisk karaktär över de inspirerade författarna, samt Lectio Diuina som
mera vetenskapligt behandlar Bibelns olika
delar från exetetisk, historisk och teologisk
synpunkt.

präster och nunnor avråder kraftigt och
ihärdigt alla som tillfrågar dem, från att
läsa Gamla Testamentet: 'Ni kan förlora
tron om ni gör det; där finns fullt av dåliga exempel; för övrigt är det förbjudet.'
Och även de som inte går så långt, svarar
i de flesta fall: 'Vad skall det tjäna till?
Det räcker med att läsa biblisk historia
och katekes och att höra på predikningar!'>
Efter dessa dystra iakttagelser gläder sig
emellertid Dom Charlier, och läsaren med

Dom C6lestin Charlier

behand-

lar i sin mycket väsentliga bok La Lecture
cbrätienne de la Bible (Ed, de Maredsous
1910) bibelläsningens problem överhuvudtaget, Detta arbete är säkerligen ett av de
bästa som kommit ut i ämnet och vänder
sig till såväl fackmän som bildade lekmän.
Det utgör en så värdefull inledning till en
fördjupad läsning och förståelse av Bibeln,

att den här skall mera urförligt omnämnas.
Dessutom ger ett referat av bokens inledande kapitel en utmärkt uppfattning om
bakgrunden till och därmed dimensionerna
av det bibliska flirnyelsearbete som nu ser

Välmenande

honom, åt den >>underjordiska ström av
bibliskt intresse>> som håller på att bryta
fram inom den >kristna eliten>>. FIan sammanför deina ström med den liturgiska och
patristiska förnyelsen och kallar det hela
för >>återvändandet till den kristna livskraftens rikaste och djupaste kellådeo.
Appellen kommer framför allt från lek-

folket; prästerskapet i gemen är

dagen.

Dom Charlier börjar med att

beklaga
den försummelse av bibelläsningen som allt-

för länge fitt r&dt i den katolska

långsam-

mare i vändningarna, men några framstående teologer har axlat den uppgift som

kristen-

tillkomrner dem, att leda denna förnyelse i

heten: >>Allt vad majoriteten av nutida

rätt riktning.
Tre huvudpunkter karakteriserar den

katoliker känner till om Bibeln kan sami vad de minns av de två eller

menfattas

tre

mycket korta och sibyllinska

- och svar som ägnades den i deras
frågor
katekes. De har aldrig sett en fullständig
Bibel och sällan ett Nytt Testamente . . .
Av Bibliska Historien minns de framför allt

bibliska renässansen: misstro mot den rene
vetenskapen; återgång till kyrkofäderna,
och företräde för den >andliga> betydelsen
framför den >>bokstavliga)>.
Dessa punkter är givetvis på gott och- onr, och Dom
Charlier varnar också för överdrift och

några episoder, ständigt desamma, utvalda
bland de minst väsentligå.))
Här tillägges att förhållandet är föga- bättre i protestantisk miljö, utom i de länder där pro-

Så övergår författaren till en noggrann
introduktion till bibelläsningen. Han redo-

är i minoritet (vilket är ett

miljö i vilken de bibliska skrifterna till-

testantismen

belägg för minoritetens ständiga tendens
att framhäva det som skiljer den från ma-

joriteten!). De äldre generarionerna har
visserligen behållit sin

kult för

Böckernas

Bok, men de yngre har förlorat den. >Massornas avkristning tar sig inom protestantismen uttryck i förlusten av det bibliska
sinnet, inom katolicismen i den liturgiska

kultens dekadens.>
>Men även bland
bildade katoliker, till- och med bland prästerskapet, möter man de sorgligaste miss96

ensidighet.

gör för Skriftens licerära genre, för

den

kommit samt för den semitiska psykologi,
som ligger till grund för deras utformning, Denna redogörelse är rent mästerlig.
Inspirationens problem, uppenbarelsens begrepp samt naturvetenskapliga och histo-

riska synpunkter och frågeställningar behandlas utifrån forskningens senaste rön.
Bibelns plats i det kristna livet och texternas andliga innebörd tas givetvis också upp.
Charliers bok har väckt enstämmig uppskattning och förtjänar i hög grad att spri-

Litteratur
av

Om Johannes har vidare Dom Dupont
(Abbaye de Saint-Andr6, Bruges 19i1)

kristna, och man får hoppas på snara översättningar till andra språk. Varför inte till

Saint Jean. Han tar återigen upp frågan

das

utanför franskspråkiga länders gtänser,

Den bör intressera stora kategorier

författat fyta

Essah

sur la Christologie de

till

svenska?

om Johannesevangeliets förhållande

Från Belgien (Ed. Universitaires, Bruxelles 19!l) kommer också en annan bok av

hellenistiska världen och belyser utförligt
hur den johanneiska tanken har sina rötter

mindre format och med mindre anspråk'
men även den synnerligen användbar:
Ouarons la Bible, av R. Poölman. Den
syftar framför allt till att visa på någre
bibliska perspektiv som förbinder Gamla
och Nya Testamentet,
Nämnas kan

i judisk-kristen miljö.

-

också Las Yaleurs Clsråtiennes ile I'Ancien
Testatnent av Dom Duesberg (Ed.
de Maredsous 1948); en god allmän inledning till Gamla Testamentet.
Med bibelläsningens renässans i fromhetslivet följer givetvis också en tendens att
återföra teologin till mera bibliska kategorier, vilket medför bl, a. ett återknytende

till den patristiska traditionen. Här spelar
Jean Dani6lou en framrädande roll
och har gjort en betydande insats inte minst
för förståelsen av den typologiska bibeltolkningen, som i Gamla Testementets hendelser fremför allt ser förebilder tiil vad som
fullbordas i Nya Testamentet och vidare i
Kyrkans sakrament. Hans båda senaste böcker: Sacramentun Futuri (Beauchesne 19i0)
och Bible et Liturgie (Ed. du Cerf 19tl)
belyser detta. Den förra undersöker några
gammaltestamentliga motiv och deras tolkning först i Nya Testamentet, därefter hos
kyrkofäderna, främst under 100- och 200talen. Den senare behandlar sakramentstypologin och kyrkoårets förnämsta högtider
i den fornkristna traditionen.
På samma linje, men med mera spekula-

Uppenbarelseboken

i serien Tböologie, dät
Bonsirven
förut är repreJoseph
senterad med L'Eaangile de PaaI.

Paulus är givetvis oavlåtligen föremål
f& nya studier. Joseph Huby har hos
Desclde de Brouwer 1948 utgivit Mystiques
Paalinienne et Jobannique, ett grundligt

arbete som väckt mycken uppskattning.

är också ständigt ak-

tuell. Två arbeten må nämnas: D o m d e
M o n I 6 o n: Le Sens Mltstique de l'Apocalypse (Nouvelles Editions latines 1948),
som utgör en interfolierad kommentar till
själva texten, samt H. M. F 6 r et s L'Apocafufse de Saint lean, en exegetisk och teologisk studie med gode förtjänster.
De flesta av de nämrida böckerna vän-

der sig trots allt till en relativt begränsad
det finns även publikationer

iäsekrets, men

med enorm spridning. Här skall endast angivas Daniel-Rops populära men ändå
synnerligen gedigna böcker, som blivit nära
nog bestsellersl Histoire Sainte (Laffont

1946) och Jisus en son temps (Laffont
1947). Dmiel-Rops redigerar även serien
Textes fiour I'Histohe sacrle, utvrlda btbeltexter med goda exegetiska kommentarer
av specialister, Editions du Cerf publicerar
Bible et Missel, en samling populära broschyrer i den biblisk-liturgiska rörelsens
tjänst,

Denna snabba överblick över den bibliska renässans som utbreder sig jämsides
med och får sin näring av den liturgiska

och patristiska förnyelsen tycks berättiga

till den optimistiska tanken att den katoltill källorna>>
för att använda ett gärna brukat talestätt.
ska fromheten är på väg >åter

GunnetrYallcluht

tiva perspektiv, ligger Jacques Guillets arbete Tbånes Bibliques (19i1), utkommet hos Aubier

den

Tysk bokkrönika
Med utomordentlig spänning tar man del
von Le Fort's sista bok
Aulzeichnungen and Erinnerungen (Ben-

av Gertrud

z;tger, Zij,rich), som innehåller något i
denna författarinnas produktion så pass
sällsynt som en rad självbiografiska notiser
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och familjefotografier. I den stora herrgården Bök vid Möritzsee levde fadern, Lothar
Freiherr Le Fort, en högt bildad, kantianskt
skolad tysk officers lugna liv. Modern, född
von Vedel-Parlow, representerade det religiösa arvet
hon var ivrig protestant. Boken anger -icke tydligt orsakerna till forfattarinnans egen konversion; kanske kan

de direkt utläsas ur hennes klassiska Veronikaroman. I gengäld ger samlingen flera
bidrag till belysningen av hennes mognade
katolska kultursyn. Hon behandlar åter det
stora temar från sin oförglömliga bok Die
ewige Frau, nämligen det kvinnliga som
identiskt med det centralt religiösa: Iösenordet är fiat. Detta dels i en studie över
Die Frau des cbristlichen Abendlaniles, dels
i en uppsats Das Gebet der Frauenseele.
F{ennes tes är känd:
>Gentemot Gud står själen alltid i en

kvinnlig hållning.

-

Kyrkan är själv

en

kvinnogestalt
Kristi brud och sina barns
moder. Detta betyder för vårt tema: Kyrkans stora prästböner får sitt nödvändiga
komplement genom den medbedjande kvinnan, bara att hon gentemot den prästerlige
mannen mer representerar bönens förborgade djup. Detta betyder naturligtvis inte,
att kvinnan ber på större djup än mannen,
utan endast att hon i kyrkobönens htigddliga ordning tilldelas rollen att symboliskt
representera .iust detta djup.>
En viktig uppsats handlar Vom Vesen

ilen Sinnen behaust (Matthias Griinewald,
Mainz) samlar posthumt prosauppsatser, dikter och romanfragment. Även här behandlas den svåra frågen om en kristen diktkonst och dess möjligheter; den grundsy:r
som utvecklas är av högsta vikt. För Elisabeth Langgässer står det klart, att vi just
stiSit ur spillrorna av en krossad världsbild
den borgerliga, kausala och positivistiska

- och stiger in i en ny. Den våldsamma
-kritik man känner från Ida Görres' uppgörelser med tom moralism, livlös institutionalism och det religiösa mysteriets ersättande med psykologi årerkommer här i lika

förbittrade formler. Hos Kyrkans elit och
Clauden ledande dikten i alla länder
del, Bernanos, Greene
finner Langgässer

i

tecknen

till

-

en andlig renässans, en återgång

till urkyrkans mysteriösa

verklighetstro.

Den kristna dikten måste släppa alla

de

kausala klich6er, som sammanhänger med
den borgerlig-psykologisk-kausala världsbilden och skapa sig ett eget språk, som rätt
speglar andens tidlöså upplevelser. Den
kristna dikten måste bestämmas av det andliga livets egen rytmik. Författarinnan har
också i sina två stora romaner själv försökt
gestalta detta program.
Boken innehåller
bl. a. vidare en gripande koncentrationslägernovell och ett fång dikter, där man
till sin häpnad finner svenska motiv: har
Elisabeth Langgässer anonymt besökt Uppsala?

cbristlicber Dicbtang. FIon pekar på diktens förkärlek för sorgen, nederlaget och
lidandet; undersökningens resultat är bevekande uttryckt i följande ord:
>So erscheint auf der ganzen Linie die
liebliche Muse der Dichtung als eine zwar
nicht voll durchchristlichte Gestalt, abcr
doch als eine von ihren eigenen tiefsten Im-

Karl Kind ar kend genom ett stort
verk om Klopstock. I sin nya bokYorschule
cbristlicber Philosophie (Fr. Vittig, Hamburg) skiljer han mellan två slags spekula-

pulsen her unbewusst aber unwiderstehlich
auf das Christliche Hingeordnete, von einem
zarten, gleichsam adventlichen Licht um-

är avsiktligt skriven i

flossen.>

tj'inar Johannes Lotz och Josef
de Vr ies' Die Velt des Menschen (Fr.

Vid sidan av Gertrud von Le Fort

och
avlidna E I i s a-

Ida Görres är den nyligen
be th L an g g äs s er det katolska Tysklands största kvinnliga författare. Geht in
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>emancipationens>, som arbetar
tion
utan -det religiösa helhetsperspektivet, och
>>integrationens>, vilkens huvudlinje är re-

flexionen över uppenbarelsens fakta. Boken
icke-vetenskaplig

form. Dess behandling av katolskt tänkande
är icke tillfredsställande. Ett liknande syfte

Pustet, Regensburg), som däremot är skri-

ven från katolsk synvinkel. Men om denna
>Grundriss christlicher Philosophie> kom-

Litteratur
nter Credo snart

att ge en utförligare

re-

av Hölderlinupplagans utgivare

Friedrich
svaghet är, att den meddeler

cension.

Sebass. Bokens

I detta sammanhang kan nämnas J o s e f
Goldbr unne t s Indiuiduation (Eåch

ning och egna funderingar, som oftr 'ir

\Zewel, Krailling vor Minchen) som benar
upp C. G. Jungs djuppsykologi. Jung menar, att en större uppgift än att rucka på
komplex och nevroser är att ge själen ledning. >>En tredjedel av mina patienter>, säger han, >>lider inte av någon kliniskt bestämbar nevros utan av att deras liv saknar
mening och mål>. Han viil d^tf& arbeta
ut en väg till personlighetens uppbyggande
icke personsemt ge en personlighetens
lighetsfragmentens * psykologi. Goldbrunners bok är dels en expos6, dels en kritik.
Den har sitt intresse för svensk publik icke
minst genom sitt anförande av en mängd
hos oss okänd ny litteratur i ämnet.

G. F. Hartlaub,

tidigare känd

som

konsthistoriker och kännare av bl, a. rosenkreuzeriet, har utsänt en vacker volym Das
anerklärlic he Studien zam magiscben V eltbild (K. F. Koehler, Stuttgart). Den ka-

tolska kyrkans syn på ockultism och spiritism är bekant. Hartlaubs bok, som är påfallande intelligent utförd, diskuterar först
förhållandet mellan moderna parapsykologiska erfarenheter å ena sidan, de primitiva
folkens övertro å den andra; han behandlar
sålunda >>profetens parapsykologi>, astrologien och undren, Den andra delen av boken
är originellare, Den rymmer en rad undersökningar, som vill visa, att den s, k. övertron icke alltid verkat nedrivande utan
också i hög grad befordrande på dikt och
konst. I detta sammanhang behandlas bl. a.
Böhme, Goethe och Swedenborg. Den senare behandlas med aktning och cn viss

insikt. Dec antyds, att Goerhes intryck ev
Swedenborg (synliga t. ex. i Fausts himmelsfard) är d.jupgående. Den mycket kortr
framställningen åberopar särskilt E. Benz'

i

Sverige ännu föga uppmärksammade,

vik-

tiga arbeten om Swedenborg.

Ett viktigt ämne har Marianne
Schultes tagit upp i sin bok Hölderlin,
Christus,'Velt (Erich Vewel, Krailling vor
Mtinchen), vilken fått en utmärkt kritik

för mycket om författarinnans egen läs-

förvirrade. Men när den håller sig till sitt
ämne, ger den ofta förbluffande fina inblickar i Hölderlins förhållande till katolicismen. Kristus-, Vatikan- och Madonnahymnerna får en fin belysning. Bokens
största brist är dess bristande stringens och
översvallande beskäftighet.

Hans Sedlmayr
uppseende med

h* väckt stort

sin bok Yeilust dcr Mitte,

en av efterkrigstidens säkraste kulturanalyser. Flans nya verk, Die Entstebung der
Katbed.rale (Atlantis Verlag, Ziirich) har
väckt lika ivrig diskussioh. Den innehåller
en teori om den gotiske katedralens andliga
bakgrund, som är revolutionerande
som
kanske redan kan sägas vara överdriven,
men som säkert kommer att i sin kärnr
räknas som en bestående konsthistorisk insats. Huvudteorien är, att katedralen är
>himmelens avbild>. Redan den gammalhristna basilikan tolkas som en bild av det
himmelska Jerusalem, liksom den justinianska och medelbysantinska kyrkan är en bild
av kosmos och den förromanska och romanska kyrkan är en >himlaborg>>, En fin
analys är ägnad himmelsbilderna i 1200-

talets andliga diktning. När Hieronymus
Bosch skall teckna en svävande himmel, är
det en katedrel han frambesvärjer. Själva
gotikens >svävande> art är ett utslag av
tendensen

att

återskapa det övervärldsliga,

det himmelska, och detsamma gäller alla
den gotiska katedralens typiska elemcnt:
baldakinen, de lysande v'ig9a,rna, det överjordiska ljuset, den nya människobilden,

portalkonstruktionerna (>porta cceli>), rosettfönstren, glasmålningarna som lever endast i solljuset, frånvaron av människobilder inne i kyrkorummet, altaret som himlatron, liturgin som religiös hovtjänst, musica
celestis, talsymboliken, helvetessfären. Den
som äger en föreställning om den franska
gotikforskningens nuvarande ståndpunkt,
hälsar med glädje detta fruktbara uppslag
av en tysk forskare. Även icke-fackmannen,
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som fascinerats av den gotiska katedralen,
Europas största skapelse, bör ta del av
denna magistralt utförda analys.

Den berömde romenisten och rektorn
vid Ziirich universitet Theophil Spoe r r i har länge sysslat med den sorts
>strukturstudier>, som först nu blivit så
aktuella i Sverige tack vare vissa amerikanska litteraturkritikers verksamhet. Han
har nyligen utsänt två viktiga skrifter, Den
ena heter Grundkrälte der eurofäiscben
Gescbicbte (Furche-Verlag, Hamburg) och
Lan sägas rymma den historiesyn, på vilken
Oxfordgruppen stöder sig; författaren tillhör det inre teamet och boken har framgått ur föreläsningar ur det universitet,
som tidvis fungerar i Caux. Spoerris andra
bok har aktuellt intresse i Sverige; den heter Die Straktu d.er Existenz (Speer-Ver-

bg, Ziirichl och är en >Einfiihrung in die
Kunst der Interpretation>. I den borgerliga
epoken var konsten ett lyxföremåI, som
man betraktade och avnjöt. Den moderne
konsten har slagit sönder dessa våra (o)vanor och tvingar oss inse, att konsten är ett
varande, som sätter människan i hennes
helhet i sving och ställer henne inför den
värld hon själv måste bygg"
för att

kunna vara människa; den sista tanken är
från
hämtad
Heidegger. Konsten är icke
sanning
i konsten >sker sanning>: Das
- Kunst ist das Sich-ins-\frerkVesen der
Setzen der \Tahrheit.> Spoerri anknyter
bl. a. till franska strukturanalyser
särskilt den hos oss okända Gasron Bachelard:
La Psycboanalyse d.u Feu, L'Eau et les
Röues, L'Air et les Songes, La Terre et les
Röueries de la Yolontö; här ges en grundskiss av de tidliga och rumsliga struktu-

rerna.

I människan återfinns

-

ofta {ör-

tvinade
dessa strukturer. Också en liten
människa är en hel människa (Montaigne).
En neutral människa existerar icke. En isolerad människa existerar heller icke. >>\(esenhaft wird der Mensch nur innerhalb
einer ''$7'elt', in den lebendigen Beziehungen
von Mensch zu Mensch, von Mensch zu
Gott.> Sig själv i denna mening blir människan icke utan språket. >Geistwerdung ist
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Sprachwerdung.> >De bygger staden>, sadc
en gång Ramuz, >men det behövs någon
som säger det
annars är staden icke
byggdt>. I denna mening är dikten mänsklighetens modersmål (Hamann, Herder,

I denna propedeutiska skrift
finns bl.- a, flen lyriska analyser samt en
stort och glänsande utförd strukturell tolkning av Sartres les Moucbes. Det slemmiga
Vico).

och äcklande är för Sartre tillvarons grundform. Hans hållning är bestämd av maqui-

sen (Pdtain: Aigistos!). Han inser icke,
att vär historiska situation kräver någonting utanför och mer än blotta motståndet. En ytterst givande kontrastering melIan Ariosto och Dante avslutar boken. Den

{örre >kehit der harten Tatsächlichkeit
den Riicken zu und verschliessr sich in
seinem elfenbeinernen Turm, Der anderc
wendet sich zur

Velt und fasst sie, um sie

zu verwandeln,>
Slutsummeringen i skriften lyder:
>>Zur befreienden Offenbarung wird die
Kunst nur, wenn sie ihre eigentliche Funktion erföllt: den Menschen zu einer \lrirk-

Iichkeit zu föhren, die wirklicher ist
sie selbst

Karola-

als

els er selbst.>

Adalsten

är en

isländsk

katolik, vilken på Lambertus-Verlag, Freiburg i. Br., gett ut en Birgittabok, kallad

Licht

aus dern Norden. Författarinnan har

läst revelationerna och kanonisationsprocessen men bygger annars på Norlind och de
Flavigny; hon vet ingenting om t. ex. Vestman eller Toni Schmid; särskilt den senares arbeten är oundgängliga. Boken är tillfredsställande som referat av grundmaterialet och ger en icke oäven antologi Birgittacitat. Men den innehåller många svåra
fel. Nils Hermanni kallas en känd person,
och det uppges att han är identisk med
Nicolaus Flermansson; det är ganska sällsamt. Att Olav den andre av Norge har

kristnat Sverige, är en annan häpnadsväckande upplysning. >Blekkinge> är en av
södra Sveriges rikaste provinser. Man kunde
påpeka många liknande fel. Författarinnan
ger en hygglig biografi men borde ha läst
Canet i stället för Jörgensen. Om modern
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Birgittatolkning vet hon ingenting. Boken
kan ändå sägas vara acceptabel; den har
fått en påfallande vårdad utstyrsel.
S.

S-e

M.-D, Chenu: Introiluction

å

I'ätud.e d.e Saint Tbonas d'Aquin,
Paris 19 10, Vrin,

Inledningar till studiet av thomismen

finns av många slag. Deskriptiva fram-

något sätt rättvisa åt den enorma kulturinsats som de arabiska lärde gjort genom

att föra den antika bildningen vidare.
Chenu framhäver scarkt den strömning,
som han kallar l'äuangelisme, men även på
denna punkt synes en

liten

anmärkning

nödvändig. Denna rörelses betydelse för
tiggarordnarna, och därmed för S:t Thomas är ju uppenbar, men mera tvivelaktig
tötelÅlet Chenus strävan, att visa, att den
på något oklart vis skulle ligga under hela

ställningar av S:t Thomas filosofi och teo-

den medeltida renässansen. FIan tar visser-

logi, sådana de faktiskt föreligger i hans
skrifter (Gilson), populära appeller (Chesterton), moderna verk, som arbetar med

ligen avstånd från Thodes

att insätta fbilosofibia fierennis i den nu
aktuella filosofiska debetten (Johannesson)
o. a, Den lärda men lättlästa volym, som
nu anmäles hör icke till någon av dessa
typer, Den ger en strikt historisk framställning, men icke endast av S:t Thomas
sytem, utan jämväl av den miljö i vilken
det

skapades, Förf. framhåller själv med
rätta, att det just är detta metodiska grepp
som är det intressenta med hans verk.
I ett långt och magistralt inledningskapitel ges en överblick över S:t Thomas biografi och över det intellektuella livet vid
det Parisuniversitet där han skulle komma
att göra sin insats. Pater Chenu har till-

ägnat sig den moderna forskningens resultat i fr|ga om renässans- och medeltidsproblemet. Utan ensidighet fastslår han, att
den egentliga renässansen i den europeiska
odlingens historia just precis är den oerhörda kraftutvecklingen under 1200-talet,
med förnyelsen av Äristoteles-studiet som
kanske viktigaste inslag. För den sakens
skull glömmes dock icke den tidigare me-

deltidskulturen t61g

-

den karolingiska

renässansen och Chartreshumanismen omnämnas visserligen kortfattat, men dock så,
att 1äsaren får en klar föreställning om

för 1200-talskulturen.
den historiska sanningens intresse skulle
man ha önskat en mindre snäv behandling
av den arabiska vetenskapen: Albertus och
Thomas polemiskc betingade utfz,ll mot deförutsättningarna

I

firaaatores Aristotelis gör

ju dock icke

på

franciskanska

överdrifter, men säger i alla fall, att han
icke vill sätte mot varandra Franciscus och
Thomas, >car un m€me siåcle les porta>>,
Men samma sekel rymmer Siger av Brabant. , .
Desse anmärkningar gäller endast några
detaljer. I sin helhet är verket av stort lär-

for den av
katolsk filosofi intresserade kan just en
dyiik extremt historisk framställning ge en
tankeställare i helt annan riktning, >Studiet av filosofien syftar icke till kunskap
om vad människorna hafr för åsikter, utan
till sanningen om tingen>, lyder ett ord
domshistoriskt intresse. Och

av Aquinaten, som Chenu citerar. Den regeln tillämpade Thomas bättre än de flesta
i sitt studium av Aristoteles. Det var för
honom icke fråga om reproducerande av
gaml* tankar och halsstarrig opposition mot
nyheter: det, uar den moderna filosofien,

kritisk, rationalistisk, i mångas ögon suspekt
och omstörtande.
Studiet av S:t Thomas filosofi ur historisk synpunkt bör väl just kunna bidraga
att hos hans allvarliga lärjungar alstra en

liknande orädd, uppriktig och

energisk

hållning inför vår tids problem. De är i
många stycken annorlunda än 12O0-talets,
men de måste lösas just i den and*, som
präglade Thomas själv; och på många
punkter skall väl även vår tid då kunna
ha nyttt av hans resultat, inte så att man
pliktskyldigast refererar d.octor angelicus,
utan därför att han verkligen kan tala om
qualiter se babeat ueritas rerum.
Leif Carlsson
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Arc hiu I iir Litur gieuisse n sc hat' t.
1. Band. Regensburg 19J0. Pustet.

J08 s. DM 3i:

-.

Den 2 september 7946 avled den för sin
insats i den liturgiska förnyelsen kände
abboten i Maria-Laach, Dr Ildefons Herwegen. Ett och ett halvt år senare, påskaftonen 1948, följde honom den mesr kände
av hans munkar, grundaren av Mysterientheologie, pater Odo
för benediktinsystrarna

Casel, själasörjare
i klostret Herstelle

a. d. Veser.
Därmed har den katolska
- två män, som haft en likvärlden förlorat
nande betydelse för uppbyggandet av liturgivetenskapen och för den praktiska utvecklingen av det liturgiska livet, som t. ex.
en Dom Gudranger, nygrundaren av klost-

ret

Solesmes

för det förra

århundradets

katolska liv.

Abbot Herwegens efterträdare, Dr BaEbel, som är den fyrtiofemte
abboten i Maria Laach har upptagit arvet
efter Abbot Ildefons och pater Casel och

silius

givit de liturgivetenskapliga arbetena en
fast form genom det 1948 grundade Abt
Heruegen-lnstitut lih liturgische und monastiscbe Forscbung. Därigenom

har Maria

i ännu högre grad blivit ett centrum
för den internationella liturgiska forskningen; och institutet står inre endest i
Laach

nära och vänskapliga förbindelser med det
mera på praktiska frågor inriktade, under
de tyska biskoparnas ledning stäende Liturgiscbes lnstitut i Trier eller med motsvxrande organ för den liturgiska rörelsen i

Frankrike, det efter kriget av dominikanerna

i

Paris grundade centre de fastorale

liturgique, utan genomför också var.ie år
studieveckor med inbjudna fackmän från
olika länder.

Mor bakgrunden av

dessa förhållanden

förstår man meningen och värdet med, Archlu flir Liturgieuissenschaft, vars förstt
band utkom 19t0
andra volymen be-

-

räknas utkomma under loppet av detta år.
Denna serie är en fortsättning av den av
Odo Casel utgivna lahrbuch fiir Liturgie-
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uissenscbaft, vars sista fuglng
tonde
utkom 1942,

-

den fem-

-

Denna första volym av Archiu
rttgiven av P Hilarius
Emonds OSB
betygar sin kontinuitet med föregångaren,
lahrbucb, genom sin ht:.vrda,rtikel, Zur
Kultsfirache des Heiligen Paulas, sorr. stammar från pater Casels penna. Genom att
ställa mot varandra A, v. Harnacks
Mission und. Ausbreitung des Christentunts
hr den ersten drei Jahrhunderten och O.

Cullm rn Urcbristentum un.d Gottesdienst (i Abbandlungen zur Tbeologie d.es
Alten und Neuen Testamentes, 3, 1944),
visar Casel inledningsvis omsvängningen
mot en sakramental uppfattning av frälsningsmysteriet inom den protestantiska teologien och framställer den bibliska och pa-

tristiska grunden för denne uppfattning.
Huvuddelen av arbetet innehåller sedan en
uppgörelse med de forskningsresultat, som
framlagts av Karl Prömm SJ, professor i paulinsk teologi och grekisk religionshistoria vid påvliga bibelinstirutet. (Der
Christliche Glaube und die altbeidnische
'V'elt, Herder 1935). Det gäller frågan om
Paulus medvetet har ragit de grekiska mysteriernas språk i evangeliets tjänst, dvs. om
det teologiska innehållet i t, ex. Romarbrevets sjätte kapitel eller enskilda begrepp
som >Kristusmysterium>> eller >>Guds härlighet>> måste förstås utifrån grekernas mysterieuppfattning- och kult. Under det att
Priimm förnekar detta, och säger, att begrepp och ord som t. ex. )>mysterion>, >>dö

med . . .> m. fl. hos Paulus icke har den
sengrekiska mysterieterminologiens innehåll,
söker Casel i föreliggande uppsats bevisa att

det förhåller sig

så.

Båda forskarna stöder sig på

ett rikt exe-

getiskt, patristiskt och religionshistoriskt
material, dock så att det patristiska överväger hos Casel och det religionshistoriska
hos Priimm, Bakom den olika värderingen
och tolkningen av det gemensamma materialet ligger helt skilda grunduppfattningar,

som mere betonar det ontiskt objektiva
(Casel) respektive det moraliskt-subjektiva

(Priimm) elementet i kristendomen.

De
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oerhörda konsekvenser, som följer av en
ensidigt >>teocentrisk> eller >antropocenen spänning som ju
trisk> uppfattning

ständigt på nytt väckts till liv i dogma och
gör det begripligt, att kontrovermoral
sen rörande mysterieteologien utkämpas så
envist och hlftigt.
Äv de mindre uppsatserna nämner vi här
blott framlidne Peter Browes SJ arbete Zur Geschichte tles Dreit'altigkeitsfes'
tes; vid*e må påpekas Beobacbtungen zur
Geschichte des Messkanons av P FI i e r onymus Frank, munk i Maria Laach.
Huvudvikten i denna volym ligger på
den utomordentligt rikhaltiga recensionsavdelningen, som omfattar mer än 300 sidor.

Den går tillbaka ända till 1936, och behandlar utom den allmänna litteraturen om
liturgien också dess förbindelser med religionshistoria och etnologi, den västerländ-

ska liturgihistorien till Konstantin

den

store, orientalisk liturgihistoria sedan 300-

talet, och koralvetenskap.
Genom sju stycken register på tillsammans 60 sidor blir denna litteraturavdel-

ning till en verklig fyndgruva för varje
specialarbete på dette område. Också de
skandinaviska publikationerna recenseres,
delvis mycket utförligt; så t. ex, arbeten av
Edsman, Lundberg, Ström, Persson, Dahl'
Molland, Sainio m, fl.
Anmälaren är icke på något sätt fackman. Därför må det vara honom tillåtet,
att vid sidan av sin beundran för den fackvetenskapliga forskning i vilken recensionsavdelningen ger en god inblick också ge
uttryck åt sin undran' Ett ceterutn censeo

i ett stort antal av recensionerne är hänvisningen till att det mysterieteologiska betraktelsesättet försummats. För icke-fackmannen förefaller det här, som om man

ett exempel på den >>Gewalt bestimmter Denkformen>, som pater Casel använder på s. 17 föt *t rycka undan grunden
för Priimms argumentering. Men kanske
måste man vara expert för att förstå, att
hade

det

i detta fall icke rör sig om >bestimmte

Denkformen>.
Peter HornungSJ

A u s t i n F a r r e rz The Glass of
Vision. London 1948, Dacre Press.

>Om vi aldrig skulle säge någonting,

när vi inte kunde säga allting, vore det
bäst att alltid ha vlre lätpptt förseglade>>,

i förordet till föreliggande skrift,
för en viss sorts >>ytlighet>, som ofta förekommer i engelsk-

heter det
som

ett

slags försvar

språkig filosofisk litteratur, en ytlighet som
har det goda med sig, att någonting verkligen blir sagt om ämnen där man inte kan
säga allting. Austin Farrer, som egentligen
är exeget till facket och ett av den engelska htigkyrklighetens klarast skinande ljus,
visar sig i denna till omfånget blygsamma

(149 sidor) behandling av

uppenbarelsens

och den naturliga teologiens problem vara

i den konst
f.örcn^
^tt
skarpsinne och lärdom med drastisk för-

en överlägsen mästare

enkling som utmärker så många engelska
teologer inom eller utom de teologiska fakulteterna.

Ämnet är, som antytts, det största som
en teolog rätt glÅrna kan försöka sig på att
behandla, och det kan inte bli tal om att
här referera Farrers argumentering som redan synes vara komprimerad så långt möjligt är. Men en överblick av innehållet kan
kanske locka någon att skaffa sig boken
och läsa den, och då skulle recensionen ha
fyllt sin uppgift.
Boken består av åtta föreläsningar.

I

den

första beröres frågan om förhållandet mel-

lan det naturliga och det övernaturliga.
till försvar för dem som

Farrer drar en lans

fortfarande envisas med att söka sembandet
dessa områden, för dem som upplever Gud som den yttersta orsaken bakom
t. ex. sin egen tanke, trots >>dialektikernas>>
myckna tal om det direkta ordet och annat

mellan

sådant. Men resonemanget om uppenbarelsens möjlighet för över till ett psykologiskt

problem, hur man skall kunna vara säker
på att det skenbart övernaturliga, t. ex.
inspirationen, icke förorsakas av undermedvetna psykiska förlopp. Farrer löser wårig-

heten genom en distinktion mellan det
utomnaturliga, där en dylik svårighet före103
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ligger, och det öaernaturllga, som definitivt kan visas ligga öuer människonaturens
högsta spets, under förutsättning av en
hierarkisk värdeordning, som i förbigående
mycket elegant försvaras.
Farrer går sedan över till en granskning
av de bilder i vilka uppenbarelsen kan mottagas av oss, och uppvisar, att man ovillkorligen måste komma till ett metafysiskt
resonemang så fort man börjar tala om
uppenbarelsen. Att denna överhuvud kan
uttryckas i symboler, som i någon mening
kan sägas ge oss kunskap om det övernaturliga, förutsätter nödvändigt en fundamental analogi i hela det varandes struktur:
avskaffar man radikalt metafysiken har
också uppenbarelsen gjorts meningslös.
Undersökningen av uppenbarelsens åasic
images f& via ett i och för sig givande

Markusevangeliets slut. Anm. kan inte
yttra sig om detta som exegetik: sorn criticism ken det väl mäta sig med det bästa
som produceras av de litterära experterna.

L.C.

Ann M. C, Forster: Tbe
Good Ducbess Joan of France. London 19i0, Burns

Oates.

Johanne af Valois, Ludvig 11.

anden

Datter, blev som Spedbarn trolovet med
Burgunderen Ludvig, den senere Ludvig
12. Da denne var bleven Konge af Frankopnaaede han Annullering af .Egteskabet under Foregivende af, at han var
bleven tvunget ind i dette,iEgteskab, Titelmessigt set blev Dronningen degraderet til

rig

den
förhållandet mellan poe-

Hertuginde af Berry, men Johannes fornemme Sindelag viste sig ved, at hun ikke
lod sig kue af den haarde Skabne, hun led,

tisk och religiös inspiration' Farrer undgår

at hun grundlagde et beskueligt Ordens-

helt att göra sig skyldig till de många meningslösheter och plattheter som brukar
frodas på detta område. Trots att hari själv
gör en bestickande analys av det poetiska
elementet i en text av Jeremia faller han

samfund, Annuntiata-Ordenen, der eksiste-

resonemang

om arketyperna över till

slitna frågan om

inte för

frestelsen

att likställa poesi

och

rer endnu i vore Dage, skgnt den franske
Revolution havde knust den. De franske
Kongers Saga er ude, de forskellige Tronpretendenter hevder nok deres Krav, men
uden Haab om Opfyldelse, medens denne

profetia, utan drar en mycket skarp distinktion mellan de båda: i båda fallen föreligger en litterär struktur av bilder, men
den organiserande principen är icke den-

forstpdte Eksdronnings Verk blomstrer og
hendes Navn er optgt paa Kirkens For-

samma: >>Poeten är en hantverkare, profeten ett munstycke,>

egenart bör kunna underkasta dem en rent

med Paladset i Bourges, Skpnt Johanne af
Valois aflagde Profeslpfterne i den Orden,
hun havde grundlagt, var hun i Stand til
samtidig at styre sit Hertugdpmme som en
sand kristen Moder, til hun dpde i 1t04.

litterär kritik. Att det går visar Farrer i

Pinsespndag

Detta innebiir ju dock, att man med
fullt iakttagande av de bibliska texternas
sista kapitlet genom en briljant analys av

tegnelse over Flelgener og Helgeninder,
Ordenens Moderhus blev bygget sammen

i det hellige Aar 19J0 blev
hun helgenkaaret af Pave Pius 12.
Plt
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