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FORFOLJELSERNA

I

COLOMBIA

T\ " alltemellanit uppdykande beskyllningarna fdr grymhet och f<irL) tryck, som skulle ut<ivas mot protestanter i katolska lender, koncen-

sedan pi fiirhillandena i Colombia. Minst sagt uppocksi, bl. a. i den svenska Pressen: rittsirvermeddelades
nyheter
riirande
grepp och allvarliga diskriminationer synres h6ra till ordningen for dagen,
d"r .rppg"-rr att de mest bestialiska grymheter ostra#at skulle ha begitts
mot protestantiska missionlrer osv.
Nu ir visserligen Colombia ett land, som ligger pi tillriickligt lingt
avstind frin oss for att vara ett bekvimt mil f<;r dylika anklagelser, men

trerades

fiir nigon tid

ging var dock avstindet inte si stort, att inte si sminingom korrekta upplysningar kunde ni fram. Bl. a. meddelade prins Bernhard av
efter en resa pi ort och stllle, att
sjllv protestant
Nederlenderna
- pi platsen fdr -honom uppgivit, att ryktena om >forprotestantiska ledare
fiiljelserna> var grundltisa eller vildsamt dverdrivna. Diremot kunde icke
bestridas, att intermezzon vid nigra tillfillen intriffat mellan den katolska befolkningen och vissa representanter f<ir nigra slrskilt aggressiva
sekter. Fiir att bed<ima dessa hendelser kan nigra upplysningar om de
faktiska f<irhillanden a y^ra av virde.
Colombia ir ett traditionellt katolskt land i den menrngen att 99,, %
av befolkningen enligt senare folkrlkning uppgav sig vara katoliker. Den
starka irritation, som den intensiva protestantiska missionsverksamheten
miste istadkomma i en sidan milj<;, f<irstlrkes her av mycket starka politiska motsittningar. De flesta missionlrerna kommer frin USA, och deras
verksamhet uppfattas darfOr av colombianerna i stor utstreckning som
otillbitrli$ nordamerikanskt intring, nigot som man i Latinamerika lr
ytterst kinslig f<ir. Det miste ocksi sigas, att de sekter det hir it fr|ga
om, nlppeligen f<irsokt att genom ett taktfullt upptrldande gentemot
denna

man !slandets egna institutioner och traditioner utiemna splnningen
som
El
Clericalistno
broschyr
protestantisk
pi
en
titeln
bara
citera
hijver
abominable a los ojos de Dios (Den i Guds iigon avskyvirda klerikalismen),
for att, antyda vilka tongingar som anslis frin detta hill.
Tiil denna friktionsanledning kommer ytterligare en, nlmligen de pror

-
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6rf \ljelserna i. Colombi'a

restantiska missionlrernas inblandning i landets politiska f<irhillanden'
De har i betydande utstrickning lierat sig med det antiklerikala s. k.

liberala partiet, och inte minst genom dess beskydd fitt mdjlighet att
6verdraga landet med ett nit av missionsstationer. Det ir uppenbatt' att
*"r, *arr. ta hlnsyn till detta forhillande i ett land med si notoriskt
politiska lidelser som Colombia.
upphetsade
Na, d.r ialas o* <ivergrepp frin det konservativa partiets sida, som
tolkas som religionsf<;rfol;elser, kan det vara skil att etinta om vad som
intrifade i april 1948, nlar >>liberalerna,, under fruktansvirda kravaller
en blev t. o. m. levande brlnd
m<irdade katolska prlster och nunnor
-,
brlnde ner den apostoliska nuntiaturen och stormade biskopspalatset
i Bogot6. I jimfiirelse med dessa hendelser ter sig de faktiska iivergreppen
en predikant misshandlades av en polismot de protestantiska sekterna
officer i Puerto Tejada, en annn av folkmassan i Cambao, nio Proselyter
onekligen blygarresrerades tillfZilligt i Cauca, detta ar vad som skett
samma, lilt vara djupt beklagliga.
Under de antikyrkliga excesser na fri;n liberalernas sida hiirdes ftirvisso
inga protester till f<irmin fiir kristna brcider frin sekterna. Att dessa sjilva
gynnas av det liberala partiet, ir ofornekligt; den katolska pressen i
Colombia har inte tvekat att pasta, att protestatatetfla, som icke pi nigot
sitt oroades under dessa oroligheter, direkt samarbetat med liberalerna' en
uppfattning, som bl. a. omfattas i fasteherdabrevet for 19J2. Ett litet
e*empel, i Silvia intrifiade fcir fem ir sedan, att ortens metodistpastor
med hjelp av de liberala myndigheternas tvingsmedel skaffade sig mojlighet att jordflsta en avfallen katolik pa platsens kyrkogird. Att detta
-irt. .rppf"ttas som en oerhcird utmaning mot den katolska befolkningen,
ir uppenbarr. Den politiska vinden har nu vlnt sig, det konservativa
partiet har makten, men den metodistiska missionen har inte angripits pi

nigot sitt.

Slutligen bor man ligga rnlrke till vad det ir f<ir slags mission, som
framfcir allt retat sinnena i Colombia. Sekter av typ adventister eller
Kyrkan.
Jehovas vittnen driver en vildsamt hitsk propaganda Sentemot
motkan
rimligen
som
en
vad
st6rre
ir
lingt
stationer
Antalet kapell och
Om
sjilavird.
behov
av
svara den fiitaliga protestantiska befolkningens
sympatier
dylika missionsrtjrelser, fiirfogande <iver vlrdefulla utlendska
och ekonomiska resurser till riga pi allt f6rbinder sig med ett radikalt
politiskt parti for att i dess skydd bedriva sin hetsprop aganda, ?ir det di
nigon
mirkligt, om den katolska befolkningens tilamod frestas hirt
ging alltf<ir hirt?

19, z
T\" ytliga skeendena i ett land 'ir litta att iakttaga. De djupare r6relIul ,"r, som verkligen inneblr nyskapelser eller nyorientering pi lingre
sikt, undan drager sig diremot nistan alltid iakttagelsen i <igonblicket.
Att nigonting 1r pi vlg i Sveriges religiosa liv, f<irefaller av minga

tecken troligt. Vid nyirsskiftet publicerade si gott som alla de ledande
Stockholmstidningarna intressanta ledare, tydligen skrivna av redaktionernas kulturella elitmin, behandlande den katolska renissans, som Pestis ha startat i virt land. Alla inhggen verkade symPatiska' minga av
dem var dessutom mycket kloka och vilavvigda. Suenska Morgonbl,ad'et
tog i en balanserad artikel stillning till pistiendena, att katolikerna f. n.'
befinner sig pi stark ofensiv i virt land. Tidningen konstaterade, att detta
vilket den initierade med kraft (och nigon
omcijligen kunde vara fallet
menade, att en och annan hitkallad
Tidningen
saknad) vill understryka.
katolsk kyrkoherde eller munk ir minst sagt naturliga fenomen i en tid,
di massor av katolska flyktingar och arbetare inkommit i virt land till ett antal vida iiverstigande alla de inhemska katolikerna. Dessa miste
omhindertagas, de miste kunna I& g& i kyrkor eller kapell, de miste kunna
dopa sina barn, vigas och begravas i dverensstlmmelse med den tro som

1r

deras.

Expressen hade pi annandagen en artikel ,rAr papisterna iiver oss?>>,
som likaledes var intelligent och mittfull. Man tinker di inte pi satsen,
att ett katolskt Sverige skulle vara, vad artikelfcirfattaren kallar ,>en mardet mi sti fcir hans egen rikninS, och man ville friga, om de
drijm>

- kantonerna i Schweiz, det katolska Bayern och det katolska
katolska
Frankrike verkligen ir exempel pi mardriimmarl vlrre mardrommar torde
de flesta arr oss ha haft. Expressen konstaterade, att' farhigorna Ir minst
sagt civerdrivna. Vad som skett, ir egeintligen ingenting annat, en att
Credo vrlle
u"ln leng rad intellektuella pi sistone blivii katoliker>
efterling,
tilld'gga, att raden fcirvisso inte fcirefaller si civerviildigande
som den torde kunna riknas pi tvi ordinlrt utrustade henders fingrar.
Likasi torde det .vara ett litet misstag av tidnin gefl att tro, att det
>svirmar>> av dominikaner och jesuiter i landet: tatare svirmar har man
sett. Expresseru menar slutligen, att katolicismen i Sverige endast kan bli
en angelegenhet fiir s. k. kulturpersonligheter; >i de kretsarna kan
det verka berikande, att katolicismen fir ett ord med i laget>. Diremot
kan svenska folket knappast nappa pi katolicismen: >det (religiiisa) blisvlder, som kan rycka med sig Medelsvenssons sjiil, fir allt komma frin
helt andra hill, frin Frilsningsarmdn eller Filadelfia>. Tidningen fiirslk-

Suen Stolpe

rade, att bondeforbundet

stir mycket stabilt

gentemot alla katolska re-

nissanser. Det torde vara riktigt.
Det enda man i detta sammanhang ville slga ar, att vinden bliser vart
den vill, och att det inte ir svirare f<;r Gud att omvinda en svensk bonde
in en buddhistisk munk eller en afrikansk neger. Det har redan hint si

mycket oventat i virt land, att det torde vara bist att inte komma
med alltf<ir kategoriska spidomar ens om vad som inte kan ske. Av intresse lr i detta sammanhang den konsekventa lutherska teori, som med
iver propageras av Sigtunastiftelsen i dess nya regim och av en del fcirhavalldeles lutherlojala
{.attare som Lars Ahlin. I och med detta
dande av att den naturliga minniskan ir alltigenom ond, sprlngs nimligen grunden under itskillig s. k. kristen humanism i virt land. Det ir
efter sidana springningar som en och annan uppteckt katolska kyrkans
pass

lira.
I en tredje

i januari
1913 om vissa katolska politiska strlvanden. Det konstaterades, att vid
Haagkonferensen ,rden katolska kyrkan genom sina nira kontakter med
CDU-partierna (kristliga demokraterna i Tyskland, Frankrike, Italien och
Belgien) sciker att utnyttja Europastrlvandena fijr sitt eget lndamil. I
huvudstadstidning, Stockbolmstid'ningen, berittades

den katolska propaganda- och makterovringsvig, som dirigeras ut 6ver
Europa, ingir milmedvetna planer pi att st<idja Europa-federationen, i
den min den gir att fdrena med de pivliga maktsynpunkterna. Riistf<irdelningen i Europaparlamentet Ir utomordentli$ gynnsam fiir kato>Katolicismens ideologi rymmer tillrickligt mycket av antilikerna.>
demokratiska synpunkter for att en djup misstlnksamhet skall vara motiverad. Maktstrlvan tycks ocksi i nutiden vara katolicismens signum.>>
Maktstrivan ir ett ord, som stlndigt iterkommer, nir det blir tal om
dagens katolska kyrka. Protestantisk politik ir politik, icke maktpolitik.
Katolsk politik ir maktpolitik. Man kan undra, om det ligger nigon
egentlig tankeverksamhet bikom sidana formler. All politik syftar ju
till att vinna vissa positioner. Naturligtvis vill de katolskt inspirerade
centerpartierna i Europa, som med sidan framging besegrat de kommunistiska partierna, vinna en fast och inflytelserik stillning. Ar detta odemooch blir allt
kratiskt eller orimligt? Katolikerna ir helt enkelt minga
proportion
till
antal,
ingenting
sitt
fler. De begir medbestemmanderitt i
annat.

Man ville slutligen piminna denne skribent om Katolska kyrkans martyrer i randstaterna. Katolska kyrkan mobiliserar nlmligen inte vapen och
trohet in i dciden. Skrimakt. Vad den mobiliserar, ir andliga virden
finna,
att
inte bara katolikerna
benten ifriga skulle, om han tlnkte efter,
i virlden utan ocksi protestanterna och han sjilv borde tacka Gud firr
4

1912

hundratusentals rnartyrer, som inte viker en ftm f6r hotet, och som
och
tnnu i doden hiller fast vid de heliga virden, pi vilka Europa vilar
alltid kommer att vila'
suen storpe

dessa

TRO OCH VISSHET
T vir artikel om >vetande och visshet> (Cred.o l9J2: 63 fi.) framhiill
I vi kort och gotr, att vetande i motsats till tro 1r lika med att ha en
pi egen erfarenhet och insikt grundad kunskap, men lovade att it'erkomma med en nlrmare utredning a\r trons begrepp. Denna utredning
limnas nu hlr efter samma principer som vi f<iljde i forra attikeln. Vi

frigar

fcirst:

Vail rnenas med' att tro?
Helt allmint kan vi sdga: att tro betydet att hllla nigot ftir sant, inte
derf.U att sakforhillandet i sig sjlilvt dt klart och uppenbart for oss' utan
dirfiir att yi litar pi att saken f<irhiller sig pi visst sitt. Instimmandet i
sakforhillandets verklighet och sanning sker alltsi under inflytande av
viljan.
betta galler i viss min rcdan f.or tron i 6uerl6rd bettoiirkelse, nbr vi
nimligen pi grund av goda skil antar att saken fOrhiller sig pi visst sitt,
f"rt ,ni ittt. hrr nigon sikerhet derom. Vi vet det inte bestimt, mLen litar
p& att det vanliga sakfcirhillandet ocksi nu ftireligger. Det ir emellertid
inte denna >tro>> vi menar, nir vi talar om skillnaden mellan tro och
vetande. Detta antagande ir ju i sin tur ett vetande, en pi egen insikt i
sjilva sakf<irhillandet grundad kunskap.
Tro i ordets egentliga mening foreligger blott di nar y&r kunskap om
saken kommer friin en ynnans aittnesbiird., om vi hiller saken fiir sann
och verklig, emedan vi litar pi en annans auktori.tef, dvs. hans vetande
och sannfirdighet, och derfor accepterar hans utsaga om saken som sann.
Denna auk-toritetstro kan vara en uanlig sidan eller en uetenskaplig.
Yanlig eller vardaglig auktoritetstro fdreligger, nir man sPontant litar
pi att de vanliga frirutsittnin garna for en auktoritet fcirefinns, nimligen
att man tryggt kan lita pi sanningen i det som andra siger, om man inte
ser nigot pitagligt skel f<;r att betvivla deras kunskap om saken eller deras

los. Gerlach
sannfirdighet i att meddela densamma. Vetenskapllg auktoritetstro fdreligger diremot, nir man genom en nlrmare unders6kning efter vetenskapliga metoder har faststillt vittnets verkliga auktoritet.
Bide den vanliga och den vetenskapliga auktoritetstron har en stor betydelse fiir det minskliga livet pi alla dess omriden. IJtan dessa legitima
lin av andras kunskap och erfarenhet skulle varken den enskilda mlnniskan eller samhlllet nigonsin hAja sig ijver det mest primitiva tillstindet.
Just mlnsklighetens stdrsta prestationer pi teknikens, vetenskapens och
kulturens omriden ?ir i h<ig grad betingad.e av forlitandet pi andras fackkunskap. Det ir ocksi just pi grund av auktoritetens visentliga betydelse
som kunskapskilla som allas sannflrdighet blir till ett oavvisligt etiskt
krav.
Naturligtvis sciker framfor allt vetenskapen alltid att si lingt som m6jligt ni bortom all auktoritetstro fram till sakforhillandet i sig sjilvt. Den
av auktoriteten <ivertagna kunskapen blir till en blott preliminlr kunskap,
en arbetshypotes, som man ligger till grund fcir sina egna undersiikningar
och forskningar. Man bemodar sig att ocksi oberoende av vittnesbordet
verifiera det relaterade sakforhillandets sanning och verklighet. I den min
man pi denna vig limnar instlmmandet i sakf6rhillandet fcir auktoritetens skull bakom sig, glider man iiver frin tro till vetande. Om man i
sidana fall Innu anvindeqordet tro, kan det blott ske i en inskrlnkt eller
rent av civerford bemirkelse. Man accepterar ju sakf6rhillandet inte helt
enkelt fcir auktoritetens skull, som man bojer sig for, utan pi grund av
en slutledning, som f<;r till iiverbevisningen att vittnesbcirdet mdste vara
sant, att det inte kan ha hlnt nigonting annat in det som relaterats.
Sidan Ir den vanliga metoden t. ex. hos domstolar och hos historieforskningen. Man litar inte utan vidare pi nigot in si trovirdigt vittnesbcird utan skaffar sig genom kritisk underscikning si lingtgiende kunskap
som mrijligt om sjllva sakf6rhillandet oberoende av vittnets utsaga. Men
di i sidana fall vittnet och vittnesbiirdet spelar en viss roll, itminstone
som fcirsta premiss, talar nrran lven hlr ofta om tro, om kritisk- tro, fast
det di som sagt blott kan ske i analog mening.
Skillnaden mellan egentlig tro och >kritisk rro> kan ocksi ligga diri
att man i fcjrsta fallet utan vidare och kanske definitivt accepterar auktoriteten och derf<ir utan vidare och kanske definitivt litar pL att allt en
sidan auktoritet som sidan meddelar 'ir sant. I det andra fallet skafiar
man sig f6r varje enskilt vittnesbrird eller utsaga genom kritisk understikning insikt om, huruvida man kan instlmma eller inte.
Vad som emellertid intresserar oss hir mest, er auktoritetstron i egentlig mening. Vi fortsltter derfirr att frl,gaz
6

Tro ocb uissbet
Kan auktori:tetstron f \rmcdla sann ocb ui'ss kunskap?
Vi pistir bestimt, att auktoritetstron leder till verklig kunskap, trll
ett fdr:-sant-hillande, ett forstAndets instimmande genom ett verkligt omsom Yore
dcime att saken fi;rhiller sig pi det och det viset. Ty en >tro>
helt arationell, bara en emotionell upplevelse eller dylikt, som alltsi ej
skulle innesluta nigon som helst verklig kunskap, skulle pi intet sitt
kunna jimforas med vetandet. Vad en sidan >tro> betrlffar kan det inte
varatal om sanning utan pi sin hojd om ikthet'
Auktoritetstroo f,i.*.dl ar s6nn och under vissa omstindigheter ocksi
,;44 krrnrkap, emedan den grundar sig pi sann och eventuellt slker insikt'
Auktoritetstron ir inte helt enkelt blind. Jag accePtetar den andres auktoritet dirftir att. iag aet att han iger kunskap och sannferdighet. Jag
kan tryggt lira pi hans auktoritet, emedan det 1r f,rnuftigt att, lita pa
d.". J"f["" t. o. m. i enskilda fall vara helt viss om denna auktoritet, att
att tvivla
den a-r l"rrn o.h ovedersiglig, att det alltsi inte finns nigot skel
visst'
och
sant
ph att det han meddelar lr
hiigsta auktorilag ir visserligen aldrig - inte ens om det rcir sig om den
som
vittnesbordet
tuungen att av ett >>inre>> tving acceptera sjilva
teten
ja
blott
Ett sidarrt >>inre>> tving for intellektet' att sdga ftireligger
sant.
om sakf<irhillandet i sig s.illvt ir evident for mig. - Men intellektet kan
lugnt instlmma, emedan det har ver\lig insikt i det sakf<irhillandet att
dei rar sig om en sann auktoritet. >>Jag tror att det som vittnet slger hr
,"rrtu b"tlderz jaglitar pi att vittnet med sin utsaga korrekt och riktigt
urtrycker .r. *rklig, t"Lfothellrttde och ^tt' dtuf.or saken fdrhiller sig
pi i.t viset. Trons ikt ;, ett ja-sigande frin intellektets sida pi grund
av viljans befallning, men med insikt i att denna >lydnad, ir fornuftig'
,\lk mrinskllgl vittnesbtjrd och all mi'nsklig auktoritet har visserligen
sina skrankor.Dirrf.or behiller iven all vir kunskap Senom tro en mingfaldig relativitet.
De., forst" i.nskrtinknin.gen foreligger hos sji'lva kunsk-apsobiektet. Det
riir sig alltid blott om sakfcirhillandets substans, inte om alla dess enskilda
detaljer och omstlndigheter. Ty betrdfrande dem vet vi i fdrvlg, att de
mestadels inte relateras precist, derfOr att vad dem angir inadvertenser,
brist pi noggrann observation, gliimska osv. kan fijrekomma. Men dirmed
fiidorar vittnesbilrdet inte sitt vlrde som sann kunskapskilla fcir oss.
An mer foreligger inskrinkning med avseende pi virt instiimmande.
Den visshet som kan uppnis genom tron som sidan fOrblir alltid en
>hypotetisk>, moralisk visshet.l l de flesta Lallnir man pi denna vig blott
,t.irr" eller mindre sannolikhet, nigon enstaka ging kanske en >till
"r,
visshet grinsande sannolikhet>.
' Jf. .'tt "vannlmnda artikel i Creilo 19J2t 6J f.
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Svirigheten och relativiteten blir in st<irre, om vittnesbcirdet ftirmedlas
genom rnellanuittnen. Men iven dir kan det finnas sann vissher. Jag behciver bara skaffa mig visshet om, att bide det direkta vitrnet och de
indirekta virtnena iger sann auktoritet, att bide den f<irsta kiillan och de
senare klllorna ar tillfOrlitliga. Visst krivs just i sidana fall stcirre noggrannhet i undersokningen och kanske mycket studium av olika >hjelpvetenskaper> fiir att komma till insikt om vitrnets vetande och sannflrdighet och for att reff. uppfatta och tolka u$agornas mening och inneb<ird. I minga, om inte de flesta fall, ndr det rijr sig om hlndelser, som
ligger lingt tillbaka i tiden, blir resultater just her blott en stcirre eller
mindre sannolikhet. Men dlrmed er inte sagt, att den extrema historiska
skepticism har ratt som pistir, att vi pi den vigen aldrig kan komma
fram till nigon sann kunskap. Insikten i de betriffande vittnenas tillforlitlighet kan vara tryggad till den grad, att vi lugnt kan lita pi dem.
Men det ir fcirst, nir det rcir sig om Gud. som auktoriter, som vi kan
komma till visshet helt enkelt. Ty han ir oinskrinkt auktoriter, emedan
all hans kunskap ir absolut ofelbar och alla hans vittnesb<ird absolur sann{erdiga. Han fcirmir ocksi overvinna den svirighet som vir uppfattningsf<irmiga bjuder. Han kan pi samma ging ge tillr?icklig inre upplysning
it den som motrager hans vittnesbcird, si att han riktigt uppfattar och
ritt formulerar meddelandet. Gud ensam kan slutligen genom sitt gudomliga bistind scirja fcir att'aven de mellanliggande vittnena ratt bevarar
och riktigt iterger det ursprungliga meddelandet. Hir finns plats fcir en
>kritisk tro> endast i den min som det glller att faststilla vad Gud verkligen har sagt. Att vara kritisk mot hans auktoritet som sidan skulle betyda att f<irneka eller betvivl a att han ir Gud.
Fcir att in mera konkretisera vir utredning vill vi till slut stilla frigan:

Vilken roll spelar auk"toritetstron betriiffande f esu liu?
Den katolska parten i diskussionen om tro och vetande pistir, att vi
iiger tillftirlitliga vittnesb<ird om Jesu liv, hans ord och glrningar och att
vi pi grund av vittnenas auktoritet, dvs. deras vetande och sannferdighet,
kan komma till den insikten, att det som de vittnar om ir sant, att det
verkligen har hant si som de berittar det.
Detta forlitande pi vittnenas auktoritet ger oss en sann och viss kunskap om att Jesus frin Nasaret har gjort ansprik att -vara Guds Enf<;dde
Son, vigen, sanningen och livet; att, han bestyrkt detta sitt vittnesb<ird
om sig sjilv med undergirningar. Om jag darf.Ar pi grund av aposdarnas
och Skriftens vittnesbcird tror pi Jesus Kristus sjilv, ir denna min tro
pi honom helt frirnuftig, dvs. grundad i en verklig insikt i denna tros
filrutslttningar. Hir kan jag rryggr siga med S:t Paulus: >Jag vet pi
8
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9: l}).Hnr fijr tron pi den mlnskliga auktoriteten
fram till trciskeln av ingingen till Guds egen vlrld, der han blir min
llrare och ger mig sitt eget vetande till lins i den >>6vernaturliga>, kristna
tron. Men om denna >religicisa> och >>kristna> tro mer en annan ging.

vem jag tror> (1 Tim.

Vad

i

synnerhet det mest omdiskuterade exemplet, Kristi' uppstd.ndelse,

betrifiar si ter sig vigen fram till den kristna tron pi fiiljande sltt:
Vi pistir, att det riir sig om en verklig, historisk hindelse, som kan
bevisas pi betryggande sitt; att vidare Jesus frin Nasaret dirmed har
hmnat det slutgiltiga beviset 6or att han verkligen ir den han utgav sig
vara: Herren och Frllsaren; att det silunda ir helt f<irnuftigt att tro Pa
honom. Om man sedan gcir det, beror pi vars och ens {.ria vilja och miste
<iverlimnas it vars och ens personliga ansvar.
Att det rtir sig om en verklig, historisk hendelse blir klart

ur

den apos-

toliska traditionens och Skriftens vittnesbtird. Visst miste Skriften som
vittne fiir historiska hlndelser pr6vas pi sin trovirdighet pi samma sltt
som varje annan historisk killa. Blott di kan den verkligenYara ett medel
till sann kunskap. Evangelierna ir fcirvisso inte historieskrivning i modern
mening, men dirav fciljer inte alls att de inte ir trovirdiga berittelser om
ett verkligt historiskt skeende, som tar sin b<irjan under Augustus' regering och avslutas i femtonde iret av Tiberius' regering.
Vad var det nu som tigonvittnena faststillde betriffande Kristi uppstindelse?

dott. Graven, i vilken man lagt honom och som
pi morgonen efter sabbaten vara tom. Han, som
visade sig fiir apostlarna och de andra Iarjungarna och som de holl for ett
spcike, var verkligen Jesus frin Nasaret. Misstag, inbillning, hallucinationer kommer inte i friga. F<ir att faststilla den uppstindnes identitet
han itervinde inte
beh<jvde de inte begri.pa hans nya sltt att vara till
helt enkelt till den gamla existensformen. Men de kande ur lingvarigt
personligt umginge med honom hans vanor och hans sirart, hans sltt
att tala osv., kort hela hans personlighet tillriickligt for att nu kunna
vara sikra pi ,>att. det var han>.2
Jesus hade verkligen

hade fiirseglats, befanns

Det finns visserligen ocksi andra teorier, som sijker forklara den tomma
gravens faktum pi annat sltt.

vaktmanskapets f<irklaring: >Medan vi sov kom hans lirjwngar och tog bort honom.> Att tro pi dessa >sovande vittnen> ir nog
en rift enfaldig tro.
Eller vi har >den jimforande religionshistoriens> fiirklaring: >En vandrande legend om den uppstendna gudomen.r, Men om man vill kalla

Dir har vi

finns ej heller nigot hinder att t. ex. beteckna
Sl: Mgthos unil NT. Stimmen der Zeit, ryrtl 1952, s. 3l ff'

evangelierna fcir myter,

'

Oskar Simmel

los. Gerlach

om det galliska kriget som myt. Fiir <ivrigt kan blott
den, som trots det klara vittnesb|rdet i klllorna med gott samvete kan
fiirneka de i evangelierna berittade handelserna som historiska, komma
pi tanken att scika en >religionshistorisk> f<;rklaring. Men den skall nog bli
svir fcir honom. De olika firrklaringar, som hittills framkommit, har alltid
upphivt varandra. Antiken kinner i varje fall inte ens i sina myter till
nigon kroppslig uppstindelse.
Ell.r *"n vill pisti, att uppstendelsen inte skulle kunna faststillas av
ln si minga vittnen, derfOr att den ir >>ett trons faktum>. Men di f<iru*etter man helt enkelt vad som skall bevisas.
I vira dagar forf.dktar prof. Rudolf Bultmann frin Marburg, att
>den kristna pisktron inte 1r intresserad av den historiska frigan>. Men
han miste medge, att ocksi Paulus, som annars ir hans kronvittne, en
ging urtryckligen fastslir uppstendelsen som en historisk hendelse Senorn
att upprlkna iigonvittnena (1 Kor. 1l: 3-8). Bultmann fcirsciker vifta
bort denna bevisforing som >en fatal argurnentation>>. Paulus var enligt
honom inte konsekvent nog och >miste tinkas till slut>. Men di svarar
Paulus sjilv: >Om Kristus icke har uppstett' si ir eder tro f<irgives>>
( 1 Kor. I l: 13 ) . Och det stannar vid att Jesu uppstindelse lr ett historiskt skeende, ja t.o.m. centralhendelsen i allt historiskt skeende. Det
finns visserligen inte nigot iigonvittne till sjllva uppstindelsen. Men lirjungarna blev efter svira tvivel tivertygade om att deras Flerre och Mistare stod framfcir dem i kroppslig verklighet.
Piskhandelserna kan inte helt enkelt iterfciras till >visionira upplevelser)>, men de kan naturligtvis heller inte tillfyllest beskrivas med profanhistoriens medel. Historiskt bevisas kan bara lfujungarnas tro pi uppstindelsens verklighet. Men pi grund av historiska och psykologiska skZil blir
det ocksi fullt klart att denna tro Yar vll grundad. Fcir var och en, som
i forvlg uppsteller det obeoch andra
inte i likhet med Bultma
visade axiomet, att det ir absolut otroligt att en dtid iteruppstir, kan
for lariwgarna >trossatsen>): Herren ir uppman visa och bevisa
^tt
pi tro utan hiigst civerraskande even
berodde
enbart
stinden inte
- heller inte vi mot fornuftet,
pi iskidande, pi erfarenhet. Men di handlar
om vi hiller det ftir sant som de vittnar om.3
Hur alla de andra teorier, man brukar komma med' en mXli;ta, si kvarstAr det faktum att bide Skriften, den apostoliska f<irkunnelsen och
kyrkan genom tiderna omvittnar uppstandelsen som ett historiskt skeende.
Det giller fior var och en att med sitt eget samvete och pi eget ansvar
avgora, vilken f<irklaring man vill ansluta sig till. Kristendomen har alltid
Caesars berlttelse

" ]fr Karl Thieme und Hermann Herrigel: Entmythologisierang. Franklurter Hefte,

febr. 19J3, s. 112 ff.
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gjort ansprik pi att f6rkunna sanningen och inte nigra >myter>. En
kristendom som inte gor detta ansprik fortiirnar
mera sitt namn.

i grund och botten inte

Ethelberg Stauf f en framhlver pi markant sett detta i sin fascinerande bok Cbristus u'nd die Caesaren (3:e uppl. Hambvg 1952),
nlr han skriver (s. 306 f.):
>Ar 399 fiire Kristus diir Sokrates, en sanningens mattyr.'Jag skall
lyda min Gud mer in er.'Men Sokrates' anda blir allt slllsyntare {r&n fuhundrade till irhundrade. 'Vad Ir sanning?' slger Pilatus skeptiskt och
gor vad som statsreson och egen fcirdel kriver. Och om 'filosoferna' i det
andra irhundradet efter Kristus slger en deras samtida: 'Ert hyckleri fdrrider edra hjirtans blindhet, hur vildigt in det ordflode i-r som ni flyr

in i.'

pi

Ett undantag utgjorde de kristna. De tar pi nytt den eviga sanningen
allvar och dor for den mitt i en vlrld av politisk sanning, av officiell

osanning, av offentlig logn om gudar.

Nir

den kristne filosofeh Justinus

avligger sanningens vittnesbord infcir domstolen, vill domaren hjalpa honom: 'Du menar alltsi. . .?' Justinus svarar lugnt och fast: 'Jag menar
Biskop Fileas skall forneka sin tro. Den romerske
inte, jag v66.'honom och piminner honom om hustrun och
piverka
siiker
domaren
barnen, som i domsalen vantar pi ulslaget. Fileas svarar med nej. 'Jag
vill inte ta skada till min sjel. Ty inte bara de kristna aktar sin sjil, det
gor ocksi hedningar. Ta till exempel Sokrates. Nir han fiirdes till avrittningen och hans hustru stod dir med barnen, dL ryggade han inte
tillbaka utan gick utan tvekan i doden.' Ater och iter iberopar den gamla
kyrkans apologeter och martyrer Sokrates' <ide och testamente: 'Samma
v6rld som en ging fcirfoljde Sokrates, har senare forfoljt Kristus, och nu
forfc;ljer den oss.'
En djup, metafysisk motsittning framttader hir mellan sanningen och
virlden, en motsirtning som Tertullianus formulerar i apokalyptisk och
johanneisk anda si h'dr: 'sanningen vet att den ir hemlos pi jorden och
frimmande i en fientlig virld, att den fastmer har sitt upphov, sitt hemland, sitt hopp, sitt fiste och sin framtid i himmelen.' En kyrka som itar
sig sanningen med sidant allvar i en relativistisk tid, miste nijdvindigtvis
bli en tillflyktsort fiir anden och en jordmin fiir vetenskapen. Pi si vis
har kyrkans ark riddat den antika bildningens skatter, och det ildsta
universitetet har grundlagts av kyrkan.>
Jos. Gerlacb
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PARAGUAY. MYT
OCH VERKLIGHET.'

>JESUITSTATEN>

Art.rrlkaren F ritz Hochwilders intressanta drama Sd ock pfr
\) ioulru, nyligen uppfort pi Uppsala Stadsteater, har hlmtat sitt motiv frin ett alltsedan Voltaire och Montesquieu bide i skiinlitteratur och

samhlllsvetenskaplig litteratur s-i ofta behandlat och andi for oss europ6er ytligt sett si pass periferiskt imne som den s. k. Jesuitstaten i Paraguay, dvs. de missioner, som jesuiterna upprittade hos guaranies-indianerna i cistra delen avLaPlataomridet frin och med 1610-talet, och som
de 1768 miste limna, sedan orden fciregiende ir blivit upph?ivd i hela det
spanska vildet. Det lr vid denna senare tidpunkt som Flochwllder liter
sin pjls utspelas. F{an har i hog grad begagnat sig av diktarens rlttighet
att med spridda historiska fakta som byggklossar forma nigot, som framforallt uttrycker rent allmir{mlnskliga virden, men som inte ens i sina

huvuddrag iterger det faktiska hendelsef<irloppet. Dirmed Ir inte sagt,
att inte sjilva principfrigorna han drar upp varit historiskt p&tagliga.
Vad som hir skall fcirsokas ir en sammanfattning av dessa jesuitmissioner och ryktesfloran omkring dem. Men fcirst en blick pi kartan. Fcire
de vitas ankomst levde i Li Plataomridet minga olika indianfolk pi mycket olika kulturnivi. I vister fanns ikerbrukande folk, som stod i kontakt
med de peruanska inkas; pi den argentinska PamPan' i det nuvarande
Uruguay och i det omride vlster om Rio Paraguay, som kallas El Gran
Chaco, lnnu i dag en vildmark, fanns diremot olika primitiva, nomadiserande krigiska stammar. 6ster om Rio Paran6 och Rio Paraguay, slutligen, utgjordes befolkningens flertal av gvaranies, som odlade majs och
maniok med grivklppens tillhjelp och uttjkade kosthillet genom jakt och
fiske. Inom deras samhille var klanen den hiigsta enheten med en irftlig
h<ivding, enligt spansk-amerikansk terminologi >cacique>. De hade endast
vaga religi<isa f<irestillningar.
Den brasilianska kusten hade i borjan av 1100-talet biirjat besittas av
portugiserna; till Rio de la Plata kom 1536 en stor spansk expedition iiver
havet, Buenos Aires och Asunci6n vid Rio Paraguay blev centra f<ir kolonisationen och i biirjan av 1500-talet huvudstlder for var sin provins,
nlmligen Rio de laPlata, resp. Paraguay. Spanjorer' som kom visterifrin,
frin Peru och Chile, grundade stiderna i provinsen Tucumin. Anda fram
till senare delen av 1700-talet f<;rblev den vita befolkningen i hela det
t
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vrildiga omridet ytterst sparsam, och de lingt frin varandra bellgna stiderna var knappast mer in byar. Hela detta territorium, dir inga skatter
av guld och silver sisom i Peru och Mexiko ventat pi conquistadores, missgynnades konsekvent av de maktigande, slrskilt i handelspolitiskt avseende. For de f.&taliga spanjorerna i La Plataprovinserna gallde det att
framforallt trygga sig mot anfall frkn den vida talrikare omgivande indianbefolkningen och i stlllet behirska den och exploatera dess arbetskraft,
vilket allt givetvis gick littare f<ir sig i f.riga om de bofasta ikerbrukande
folken. Nomaderna diremot bjod f<irbittrat motstind.
Den viktigaste formen fitr fdrhe[andet spanjorer-indianer var den s. k:
encomiendan, som innebar att At en kolonist av de lokala myndigheterna
anfcirtroddes ett antal indianer, som till sin skyddsherre skulle erlirgga
den tribut, som annars tillkom kronan, eller ocksi utgora dagsverken, ett
system, som trots kronans samvetsgranna anstrengningar att scika se till
att indianerna inte fiirf<irdelades, dock lemnade rum fcir itskilligt missbruk men d;rfar pi intet vis i och f<ir sig innebar slaveri. De spanska
kolonisterna drog sig inte fiir att i stor skala beblanda sig med indianerna,
och mestiserna blev ett med tiden allt talrikare inslag i kolonialsamhallet.

I den spansk a centrakegeringens indianpolitik ingick diremot som princip,
slrskilt efter den fiirsta ercivringsperiodens dystra erfarenheter av hur
indianfolk gick under elleg snabbt decimerades efter kontakten med de
vita, att indianbefolkningen skulle skyddas genom att i mojligaste min
leva avskild frin spanjorerna i gemen for att genom kyrkans fcirsorg si
sminingom uppfostras till fullviirdiga medborgare. Den spanske kungen
hade av piven fitt patronatsritten <iver kyrkan i kolonierna mot ldfte
om att frd,rnja missionen dir; det senare vinnlade sig de maktigande verkligen om, sivil av rent ideella bevekelsegrunder som i hopp om att med
missionens hjelp fredligen ercivra nytt land.
Detta d,r bakgrunden till den verksamhet, som jesuitorden, tidens
frimsta missionsorden, utvecklade i Amerika, i detta fall i sin vid b<irjan
av 1600-talet upprittade ordensprovins Paracuaria. Denna omfattade ingalunda bara derrspanska provinsen Paraguay, dvs. ungefir den nuvarande
republiken rned detta namn, utan alla tre provinserna i La Plataomridet
och litet till. Men det var i det egentliga Pataguay som missionen ftjrst
och frlmst igengsattes. De fitaliga spanjorerna och mestiserna i Asunci6n
och ett par byar, som lig nistan helt isolerade i de stora skogarna cister om
Parani, formidde inte ensamma kontrollera den stora och vitt spridda
befolkningen av guaranies, och franciskanerna hade redan i samrid med
den spanske guverndren upprittat nigra missionssamhillen, s. k. reduktioner, soder om Asunci6n, di ocksi jesuiterna 1609 anmodades att ta del
i denna >conquista espiritual>. En sidan reduktion skulle i enlighet med
r4
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den spanska kronans direktiv vara formen fiir n1'omvinda indianers bosettnlng och fcirestis av en missionir-prist, men fijr iivrigt skulle vita eller

inte fi sli sig ner dir. Hur reduktionen skulle uppbyggas,
lr". ,rog" fcireskrivet i lagstiftningen. Ett sidant indiansamhille skulle ha
.tt *oni"ipalitetsrid efter spanskt mcinster, men presten utcivade kontroll
ijver tillsittningen och alltsi redan hlrutinnan nigot av en virdslig mynnegerslavar

dighets befogenheter.
Hur fcirmidde jesuiterna nu guaranies

att sli sig ned i sidana reduk-

tioner?

Pi

en ofta reproducerad 1gO0-talstavla kan man se ett par missionirer

pi en flotte, spelande pi olika instrument,

dymedelst
attraherande nyfitna vildar, som tittar fram genom strandsnaren. I verkligheten kontaktade man i regel med hjetp av mestiser eller redan kristnade
irrdiarr.r motparten, genom givor av redskap eller krimskrams siikte man

komma farandi

vinna caciquernas gunst och ingick formliga kontrakt med sidana som
ofta mot ltifte om
lovade art med de sina sli sig ned i en reduktion
Nir det
fruktade.
beskydd gentemor andra vtta, vilkas overgrepp de
geuje nomadfolken i Chaco och annorstldes, fiirscikte missionirerna klarmed dess
!Or" fOr dem, hur mycket sikrare uppehille livet i en reduktion
|711-talet
av
mitten
mot
forst
meg
tillvaro,
ike.bruk gav in vildens
kunde man inregis trera nlgra egentliga resultat i f.rlga om sidana stammar"
Att jesuiternas virv trots deras psykologiska skarpblick var synnerligen
riskabelt, visar det stora antal mattyrer' som ordensprovinsen kan uppvisa.
Vad som blev avgcirande for de jesuitiska guaraniesreduktionernas utveckling, yar de attacker, som frin och med slutet av L620-talet riktades
mot dem av portugisiska slavjigare, de s. k. mamelucos. I Brasilien med
dess sockerplantager fanns det innu inte tillrickligt med negerslavar fot
behovet, och de vildsinta halvbloden i det nuvarande Sio Paulo hade gjort
jakten pi indianer till sitt frimsta niringsfing. I bdrjan visade sig angreppen pi reduktionerna sillsynt ltinande, indianer bortriivades en masse'
d" iit"lig" spanjorerna varken vigade eller kunde forsvara dem, och jesuiterna tvangs att med de kvarvarande dra sig tillbaka inom omridet mellan
floderna Uruguay och Paran6, nufortiden argentinska territoriet Misiones,
samr norr dirom. Si sminingom kunde reduktionerna emellertid bjuda
efiektivt motstind. Jesuiterna skafiade indianerna eldvapen, trots att indianerna i lag var f<irbjudna att bruka sidana; genom sina goda fOrbindelser i Madrid och hos vicekungen i Peru fick de slutligen denna undantagsfcirmin fdr sina guaranies godkand. I slaget vid Mboror6 besegrades en
hir av mamelucos i grund av guaranies 1641. Den som list den jesuitiske
superiorens detaljerade och mycket realistiska segerraPPort och dessutom
haft tillfalle att se valplatsen, ennu i dag vild urskog, har litt att forsti,
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att de slagna mamelucos drog sig f.6r att iter gi briistginges tillvlga mot
reduktionerna.

Der var just vid denna tidpunkt som personalunionen mellan Spanien
och Portugal upplcistes och for ling tid avliistes av krig dessa stater emel|an. Under dessa konjunkturer kunde jesuiterna fi de maktlgande derhin,
att indianerna i guaraniesmissionerna fijrklarades utgiira en kronans speciella grlnsvakt och i gengild fick vida lindrigare skattskyldighet in
andra indianer och ej skulle behijva f6rdelas i encomiendas it spanska kolonister, vilket dock dessa, som sig sin egen arbetskraft av olika orsaker
decimeras, aldrig upphtjrde att kriva. Guverncirerna i Buenos Aires och
Asunci6n diremot rekvirerade ofta kontingenter frin reduktionerna f<ir
afi fe olika allminna arbeten utrlttade eller f<ir deltagande i krigstig
bide mot portugiserna och vilda indianstammar. Det var direkt till jesuiternas provincial som guvern<irerna riktade sig med dylika hinvindelser.
Kontingenten avsindes sedan.genom superiorens forsorg med nigon jesuit
som filtprlst. Sjilva kommandot utiivades i regel naturligt nog ej av
denne, en och annan ging, av en lekmannabroder men i allminhet av
nigon cacique eller speciellt detacherad spansk officer.
I denna form kom reduktionsindianerna ocksi att vid ett par tillflllen
ta verksam del i kuvandet Av upprorsrorelser bland kolonisterna i Asunci6n. Dessa senare, som ansig att reduktionernas arbetskraft genom jesuiparaSlrayte,
ternas intriger frinhints dem och i reduktionernas export
^y
yerba mate, sig en ytterst skadlig konkurrens, blev inte mildare stemda
efter vapenskiftena med indianerna. Fantastiska rykten om jesuiternas
egenmiktighet, deras rikedomar, dolda guldgruvor m. m.' utspreds av
fiender och avundsmin, och olika anklagelser av denna art nidde di och
di de maktigande. Den paraguayska ordensprovinsen, som liksom andra
jesuitprovinser i Amerika regelbundet sinde ombud till Madrid och Rom,
lyckades emellertid med enstaka smirre bakslag havda sina reduktioners
privilegierade slrstillning dnda fram till 1700-talets mitt. I allminhet
f6rfogade man 6ver mlktiga gynnare i inflytelserika kretsar.
Emellertid var i kabinettspolitikens epok plcitsliga politiska omskiften
genom enstaka politikers transaktioner inte sillsynta, och i den 17i0 avslutade '.rakt^ter- mellan Spanien och Portugal avtriddes utan vidare till
sistnimnda land bl. a. omridet stjder om Rio Uruguay med sju spanska jesuitmissioner. Indianerna vlgrade emellertid att i enlighet med traktatens
bestimmelser evakuera till andra sidan floden, jesuiterna kunde inte trots
kategoriska uppmaningar f.rin bide den spanska regeringens och ordenssistnemnda personage
generalens kommissarier fcirmi dem dnrtill
pjis
och di spanska och
form
Hochwilders
fcirvanskad
i
skymtar i
-,
portugisiska trupper tillsammans skulle tvinga indianerna till lydnad,
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utbr6t det s. k. Guaranies-kriget' som medf6rde indianernas blodiga nederlag och pi samma glng, att jesuiterna, till stor del ofiirskyllt, svirt
komprometterades infiir virldsopinionen.
Nya omslag i politiken avhgsnade iter Spanien och Portugal frin varandra, och de spanska jesuiterna iterfick sitt fiidorade territorium' men
endast fiir kort tid. Att jesuiterna vid denna tid utdrevs frin det ena katolska landet efter det andra, hade minga och djupa orsaker, men myten
om den aggressiva och rika >Jesuitstaten> i Paraguay med dess indiankung
har sannolikt bide i Pombals Portugal och Karl III:s Spanien spelat en icke
foraktlig roll, fastln man tycker, att etmihstone den spanska centralre-

varit blttre underrittad. 1767 flngslades jesuiterna i
ordensprovinsens olika kollegier och slndes liksom de andra jesuiterna i
Amerika till Europa, forst till Spanien och sedan till Italien, dit de fiirovrigt delvis fiirdes pi svenska f.artyg som hyrts f<ir Indamilet. Guvernciren i Buenos Aires, som tycks ha gitt brutalt tillviga, tvekade att 8e'
geringen borde ha

nomfiira sina order i guaranies-reduktionerna, men jesuiterna dlr kunde
denna ging fiirmi indianerna att inte resp sig till motvirn, och 1768 kom
si turen till dessa jesuiter.
Hur var nu den s. k. Jesuitstaten organiserad och hur gestaltade sig dess
invinares tillvaro?
Under 1700-talet var guaraniesreduktionerna trettio till antalet och
stod under uppsikt arr en superior, som i sin tur sorterade under provincialen, vilken ju ocksi hade ett kollegium i nistan varje spansk stad och
andra missionsfciretag att se till. I var och en av reduktionerna fanns som
regel dels en cura, dvs. kyrkoherde, och dels en annan jesuit, som Yar
assistent. Municipalitetsrid tillsattes och fungerade i enlighet med lagens
fcireskrifter. Bland de 2 000 i 4 000 indianerna i varje reduktion fanns
ds6
ett tjugo-trettiotal caciques, som itnjcit vissa fciretrldesrittighetgl
vanliga pistiendet om kommunistisk jimlikhet indianerna emellan ir
felaktigt.
Inte heller var egendomsfarhillandena rent kommunistiska, vilket ofta
hevdats bide av mot >Jesuitstaten> positivt och negativt instlllda littegu*arater. Att en viss del av produktionen i en indiansk samfillighet
-i
nies-reduktionernas fall utgjordes denna del av boskapsslcdtselns, yerbahanteringens, textilberedningens och en viss del av jordbrukets avkastning
borde reserveras for gemensamma utgifter, frlmst betalning av tri-buten,
var fiireskrivet i lag och tycks fiirovrigt ha stitt i samklang med
guaranies'ursprungliga sedvlnjor. Vid sidan av detta, som guaranies kalfanns emellertid ocksi >abamba6>
lade >tupamba6>
Guds egendoffi
dvs.-,avkastningen av den jord, som av
minniskornas -egend

-
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jesuiterna anvisades

it

caciques och av dessa fiirdelades

pi

klanens familjer

till att bruka.
En annan sak er, att indianernas bristande hushillningsformiga gjorde,
att jesuiterna nodgades tvinga dem att i reduktionens lagerhus deponera
en del av abarnba6,-produkterna, som sedan var och en {ick ta ut efter
ett slags ransoneringssystem. Konsumtionen av yerba och ncitkott, som ju
hiirde tupamba6 till, tillgodosigs likaledes genom ransonering. Tog den
enskildes f<;rrid av abarnba|.-livsmedel slut, fick man iven hlr ta till
tupamba6, si att ingen skulle behova lida verklig ntid. Exporten av
tupamba6-varor fcirsiggick via kollegierna i de nlrgrinsande stlderna,
dir sirskilda jesuiter omhenderhade forsiljningen. Tributen frin indianerna till kronan kom att i realiteten kvitta mot den avldning som de
jesuitiska kyrkoherdarna uppbar av kronan. Det 1r vd'.rt att observera, att
sjilva egendomsfc;rhillandena i guaranies-reduktionerna, vilka alls inte
plotsligt upplcistes 1768 wtan lingsamt men sikert tynade bort under
andra pristers och vlrldsliga tjenstemens omsorg, innu si sent som 1848
i stort sett bestod ofdrendrade i de sista samhillen, som bevarat sin indianska prlgel. Den m<ijlighet som abamba| kanske kunnat oppna f<ir
full privat 'dganderatt. utnyttjades ej av jesuiternas eftertradarc.
Man kan gott siga, att i reduktionerna arbetsplikt ridde for alla arbetsyerbahantering, insamling
fora. Akerbruket tog halva &ret i ansprik
av forvildad niitboskap eller skcitseln av redan upprittade estancias, husbyggen upptog resten. Varje kvinna erhall en viss kvantitet bomull att
spinna tvi ginger i veckan och riskerade bestraffning, om hon ej kunde
leverera reduktionens vivare en motsvarande kvantitet garn. Yavarna erannars fcirekom inte
h<;ll fc;r sitt krlvande arbete viss kompen5l6ien
avlrining i reduktionerna. Hantverkare och konstnirer aY alla slag fanns
jesuiternas enastiende form&ga som liromistare kom hos guaranies
det
even av samtida
i hiig grad till sin ritt. Det har of.ta framhillits
jesuiter med erfarenhet frin reduktionerna
att indianerna kunde imi-,
tera dll fullandning men absolut inte formidde nigonting dirut<iver.
Man har dock svirt att finna imitationsformigan vara enda ftirklaringen
till de hipnadsvickande ting som guaranitiska urmakare, trisnidare, typoLa Platalindernas forsta tryckpress etablerades nlmligen av
graf.er
jesuiterna i reduktionerna
istadkommit; faktum dr, att ocksi efter
1768 enstaka guaranies tramtratt som sjilvstindiga mistare inom hantverk och konst. Deras namn har i minga f.all bevarats &t eftervlrlden.
Musiken intog i reduktionerna en sirstillning, kanske sirskilt sedan
musikaliska tyska patrar p& 17}}-talet borjade utgiira ett allt stcirre inslag
bland missionlrerna. Varje reduktion hade en kcir pi 30 ) 40 personer,
av vilka ocksi minga trakterade violin och andra instrument; i sitt ur18
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hade guaranies pi sin h0jd blist nigon ton genom en
slagen fiendes benpipa. Noterna till senaste nytt fr8,n Vien efterskickades
fiir reduktionsmusikernas behov. Vid de religiiisa festdagarna, di alla
reduktionens invinare itnjOt ledighet, spelade musikkiren en framtridande roll. Vid Helga Lekamens fest uppf<irde dirjlmte ocksi omsorgsfullt utbildade danscirer religitisa danser nigot som verkar en eftergift
- som i sjilva verket gick tillit vildens sedvlnjor pi den fikunnige, men
baka pi gamla spanska bruk. An i dag uppfor de s. k. seises vid vissa tillfillen danser i Sevillas katedral. Pi Lingfredagen igde en rcirande procession av nio-tioirigabarn rum; de uppstemde en sorgehymn. Alla reduktionens indianer underkastade sig spikningar.
Jesuiterna predikade for och talade med indianerna p& deras eget melo-

sprungliga

tillstind

diska, gutturala sprik. Den gamla anklagelsen mot iesuiterna' att det
spanska spriket varit forbjudet i reduktionerna, har diremot inget fog
fcir sig. En del intelligentare indianer undervisades dari och kunde llsa
h<;gt for jesuiterna, medan dessa intog sina miltider. Vad guarani betrafrar, var och dr det alltjirnt samtalsspriket eYen fiir mestiserna i Para'
tack vare jesuiterna ar det ocksi ett skriftsprik, som det Innu
g;ay
trycks- Atminstone nigon tidning pi.
Pi samma sitt f6rheiler det sig med.det vanliga pistiendet, att jesuiterna i nigot slags teoretiskt nit avskaffat myntsystemet. Byteshandel efter
faststlllda taxor var det allenaridande systemet ocksi bland de spanska
kolonisterna i det eljest pi guld och silver si rika kolonialvildets isolerade
avkrokar. I reduktionerna ijverlimnades visserligen efter spanskt bruk
ett par slantar av brudgummen till bruden, men vid de massvigslar som
i dessa stora fdrsamlingar var ofrinkomliga gick mynten frin det ena paret
till det andra och slutligen tillbaka till pristen.
I nyupprlttade reduktioner var jesuiterna av ordensledningen uppmanade att undvika bestrafiningar, for att indianerna ej skulle avskrickas.
I de redan stabiliserade reduktionerna utdiimdes straff fcir olika brott,
forseelser eller ldttja efter curans anvisningar: fingelse eller sposlitning.
Faktum ar att, efter vad en jesuit sjilv omtalat, det inte blott var rymlingar frin spanska encomenderos eller ock vilda indianer som scikte sig
till reduktionerna, utar' att det ocksi var ganska minga som rymde dirifrin {<ir att slippa iivervakningen och i stlllet tog tjanst hos spanjorerna
eller halvvilda str<ivade omkring pi de stora slitterna i scider, ett slags
forfd.der till den legendariske gauchon. Massflykt blev det emellertid fcirst
fritgan om efter jesuiternas f<irdrivande, vilket bist visar, hur mycket
battre deras styrelse var ln eftertrldarnas.
Vad som hindrade den befolkningstillvixt, som av reduktionernas vilordnade forhillanden kanske varit att vanta, var framf.orallt epidemier
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och di rasade vildsamt, slrskilt vattkoppor. Alla jesuiternas heroiska anstringningar hjiilpte fciga i dessa vildiga befolkningsanhopningar.
De i reduktionerna verksamma jesuiternas arbetsbilrda var iven under
normala fOrhillanden enorm, men de f6rstod att utse och utbilda m&nga
liimpliga medhjilpare ur indianernas krets, och genom sin egen i regel
hiigtstiende moraliska och intellektuella nivi tillvann de sig en naturlig
men inte varje
auktoritet bland indianerna som tilde ming
pifrestning. Deras iakttagande av celibatet forefoll indianerna sirskilt
mlrkligt, och jesuiterna undvek ddrfor sorgfiilligt att' p& minsta sitt ta
befattning med reduktionens kvinnor, som hade infiidda <ivervakare.
Yad jag nu berittat om livet i reduktionerna, gJ,ller guaranies iParaguay, men till stora delar glller det ocksi de missioner som jesuiterna,
och for den delen iven andra ordnar, upprittade i Chile, i Mexiko, i
der ocksi frin portugisiskt hill; ftirhillandet mellan jesuiAmazonas
terna under spansk och portugisisk fana ar for <ivrigt ett intrikat och
vilket
fingslande spiirsmil. Guaranies-reduktionerna bar sin slrprlgel
men de f.ir absolut
pi senare tid somliga forskare med orltt ftirnekat
-'
inte betraktas som en helt isolerad fcireteelse. Redan deras r6tter i spansk
kolonial lagstiftning motsiger detta. Inte heller guaranies-missionefnas
fc;rhillande till yttervirlden 1r nigot helt och hillet enastiende i den
sydamerikanska kolonialhistorien. Konkurrens och fejd med kolonisterna
om indianernas arbetskraft och handel i betydande skala till f6rniijelse
for avnimarna och till forargelse f<ir iivriga producenter finner vi ocksi
hos Vieiras jesuitmissioner i Brasilien och pL andra hill. Men i Paraguay
blev handelsef<irloppet sirskilt tillspetsat och dramatiskt. I flera fall kunde
bide jesuiterna och deras vedersakare uppvisa personligheter av betydande
som

di

mitt.

Paraguay var f<irvisso ingen stat' ingen republik i den
som det ocksi
bemlrkelse
under de
sjllvstyrelse
ganska
med
vidstrlckt
kallats. Den var ett distrikt
lokala myndigheternas uppsikt. Guvern<irer och biskopar visiterade di och
di reduktionerna. Jesuiterna i dessa reduktioner utgjorde bara en del av
jesuiterna i ordensprovinsen, vars kollegier med sina jordegendomar och
hundratals negerslavar inte minst ekonomiskt utgjorde en viktig samhlllsfaktor. Relationerna mellan reduktionerna och ordensprovinsens iivriga
anliggningar lr ftirresten ett kapitel frir sig. Tillsammans utgjorde jesuiterna i La Plataprovinserna en bide i andligt och materiellt avseende miktig faktor, som guvernorerna ofta foredrog att hilla sig vll med, men vars
inflytande biskoparna liha ofta efter fcirmiga s6kte vingklippa.
Jag har i det f<iregiende mist filla minga generaliserande och kate>Jesuitstaten>

i

vi ligger i ordet, inget rike, inget imperium,
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goriska domslut och omdtimen. Emellertid 2ir min egen uppfattning i dessa
Tr|rgo, inre grundad pi den sillsynt motslgelsefulla litteraturen i imnet2
ellei blott pA d" ,p"rrrka myndigheternas lika omvixlande utlitanden

-

oft"rt gt.tttdade pi ytliga eller partiska informationer eller ocksi
utan pi fiirstahandsklllor,
fiirestavade av ovidkommande hinsyn
frlmst jesuiternas interna dokumentation. Denna fdrbehi[slitsa, verkligt
rikhaltiga dokumentation ger i sig det mest imPonerande vittnesb6rdet om
alltsom

jesuiterias storartade kulturella,-administrativa, tiverhuvudtaget civilisaom den s. k. >Jesuitstaten>'
toriska glrning hos guaranies
siika istadJesuitmissionirernas mil i Paraguay har alls inte var:it att
komma ett idealsamhelle efter m<inster frin Tomas More eller Platon, som
det ibland pnstitts. En annan sak Ir, att en humanistiskt skolad 1700talsjesuit .rod"r landsflykten i Italien verkligen fotf.attat en jimfiirelse
ifrin sig i andra mindre forfarna
-.il"r, det samhille man mist llmna
jesuiternas
allt tiverskuggande mil har
hander, och Platons idealstat. Nej,
utan tvivel varit att i iiverensstimmelse med sitt kall inlemma indianerna
i den kristna gemenskapen.
om de drirvid gjort rltt i att ocksi s6ka g6ra dem till goda men osjiilvst:indiga medborgare i ett vilflrds- och regleringssamhelle, eller om det
verkligen funnits n&gra andra alternativ, miste nog alltid fiirbli en iippen
f:rlaga.

Magnus Mdrner

,
g..

pi fcir svenskar i gemen tillg?ingligt sprik
fdga
Fassbinder: Der lesuiten_staat in Paraguay,.Hrlle 1926, ld6.rik men
iederheftig iir C. Lugon: Li ftpubliqae cotnmuniste chritienne des guaranis (16f01268), Pa;is 1949. Undertecknad fOrbereder en engelsksprikig a-vhandling <iver lesuiternas
polhlska och ekononiska uerksan.ltet i La Plataomrdilet, Den babsburgsh-a tiden.
Den b'isra sammanfattningen av imnet
lut.
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>MANNEN UTAN VAG)
1

>Mdnniskorna mot det rndnskli.ga>

idigare epoker klagade ijver att Gud

lr

dOd.

Vir tid har fittt, att,klaga

over att mlnniskan
koncentrationsligren giillde det inte bara att tortera och dirda mlnniskans kropp utan att tillintetg<ira hennes sjll, att d<ida det mlnskliga
hos henne. Detta skedde genom att fiirinta individens sjilvaktning, hdlja
honom i smuts och stank. Madame Lewinska skriver: >Man d<imde oss att
gi under i vir egen smuts, att bada i gyttjan, i vlra egna exkrementer
detta var milet, sjilva id6n.> F<irf<iljaren f<irs<iker alltsi hos sin med-minniska diida det medvetande denna ursprungligen hade av sitt eget
virde. FIan miste i sina egna iigon bli, vad fiirfiiljaren anser att han at.
han miste
>Men det rlcker inte med att han inser det intellektuellt
eriivra,
medlet
att
verkligen
>>Detta'dr
det
enda
det.>>
lukta
klnna det,
hennes
sjnl
iir
ett
tomkenna,
att
dtida, fcirinta en mlnniska f.i henne att
dcir.

I

L

fum.>>1

Dessa erfarenheter i koncentrationsllgren ir en logisk fortsittning av
en allmln tendens i modern civilisation. Genom suggestioner av olika art,
ocksi i de degenom propaganda, radiohypnos och kollektiva appeller
livsvillkor,
minniskorna
till
sidana
reducerar man
mokratiska staterna
men icke pi
att de fiirlorar all formiga av egen reaktion. De handlar

f<jrmir icke lingre skilja mellan egna -och andras impulser. De har fcirlorat formigan att sovra, vilja. De har fcidorat sin

egna impulser. De

frihet.
Btideln, som framgingsrikt utdriver det innerst minskliga ur sitt offer,
fcirbiser emellertid en sak: att han ocksi d<jdar det mlnskliga hos sig
sjilv. Minniskovlrdet kan nlmligen endast existera som universellt. Den
som hcigmodigt fornekar minniskovlrdet hos t. ex. en jude eller en borgare eller en kommunist, fiirnekar i och med detta sjilva minniskovirdet,
fcirnekar rninniskan sisom skapad av Gud.
I samma ogonblick som mlnskligheten fir i sin hand ett instruFnent att
likaledes for f6rsta gingen
fiirinta den fysiska vlrlden, fir hon ocksi
- sjil.
formigan att diida individens
i sin historia
hon denna sin nya f<irmiga.
Fortjust begagnar
t Gabriel Marcel:
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)
Harry Martinsons atoPi
k. livstro er fiirildrad eller redan gltimd. Endast Gustaf
geSandgren tror fortfarande, att lyckan vinnes och vlrldskrig undvikes
och
stringt
har
strivt
nom-perfekta serier av glada samlag. Karl Vennberg
avvisit tanken, att badstrands-amourer skulle kunna skenka en vilsen och
allvarlig minniska nigon verklig liisning i hennes livskonflikt. Biicker
som Vilhelm Mobergs Mans kuinna eller Eyvind Johnsons Regn i gryTrettiotalets

/\
"'".

s.

ir

utan varje aktualitet, trots sin konstnlrliga charm'
Men den ometafyriska mlnniskotron finns kvar i en ovanligt charmerande variant hos Harry Martinson, en diktare som Senom virme,
6mhet, frihet frin bitterhet, vidunderligt skirpt naturkinsla och befriande kosmiska perspektiv vunnit en slrskild och vllfiirt.fint plats i virt
till Svenska akademiens heder ocksi i dess krets'
folks hjirta
Att iasa Harry Marrinsons diktsamling Passail,lr som att blicka in i
ett drcimland, etr blommande landskap, som aldrig klnt ondskan och
men kanske har poeten
tragiken. Man kan kalla det en forfalsknitg
naiv skarpiigdhet infirr
har
en
Martinson
fi;rfalskning?
sidan
rati till en
har aldrig nigon med
dikt
svensk
I
Linn6s.
naruren, som piminner om
finns i hans bok smi
under.
Det
sidan mikroskopisk sklrpa sett naturens
naturbilder av henfdrande skiinhet, skirpa och humor. Hur ikta martinsonsk i sin respekt for det stillsamma, tystletna, gedigna och vinliga 1r
icke en dikt som Daggmasken:

ningen

Vem v<irdar daggmasken,
odlaren djupt under grisen i jordens mull?
Han hiller jorden i f6rvandling.

l;l 1?:T"':[ ?'i'i.:" "'"

Han 1r den undre, den nedre, bonden,
ktidas till sk<;rd.

*'Ji'.lff

den djuPe, den lugne odlaren,
den evige gri lille bonden i jordens mull?

vilken f6rilskelse,
Eller vem har sett pi enbusken si som Martinson
gracicisa
och lustiga
denna
bakom
vilket tilmodigt studium ligger inte

bild:

.

i
vid stenen,
fyst stir han
enig med ljungen.
Bland sticLbarren
sitta blren svlrmvis,

som uPPfingade hagelskott.
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Pi honom biter ingenting.
Han brukar borsta nordanvinden.
Flans kvistar iir sega som senor.
Med det kargaste hlrdar han ut,
men doftar iindi, har lndi behag.

At

gravar och golv gav han ris,
och ett gott 6l bryggde han,
dar han stod, stark och v?inlig,
klemd mellan grAa stenar i Thule.

Men Martinson er icke bara en besjilad naturdyrkare, han lr ocksi
filosof. Han menar, att vi arr naturen kan lara oss vida mer en avspenning
och vila. FIan ser med kritisk blick pi den moderna mlnniskan, hetsad av
vad han kallar >fartens djinner>, rastliis, kernlds, rolcis, steril. Ganska
nira Hillary kommer Martinson, nir han i en dikt skildrar den moderna
mlnniskans desorientering:

Di

ska mlnniskorna ropa efter em ftirlorar fjfuran.
De ska ropa efter nya vlrldar.
De ska ropa efrer ett stjlrnornas Virginien.
Men bundna till jorden ska de flyga i ringar,
likt figlar som mistat sin nilflod i Afrikas hj?irta,

sitt vassrika fjirrtrlsk

i Jenisej.

I en pojkaktigt humoristisk form skimtar han med den moderna menniskan i flygarhjilm och leder, uteslutande uppragen av afi pA etr meningslrist siitt rika sin egen fart, susande f6rbi allt, som giir livet virt att,
leva:

Pi viiven Asien vi sigo ner
men killans lotus sig vi aldrig

mer.

Och Oriniccos alla tusen bad
med fisk och ormbunk doldes under blad.

Vi sig vad flygarperspektivet gav.
En matta blott blir iventyrets hav.
Sierr*ns toppar tryckas bara ner

och

likt ett sillfj:ill

skogens

g6l sig ter.

Vi fliigo liinge si med vinge stel,
men kunde aldrig hiira trastens spel;
ej apan se i kllrterpalmens topp
och aldrig hiira Mississippis lopp.
Niir vi blev gamla och fick flygarsk?igg
och gick med flygpension bland bjOrk och hegg,
fann vi, att mycket hade undgitt oss.
Och eftertiinksamt siig vi vira bloss.
24
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Mot denna hetsade, tomma mlnsklighet stiller Martinson naturen sjllv,

nlrd av solen. Han har gjort sig till talesman fcir en solreligion. Han
slger i en uppsats : >... rtt jag i min livssyn alltid hiller i sikte de sjllvklara killorna, de som finnas dlr oberoende av minniskan, och som inte
minniskan skapat. Det centrala f6r mig ir solen, emedan den Ir den
viktigast tinkbara kosmiska killan.> I sin diktsamling iterhommer han
stindigt till dessa naturens egna lugna andedrag, utan hysteri och fiirkonstling, eviga, sjilvklara, skapande. Han talar om >passadens starka bris
genom vlrlden och anden> och tilliigger: >Solen, den eviga, kriinte den
jlmna passaden med g10d. Solen var livets krona.> Minniskornas och
kulturernas alla anstringningar fu f&f.dnga, men >>med dvermakt reser sig
solen och lyser pi stiirtade slindorr. Minniskan vill icke f<irsti de llxor
av vlrme och sj?ilvklarhet, som solen ger:
Slllan

passade

sjllen samman

med den hxa ett viirldshav ger.
Solen hojde den lysande flamman

och man blvade, der hon sig ner.

Vilken ir di solens llra?
Martinson anser, att vi av solen kunde llra oss andlig h?ilsa och lugn
resignation. Yfua aggressioner; vira strider, vir hets, vir avundsjuka
skulle kunna smilta bort, om vi bara ville acceptera dessa tysta rid, oss
givna i vlrme och ljus. Han slger:
>Nu om aldrig fiirr ir vi i behov av en etik, som kunde uppste direkt
ur kosmisk gripenhet och f<irundran, en etik bottnande i en livssyn, som
alltid hiller i sikte de sjilvklara killorna, de blrande och universella, de
som finnas dir oberoende av minniskan, och som menniskan icke skapat.
En sidan etik skulle, om den i tid hade varit levande verklighet i vir
virld, ha kunnat ridda vlrlden och mlnskligheten frin o2indligt mycket
av vad den fitt genomlida.>
Man kan gl med Martinson, nir han avvisar de odjur, som upptrlder
>>under den falska besinningens mask: disciplinens>; man kan ftlrsti hans
lingtan till godhet, avsplnning, virme, naturlighet, ansprikslos resignation. Men denna lira hmnar onekligen plats f<ir allvarliga invindningar.
Vi har i Europas historia redan frirut sett, vilka horribla plantor som
vuxit upp ur en Rousseaus tro pi den av naturen goda minniskan.
Martinson gir inte helt f<;rbi problemet. Han siger i en dikt: >Och medan
sinnena rusades av ljuset och hela himmelen fiirfdrde, b0jdes tankarna av
sig sjilva in pi den veg, som heter Tron pi det goda>, men bara for att
tillrigga, att >alla de ljusfrllsta vandrade hln mot iskor och krig>. Vad
hur l<iser soletiken etikens grundhj?ilper di soletiken? Framf6r allt
problem: det onda?
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Undersoker man denna friga, finner man' att Martinson hlr nirmar
sig Friiding: der onda existerar icke! Vi skall icke d<ima, siger han. Minga
ginger Ir det minskligas brister >helt enkelt minskans format, det svaga
kirilets m<ijlighet att rymma vatten. Man kan inte fylla det mer ln till
>Striet 1r inte bristfilligt, derfdr att det llngre bort vlxer
brldden.>
en ek. Striet fyller sitt mitt, och att det inte upptrider, som vore det en
ek, ir en filrtjinst, inte en brist.>
Girna det. Men lymmeln, sadisten, djivulen? Fyller han ocksi sin

uppgift?
I en dikt forsiiker Martinson, hirt pressad, lcisa ocksi detta problem.
Det onda kallar han dirr bara ren f<irflackad lust till iventyr>.
Det ondas iventyr Pi jordens Yta

Ir inga bottenliisa sjiilars did
men illdid av f6rytligade horder
av folk, som aldrig nitts av djupens rid.

Han vill <ivervinna moralismen, han beklagar den dag, >di vigorna
plikt och brott slog samman tiver virt hir>; han vill en mlnsklighet leva.rde utan vlrderingar och domar, si som naturen lever. Det mlnskliga

lr

icke det sublima, det andliga, menar han:

>Avfirda inte det mlnskliga med stindiga hinvisningar till det upphojda. Det ir i sinnenas rike, dir smirtorna och glidjen bor, som vir
virld skall fctrklaras. Det sjrilvklara slir in i vira sinnen med solkraft.
Solen skenker oss dagligen livet ur det upphOjda men i vira sinnens riken.>
Minniskan miste sluta att hdgmodas, hon ir intet, hon fijrsvinner spirlcist:
En ging, n'ir var gardin blir kolsvart natt
och all vir tvist om form skirs tvirs av diiden,
skall solen kyssa milliarder l<iv
men aldrig leta efter oss i sniren'

Det kan ligga mycken visdom i detta, och som ett livgivande tillskott
av virme och optimism tar man tacksamt emot denne blide diktares och
enslings rid. Men han stir fjirran bide individernas och samhillenas verkliga konflikter, de verkliga demonierna. Hans etik Ir en etik f6r de avskilda, de fiirs<irjda, de vilsignade, icke fi;r de blodande minniskorna i
och vir existens Ir ett koncentragemen. I ett koncentrationsleger
ir soletiken f<iga giltig.
tionsliger i tid och rum
- dikt, dikten Hades och Euklides, skall Euklides
I diktsamlingens stdrsta
uppmita helvetet, Hades. Vad finner han? Jo, att det saknar djupdimension; denna tanke utfiir Martinson i furitis, inspirerad poesi:
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>Mannen zctan uiig>
Demoner plattare iin roekor
rasade pl diidsslltten,
l6pte med ekoliisa hundskall
liings eldlinjer och islinjer
lings med uppdragna linjer

i Hades.

Vad det onda, det negativa betyder fiir den blide livs- och soldyrkaren
Martinson, visar fiiljande danteska strof:
En dinande gr'dsbrand

i

rasande

flackflykt,

for utmed marken som en hyvel av

eld.

Den for pi onda prlrier, pi onda stepper' flack ond pusta,
fram och iter, alltid tlnd pi nytt
av hettan pi flacka sletter i Hades.

I detta helvete straffas och torteras sjllarna:
LAga liry, helvetets ugnar

pi den flacka sletten.
Dlr brindes i tegelrummen
ytligt som i d<idas gr^Yat
-de godtyckligt dcimda,
den flacka ondskans of,er,

utan triisten frin en hdjd,
utan stiid frin djupen,
bem<itta utan vlrdighet,
bemdtta utan resning,
bemiitta utan mitten av evighet.
Deras klagan miittes blott av hin
pi ondskans flacka slitt.

I

sin frjrtvivlan ligger Euklides 6rat mot jorden och lyssnar, lyssnar.
Harry Martinsons ljuva utopi milas i dessa inspirerade ord, som man tar
virld:
smsdln harlig
som av ekon frin en orimlig
del av gripen

-

Han

lyssnade tusen

ir. Han

-

lyssnade

iter

-

tusen.

Och slutligen h6rde han.
Han htirde ett hev.

Han h6rde en k?illa brusa.
Han h<irde, hur greset vexte.
Han hiirde, en vlrldens vir, en mognadens
FIan hdrde en vishet, som fllktade ren.
'

.

sommar.

Den hade en doft av frukt och hav,
den hade Arkadiens doft.
Och han hiirde av god vilja en vig
genom alla
och genom alla folk.
Han hiirde en htig och djup striim,
en

jlmn och hiig Passad.
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I samlingens sista dikt, ser Martinson in i en stjlrnkikare, och littad
vilkas problem han
lemnar hans tanke minskligheten och minniskan
i hans
hjalplOsheten
riirande
hela
den
f6rsona;
liisa
eller
fiirg?ives f<irsiiker
som
bittre
mlktiga
strofer,
i
dessa
hllsorecept till m?inskligheten avskijas
In allt annat visar, att Martinsons drtim icke giller mlnniskans friilsning
utan hennes tillintetgiirelse, hennes utplinande. FIan vill bort frin det
minskligas fcirnedring, han vill en overindividuell, anonym tillvaroform,
han vill uppslukas av och uppgi i hogre element:
Vir

tankes svindel fiirest?illde sig,

att den sig lyfte, hiigt frin jordens krig,
frin tid och rum virt livs naivitet

- majestlt.
till andra dimensioners
DIr hlrskar ingen lag av livets sort.
Dir hbrskar lagarna fiir vlrldars virld.
D?ir biilja solarna till mognad bort
och klinga in i alla solars hird.
En rikedom av solar finnes diir.

Var sol pulserar dlr med alltets

lag

i stiirre solars oerhtirda sken.
Och allt ir klarhet dlr och dagars dag.
3

Helgo?ret och >Tttan ren xt'tan !A8>
kan
Harry Martinsons ljuva utopi kan stimulera och verma oss
- men
den tinkas vara en verklig hjelp fOr den torterade fingen i koncentrationsligret, for den moderna >mannen utan veg>? Ltiser den det ondas
problem? Kan den i sista hand verkligen betyda en hjrilp fiir en levande
minniska?
det Ir: lidande
- Den moderna minniskan
lyssnar med skepsis ocksi till sekternas och
subjektivisternas f<irsikran, att Gud kan upplevas, att det stAr vem som
helst fritt att i en mlktig kinsloupplevelse m6ta Gud. Sven Lidman
mi aldrig si vlltaligt upprepa: jag har kint, jag har sett, jag har upphans
levat, jag har berusats, jag kinner och vet, att jag kinner och vet
ord har for de yngsta ingen giltighet. Vad riir oss individens subjektiva
lyckoreaktioner i koncentrationslegrens vlrld?! Men i mystiken m6ter en
i sitt f<irsta stadium alldeles dverensstimmer med
erfarenhet, som
existentialisternas. F<ir bida stir minniskan i och f<ir sig trevande och
och Gud tiger. Fiir mystiken betyder den subjektiva upplevelsiikande
sen av en annan verklighet i och fiir sig ingenting; det lr alldeles likgiltigt,

om det andliga livet kinns, eller om det icke kinns. Teresa av

sieux
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skriver:

Li-

>Mannen tttan urig>
>Jesus d<iljer sig. Han teg infiir sina domare. Vilken melodi fdr mitt hjiirta ?ir icke
d.ori" ;"ru tystnad! Han gdr sig fattig, ftir att vi skall kunna llska honom. Han ricker oss

domens dag, skjl kunna framtrlda i
given mig att lta. . . Det 5r Jesus sjilv som
kirlek, som tigger den.... FIan vill ingenting taga'

sh hand som en tiggare, fiir att han en ging, pi
s'dga: Jag hungrade,

sin herlighet och
segt dessa ord; det ir han som vill
utan att vi ber honom det...>

vir

och

I

L6on Bloy har utrett, hur minniskan har full frihet att beseSra

Fadern, Sonen och Anden, att diida det inkarnerade ordet, att sju g|nger
dripa den obeflickade avlelsen; denna minniskans frihet att vllja det
onda er ingenting annat en ett uttryck for Guds aktning f6r oss. Minniskan er utan sin egen vilja ikledd full frihet, Gud ir av egen vilja bedetta Ir det andliga livets sanna villkor. Gud
rovad sin egen makt
kommer tili oss icke med makt utan som tiggare. Vem som helst bland
oss kah avvisa honom, doda honom. Vi har alltid vetat, att Kristus i historien upptridde maktliis. Men han gtrr det ocksi i v&ta sidlat. Den krist,r., ,rppgif. blir darftrr a6 m6ta honom, der han stAr - dvs. i maktlosh.t.rr, i lid"ttd.t, i ofiret. Det ir detta Teresa med en paradoxal formuvilken de fromma systrarna i Lisieux helt enkelt f<;rfalskade! lering
kallade att >triista)) Kristus. >Det ir icke Kristus som skall triista oss>>,
siger hon, >det ir vi som skall tr6sta honom.r>
Sekteristernas och subjektivisternas hevdande av att minniskan kan
finna befriande kinsloupplevelser, dir den andliga verkligheten m6ter,
har avvisats arr det moderna medvetandet. Tillfelliga subjektiva extaser
intresserar oss icke mer In tillfallig subjektiv lycka. Men Teresa och
mysriken siger nigot atrtaat, som plotsligt fir auktoritet ocksi for det
andra virldskrigets mlnniskor. F{on, som fick sin kallelse bestimd redan
i flickildern, di hon liste om mcirdaren Pranzint, skriver: >Och vi inbillar
oss, art vi kan lida gener<ist och utan sorg!? vilken illusion!> Den vidd,
dlr Kristus kommer som den milde herden och trostar mlnniskan, lr icke
identisk med mlnniskans sanna villkor. Subjektiva upplevelser kan icke
eller
mildra livets smak fiir den som ventar utanfiir en gaskammare
pefsPektiv
iippnar
helt
annat
Ett
dir.
vet, att andra minniskor vintar
sig i klassisk kristendom: det'ir vi som kallas att dela Kristi lidande, utan

subjektiv kenslogottg<irelse. Det Ir minniskans uppgift att frivilligt dela
hans kors. Gud uppenbarar sig framf.or allt genom sin tystnad, sin skenbara frinvaro.
Dom Columba Marmion berlttar om sin iilsklingslarjunge' Dom
Pie de Hemptinne, att han dog utan att ha besklrts minsta subjektiva
svalka eller ljus. Teresa rrar ointresserad av sokta eller accepterade asketiska
lidanden. Hon n<ijde sig med att acceptera och gi in i ordinlra nutidsminniskors upplevelse av tillvarons tomhet; hon stillde sig pi samma nivi
som >)mannen utan vig>. Milrdaren Pranzini blev fcir henne typen f<ir
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modern minsklighet: mlnniskan utan hopp. FIon insig, att detta ir den
moderna minsklighetens sanna villkor. Dem ville Kristus dela. Dem ville
aldrig under sitt
ocksi hon dela. I sin ungdom klnde hon lyckoextaser
klosterliv. Hennes makt <iver samtiden beror pi hennes villighet att acceptera just den upplevelse, som den svenska unga dikten gestaltat. Jnmfdr
dar finns ingen fcirbinhennes virld med den sekteristiska pietismens
jiimf<ir
med
fyrtiotalismens: det Ir
med
existentialismens,
den
delse. Men
samma vidd! Hon fcjrstod, att den moderna minniskan er >mannen utan
vlg>, minniskan utan trcist och hopp. Hon visste, att det hcigsta uttrycket
for denna situation ir Jesu egna ord: >Varfor har du iivergivit mig?>>
Teresa ster som en syster vid sidan av Marchenoir hos L6on Bloy, lektorn
hos Sartre, Kafkas vilsne vandrare. Den torterade mannen i Rosselinis film
Ronta cittd aperta ir en sannare bild av minsklighetens ode en pietisternas
tunna klnsloextas.
Teresas vlrld ir samma virld som de prostituerades, de formiirkades, de
torterades.t
Suen StolPe

' Frir dessa synpunkter
uiuant, 1949:14t

pi

Teresa

jlmf<ir Marcel Mor6s studie Crime et sainteti i Dieu

jag lest de stora helgonens liv, har jag alltid stitt betlnksam infor
vad som berittas om deras yttersta <idmjukhet. Ibland har det forefallit
mig, som om sjilar vilka nitt en sidan grad. av fullandning inte kunnat
vara alldeles uppriktiga, n'ir de talat om sitt elande och sin ovlrdighet
och nir de velat placera sig sjilva under alla minniskors nivi. Men numera 'ar jag forvissad om att helighet i fcirsta rummet betyder klarsyn,
>Vill man kinna sig sjllv>, skrev Bossuet till marskalk de Bellefonds, >fir
rnar' vara beredd pi fruktansvirda ting.> I samma min som helgonen 96r
framsteg i kunskap om Gud i ena sidan och i kunskap om det egna jaget
& den andra, varseblir de sin egen ovirdighet i si skarp belysning, att de
ovillkorligen miste nedsltta sig, utplina sig. Hos dem ir det en reaktion
som inte kan vara mer spontan. Det f<;rhiller sig inte bara si att de tror
sig vara elandiga; de ir det ocksi; och det Ir deras helighet som kommer
dem att si klart se detta faktum. De ser i Guds ljus vad minniskan
egentligen lr; och de ryser.
Iven den helgade minniskan
Frangois Mauriac

Nir
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KATOLSKA PERSPEKTIV
Ur nyskolastikens historia
Den skolastiska filosofien och teologien

pi

1700- och 1800-talen behandlades i nyare
tidens filosofi inte utan sk?il fdraktfullt och
nedsittande. De som h61l fast vid den traditionella llran brydde sig vanligtvis inte
om sin tids frigestlllningar utan repeterade
blott vad som hade sagts tidigare. De niijde
sig med att producera kommentarer och
handb6cker w andra och tredje klass men
s6kte sig inte tillbaka

till

de klassiska mls-

tarna och kende inget behov av att konfrontera de >>eviga>> sanningarna i deras tidliisa giltighet med naturvetenskapens, juridikens och historiens frigor. Och de som
klnde behov dirav, var i regel hemfallna

it

rationalismen och upplysningen.
Det Lr derfcir med stort intresse man tar
del av en publikation, som skildrar btirjan

och utvecklingen av ett centrum f6r nyskolastiken, kanske det rnest efrektiva, I'institut supdrieur de fhilosofhie ile Louaain.

dess nuvarande president M g r. L.
de Raeymaeker, som med anledning
av de festligheter, som h6lls i november

Det ir

100-irsdagen av kardinal Mercier's
rikt dokumenterad och levande framstlllning av institutets historia,
1951

Att man inte tenkte ndia sig med
ofruktbara disputationer utan frin bcirjan
ville siga sitt ord om tidens problem och de
broder.

pFL

fddelse, utgav en

Le cardinal Mercier et l'Institut sufdrieur
tle fihilosofhie de Louuain (275 sid. Louvain
19I2, Nauwelaerts).
Det miste segas, att skolastikens pinyttftidelse i slutet av 1800-talet inte var helt
ofcirberedd. Rdrelsen utgick frin spanska

dominikaner och jesuiter. Av de f6rra var
det kardinalernr Th. Zigliari (1831-r893)
och Z. Gonzalez (1831-1894), som stod i
frimsta ledet. Jesuiterna <iverf<irde rdrelsen
till Italien di de blev utvisade frin Spanien;
ur deras skola var det framfdr alk Taparelli

(1793-1562) och Liberatore (18101892) som utvecklade thomismen och
bragte den till Rom, dlr den fick en ivrig
f<iresprikare i kardinalen losef Pecci (1810
den blivande piven Leo XIII:s
-1903),

profana vetenskapernas frigor, visade tidskriften Scienza e Feile (gr. 1840), och
iven den fiir vidare kretsar avsedda tidskriften La Ci.uilti Cattolica (gr. 18!0)
eller den av thomisten Carnolili S/ under
senare delen av 1800-talet grundade filosofisk-medicinska akademin med tidskriften

La Scienza ltaliana. Ocksi norr om alperna
fanns nigra initiativtagare, bland vilka /osel
Kleutgen S/ fir anses vara den ledande.
P|ven Pius IX hade redan lovordat dessa
mlns arbete, me4 det var hans eftertridare
Leo

XIil

frlgor

som

hir

i si minga andra

visade sig iga en genial vidsynt-

het och- initiativkraft. Redan i sin tilltri-

desencyklika (1878) lindrade han medvetet
den defensiva hillning gentemot villoliror,
som hans fdretridare hade intagit (man
tinke t. ex, pi Sltllabt's), och fordrade f<irsoning mellan Kyrkan och den moderna kulturen med dess framsteg. Han visade fiirstAelse fdr sin tids utveckling och fordringar och betonade Kyrkans kulturmission
och den likekraft f<ir samhallets sir, som
I detta
de kristna sanningarna innebir.
sammanhang har man att se Leo XIII:s insatser f<ir den sociala frigans l<isning (Encyklika rerltrl, noadrxt'm 1891), hans riktlinjer. f6r Kyrkans f,iirhillande till staten
och hans outtriittliga f<irsiik att i praktiken
istadkomma en l6sning (t. ex. med Bis-

marcks Tyskland; och i synnerhet hans
som dock var fiirgives
vanden

stri-

^tt

fL

- sig till
- katolikerna att ansluta
de franska
republiken: kardinal Lavigerie; ralliement),
tippnandet av Vatikanens arkiv

fiir

den his-

toriska forskningen (1883), inrittandet av
Bibelkommissionen (1902) m. m.
Vid sidan av det socialpolitiska program-

met er frlmjandet av nyskolastiken Leo
XIII:s kanske mest betydelsefulla insats ftir
vir tid. Si tidigt som ett ir efter det att
han blivit upphojd pi Petri stol utgav han

3t
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encyklikan Aeterni Parris

(4/8 1879). H\t

visar han, hur det moderna
olycka har sin grund i falska

samhellets

filosofiska

laror, och rekommenderar den sunda kristna
filosofien, si som den framlagts av den helige Thomas av Aquino. Med hans filosofi
som grundval kan samhlllet ftirnyas, trosllran effektivt fiirsvaras och fiirklaras och
alla vetenskaper frlmjas. Orden fdljs av
handling. Samma ir grundar piven Thomasakademien i Rom, varifrin dominikanerna
pi pivens uppdrag f<irbereder en kritisk utgiva av den helige Thomas' tretk (editio

leonina),1880 f<irklaras den helige Thomas

fiir Katolska kyrkans alla
teologiska leroanstalter. Men initiativet tar
en 'dnnu mera konkret form. Det gillet att
inte bara blisa nytt liv i de teologiska studen helige Thomas' filosofi skulle
dierna
som skyddshelgon

f<ir de filosofiska frigevara viigledning

stillningarna dverhuvud taget; den skulle
visa, att den inte bara hiller stind infdr de
olika vetenskapernas kritik, utxn att den har
kraft att stimulera dem.
Leo XIII, vilken 1843-46 sisom nuntius
verkat i Belgien, kande till det katolska universitetet i Louvain (det enda pi denna tid)
och uppskattade dess miijligheter. Ar 1880
bad han Belgiens primas, kardinal Decbamps
i Mecheln att vid Louvains universitet uppriitta en professur i den helige Thomas av

Aquinos filosofi. Kursen skulle hillas pi
franska och vara tillg?inglig even fiir lekBelgi,ens biskopar var pi grund av
skolstriden med regeringen i ett prekiirt
hge. Men piven insisterade och nominerade
den ansedde italienske dominikanpatern
Rossl som professor och let viga honom till
biskop fcir att ge stdrre vikt it saken. Biskoparna ansig emellertid, att en uthnning
omtijligt kunde inneha denna professur i
Louvain, helst som han var ordensman och
t. o. m. biskop. Piven gav vika. Nir den
pi grund av sina forskningar i medeltiCens
id6historia och fiir sin kinnedom om Kants
filosofi kiinde kaplanen vid det kungliga
hovet i Bryssel, abb6 aan'Veililingen, I&eslogs av biskoparna, vlgrade kungen sitt

min.

bifall. Si
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nominerade biskoparna

i

augusti

i filosofi vid priistseminariet
Mecheln, den 3O-irige Desiri Mercier.Piven approberade honom omedelbart, och redan samma minad kallades Mercier till Rom
{6t att lira kinna Leo XIII:s planer och
1882 professorn

i

iinskningar och fiir att mottaga nlrmare
instruktioner. Kursen skulle vara offentlig
och avgiftsfri. Louvainuniversitetets rektor
gjorde Merciers fiirelisningar obligatoriska
ftir all teologie studerande och f6r alla som
ville avligga doktorsprov i filosofi, litteratur, statskunskap m. m. F<irelisningarna
skulle kompletteras av en filosofisk diskussionscirkel och genom publikationer. Pi si
sltt skulle si sminingom en filosofisk riirelse sittas i ging.
I oktober 18s2 h6ll Mercier sin tilltridesf<irelisning <iver >den thomistiska filosofiens anda>>. Den har, utvecklade Mercier,
tvi karakteristiska drag: det fiirsta 'fu f&eningen mellan fiirnuft och kristen tro; det
andra dr fiireningen mellan erfarenhet och
spekulation, kombinationen av analys och
syntes. Dessa tvi komponenter ger den tra-

ditionella filosofien

dess

kraft att fdrnya

det

moderna samhillet.

Mercier hade klart f<ir sig, att skolastiken
kunde f6rnyas, endast om man framlade den
helige Thomas' egen text och inte endast
dess kommentarer, och om man samtidigt
sammanfrirde denna filosofi med vetenskapens nya resultat. >Si sorn det i gir var
orittvist att hoppa iiver medeltiden, si vgre
det idag orlttvist att hoppa <iver den moderna filosofien.> >F<ir vems skull bedriver
vi filosofi om inte f<ir vir tids mlnniskor?

Och vad vill vi med det om inte framllgga en ldsning pi de frigor, som sysselsitter vira samtida?> >Vi iberopar Platon,
Descartes, Leibniz, Kant, Fichte, Flegel,
Vundt, kanske lika fullt och sikert lika

lrligt som de som vill gdra oss till sina motstindare; om vi skiljer oss frin dem, si fu
det dirigenom att vi med intresse studerar
ett geni, lven.om han tillh<ir en annan tid.>
Detta geni var den helige Thomas, vars
filosofi i sina principer ansigs vara sann,
inte derfdr att man fann fiir gott att bibehilla en lreviirdig tradition eller med slutna
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6gon underkasta sig nigra f6rutfattade me-

ningar, utan derf<ir att man

frin en rent

filosofisk synpunkt funnit sanningsvirdet
hos honom. Nlr man har granskat den
skolastiska filosofien, slger Mercier,

ir

man

iivertygad om att den'dr den kraftigaste insatsen i tinkandet, att dess liisningar stir
de intellektuella frlgotna nirmast; di miste
man acceptera den. Detta betyder emeller-

tid inte, att man helt enkelt vlnder sig
bakit och avstAr frin att tenka sj2ilv. >Om
vi i virt filosofiska tlnkande vore benigna
att underkasta oss nigon m'dstare, om han
in hette S:t Thomas, di skulle denne mlstare sj5lv fcirkasta oss.>
Denna polaritet mellan traditionellt och
modernt tinkande var sjllen i skolastikens
fcirnyelse, si som den vixte fram i Louvain'
Numera har vi kanske nigot svirare att

fiirsti Merciers utomordentliga uppskattning av t. ex. sin tids psykologi. Men denne
di. innu mycket unga vetenskap hade tilldragit sig hans slrskilda intresse. Pi kunskapsteoretiskt omride tillmitte han Kant
och kantianismen stor betydelse, och han var
sjilv en av kantianerna uppskattad Lantkritiker. Han fordrade, att eleverna sysselsatte sig med Kant fiir att kunna fiirsti den
moderna tidens utveckling. Sidana principer
och fordringar, som idag synes vara ganska
sjilvklara, var pi den tiden en djlrv nyhet; de ansigs som bide onyttiga och farliga. Men, sade Mercier, >vi skulle ju visa
mycket liten tilltro till vira lSrors fasthet
och effektivitet, om vi wekade att konfrontera dem med dem som de m<iter vid
varje vigkrok>.
Fiirnyelsen av skolastiken, progremmet ett
genom den helige Thomas' anda utiiva inflytande pi den moderna tidens tankevlrld
kunde inte vara en enda mans verk, Iven

om han var si begivad och energisk som
Mercier. Piven Leo XIII och Mercier hade
frin b<irjan t?inkt bilda ett studiecentrum,
ett institut, i vilket filosofi och veteriskap,
framf<irallt naturvetenskap och sociologi,
kunde samarbeta och stimulere varandra.
Mercier utbildade sjiilv de mln, som skulle
komma att hjelpa honom

i
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Nr r.

533o7t Credo. 34:de 619.

denna uppgift.
1953

Rektorn f<ir universitetet i Louvain hade
emellertid en ennan uppfattning bide om
filosofi i allmlnhet och om meningen med
Merciers professur i synnerhet. Det blev en

lingvarig och ibland otrevlig strid om det
blivande institutets uppgift, funktion och
kompetenser. Mercier lyckades dock i regel
hilla sig fri frin den filosofiska elementarundervisningen och kunde l?igga sina f6re-

hsningar pi ett hiigre plan, si att han verkligen kunde utbilda forskare bch vetenskapsmln. Ar 1888 var det 23 elever som blev
>licenciater i den helige Thomas filosofi>;
9
ditrav fem lekmiin
blev doktorer.
Lekminnens deltagande i kursen hade dock

starkt gitt tillbaka, enir rektorn genomdrivit en fcirordning, att fdrelesningarna
skulle hillas pi latin. D'irigenom hejdades
utvecklingen for fleru ir framit.
Ar 1888 grundades f<ireningen Socidti
pbilosophique de Louuain, som samlade Merciers forna elever. IJr detta slllskap kom de
fdrsta professoretn* f6r L'institut sufi|rieur
de philosofihie att v'dljas; det utger ocksi
sedan 1894 den av Mercier grundade tidskriften Reuue neo-scolastique (numera
Reau.e fibilosopbique de Lourain). Eftet

linga f<irhandligar upprittades ytterligare

professurer

i filosofi och filosofisk propedeu-

tik. Mercier inriittade ett laboratorium fiir
experimentell psykologi och

fick si smi-

ningom medel att bygga egen lokal f<ir
detta, som fu 1894, mitt under striden, hiigtidligen togs i besittning av Merciers entusiastiska l'rirjungar.
Genom utvidgandet av den icke rent filogenom laboratorier
sofiska verksamheten

och olika fackf<ireliisningar
blev splnningen mellan universitetet -och institutet
ennu stdrre. I administrativa och ekono-

miska hinseenden stllldes institutet helt under universitetet (tillslttande av professorer,

examinationsritt, o. d.
silunda iterfanns
institutets ftirelisningar- i en irskatalog efter
lantbruksfakultetens kuser). Dlrigenom
s6kte man fiirhindra institutets utveckling
till en forskningsanstalt och strlvade i stiillet att g<ira det till en vanlig filosofisk undervisningsrnstalt.

It
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Saken ordnades fcirst

lt 1898-99' nlir
ftir den

kardinal Satolli hade blivit prefekt

pivliga studiekongregationen. Han var inftirstidd med Merciers intentioner betriiffande skolastikens fiirnyelse och visste,

frin

vilka hill svirigheterna hade kommit.

En

av institutets professorer avskedades, och
universitetets rektor drog sig tillbaka pi
grund av sjukdom. Mercier utarbetade i samf<irstind med de belgiska biskoparna nya
stadgar f6r institutet, och dessa godkindes i
Rom. Dirmed stod Mercier's verk fast; han
fann sttid inte bara pi sjilva institutet och i
Rom utan ocksi hos den nye rektorn fdr
Louvainuniversitetet.

Under hela den tid tvisten pigitt

hade

institutet vuxit tack vare Merciers utomordentliga personlighet och milmedvetna organisationskraft. Elevernas antal iikades frin

ir till ir, och bland dem fanns allt fler
lekmln och iven utlenninsar frin alla kontinenter. Merciers systematiska filosofiska
verk (logik, kunskapsteori och framfcir allt
psykologi) var uppskattade i alla vetenskapliga kretsar. I irging 1900 av Kantstudien
heter det betrlffande Merciers Critdriologi.e
gdndrale: >Vi har hlr en bok, som i alla
sina delar tar upp kantianismen till principiell och vetenskaplig diskussion.> Aven
nigra w Merciers nlrmare medarbetare,
naturvetenskapaM aurice de \[ulf,

ren D6sir6 Nyss, medicinaren Armand Thiery och nationalekonomen
och socialvetenskaparen S im on D epI o i g e, hade genom sina arbeten skaf,at
skolastiken nytt anseende pi alla omriden.
>Inf<ir en si energisk och segerviss frammarsch av medeltidens id6er>>, fiirklarade redan ir 1898 professorn i Berlin, E. Diiring,
>ir det omiijligt att vigra lira kinna dem.>

Och den inte precis katolskt inspirerade
Reuue ile metafhysique et de tnorale presenterade f<ir sina lisare ir 1900 institutet
i Louvain som fiirebild fiir reformen av un-

dervisningsviisendet inom de icke-kyrkliga
universiteten.
Att det inte fattades lovord och hedersbevis frin kyrkligt hill och frin den belgiska statens sida, behiiver knappast fram-
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hivas. Ar 1899 blev Mercier medlem

av

L'Acailemie Rolale de Belgique, Nlr han ir
1905 utnimndes till erkebiskop ftir stiftet
Mecheln och dirmed till primas fiir Belgien,
om in med tungt hjerta
kunde han lugnt
:- limna institutet: det var fast grundat,
och dess arbetslinje var klar. Mercier blev
fciljande ir kardinal och ignade under tjugo

ir sin arbetskraft it sitt stift och it kyrkliga uppgifter i Belgien. Endast enstaka
ginger framtrldde han diirvid i rent vetenskapliga sammanhang. Stor uppmirksamhet

vickte hans fasta hillning under f<irsta
vlrldskriget, f.ramf6r allt i England och
Amerika, dar hans bes<ik ir 1,919 pL inbjudan av president Vilson blev en ren
triumffird. Sina sista ir lgnade han it ekumeniskt arbete genom de s. k. confirences
d.e Malines mellan Katolska kyrkan och
Anglikanerna, med vilkas talman, lord Halifax, en djup vinskap fdrband honom. Kardinal Mercier dog efter en kort sjukdom den
23 jrwari 1926.

Nlr han frintrldde sin befattning fiir
L'Institut sufi|rieur tle philosopbie, var detta
redan ansett i hela vlrlden, och minga av
dess elever hade

blivit

fcirstklassiga veten-

skapsmln eller innehade som ledande mln
viktiga positioner i det offentliga livet. Under Merciers eftertridare Mgt, Deploige (till
1928) och Mgr. Noel (dll 1948) fortsattes
och intensifierades verksamheten i Mercier's
anda. S& har t. ex. Husserl-arkiael fitt sin
plats pi institutet, och dess professorer har

hand om utgivandet av de minga lnnu
otryckta verken av fenomenologiens upphovsman. En

blick pi f6relisningsfiirteck-

ningen f<ir iret lgJl-19J2 visar
sak.

Vid sidan av

samma

de stora systematiska

filo-

sofiska imnena finns en ling rad andra
vetenskapliga fiirellsningar, t. ex. i fysiologi,
nationalekonomi, analytisk mekanik, barnpsykologi, kristallografi och religionshistoria,
f6r att bara nimna nigra.
Louvaininstitutet varken var eller iir det
enda stllle, dir Leo XIII:s program ftir skolastikens ftirnyelse fiirverkligades. F<ir att bevisa detta beh<iver man bara nlmna nigra
klnda namn som Scheeben, Grabmann, Gil-
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son och Maritain, dominikanerna GarrigouLagrange, Sertillanges och Mandonnet, fran-

Pivebrev till >folken i Ryssland>>

ciskanen Gemelli (rektor f<ir universitetet
Desqocs, Mar6chal,
Pesch och Rousselot. Dominikanernas studiecentrum i England och universiteten i Fribourg och Vashington har liksom en rad
andra stillen blivit centra f6r samma arbete.
Louvaininstitutet miste tillerklnnas en stor
mingsidighet och efrektivitet och en utomordentligt god kontakt med de profana ve-

Pi de heliga Cyrillus'och Methodius'dag,
den 7 juli 1952, nktede piven Pius XII en
apostolisk skrivelse (Sacro uergente anno)
till >folken i Ryssland> (carissimis Russiae
pofulh salutem et Pocent in Dotnino), sorr.
framkallade oro och
mirkvlrdigt nog
-missnci.y'e hos vissa emigrantkretsar.
Brevet tar sin utgingspunkt frin dogmatiseringen av Marias upptagelse i himmelen och de tacksamma svar den fitt v?irlden runt. Frin flera hill hade till tacksiigelsen fogats 6nskan, att den Helige Fadern
ville inviga hela det ryska folket pi sirskilt
sitt it Jungfrun Marias obefliickade hjirta.
Piven noterar denna iinskan med stort v'dlbehag, ty hans faderliga kerlek geller sirskilt ocksi de folk som >till st6rsta delen ir
skilda frin den Heliga Stolen till f0ljd av
historiska hendelser, men som Indi kallar
sig kristna och under n'drvarande omstendigheter blott med st6rsta svirighet kan
lyssna till Vir riist och mottaga upplysning
om den katolska leran utan tvirtom genom

i Milano), jesuiterna

tenskaperna.
>>Katolikerna lever isolerade

i den vetenskapliga vlrlden>, f<irklarade Mercier ir
1891 i en rapport iiver de h<igre filosofiska
studierna. >De Ir utsatta f6r misstankar
parade med likgiltighet. Deras publikationer
har mycket svirt att tringa utanfdr
troende vlrlden; nlr de 96r det, fir

den
de

vanligtvis inget eko . . . Denna situation av
intellektuell isolering 'in fatal fcir bide tron
och vetenskapen.> , . . Det finns minga orsaker

till

detta beklagliga tillstind, men det

finns bara ett botemedel: >>att utbilda fler
min, som ignar sig it vetenskapen f<ir dess
egen skull utan hinsyn till fdrvlrv, utan
apologetisk avsikt,

min

som

i

f<irsta hand

arbetar f6r att framstilla materialet till
den vetenskapliga byggnaden, och som pi
si sitt bidrager till dess fortskridande hiij-

ning och till att skapa de fdrutsittningar
som detta arbete kriver.
Detta Ir det
dubbla mil, mot vilket i vira dagar alla de
miste striiva, som ir angeligna om Kyrkans
prestige i virlden och om effektiviteten av
hennes verksamhet fiir sjilarna.>>
I denna anda uppsatte Mercier f6r sin tidskrift mottot Noaa et uetera
nytt och
gammalt. Nir man nu si sminingom
lven
hos oss pi olika omriden itervlnder till det
gamla, biir man minnas,

att det h:ir inte

glller ett historiskt

att sklnka

konserveringsarbete utan
det gamlas livskraft it det nya.
Peter Hornung SJ

bedriigliga och farliga konster tubbas

till

att fiirkasta tron och Guds namn>.

pi pivepi dem,
>>som utgiir ett veldigt folk, utmlrkt i

Redan snart efter sin upphdjelse
tronen, slger han, har han tlnkt

historien genom lrorika fdretag, fosterlandskerlek, arbetsamhet och sparsamhet, genom
v<irdnad f<ir Gud och Jungfrun Maria>.
>>Aldrig har Vi upphiirt att be till Gud, att

han alltid mitte bisti er med sitt ljus och
sin gudomliga hjelp till att ni rittvis ma.
teriell framging f<ir alla och den frihet
som ger var och en miijlighet att bevara
den egna mlnskliga virdigheten, ett lite
kinna den sanna religionens liiror och bevisa Gud den skyldiga tillbedjan, inte bara
i det egna samvetet utan iven iippet i utformningen av det offentliga livet siviil
som det privata,>

Brevet ger sedan en historisk iiverblick
6ver fdrbindelserna mellan den Heliga Stolen och Ryssland. >ostslavernas apostlar,
Cyrillus och Methodius, som tillsammans
med kristendomen ocksi f<irde civilisationen
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till landet upphdjdes av piven Hadrianus II
till biskopar och invigdes av honom personligen. Ar 977 sinde Benediktus VII legater
till fursten Jarapolk, brodern till den be-

riimde Vladimir, och senare. Johannes XV
ir 991 och Sylvester II ir 999 till denne
storfurste sjilv, >under vars hign ert folk
fdr fcirsta gingen blev berdmt som ett kristet och civiliserat folk.> Vladimir i sin tur
skickade sindebud till Rom. >Och vll att
miirka, den gingen, di dessa furstar f<irde
sina

folk till

Jesu

Kristi religion, var

den

iisterlindska kristenheten och den visterlendska fi;renade med varandra under den
romerske biskopens auktoritet som tiverhuvud fiir hela kyrkan.>

Ar

107J sinde storfursten Isjaslav sin son
Iaropolk till Gregorius VII fiir att han skulle
mottaga sitt rike ur pivens hand >som en
giva av S:t Petrus>. Metropoliten Isidor
frin Kiew deltog i unionskonciliet i Florens

(1419) och undertecknade >fiir hela sin
kyrkoprovins, dvs. fiir hela det ryska riket>,
dekretet, >genom vilket enheten av den iisterlendska och den vlsterllndska kyrkan
under den romerske biskopens auktoritet
hiigtidlist stadflstes>, och >fiir sin del blev
han denna union trogen intill livets slut>.
Pius XII omnlmner sedan alla bem<idanden frin sina nirmaste ftiregingare, Benediktus XV:s och Pius XI:s sida fiir att efter
f<irsta v'drldskriget bringa hjiilp mot hungersniiden, men ocksi slrskilt Pius XI:s
stlndiga och varma intresse under det and-

liga fdrtryck som det ryska folket

blev

utsaft fiir frin den klmpande gudliishetens
sida. Det var ju bl, a. han som befallde, att
de av Leo XIII fdreskrivna biinerna efter
de stilla missorna framdeles skulle lisas
framfcir allt i denna intention, nlmligen
friden och religionsfriheten mitte iterstellas fdr Rysslands olyckliga s6ner>. Pius
XII sj:ilv f6rnyar denna uppmaning, emedan
de religiiisa fdrhillandena i Ryssland inte har
>>att

blttrats.
Under det andra virldskriget har piven

gjort allt fiir att

fcirsona folken och Evlga-

bringa en rittvis och varaktig fred. Han
bedyrar, att han inte har sagt ett enda ord,
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>som skulle ha kunnat ge sken av orittvisa
eller hirdhet mot nigon sida av de krig{<irande>. >Visst har Vi, som sig b6r, fiird<imt alla slags illdid och rlttskrlnkningar,
men Vi gjorde det si, att Vi med all ommed oriitt
sorg undvek allt som
- ocksitill 'in st6'rre
skulle kunna ge anledning

lidanden fdr de f<irtryckta folken. Och n'rir
man frin ett visst hill gjorde pitryckningar
pi Oss att pi nigot sitt, muntligen eller

skriftligen, godklnna det

l94l mot Ryss-

land bdrjade kriget, gav Vi inte efter i det
minsta, sisom Vi redan iippet f<irklarat den

2J f.ebr. 1946 i det tal Vi di hitll infiir der
Heliga Kollegiet och hela den hos den

Heliga Stolen ackrediterade

diplomatiska

kiren.>>

Niir det r<ir sig om f<irsvaret av religionen, sanningen, rlttvisan och den kristna
civilisationen, kan piven inte tiga. Han bem<idar sig om att folken inte regeras med
brutalt vild utan med r'dtten som suverin,
i religiiis och medborgerlig frihet, i endrikt
och frid, si att alla skall kunna skaffa livets
uppehiille fcir sig och sina familjer.
Pivens ord och ftirmaningar giller alla
folk, >iiven er, som alltid stir Virt hjiirta

nira, och vilkas

n<idl?ige

Vi girna

skulle

vilja underlitta efter blsta krafter. De som
inte llskar l6gnen utan sanningen vet, att

Vi under det

senaste vaperiskiftet har visat
Oss opartiska mot alla krigfiirande; f6r
detta har Vi ofta givit bevis i ord och glrningar. Vi har innefattbt alla folk i Vir
synnerliga kerlek, ocksi dem, vilkas styresmen fi;rklarar sig vara fiender till den Apostoliska Stolen, och iven dem, dir gudsf<irnekarna hirt beklmpar allt som lr kristet
och gudomligt och siiker utrota det ur sina

medborgares hjirtan. Ja, i kraft av Jesu
Kristi bud, som anfiirtrott hela hjorden av

det kristna folket it Petrus, apostlarnas
furste (Joh. 2l- lJ fr), vars ovlrdige eftertrldare Vi lr, ilskar Vi innerligt alla folk
och iinskar Vi att frimja allas jordiska viilging och eviga frllsning. Alla, de mi ligga
i krig med varandra eller i konflikt pi
grund av svir oenighet, betraktas av Oss
lika som ilskade stiner, och Vi iinskar intet
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annat, Vi ber om intet annat hos Gud iin
deras <imsesidiga endrlkt, den r'dtta och

kristna prigel; att katolikerna bland dem,
fast de ir bertivade sina andliga ledare,

sanna freden och en allt stiirre viilging.
Om nigra, fitrblindade av ltigner och sml-

ofiirskrlckt stir emot gudliishetens angrepp
iven intill dcids, om si skulle beh6vas; att
rltt och frihet iterskinkes alla, ocksi kyr-

delser, ocksi visar 6ppen fientlighet mot
Oss, si besjilas Vi av iin st<irre medlidande
med dem och ln st6rre tillgivenhet.>

Naturligtvis var piven av sitt lmbete fiir-

pliktad att f6rkasta de villfarelser,

som

den ateistiska kommunismen fiirfektar. Men

detta skedde

fdr att ftira de forvillade till

insikt. Han har avsl6jat dessa ltigner som
si ofta presenteras under skenet av sanning,
emedan >Vi mot er hyser en faders kinslor
och vill ert bista. Vi ir fast iivertygade om
att dessa villfarelser blott kan medfdra
ofantliga skador. Ty de tar inte bara ur
edra sjilar bort det dvernaturliga ljus och
den kraft ovanifrin, som kommer frin
fromheten och gudsdyrkan, utan de ber<ivar
er ocksi den minskliga vlrdigheten och den
tillbiirliga medborgerliga friheten.>

att det finns minga i
innersta hiller fast vid
den kristna tron och inte lyssnar till religionens fiender utan llngtar efter fri religionsutdvning. S?irskilt gl:idjande fcir den
Helige Fadern ir, att >ni innerligt Ilskar
Piven. vet nog'

Ryssland, som

i sitt

och v6rdar Jungfrun Maria, Guds Moder,
och att ni hiller hennes heliga bilder i ?iraVi vet, att i sjelva Kreml e n helgedom
i dag stiingd f6r gudstjinst
finns
-,
som ir vigd it den heliga Maria, upptagen

i himmelen. Detta lr ett klart bevis fiir
den karlek, som edra fdrfeder hyste och ni

sjilva kinner fdr den stora Gudsmodern.>>
Dlr Maria uppriktigt viirdas, finns det
alltid hopp om frilsning' Aven om de gudl6sa och de maktlgande 96r allt 16r att
f.6rg6ra tron och dygden och Satan sjilv

pi allt sltt

s6ker underblisa detta hiidiska
f6retag, skall dock pi Marias fitrb6n helvetets portar inte bli iivermlktiga' Den FIelige Fadern f6renar sina biiner med deras
egna, fdr att den kristna tron mi befistas
och vlxa bland Rysslands folk; att alla de
fiirsitliga villfarelser, som sprids av religionens fiender, tillbakavisas; att det offent-

liga'och det privata livet f&r tillbaka

sin

kan, som har till uppdrag frin Gud ett leda
minniskorna pi sanningens och dygdens

v'itg; ttt slutligen den sanna freden iter mi
lysa >fdr er klra nation och fiir hela minskligheten, och denna fred, grundad pi rlttvisan och nlrd av kirleken, lyckligt mi
frira alla folk till den allmlnna v?ilferd fitr
medborgare och stater, som lr en frukt av
sinnenas iimsesidiga

endrlkt. Mi vir

k?ir-

leksfulla Moder med sin milda iigon se
Iven till dem, som organiserar de kimpande
ateisternas skaror, och som ir sjllen i deras

initiativ. Mi hon upplysa

deras sinnen med

ljuset frin ovan och med Guds hj:ilp

leda

till frilsning.>
Till slut inviger den Helige Fadern folken i Ryssland pi siirskilt sitt it Marias
obeflickade hjlrta med den fasta fiirtriistan, att under hennes beskydd snart sann
dem

fred, broderlig endrlkt och tillbiirlig frihet
ftir alla iter blir hirskande i hela virlden.
Som vi redan antytt, har detta brev

vickt

blandade kinslor

i

emigrantkretsar,

vilket f6ranledde tidskriften La Ctuiltd Cottolica,

sor,r,

den 2 aug, publicerat pivebrevet
att den 20 sept. iterkomma

som spetsattikel,

med en siirskild kommentar. Den lr f6rfattad w professorn vid det pivliga orientaliska institutet i Rom och dess f6rre mingirige rektor, pater Emil Herman SJ, och
den f<irtydligar den Helige Faderns intentioner, som pi vissa hill missuppfattats eller
t. o. m. vantolkats. Ocksi tidskriften Sti.m-

men der Zeit (f.ebr. 1913) kom med en
liknande kommentar av pater A.-M. Ammann SJ, likaledes professor vid samma pivliga institut. FIan skriver:
Med sitt brev till folken i Ryssland
avsedda var nog alla de bakom jiirnridin
boende och inom >de socialistiska Sovjetrepublikernas union> sammanfattade folken
har den Helige Fadern gjort dessa folk

-en stor tjlnst. Brevet var riktat till
och inte till de minga, fdr sin tillvaro

dem
mes-
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tadels

hirt kimpande frivilliga

eller tvungna

emigranterna.
Dessa stackars i sin tro hotade miinniskor
fick pi detta sltt veta, am de inte Ir gl<imda

av piven, som fiir visso inte stir pi den
ateistiska Sovjetregeringens sida, vilken giir
det svirt fdr dem att leva efter sitt samvete. Regeringen i Moskva begriper nog,
vilket intryck detta brev miste g<ira pi de
troende kristna i dess linder, och dlrf<ir
har den tigit om det; dirmed Ir inte bevisat, att de troende i sj?ilva verket inte
fick del av det. Brevet gjorde ocksi alla
utanf<ir det >>ryska> omridet boende kristna
eftertryckligt uppmlrksamma pi sin plikt
att bedja fcir sina fdrftiljda och i svirt
tringmil stadda brcider. Sikerligen siger
nu minga tusende i dessa lender dagligen
till sig sjilva: man ber itminstone f6r oss.
Och i den latinska kyrkan sker det dagligen

pi sirskilt sltt

genom den av piven

i

intention f<ireskrivna gemensamma

denna
bdnen

fria lenderna har ju b<irjat

att dir finns minga

goda

allt efter politiska yttranden och vlrderingar. Denna instillning lr fiirstielig, di
de ju dag f<ir dag stir i en o6verskidlig
kamp om sitt hemland. Men piven ville
inte ta stillning i politiska frigor. Inte heller s.iilva adressen
som minga fann an- menad. Piven fdljde
stdtlig
var politiskt
dir ett-skrivsitt som nu fdr tiden ir brukligt litet varstans utanfiir

Sovjetryssland.

han inte rlknade upp de enskilda folken
inom detta Ryssland, betyder inte, att de
iir gldmda. Det finns alltj?imt ett litauiskt
sindebud vid pivehovet. Piven skulle heller
38

att inte uttryckligen nimna Ukraina sida
vid sida med >Ryssland> eller >Moskovien>,
som minga av dem hellre skulle siga.
Man kan bara. vata glad <iver att piven si
klart understr<ik den ristslaviska kyrkans
ursprungliga bundenhet vid den Heliga Stolen, iven om somliga av de intill

denna

beteckna den helige Vladimir och rurikider-

mlnniskor.
Men minga emigranter var mycket missndjda med brevet. De letade dlr framfiir

Att

pater

p&

anse var

liknande sitt som man tidigare gjorde- med
tyskarna under Hitler. Piven fcirs6ker g6ra
slut pi sidant. Av hans brev framgir klart
hans <ivertygelse,

Dlrf<ir tycks det mig fortsltter

Ammann, som om somliga ukrainare misstar sig nir de menar, att piven skulle ha
f<irnekat deras existensberittigande genom

som

Den Helige Fadern ger ocksi de kristna
bakom jlrnridin en vllfdrtjint offentlig
upprittelse, Minga minniskor i de si kallade

mer dem.

frin Rom skilda kristna inte girna vill
hiira om det. Vad som lr sant
och piven
- killor ..hemtar sina ord frin iistslaviska
f<irblir sant. Jag anser heller inte f6r min
del, att piven med sitt brev har velat kanonisera nlgon vetenskaplig isikt framfdr
andra. Om alltsi ukrainska lerda hellre vill

efter de stilla missorna.

och en som bor under Moskvas vilde
en dilig minniska och en f6rbrytarc

inte ha nigot emot, att ocksi den lettiske
ministern vistades der, ifall han ville uppehilla sig i Rom. Flera ir igenom fanns i
Rom en ukrainsk beskickning under ledning av en greve Tyszkiawicz. Den Heliga
Stolen erkende 1917 som den fiirsta av alla
regeringar Finland som en sjilvstindig stat.
Aldrig har Vatikanen gjort svirigheter att
tillerkinna folken den frihet som rillkom-

dag

furstarna frin Kiew som >ukrainare>, si
har han fiir visso intet att invinda mor. en
vetenskaplig diskussion om denna friga bland
fackminnen.

Man kan sikerligen inte bestrida pivens
goda vilja, och han har s'dkert siirjt iiver
den oro, som hans brev
helt oventat fiir
honom
har framkallat.

-

Pater Ammann hinvisar

till slut till ett

annat, senare tillfalle, di den Helige Fadern
uttryckligen betygat sitt varma intresse just
f<ir den ukrainska kyrkan. Den 14 nov.
samlades ledningen och eleverna i S:t Josaphat-kollegiet pi Gianicolo i Rom till audiens hos piven. Kollegiet instiftades fdr 20
ir sedan f<ir utbildning av prister inom den
ukrainska, med Rom unierade kyrkan och
ledes av basilianmunkar. Vid audiensen var
ocksi Mons. Bucko, den apostoliske admi-
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nistratorn f6r ukrainarna i Vlsteuropa, och
nigra ukrainska systrar frin Galizien nir-

I sitt tal riktade sig den Helige
Fadern inte bara till de fiirsamlade utan
till alla ukrainare, bide till dem som 'innu
finns kvar i hemlandet och dem i emigravarande.

tionen vlrlden runt.

Med beriimmande ord talade piven orr'
kollegiets skyddshelgon, den helige Josaphat
Kunciewicz, som hlrstammade frin Vladiett land, som i dag h6r
mir i Volhynien,

-och som
8av sitt liv fiir
sin tro och sin trohet mot den Heliga Stolen
(162t). Piven piminde med stor aktning
och hedrande ord om de minga biskopar
och iroende, som i vira dagal av samma skll
miste genomgi bittra lidanden, speciellt
till Ukraina

ocksi om den store ukrainske metropoliten
Andreas Szeptyckyj och hans insats f<ir kyrkan och fiderneslandet. Och alldeles sirskilt
riktade han sig till Mons. Johannes Bucko,
den apostoliske administratorn. I den olycka,
som kommit <iver den katolska ukrainska
kyrkan och hennes ledning, >>finner Vi triist
endast i din nbrvaro, iirevtirdige broder

Johannes Bucko,

du i vilken Vi framf6r

Oss se hela det Oss

troget tillgivna ukrainska

folket>.

Piven vill inte slippa hoppet om en blttre

framtid, framf6r allt diirfor att han litar pi
hjiilp frin Guds Moder Maria, som ukrainarna alltid har vtirdat med stor, andakt.

Pivens yttrande om Psykoanalysen
F<ir nigra minader sedan vlckte det ett
stort uppseende att Piven, som det ganska
ofta hette i tidningarna, skulle ha >fiirdiimt>> psykoanalysen.

Den Helige Faderns

uttalande sammanstllldes pi minga hill

neurokirurger. Pi en punkt i 'detta anf<irande belyste Piven sitt ,"rorr.-"rrg *id
en hinvisning till en speciell psykoanalytisk
teknik, som han sj?ilv kallade >en viss skolas
pansexuella metod>>.

Han yttrade bl.

>Minniskan har inte

ritt att

-

a.:

fdr *.t

befria sig frin fdtttingningar, himningar
i terapeutiskt syfte uppoch komplex
viicka alla de- impulser inom den sexuella
sfiiren, som kan framkallas inom henne. . .
Det finns f<ir den kristne en personlig integriret och renhet, som f<irbjuder honom
att si helt fdrdjupa sig i de sexuella tendensernas

och f<irestillningarnas viirld.

.

.

Det har inte bevisats, jt det irr i sjilva ver-

ket felaktigt att pisti, att en viss psykoanalytisk skolas pansexuella metod skulle
vara eL vlsentlig och oumbirlig del av all
allvarlig psykoterapeutisk verksamhet vird
namnet. . ,>>
Den 20 september publicerades pi fiirsta
sidan av Osseruatore Romano en osignerad
artikel, som fdrklarades vilja besvara vissa
frigor, som minga minniskor kunnat stilla
sig i anledning av den ovan n'imnda artikeln av Mgr Felici. Den anonyme skribenten anvinde tillfiillet till att kommentera Pivens yttrande. Bl. a. pipekades ftiljande punkter.
F<irst och frlmst miste man observera,
att Piven inte yttrade sig om psykoanalysen
i allminhet utan om den >pansexuella metoden>. Vidare gjorde han inte ens nigot
uttalande om denna metods natur eller terapeutiska vlrde. Han klandrade ingalunda
den psykoterapeutiska behandlingen av sexuella neuroser men rekommenderade att man

skulle igna stdrre uppmerksamhet Et indirekt behandling och it det medvetna sjilslivets inverkan pi den totala fantasi- och

romerska prlsterskapets
h?ivdet vore svirt att anse den, som

klnsloaktiviteten.
Vad avsig Piven med uttrycket >den pansexuella metoden>? Detta framgir tlmligen

anvinder eller underkastar sig psykoanalytisk behandling, som fri frin svir synd.
Det pivliga uttalandet gjordes i ett f6redrag den 14 september om de moraliska
grinserna f<ir medicinsk forskning och terapi infcir en internationell kongress f<ir

miste man l'dgga mlrke till att ordet >metod>> vanligen anvlndes om den speciella
teknik, genom vilken analytikern siiker fiira
upp till ytan av Patientens medvetande de

med en artikel

i Det

tidskrift av Monsignor Felici, i vilken
dades,

att

klart av
tltern i

sammanhanget och av kommenOsseraatore. Till att b6rja med
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dynamiska element i det undermedvetna,
som antes vara orsakerna till den psykiska
eller psykosomatiska stdrningen. Som exem-

pel pi dylika metoder kan niimnas drtimanalys, den fria id6associationen, narkoanalysen m. fl. Man miste skilja mellan metoden eller tekniken i ena sidan och psykoanalysen som teori eller filosofi i den andra
sidan. Teorien anvlndes fdr atr fiirklara orsakerna och syftena, minniskans psykiska
natur och de krafter som arbetar inom
denna, Freud antog exempelvis sexualdriften

som grunden fdr religionen och konsten.
Adler diiremot gjorde maktviljan till den
f<irnlmsta drivkraften ftir m?insklig aktivitet.

Det har framfdrallt varit Freuds liirjungar, som i sin teoretiska iskidning lagt
vikt vid k<insdriften som den grundliig-

ning, di kan man nog
lismen> har triingt in

tiken. Slutpunkten fiir den >pansexuella metoden> uppnis, om, som otvivelaktigt stundom intrif,ar, patienten uppmanas att ge
fritt lopp it sina impulser.

Hur allmlnt utbredd ir anvlndningen
denna metod?

nlra. Tvlrtom hivdar minga framstiende
analytiker, att ett ofdrsiktigt och obegrlnsat bruk av en dylik teknik ir terapeutiskr
farligt, eftersom det kan framkalla fler pro-

In det liiser.

blem

passning under den sexuella utvecklingsprocessen skulle ligga till grund fiir de

varna fdr

Uppenbarligen iinskade den Helige Fadern
ansatser

verkliga eller befarade

till -missbruk av denna metod. Ett

flesta neuroser. Man har ofra tillskrivit

lingvarigt

lirjungar en >pansexuell>
filosofi, men detta iir en anklagelse som lr
littare att framkasta ln att bevisa. Sikert
hr, att den Helige Fadern inte gjort nigot
dylikt pistiende.

sexuella fdrhillanden,

Skillnaden mellan metod och teori uppnir tekniken ir si fiirgad
av den sexuella teorin, att de terapeutiska
itgirderna stendigr och milmedvetet riktas
mot verkliga eller fdrmenta sexuella orsaker
till de sj:ilsliga sttirningarna. Om analytikern
anvinder sin metod pl det siittet,
p^h?ivs emellertid,

^tt till
tienten iter och iter drives tillbaka

sexuella angeligenheter, om han fdreslir
sexuella tolkningar av alla dr<immar och
leder den fria associationen i samma rikt-

40

av

Det Ir svirt att slga, Det

sklrlle emellertid vara mycket fiirhastat att
tro, att alla de, som betraktar sig som freudianer (och de torde utg<ira majoriteten av
praktiserande psykoanalytiker) kan beskyllas fdr att tilllmpa, vad som har kallats
den >pansexuella> metoden, iven om de i
sin filosofi kommer den motsvarande teorin

gande, ehuru inte enda, minskliga drivfjiidern. De har gjort glllande, att missan-

Freuds ortodoxa

pisti, att >pansexuafrin teorin till prak-

sysslande med

och diskussion om

inte bara i allminher
utan i deras konkreta sammanhang, kan
medf<ira en allvarlig moralisk risk. Man kan

knappast betvivla, att en dylik psykoanalytisk teknik, om den handhas ofdrsiktigt, kan

medfcira moraliska skador och verka fiir<idande

pi

patientens etiska viirderingar.

Samtidigt som man observerar detta,
miste man emellertid allvarligt ligga mlrke
till hur omsorgsfullt den Helige Fadern begrinsar giltigheten av sitt omdiime. Flans
ord innebir obestridligen nigot vida mindre
ln den bannlyming in blanco av hela psykoanalysen som sidan, vilket man i hastigheten pi minga hill tycks ha antagit.

(Efter America 4 okt. t9t2)
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Hans M eyet:

Gescbicbte iler

ben V eltanscbauung. 5
band med register. \/urzb,l;rg 1947/
abendlandisc

t0,

Schdningh.

Den genom flera enskilda filosofiska arbeten, framf<ir allt genom sitt uppskattade
verk iiver Thomas av Aquino's tankesystem,
val kende professorn i Viirzburg har efter

kriget framlagt ett arbete, som fdrtjlnar
stdrsta uppmirksamhet: Gescbicbte der
abendlAniliscben Veltanschauung, De fem
volymerna innehiller inte bara en utf6rlig
filosofiens historia utan mycket mer. Filo-

sofien stir som >>den vetenskapliga liran
om vlrldsiskidning> i mingsidig relation

till f6rvetenskaplig och utomvetenskaplig
uppfattning. Det ir dirftir som fiirf, ger
en framstlllning av de filosofiska problemens utveckling i nlra samband med det

eller vlsterlandets i snlvare mening. Aven
Tolstoj och Dostojevski, James och Santayana f&r stort utrymme.
Hela verket utmlrker sig genom att historiskt betraktelsesitt och systematiskt tlnkande enhetligt samordnas. I femte bandet
t. ex, blir detta slrskilt tydligt vid behandlingen av den kristna filosofiens problema-

tik, dess miijligheter och grinser. Dirfiir
ir verket fiirmer In blott en id6historia,
det Ir en filosofiens historia med id6historisk bakgrund. Vittomfattande kunskap om
materialet och klarhet i bide tankefiiring
och stiillningstagande placerar verket bland
de frimsta av detta slag. F<irfattarens iivertygelse, att en allmint giltig filosofi ir
mci.ilig, och att det er detta varje tinkares
bemcidande egentligen isyftar, ger de fem
banden en inre linje, som man g'rirna och
med stor nytta f61jer.

Frans

allmlnna kulturlivet, med religion, littera-

tur, myt och naturvetenskap,
Pi si sitt innehiller fiirsta bandet inte
bara en tydlig skiss av den grekiska filoso-

bandet llmnar t. ex. efter en allm'in karakteristik av kyrkoflderna och av huvudrikt-

ningarna bland dem en iiversikt iiver de
filosofiska grundproblemen i patristiken,

Tredje bandet redog<ir vid sidan om de
stora systemen urfiirligt fiir hur denna
viirldsiskidning har funnit sitt uttryck i
medeltidens kulturella och sociala liv och
i dess diktverk som t. ex. Dantes Diuina
Comedia.

F<irfattarens kanske stiirsta prestation utgiires av femte och sista bandet: Nutidens
v?irldsiskidning. Hlr riir det sig ju inte om
en redan avslutad epok. Det giller att finga
in de lnnu flytande linjerna i modern filosofi, litteratur och allm'int kulturliv. Och
det sker hlr inte endast ftir Tysklands del

Lebensan-

ilas 19. Jahrhundert. 1948, DM
6: 80. Bd. Il Die Philosopbie der

fiens kulturutveckling utan behandlar lven
sidana frigor som den senklassiska poesiens

och historieskrivningens egenart. Andra

Sawicki:

scltauungen ntotlerner Denker. P*
derborn, Schaningh. Bd, I Kant und

Gegenwart. 1952, DM 9: 60,

Med den polske filosofens och teologens
serie Lebensanscbauung alter unil neuer
Denh"er fick anmllaren stifta bekantskap
redan i fjirde ringen, nir det giillde att
fiirbereda ett fdredrag iiver Augustinus f<ir
en kristendomstimme. Nybtirjaren kan fort-

farcnde lugnt lita pi den gamle lirarens
vlgledning och omd6me, iven i det nu i
9:de upplagan utkomna bandet, som behandlar 1800-talets viktigaste filosofer. De
enskilda monografiska kapitlen hmnar en
god <iversikt dver de itta viktigaste filosoferna pi 1800-talet. Tyviirr forbigis helt
positivismen och den begynnande nyskolastiken.

IJr denna synpunkt fd'refaller den systematiska indelning, som anvindes i det nyutkomna bandet tiver de filosofiska striim-
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kunskapsteo-

henger med en minniskouppfattning, som
ger mdjlighet tilf uppfostran i vidaste me-

rien, ontologien och religionsfilosofien har
mycket material medtagits och klart och

ning: >Konsekvensen av den katolska synen
blir darfor, att man kan tala till det med-

lettfattligt framstlllts. De enskilda filoso-

f<itt mlnskliga ocksi efter fallet.> Katoliken
har si stor tilltro till det minskliga efter
fallet och utan f6rsoningen, att Dante kan

ningarna under 1900-talets fiirsta

lyckligare. I kapitlen om

skede,

fernas bidrag till filosofiens f<irdjupande
framhives, men fiirfattaren har inte tvekat,
nir det gillt att iiva eh kritik, vilkens norm
fu lhilosobhia fierenni.s. Visserligen fattas
nigra namn: Mandonnet, Mar6chal, August
Brunner borde t. ex, ha omnbmnts hellre in
andra som finns med.
Avsnitten som behandlar psykologien och
naturfilosofien f<irefaller svaSare. Framf<ir
allt giiller detta sista kapitlet iiver den aristotelisk-skolastiska riktningen i modern etik
med endast

V. Vittmann

som representant.

Atminstone Cathrein borde ha nlmnts h5r.
Man saknar lven en antydan om att det i
sjilva verket finns en filosofisk grundval
f<ir sociologi och statskunskap (Heinrich
Pesch).

Trots

dessa

antydda bristfilligheter

?ir

f<irfattarens enkla, dverskidliga och kritiska
verk vif ignat att ge en f<irsta inledning
och orientering i filosofiens virld'
Peter Hornung Sl

Holger Kje rl Mennesle.esYn
og Kultursyn Kiipenhamn 1951,
Gads.

Kjer ir folkhi;gskollnrare i det grundtvigska Askov i Sdnderjylland, frin vilken
ort utgitt viktiga signaler till en andlig
och litterir renissans i Danmark. En ganska

exakt parallell till Kjers siste skrift ar
lyrikern Ole Vivels just utslnda skrift om

den osynlige guden, ett tippet brev till en
prist. \flivel tar dat avstAnd frin den teohan vill
logi som fdrkunnas i Danmark
icke tro pi denna oiiverstigliga klyfta mellan Gud och mlnniska, han awisar Barth,
Tidevervsrdrelsen och Nygren. Detsamma

gdr Holger Kjrr.

I

sin skrift tar han fcirst upp grundvalen

under katolsk kultursyn och visar
fallande sakligt och vllinformerat
det icke

Ir

en

piatt

tillfillighet, att kultur kun-

nat skapas pi katolsk grund; det sammar42

lita hedningen Virgilius bli sin ledsagare,
vilket vore otbnkbart i ett protestantiskt
diktverk.

Med pifallande sklrpa uppvisar Kjar
dfueftet, vilka konsekvenser f<ir kulturarbetet och skolan Luthers syn

pi

m'dnniskans

totala f<irderv innebir. >om det besta hos
mlnniskan Ir friskt, behdver hon icke Kristus som frllsare.>> Om Judas skriver Luther:
>Om Gud har f<irutsett, att Judas skulle
bli fdrrldare, si blev Judas med niidv'dndighet f6rrlidare, och det lig icke i Judas'
eller nigon levandes makt att handla annorlunda eller att indra vlg, Iven om han
ocksi gjorde det villigt och icke av tving,
men denna Judas'vilja var Guds verk, som
liksom
han drev fram med sin allmakt
allting annat.> Det ir enligt Luther icke
mrijligt f<ir en minniska, som icke ir upplyst genom tron pi Kristus, att igenkinna
Skaparens verk i det fallna minniskolivet'
Nu 1r att mirka, att pedagogens uppgift
just ir att appellera till den fallna minfdre niden. Enligt Luther dr v*je
niskan
den kan aldrig
sidan appell meningslds
vinna geh6r, ty minniskan har ingenting

att svara med, ingenting man kunde appellera till. Det 1r alldeles oriktigt att f6rstika

rldda situationen genom

^tt

peka pi

Luthers kallelsetanke. Kallelsetanken appel-

lerar icke till ett medf6tt minskligt sinne
fdr sanning, r'itt, frihet och kerlek. Den
som Gud kallar pi ir syndaren. Det Ir
alltsi syndafiirlitelsen med syndamedvetandet som f6rutsittning, som ger kraft i kal-

lelsen. >>Kallelsetanken hos Luther kan en-

dast genom att grovt missftirstis ses som
basis f<ir en uppfostran.> Kjer menar' att
varje lutheran miste slippa tanken pi en
kultursyntes. >Minniskans skapelse och fall
kan pi reformatorisk grund icke fasthillas

i

en syntes, endast

i

en paradox.>
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Det viktiga irendet i Kjars vllskrivna
bok ir att som tredje alternativ framfiira
Grundtvigs syn

pi

problemet.

Kjer

menar,

drt man hir finner l6sningen. Det ir ofcirenligt med sann kristendom, menar Grundt-

vig, att ligga en sidan avgrund mellan
Gud och mlnniska, att man gliimmer, att
mlnniskan ir skapad efter Guds bild; vore
hon det icke, >di kunde ju minniskan
heller aldrig ha avfallit frin eller f<irnyas
till denna eller iiver huvud gdra sig nigon
sann och levande fdrestlllning om Gud,

hans ande, hans ord och hans rike>,
Grundtvig polemiserar med vildsam kraft
mot de lutherska teologier, >enligt vilka
den minskliga naturens radikala fdrderv
och andliga ofiirmiga till allt gott gjordes
till grundval fdr hela iterl6sningsverket>>.
Grundtvigs syn ir med andra ord of<irenlig
med Luthers och alldeles slrskilt med den
nylutheranism, som mtiter hos Barth och
Nygren, dlr snart sagt varje spir av den

kristna skapartanken i detta sammanhang
awisas som
platonism. Diremot har

-

med kyrkofi-

och detta dr en av Kjers viktigaste teser

Grundtvig ett inre samband
derna, med urkristendomen

icke

- utan
den skolastiska harmonillran

med
med

Augustinus och Bernhard. SZirskilt i
Grundtvigs psalmdiktning kan detta samband urskiljas. Grundtvig

ir dock natur-

ligtvis inte katolik. >>Katolicismens tro, att
niden inte fiirst<ir naturen utan ftirutsitter
och fulllndar den, skirper Grundtvig till
en motsigelse. Medan Thomas av Aquino's
lirosats uttrycker en harmoni, ir i Grundt-

vigs psalmdiktning motslttningen mellan
skapelse och fall, liv och diid djupare; motsigelsen i att vilja fasthilla skapelsens hirIighet trots fallets avgrund blir lingt stiirre
ln i katolicismen. Dirf<ir blir ocksi iterftidelsen i den grundtvigska dikten icke en
rehonstruktion av en ruin utan ett iterupplivande av ddda.>>
I(jer menar med sin bok friljande:
>Utgir man frin den protestantiska meningen, att det mlnniskoliv, som Gud skapade efter sin bild, ir utplinat, si finns

ingen reson

i att fcirkunna lagen fcir

den

fallna mlnniskan. Hon kan inte uppfylla
den, men hon kan inte ens
om fallet
- varken h6ra
har utplinat det usprungliga
lagen eller vilja den. Utgir man diremot
med Bernhard eller Grundtvig frin att den
fallna mlnniskan Innu har kvar viljans

frihet frin nddvlndighet, si blir det reson
i att fiirkunna lagen fiir henne, den lag som
Gud nedlade i minniskolivet i och med
skapelsen: di har minniskan fortfarande
en mdjlighet att httra lagen, iven om hon
icke kan fasthilla den eller in mindre lita
den bli verklighet. Ja, hon har inte bara
denna m6jlighet, utan sanningen ir den,
att minniskan ken stillas i fiirhillande till
sin fdrlorade minsklighet endast genom ltt
hdra en lag och vilja en lag, som hon icke

har kraft att i sanning f<ilja.>>
Var och en som lr intresserad av

den

f<ir Norden betydelsefulla process, som hcter avvecklingen av den nygrenska efterlutheranismen i hela dess med Kristi och
Pauli syn of<irenliga paradoxalitet, b6r ta

del av denna viktiga och klart utfdrda
framstillning, Kanske kan den fiir mingen
bli en f6rsta introduktion till Grundtvigs
snille.

S.

Sigurd Pira: Om

S-e

helgonkul-

ten i LinkdPings stift med siirskilil
hdnsyn till sdilra dstergdtlanil och

nbrra Smdland, zzo s. Stockholm
1952, Diakonistyrelsen.

Kr.

18:

-.

Titeln pi detta postumt utgivna verk av
en uppskattad lokalhistorisk forskare ir
egentligen missvisande, di knappast nigon
hensyn alls tagits till Gotland, oland och
s6dra Smiland, som under- medeltiden hiirde

tiil Linkiipings stift. F<irvisso lr det en
vansklig sak att till trycket befordra en
avliden forskares manuskript (siframt det
icke 16r sig om texteditioner eller iiversittningar). Den avlidne har mihinda icke
fdretagit den slutgiltiga retuscheringen. En
utomstaende kan blott med stor miida rekonstruera hans tankegingar och komplet43
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tera hans slutsatser. Oligenheterna fram- S:t Sigfrid, kan h:imtas ur en pilitlig pritriida tydligt vid en granskning av fiire- mirkllla, nimligen en lJ0O-talsfiirteckning

att iiver kapellen i Linkdpings stift, medan uppatt gifterna att sockenkyrkor sidana som Didedet ej tagit hensyn till de senaste irens sjd, Gryt, Kristberg, Ortomta m. fl' iiro
vetenskapliga litteratur, allra helst som ut- Olovskyrkor tydligen bygga pi moderna logivaren uttryckligen framhillit denna om- kaltraditioner, Fiirteckningarna 6ver gille.n
stindighet. Andra brister tarva dlremot en och altarstiftelser till helgons lra sakna
rentav kllluppgifter.
kritik,

liggande verk. Det skulle vara orlttvist
klandra det 1947 avslutade arbetet f6r

Sigurd Pira har tydligen velat istadkomma ett svenskt motstycke till Ellen
Jprgensens bekanta Helgendyrkelse

i Dan-

mark. }Jan har begrinsat sig till ostergiitland och norra Smiland. Urkunderna till
denna landsdels kyrkohistoria flyta ju ovansiledes haft en tacksam uppgift. Dispositionen miste sigas vara

ligt rikt, och Pira har

god. Fcirfattaren berittar i olika kapitel vad
missionlrerna, stiftsbiskoparna och de olika
ordnarna gjort f6r helgonkulten i provinsen,
och hur handelsf<irbindelser, studieresor och
pilgrimsfirder piverkat densamma. Dock
berlttas her mycket, som ej har direkt samband med helgonkulten, endast med provinsens kyrkohistoria i allminhet, De helgonskaror, som enligt f6rfattarens mening introducerats av olika grupper av prelater,
ordensfolk eller lekmin, fcirefalla f. d, stun-

dom godtyckligt sammansatta. Helgon som
Laurentius och Stefanus ha f6rvisso firats
redan under de lldsta missionlrernas tid, ej
fcirst under 1100-talet. Om Epifania eller
Flerrens uppenbarelses festdag, 6 jan., populert kallad Heliga tre konungars dag, giiller
detsamma. Denna Ir ju kristenhetens allra
?ildsta h6gtid nist pisk och pingst. Man ftirstir alltsi icke en uppgift som denna: >I
Linkiipings stift har dessa tre vise mins dag,
den 6/1, lven firats, men ovisst sedan vilken
tid.> Lika litet Lan man gilla fdrfattarens
vana att i si stor utstr'ickning bygga pi
sekunderklllor, vilkas p&litlighet ofta vore
i stort behov av kontroll.
Ett sirskilt avsnitt behandlar kyrkornas,
altarenas och gillenas dedikationshelgon. H?ir

om nigonsin ir det att beklaga, att kellor
av vitt skiftande vlrde utan itskillnad begagnats. Att kapellen i Ljungby och Hagby
i Smiland varit invigda it S:t Olov, resp.
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Den alfabetiska helgonftirteckningen lr
till det yttre tilltalande. De allmlnna biografiska upplysningarna om vart och ett
helgon f<irefalla pilitliga. Dock lro de >sju
mackab6erna> ingalunda martyrer frin den
ildsta kristna tiden utan i stlillet personer
frin Gamla testamentet, i detta sammanhang mirkliga sisom varande de enda gammaltestamentliga helgon, vilka liturgiskt firas inom den romerska kyrkan. Valborg
sindes icke till England utan till Tyskland
f<ir att missionera.
F<irteckningen <iver provinsens helgonbilder ir noggrann och fyller sitt syfte, Emellertid 1r den frin Ugglas h:imtade identi-

fieringen av en fiirsvunnen altarskipsbild i
Rumskulla sisom S:ta Ingrid h<igst tvivelaktig; sannolikt har denna bild ftirestillt
S:ta Gertrud.
En allvarlig brist i samband med helgonf<irteckningen pipekas av fiirfattaren sjllv:
de lirurgiska texrerna f6r de i Linkiipings
stift iakttagna helgonfesterna behandlas
icke. Det hlnvisas blott till Gustaf Lindbergs avhandling Die schwedischen Missalien
des Mittelalters. Denna avhandling redogiir
emellertid, sisom dess titel ger vid handen,

blott f<ir rniss-, icke fcir

officietexterna.

Intet hade varit mera instruktivt och upplysande ln en jlmfiirelse mellan helgonofiicierna i Linkiipingsbreviariet och de andra
medeltida svenska breviarierna, men detta
miste man tyviirr avsti ifrin. Under rubriken Birgitta limnas ingen upplysning om de
tvi, av Nikolaus Hermansson och Birger
Gregersson firfattade Birgittaofficierna och
deras spridning i de svenska stiften, under

rubriken Katarina av Vadstena siiker man
f<irgives en hiinvisning till det av Johan
Benekinsson f|tfattade Katarinaofliciet

Litteratur
(tryckt i Klemmings ovannimnda samling),
under rubriken Nikolaus av Linkiiping hade
man vintat sig ett omnimnande av den
1123 tyckta Historia sancti Nicolai, inneLillande officiet och mlssan f<ir detta helgons festdag, liksom man under rubriken
Sigfridus med intresse skulle ha tagit del

kunnat undvikas. Corpus av altarskipet i
Hiigsby i Smiland framst'dller den heliga
Anna j'dmte sina tre mln, tre svlrstiner, tre
diittrar och minga barnbarn, icke >Birgitta
av Vadstene i kretsen av den heliga sliikten>; en flygelbild i samma altarskip visar

S:t Erik och S:t Henrik, icke S:t

Georg

att infota en notis, att Linkdpingsbiskopen
Nikolaus Hermansson f:dtfattet ett rimoffi-

och S:t Henrik. De frin Fornvinnen 1946
hamtade fotografierna av pilgrimsmirkena
frin Skara bli obegripliga, niir det icke angives att dessa mirken bira S:t Brynolfs
bild.
Tryggae Lunil4n

cium till Annas Ira och silunda h6gst
betydligt stegrat kulten av Jungfru Marias
moder i sitt stift, under rubriken Ans-

G a b r i e 1M a rc el: Les bomtnes
contre l'bumain. Lt Colombe l9Jl.

av skiljaktigheterna mellan Sigfridslegenden
enligt Linkdpingstraditionen och enligt de

andra svenska stiftens traditioner. Under
rubriken Anna hade det varit naturligt

garius kunde det ha stitt, att samme
biskop fiir{attat Ansgarsofficiet, under rubriken Joakim att Vadstenamunken Johan
Benekinsson skrivit ett officium till Jungfru' Marias frders 2rr. Att Linkiipingskaniken Mattias saknas i helgonf6rteckningen Ir miirkligt, en?ir B. Striimbergs avhandling Magister Mathias och fransk mendikantpredikan, dir Mattiaskulten beriires,
f. <i, anlitats av Pira.
Eftersom det under varje helgonrubrih
ftiljer en alfabetisk upprikning av de socknar, dir helgonets kult kan spiras, hade det

Filosofen och dramatikern Gabriel Marskrift 'dr en fiirtvivlad appell och

cels sista

en ljungande anklagelse. Att Gud ar diid,
att m'dnniskan ligger d<iende, har vi linge
htirt. Men fiirst i vira dagar har vi fitt
bevittna m'inniskans nya makt att diida

sig sjilv, diida sjilva sin mlnsklighet
Iven om kroppen f&r leva.

- Detta lr sannolikt den stiirsta fdrbrytelsen i historien: det kallblodiga sjilamordet.

Dessa sjilamord bor lamforas med vad
vissa tortyrfiirhtir, slrskilt av en
kend kardinal: infiir vira tigon fiirintas

varit tacknimligt att med hjelp w vlra

vi vet om

bevarade mirakelsamlingar nimna de socknar, dir k?inda helbrlgdagiirelser efter anropande av S:ta Birgitta, S:ta Katarina av

sj:ilsligt en hdgtstiende m'inniska och fiirvandlas till en lallande imbecill, som lugnt

S:t Nikolaus av Linkiiping
igt rum, Om fdrfattaren begegnat Birgitta-

stindiga triumf.

Vadstena och

miraklerna i Acta et processus canonizacionis

beate Birgitte, KatarinamiraLlerna i Vita
Katherine och Nikolausmiraklerna i Vita
sancri Nicolai (publicerad av Schiick i Antiqvarisk tidskrift), hade han fitt ett rikt
material till dessa tre iistgiitska helgons
folkliga kult ute i de iistgiitska och smihndska bygderna. Detta h6gst viktiga material har emellertid limnats alldeles obeSagnet.

Bildmaterialet kommer med itskilliga nya

reproduktioner av kalkmilningar och triiskulpturer i Link6pings stift och Zir dlrfiir
vZirdefullc Ett par feltolkningar hade dock

f<irnekar sig sj?ilv. Detta

lr

demoniens

full-

Marcel menar nu, att samma tendens

i svagare skala kan observeen mingd typiska tidsfiireteelser, t. ex.
mass-suggestionen och radions hypnos av
ocksi i de demokratiska stamassorna
om ocksi

-ras i

terna, Milet nr niimligen detsamma: >att
reducera minniskorna till sidana livsvillkor, att de f<irlorar all ftirmiga av egen
reaktion>. Att mirka At, att i denna sataniska process ocksi btideln samtidiSt fiirlorar sin sj:il, ditdar sig sj?ilv. Man talar om

vissa helgons

fdrmiga av allest?desnlrvaro.

Men demonien lger genom bl, a. radion redan allestidesnlrvaro: Hitlers stlmma ekade

4t
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samtidigt ur alla h<igtalare i Tyskland,
tringde in genom alla porer.
En ny

omlnsklig

minniska fram-

tr'ider ur-denna gastkramning

-

en min-

niska, som beherskar naturen men blir slav
under sin egen er<ivring, som ingenting
ty hon kan icke reagera indivitror

som icke Ir bunden (religion)
duellt-,
och som f<trlorat varje f6rvid nigonting,
miga eller tillfalle till samling, inre vixt,
f<irdjupning.

Kyrkan har aldrig trdttnat att utslga,

att en

ir

att den
miste hamna i fiirvirring. Vi

skapad

skapad,

vlrld,

som fiirnekar

har studerat detta problem i individuella
fall: det har di haft karaktiren av en
oskyldig liten mlnsklig erfarenhet, som
tlmligen lltt kunnat korrigeras. Men nu
vi samma sak i kosmiskt format: mlnskligheten fdrnekar in corpore sig sjllv. Detta

ser

dj'dvulens st6rsta triumf i historien. I
samma tigonblick som i mlnniskans hand
fdr f<irsta gingen
ligges f6rmigan att

ir

fysiskt fdrinta hela virlden,
skenkes hon ocksi fdrmigan att ddda individens sjll. Synd har i den borgerliga tidsi historien

ildern linge uppfattats som t. ex.

sexuella

ftirvillelser, liigner, stiilder. Nu ser vi, vad
synden verkligen ir: f6rnekandet av att vi
ir skapade, diidandet av vir ande, spr'ingandet av virlden.
Camus, som ocksi sysslat med dessa problem, gcir sig enligt Marcel skyldig till ctt
felslut. Han menar, att vir virdighet just
ligger i kampen mot denna absurditet: att
med mod och envishet dock g<ira det meningsl6sa, Camus fdrsummar her >la re-

I vilken egenskap vigar
jag nimligen uttala, att v'drlden ir meflexion

seconde>>.

Tillhitr jag icke sjllv denna vlrld?
och di
Antinsen tillhOr jag den icke
.har jag ingen f<irmige att bedtima
den.
och di rymEller ocksi tillhor jag den
mer denna pistitt meningsl<isa vnrld dock
som
Ir
min egen prouns
av
mening,
det
test mot meningslcisheten. Varifrin stammar denna protest, denna miijlighet till revolt mot det absurda? Tenker man logiskt
ningsliis?

ut
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konsekvenserna

av Camus' absurditets-

lira, miste

man hamna

i

antingen en gnos-

tisk llra om ett fall eller i ren manikeism.
Marcel fortsitter:
>Alla vigar ir splrrade. Den enda utvlgen ir den transcendenta. Men vad innebir detta? Ordet har pi ett egendomligt
sltt blivit missbrukat i minga ir. Jag vill
konkret siga, att vir enda chans 5r att
appellera till en andlig ordning, som ir
identisk med nidens, och att, medan tid
lnnu lr, klart utsiga, att vi i f<irvig ftir-

nekar de handlingar och ord, som man
med ett eller annat slags tving kan komma
avpressa oss. Vi proklamerar h<igtidligt,
att vi stir utanf<ir dessa handlingar och
ord. Detta lr inte bara en platonsk tillfredsstillelse, som vi unnar oss sj?ilva. Vi
utsiger dirmed, att vi icke helt tillhor
denna tingens vlrld, som man f<irsiiker

att

assimilera oss med, som man fiirs<iker inav
splrra oss i. Vi utsiger, att. dett^ liv

-

vilket det tekniskt lr m<ijligt att giira den
grimaserande och hiskliga parodi, som vi
ser framfdr oss
egentligen icke ir nigot
ann t i.rl en betydelsel<is sektor av den utveckling, som iger rum utanf<ir det synliga

och pitagliga.
Med andra ord: alla immanenta system
har spelat ut sin roll, de har avsltijat sin
djupa overklighet. En minniska iir fri, endast i den min hon ir bunden vid det
transcendenta.>
S.

I. M. Bocheiski:

S-a

Ancient

Fornal Logic. (Studies in Logic and

the Foundations
Amsterdam 19i1.

of

mathematics.)

Till de mer intressanta dragen i det moderna katolska filosofiska tinkandet hiir det
i Sverige praktiskt taget okenda arbetet pi
att utvidga den traditionella filosofien med
hjiilp av den moderna logikens landvinningar. Pi detta filt utfiir t. ex. de engelska
dominikanerna ett intensivt arbete. Fiireliggande unders<ikning frin Fribourg utgdr ett
viktigt bidrag till samma strivanden, ett
fiirsiik att frin moderna utgingspunkter
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granska en av den skolastiska filosofiens
mest ireviirdiga grundvalar.

Den moderna logistiken har visserligen
limnat den >klassiska> logiken lingt bakom
sig, pi vissa viktiga punkter ocksi direkt
kritiserat dess uppfattning. Icke desto min-

dre ir det egentligen fdrst representanter
f6r denna moderna forskning som energiskt
Ignat sig it en historisk underscikning av

I. M. Bocheiski,
professor i Fribourg och sjllv framstiende
logiker, ger i fiireliggande lilla men innehillsrika arbete ec fiirsta f<irsiik till en
sammanfattning av resultaten, i flera stycken byggande pi egna primirundersiikantikens logiska system.

ningar.

F<irf. framligger de spillror av logiska
uppteckter som finns bevarade frin tiden
fdre Aristoteles, sirskilt hos Zenon frin Elea
och sofisten Gorgias. Om Platon havdar
han, att denne ideligen begir si grova misstag i sina resonemang, att lesningen av dialogerna er nlsran outherdlig f<!r en logiker,
men understryker ocksi hans betydelse som
impulsgivare till ett utarbetande av semantiken och logiken.
Bokens huvudavsnitt ger en beskrivning

av Aristoteles' logik, formulerad i logisti.
kens symbolsprik (i stort setr f6ljer Bocheiski Russeils system). Det ir en fingslande upplevelse att fi se den

>>vanliga>>

logiken inte som etr fixerar handboksstoff
utan som en sminingom framviixande kon-

struktion, priiglad av allt sttirre stringens

och mer fiirfinad symbolisering. Pi flett
punkter awiker Bocheiskis tolkning vesenrligt frin den i lerob<icker vanliga. En vanlig kritik mot Aristoteles ir, att han inte
uppmirksammat andra typer av omdcimen
in klassinklusio
Bocheriski visar, att
han haft klart fiir sig, atr kopulan ingalunda lr entydig utan har lika minga betydelser som det finns kategorier. Likasi
brukar det framhillas, att Aristoteles helt
skulle ha fdrbisett relarionslogiken
hlr

Aristoteles logik strlckt sig <iver betydligt
stdrre omriden, in man varit van att rekni
med. Man miste beklaga, att den ytterligt
asketiska formen fitrbjudir Bocheiski att
meddela sj?ilva de texter han stiider sig pi.
Som det nu ir, fir man godtaga hans egna
symboliska uttryck fdr de teorier han anser
sig kunna utlesa ur Aristoteles' verk. En

mingd noggranna hlnvisningar till

dessa

mdjliggdr dock kontroll.

Den moderna logikens inriktning
medfiirt ett livligr intresse f<ir den

har

andra

huvudriktningen inom den antika logiken,
den stoisk-megariska skolan. Bocheiski ger
en historisk iiversikt 6ver denna
tinkare
som Diodoros frin Iasos, Philon,- Krysippos
o. a, och analyserar de sorgligt fi fragment
av deras system som bevarats. Denna riktnings viktigaste insats lr skapandet av ett

fullstindigt system f6r satslogiken, med 1ogiska konstanter och sanningstabeller som i
allt visentligt tiverensstimmer med de moderna principerna.
Tyvirr missuppfattade anrikens senare filosofer fiirhillandet mellan den aristoteliska
och den stoiska logiken. Dessa, dvs. i stort
sett klasslogiken och satslogiken, ir inte tvi
teorier som kan strida mot varandra utan

helt enkelt skilda forskningsomriden.

Hos

en och annan f<irsiiktes viil en syntes

Galenus, Boethius
men i de flesta fall
ignade man sig it -,
ett ofruktbart krig mellan de bida skolorna, Den antika logikens
skapande period avslutas enligt Bocheriski i
stort sett med Krysippos.
L. C.

Erich

Przyw;.ra;

Huma-

nitas, Der Menscb gestern unil morgen. 904 s. Niirnberg 19i2, Glock

und Lutz.

Det miste betecknas som en stor lycka,
att Erich Przywata kunnat avtvinga sin sedan iratal tillbaka fcirsvagade hilsa iven
detta opus grande. Glock und Lutz f.6rlag,

meddelas flera lagar frin detta omride.
Slutligen har f<irf. pitriiffat fyra satser, som
hdr hemma inom satskalkylen. Om Bocheir-

denna iiver 900-sidiga bok

skis tolkning ir riktig, innebZir den, atr

av ran8.

ir tagit hand om Przywaras
fdrfattarskap, har genom publicerandet av
som sedan fem

gjort en

insars
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Arbetet iir lika unikt som dess flrfatttte.
Genom ett analysera en rad av samtidens
andliga ledare och deras uttalanden fiirsiiker
f6rfattaren tolka tidens eget skeende. Han
har noga undersiikt en nistan o6verskidlig
ta.d f6tfatt*e. De makter inom oss som
mihlnda utan att nigonsin tangera ordens
lndi gestaltar hisoch litteraturens sflr

torien, blir hlr identifierade. Girdagens
se underrubriken
tolka- morgondagens.

m'dnniskor

-

hj:ilper

Fiirlossares, Guds, humanitet (Tit. 3: 4 i
Vulgatans formulering),
Om nigon tycker, att de element i vir
andliga natur som Ptzywrrr analyserar, ir
alltfiir dystra, biir han besinna, att even i
Kristi eget ansikte hade pi korset all priigel
av sk6nhet och hiighet ftirsvunnit. Men pi
samma sitt som Gudaminniskans <ivergiven-

het och diid inte var slutet utan endast en
dverging, eir helt frivilligt vald v?ig till li-

dan hon nu en ging framtrlder. Boken
stlller ocksi en diagnos; den formulerar ett

vet, lr var tids vulkaniskt sjudande avgrund
ingenting annet en den sida, som vetter mot
oss av Guds allsmlktiga och barmhirtiga
frilsningsverks ln stdrre djup. Korsets mysterium strlcker sig igenom hela historien

omdiime. Visserligen tillkommer den absoluta och definitiva domen en annan. F6rst
pi den yttersta dagen gd'ller Homo coram

detta har Erich Przywtrz i decennier
-inte triittnat pi att inskirpa. Aven hans
nya bok vittnar om detta enda

Deo, mlnniskosliktet stiillt infdr Guds, domarens, anlete. Men minskligheten kan
ocksi bediimas redan i tiden. Ty inom sig

den korsfiste som historiens centrum.
Arbetet 'ir littte tillgiingligt ?in en del
tidigare arbeten av samme fdrfattare. Ett
kort fdrord anger dess st?illning inom den
omfattande produktion, som fiirfatteren sedan trettio ir tillbaka skinkt oss. En analyserande innehillsfiirteckning och tvi alfa-

oss

att

Boken Ir inte bara en beskrivning. Den
behandlar inte endast Homo, mii.nniskan si-

sjiilv b?ir hon normen.
Alla m'inniskans livsyttringar hlrriir fr&n
hennes minskliga natur, 'ir ytttingar av
>humanitas>>, av detta >att ylra minniska>.

Med det minskliga menas di det element,
som djupast skiljer m'dnniskan frin alla
andra former av liv. Denna humanitas
finns som verklighet inom varje individ.
Den lr en kalla, ur vilken st:indigt nytt

minskligt liv framspringer. Men den innehiller ocksi normen fiir den individuella
m':inniskan och fdr hela miinskligheten.
Verkets huvudrubrik syftar pi detta faktum,

Framf6r allt utslger den emellertid nigonting annat. Begreppet humanitas skapades av grekerna, de fiirsta >humanisterna>.
Men den minskliga naturens sanna djup har
grekerna dnnu icke fullstindigt pejlat.
Detta djup framtridde fdrst i Kristus, dlrftir att i honom Gud sj?ilv blev mlnniska.

I och med atr den harlighet,

>som en En-

fodd frin Fadern har>, glimtar fram i en
minniskas ansikte, f<irverkligas den hdgsta

miijlighet, som fanns nedlagd i den mlnskliga naturen. Direfter kan intet annat vara
norm och mittstock fdr minniskan iin
denna >humanitas Selvatoris nostri Dei>,
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vir

-

Kristus

betiska register ir en god hj?ilp fitr den som
vill intringa i boken. Denna Ir dessutom

f<irvinande aktuell. Den utfdrliga Luthermonografien (sid. 376 f[)
fdr att nu
- att Luthers
bara ta ett exempel
visar,
innersta intention kom att modifieras av
' Melanchton; Przywerr vill siika sig tillbaka
till vad Luther sjllv ursprungligen kan ha
&syftat. Lutherforskningens fackmln borde
tr v*e pL detta uppslag, som miijligen ocksi
skulle kunna befrukta Una-Sancta-debatten.
Michelangelo har milat sitt eget portr'itt

pi

en undangdmd plats i Sixtinska kapellets
v?ildiga fresko av den Yttersta Domen. Pi
liknande sltt har Erich Przywara i sitt nya
fogat in
arbete
liksom i fdrbigiende
sjilvportrltt, som lr- av samma
ett litterert
gripande verkan som den italienske miistarens bild, Tre fiirfattare i samtiden, siger

han pi sid. 8i7, kommer aldrig att bli utgivne i nya upplagor utan att fiirbli >slutsilda>: Max Scheler, Georg Simmel och
den tredje nimner han inte.
I och med detta vet vi redan hans namn.

'Vilhehn Kdster

EVANGELIUM
ENLIGTJOHANNES
Oversatt och kommenterat av Richard Wehner s.1.
F6,rord av Herbert Greuenius
PRrS 5 KR.

PRESSROSTsR
rEvangeliet har i denna sprikdriikt

otvivelaktigt kommit sin publik
nlrmare, vunnit i blde dramatisk intensitet och mllande innerlighet . . .
lngen av modern biblisk fijrkurxrelse intresserad biir gt {iirbi 6,vervitt-

ningen.r

(Prn

Hrun i

StockholnxTidningen)

rI det stora hela mlste sigas att kyrkoherde \ffehner vdl skilt stg fte"
den svlra uppgiften att lil$om fytta evangeliets hlndelser nirmare vlr
tids mZinniskor . . . Anmiirkningarna till de olika kapiden ger goda upplysningar fiir bibelllsare av varje bekiinnelse. Fiirsiiket manar till efter-

fdLjd.D

(F. Cn.

i

Linkdpings StftsTidningdr)

rDet finns sl mycken intressant och prickriktig iakttagelse i hans
provtivenlttning, att debatt kommer att spela upp, och sidant ?ir biista
beryg

tt

en bok av detta slag. Bra fdrord av Herbert Grevenius.r
0. W. Nonkiipings Tillning*)

i

rMlnga av de principer, som kyrkoherde Vehner fiiljt vid denna
prov6versltrning miste man acceptera som riktiga. . . , I enlighet med
denna grundprincip gfudenna dversettning dristigt ett goft srycke Ungre
'ir. rgt7 5rs iiversltrning i strivan att nerma sig vlr egen tids talsprik.
. . , Det oaktat verkar den nya iiverslttningen pi nlgot sltt'htigtidligare'.
Kanske Ir det sakens egen hiighet som pi visst sltt biittre kommit till
uttryck d'irigenorn att all parafrasering eller omskrivning undviLits. . . .
Det som vi numera vant oss att fdrbinda ped'bibelsprt&ets mnrg och
krafC klingar genom trots de modema verbformerna och ordvalet. . . .
I sprtkligt formellt hlnseende finns mycket att lira av'Wehners djiirva
och av tidigare svensk bibel6versittningstradition relativt obundna
tolkning.r
$ouar.r Hnoqrnsr i Nona Viffinbotten)
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Katolske lasare
Bitgitafdreninger4 vars riindamll iir utgivning och spridning
av katolska skriften, har som framgfu av notis pi annan plats iivertagit anwaret ftir tidslriften Credo.
rTill medlem av fiireningen upptages envar katolik.r Det Ir styrelsens fiirhoppning, att si m.lnga som miJjligt genom medlemslcap
st6dja Crelos fortsatta e:cistens.

Medlemsavgiften iir 5 kr. per fu eller roo kr. fiir stiindigt medlemskap. Den erllgges genom ins:iming pi postgiro 19 53 J3'
Birgfutaftireningen, Stoc.kholm.
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Davm Ass.anssoN Giisra LrNolors

*sekretetare; adress Ymsenvlgeu r, Johanneshov, tel. 48
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Dominikanernas Bokhandel
tinn6gatan 79

. STOCKHOLM 6 - tet

Tnouas MsRroN: Wate$ of Silence
fful.rnr Lunac: Katholizismus als Gemeinschaft.
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Jecquns MeurerN: Att and Scholasticism ... ... . . .. I
...

Ett nytt uppmiirksanmat verk: Initiation Th6ologique
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gdvor tilT Plsk och Fiireta Kommunionen:

. Missalen och biinb6cker pi olika sprik, &rucifix, statyer, rosenl$ansar,
avlot kort, medaljer (av konstniiren Pv m. f)
Moduata priser.
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